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สวนที่ 1 ภาพรวมของโรงเรียน
1. ประวัติความเป*นมา นโยบายหรือเป-าหมายของโรงเรียน
1.1 ประวัติความเป*นมาของโรงเรียน
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนตตั้งอยู เลขที่ 25 ซอย เจริญกรุง 40 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก
จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย 10500 โทรศัพท 0–2234-7779 , 0–2234-3095 ,0 – 2630-6238
โทรสาร ตอ 217 Website :www.asc.ac.th , E-mail :school@asc.ac.th ตั้งอยูในเขตพื้ นที่ การศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 1 สังกัด สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน (สช) กระทรวงศึกษาธิการ ไดQรับ
อนุญาตจัดตั้งเมื่อปR พ.ศ. 2448 เปSนสถานศึกษาประเภท สามัญศึกษา (สตรีลQวน) เปUดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปR
ที่ 1-6 มีเนื้อที่ 3 ไร 2 งาน ประกอบดQวยอาคารเรียน 2 หลัง คือ อาคาร 1 เปSนอาคารไมQ 3 ชั้น และอาคาร 2
เปSนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น และ 6 ชั้น เชื่อมตอกัน
ประวัติโรงเรียน
โรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ คอนแวนต เปS น โรงเรี ย นแรกที่ คณะภคิ นี เ ซนตปอล เดอ ชารตร กอตั้ ง ขึ้ น ใน
ประเทศไทย คณะภคิ นี เซนตปอล เดอ ชารตร เปS น นั กพรตหญิ งแพรธรรมในศาสนาคริส ตนิ ก ายโรมั น คาทอลิ ก
ไดQ ถื อ กํ า เนิ ด ที่ ตํ า บลเลอเวสวิ ล ล ลา เชอนารด เมื อ งชารตร (Chartres) ในประเทศฝรั่ ง เศส เมื่ อ ค.ศ.1696
(พ.ศ.2239 ตรงกับรัชกาลของสมเด็จพระเพทราชา แหงราชวงศบQานพลูหลวง กรุงศรีอยุธยา) โดย บาทหลวงหลุยส
โชเวต เจQ าอาวาสวั ดนั กบุ ญ มารติ น และ เดอมั วเซลมารีอานน เดอ ตี ยี คณะไดQ ดําเนิ น งานตามพระพรพิ เศษ คื อ
การศึกษา การรักษาพยาบาล และงานเมตตาสงเคราะห โดยเฉพาะอยางยิ่งในดินแดนทุรกันดารและหางไกล หาก
เปรียบเทียบคณะภคินีวาเปSนเมล็ดพืชเล็ก ๆ ที่งอกเงยเจริญเติบโตและหยั่งรากลึกบนผืนแผนดินมากกวา 300 ปR การ
ดําเนินงานของคณะภคินีในประเทศไทยเปรียบเสมือนเมล็ดพืชที่ปลิวมาจากแดนไกล แลQวตกลงบนพื้นดินอันอุดม
สมบูรณของกรุงรัตนโกสินทร โดยพระประสงคของพระผูQเปSนเจQา
ในปR ค.ศ. 1902 ขาวที่ มาจากประเทศฝรั่งเศสนากั งวลมาก เนื่ องจากรั ฐบาลฝรั่ งเศสในขณะนั้ น ไดQ ออก
กฎหมายใหQโอนทรัพยสินของคณะนักบวชทั้งหลาย ใหQตกเปSนของฆราวาส และมีผลบังคับครอบคลุมไปถึงอาณานิคม
ทุ ก แหงของประเทศฝรั่ ง เศส แมรกั ง ดี ด 1 รูQ สึ ก ถึ ง ความทุ ก ขรQ อ นใจที่ กํ า ลั ง เขQ า มา ดQ ว ยวากฎหมายดั ง กลาว
ไดQรวมถึงอินโดจีนของฝรั่งเศส ซึ่งเปSนศูนยกลางที่สําคัญของคณะฯ ในภูมิภาคนี้ไวQดQวย ทานจึงคํานึงถึงคณะเซอร
จํ า นวนมากและกิ จ การตาง ๆ ของคณะฯ ดั ง นั้ น ในวั น ที่ 5 กุ ม ภาพั น ธ ค.ศ. 1904 ทานไดQ เขี ย นจดหมายถึ ง
ฯพณฯ พระสังฆราช ชอง หลุยส เวย2 พระสังฆราชประจําราชอาณาจักรสยามในเวลานั้นวา "หากวาพระคุณเจQา
ตQองการพวกเซอรสําหรับมิสซังของพระคุณเจQา ดิฉันรูQสึกเปSนเกียรติอยางยิ่งที่จะดําเนินการตามนั้น..."3 พระคุณเจQาไดQ
เสนอวา"นี่ คื อ สิ่ ง ที่ เราจะสามารถทํ า ไดQ คื อ เปU ด สถานฝb ก สอนเย็ บ ปc ก ถั ก รQ อ ย ซึ่ ง เด็ ก สาว ๆ จะมาไดQ ทุ ก วั น
เพื่ อ เรี ย นการฝR มื อ ประดิ ษ ฐเสื้ อผQ าที่ เย็ บ ปc ก อยางละเอี ย ดงดงาม หรือ มิ ฉะนั้ น ก็ เรี ย นพู ด ภาษาอั งกฤษ เยอรมั น
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โปรตุเกส ฝรั่งเศส สถานฝbกซึ่งจะเปUดขึ้นนี้ จะสรQางอยูใกลQกับวัดอัสสัมชัญ ตรงขQามสํานักพระสังฆราช...” คณะฯ จึง
เริ่มเปUดโรงเรียนแหงแรกขึ้น ในปR ค.ศ.1905 คือ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต
1 แมรกังดีด กูแซ็ง อธิการิณีเจQาคณะภาคตะวันออกไกล ดํารงตําแหนงตั้งแต ค.ศ.1887-1921 จาก www.Spcthai.com
2 พระสังฆราช-ชอง หลุยส เวย พระสังฆราชประจําราชอาณาจักรสยาม ค.ศ.1875-1909
3 จากบันทึกของ แมรแซงตซาเวียร อธิการิณีคนแรก (ค.ศ.1905 – 1907)

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต ตั้งอยู ณ เลขที่ 25 ถนนเจริญกรุง 40 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บนเนื้อที่
3 ไร 2 งาน จากรายงานของแมรแซงตซาเวียร4 บันทึกวา “ 7 มีนาคม ค.ศ.1905 คณะเซอรเซนตปอลฯซึ่งไดQรับ
มอบหมายใหQมาดูแลจัดการโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต ไดQมาตั้งถิ่นฐานอยูในวันดังกลาว”5
ดั ง นั้ น วั น ที่ 7 มี น าคม ค.ศ.1905 จึ ง ถื อ เปS น วั น กอตั้ ง โรงเรี ย นและเริ่ ม ตQ น เปU ด ทํ า การสอน โดยมี
แมรแซงตซาเวียร เปSนอธิการิณีทานแรก มีนักเรียนรุนแรก 37 คน ครูฆราวาส 2 – 3 คน อธิการิณีและคณะเซอร
รวมทั้งหมด 8 คน ทํางานเพื่อการศึกษาอบรมแกเด็กหญิงเพื่อจะไดQเปSนพลเมืองดีของชาติ และเปSนผูQมีคุณธรรม โดยมี
พระสังฆราชชอง หลุยส เวย ดํารงตําแหนงพระสังฆราช และมีคุณพอ เอมิล กอลอมเบต6 เปSนเจQาอาวาสอาสนวิหาร
อัสสัมชัญในขณะนั้น
ในวั น ที่ 18 มิ ถุ น ายน ค.ศ.1905 7 (พ.ศ.2448) พระสั ง ฆราชชอง หลุ ย ส เวย เปS น ผูQ เ สกอาคารเรี ย น
หลังแรก จํานวนนักเรียนเพิ่มขึ้นทุกปR ตอมาโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต ไดQพัฒนาปรับปรุงและกอสรQางอาคารเรียน
เพิ่มเติมจาก 2 ชั้น เปSน 4 ชั้น และจาก 4 ชั้น เปSน 6 ชั้น ปcจจุบันมีอาคารเรียน 2 หลัง วิชาที่เปUดทําการสอนในสมัย
แรก ไดQแก ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศสและดนตรี นอกจากทางโรงเรียนจะใหQความรูQดQานวิชาการแลQว
คณะเซอรยังใหQการอบรมดQานจริยธรรมแกนักเรียนดQวย
ปR ค .ศ.1995 (พ .ศ.2538) โอกาส 90 ปR โรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ คอนแวนตไดQ ข ยายโรงเรี ย นไป ที่
ถนนประมวญ กรุ ง เทพฯ โดยแยกระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษาออกไป เปS น โรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ คอนแวนต สี ล ม
เปUดสอนตั้งแตระดับชั้นประถมศึกษาปRที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปRที่ 6
ปR ค.ศ.2005 (พ.ศ.2548) โรงเรี ย นมี อ ายุ ค รบ 100 ปR จึ ง มี ก ารจั ด งานศตพรรษพั ช รสมโภชขึ้ น
โดยไดQ รับ พระมหากรุณ าธิ คุณ จากสมเด็ จพระเทพรัตนราชสุด า สยามบรมราชกุ มารี เสด็จ เปS น องคประธานงาน
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2549
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต จัดการศึกษาตามนโยบายการศึกษาในเครือคณะภคินีเซนตปอล เดอ ชารตร ที่
เปS น การศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต คื อ การใหQ ผูQ เรี ย นรูQ จั ก และเขQ า ถึ งสั จ ธรรมอั น สู งสงแหงความเปS น มนุ ษ ย
ดQวยการดําเนินชีวิตอยางมีระเบียบวินัย สุภาพเรียบงาย และเปRjยมดQวยเมตตาธรรม รูQจักรับผิดชอบตอหนQาที่การงาน
อยางเต็มความสามารถ และเรียนรูQที่จะรักษาสุขภาพที่ดี ทั้งกายและใจ นอกเหนือจากจุดประสงคสําคัญดังกลาว โรง
เรีย นอั ส สั มชั ญ คอนแวนต ยั งมี ป รั ช ญาการศึ กษาที่ ชั ด เจนวา “มนุ ษ ย0 ที่มี คุ ณ ภาพ คื อ มนุ ษ ย0 ที่ มีคุ ณ ธรรมและ
ความรู5” รวมทั้งจิตใจงามและความรูQดี โดยมุงหวังใหQธิดาอัสสัมชัญ คอนแวนตทุกคน ออกไปอยูในสังคมไดQอยางมี
คุณภาพ ตามเจตนารมณที่คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ไดQยึดเปSนแนวทางปฏิบัติในการบริหารโรงเรียนอยางมี
ประสิทธิภาพมากกวา 100 ปR
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ปcจ จุบั นโรงเรียนอัสสั มชั ญ คอนแวนต ไดQ เปUด ทํ าการสอนมาเปS น ระยะเวลานานถึง 114 ปR แลQ ว โดยมี
เซอร0มารี หลุยส0 พรฤกษ0งาม เปSนผูQแทนผูQรับใบอนุญาต ผูQจัดการและผูQอํานวยการ จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแตชั้นมัธยมศึกษาปRที่ 1 - 6 เปSนโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญประเภทสามัญ
4 บันทึกของเซอรแซงต เซเวียร
5 จากจดหมายเหตุรายวันของคุณพอกอลอมเบต
6 เอมิล กอลอมเบต บาทหลวงชาวฝรั่งเศสและเจQาอาวาสวัดคาทอลิกเล็ก ๆ ริมฝcjงแมน้ําเจQาพระยา แถบบางรัก ชื่อวา “วัดสวนทาน” จากบันทึกของคุณพอ
กอลอมเบต
7 จากสมุดหมายเหตุประจําวันที่ 18 มิถนุ ายน ค.ศ.1905 ของคุณพอกอลอมเบต

ลักษณะสําคัญของโรงเรียน
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต เปSนโรงเรียนแหงแรกของโรงเรียนในเครือคณะภคินี เซนตปอล เดอ ชารตร
ชื่อของโรงเรียน "อัสสัมชัญ " ASSUMPTION เปS นคํายอมาจากภาษาละติน วา ASSUMPTIO BEATAE VIRGINIS
MARIAE หมายถึง การใหQเกียรติยกพระนางพรหมจารีมารียสูสวรรคทั้งกายและวิญญาณ สวนคําวา “คอนแวนต”
มาจาก CONVENT เปSนที่พักของนักบวชหญิง
เครื่องหมายโรงเรียน
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต มีเครื่องหมายที่สําคัญ 5 รูปลักษณ ดังนี้

1. ตราของคณะภคินี เซนต0ปอล เดอ ชาร0ตร
เนื่องจากโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต เปSนโรงเรียนแรกที่คณะภคินีเซนตปอล เดอ ชารตร ไดQจัดตั้งขึ้น
ในเมื อ งไทย ตราของคณะจึ ง ไดQ จ ารึ ก เพื่ อ ใหQ เ ยาวชนทุ ก คนไดQ รูQ จั ก และจดจํ า ไวQ ใ นดวงใจตั้ ง แตแรกเริ่ ม
มาจนทุกวันนี้ ความหมายของตรามีดังนี้
โล
รวงข5าวเขียวสด
พื้นที่สีทอง

รวงขQาวตั้งตรงสูงเทากัน 4 รวง บงบอกถึงความซื่อสัตย ความราบเรียบ และ
ความเทาเทียมกันในหมูภคินี 4 คนแรก
คือ การเริ่มตQนของพวกเธอแมQจะเยาววัย แตก็อาจหาญรับงานหนักเกินกําลังเพื่อ
เปSนการพลีชีพ ประดุจเมล็ดพืชเล็ก ๆ ที่ตกลงสูพื้นดิน
หมายถึงความสวางที่เจิดจQาหลังวันแหงความมืดมน แหงทQองทุงที่ราบโบสแหง
ประเทศฝรั่งเศส ที่คณะฯ ไดQถือกําเนิดมา
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สีฟ-า
เดอ ชาร0ตร
สีแดง

หนังสือที่เป@ดอยู

เปSนสีของพระนางมารียมารดาพระเยซูผูQที่ภคินีรัก เธอพิสูจนความรักนี้ดQวยการ
สวดสายประคํา และเลียนแบบพระมารดาดQานความสุภาพออนโยน
เปSนชื่อที่สองบอกถึงบQานแม ซึ่งเปSนหัวใจและศูนยรวมเอกภาพของภคินี ตั้งอยูใกลQ
อาสวิหารพระมารดาแหงชารตร ประเทศฝรั่งเศส
สีแหงความรัก สีเลือด เลือดแหงความตายและความกลQาหาญของนักบุญเปาโล
มรณสักขี องคอุปถัมภของคณะภคินี ทานนักบุญถือดาบแหงพระวาจาของพระเจQา
พรQอมจะประกาศขาวดีแหงความจริงแกทุกคนที่ไดQพบ
มีคําจารึกวา "จงเปSนทุกอยางสําหรับทุกคน" บงบอกถึงฐานะ "ผูQรับใชQ" ของภคินี
ในการนํามนุษยใหQรอด เพื่อเทิดพระเกียรติพระเจQา

2. ตราสัญลักษณ0ของโรงเรียน
ในปR ก ารศึ ก ษา 2554 ไดQ มี ก ารปรั บ เปลี่ ย นตราสั ญ ลั ก ษณ ของโรงเรี ย นใหมตามคํ า สั่ ง ของ
กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

ประกอบดQวยปริมณฑลภายในวงกลม มีชื่อของโรงเรียน และเขตที่ตั้งอยูภายใน คั่นดQวยเครื่องหมายดอกลิส
วงกลมในมีวงกลมเสQนประดับเจ็ดกลีบแทนพระคุณของพระจิตเจQา คือ พระดําริ สติปcญญา ความคิดอาน พละกําลัง
ความรูQ ความศรัทธา ความยําเกรง ตรงกลางมีรูปโล ภายในโล แบงออกเปSนสามสวน
สวนบนมีอักษร อ.ส.ค อยูหนQาเสQนตรงตั้ง สวนกลางเวQนวาง สวนลางมีตะเกียงเปลงประทีปวางอยูบน
หนังสือสองเลมซQอน มีเสQนนอนเปSนฐาน มีดาบขัดอยูหลังโล ปลายดาบปรากฎที่ดQานบนซQาย ดQามดาบปรากฎที่
ดQานลางขวา มองเห็นใบไมQทอดปลายดQานบนขวา และดQานลางซQาย
วงกลม

คือความมุงหมายรวมกันในการพัฒนาเยาวชนใหQเปSนบุคคลผูQมีคุณสมบัติครบถQวน
ตามคุณคาแหงศาสนธรรม วัฒนธรรม และวิชาความรูQ ขณะเดียวกันก็หมายถึง
การรวมศรัทธาธรรมของนักบวชเขQากับความรักของผูQปกครอง เมตตาธรรมของ
ครู และการแสวงหาความรูQความเจริญของผูQเรียน
เส5นประดับเจ็ดกลีบ แทนพระคุณเจ็ดประการของพระจิตเจQา (พระดําริ สติปcญญา ความคิดอาน
พละกําลัง ความรูQ ความศรัทธา ความยําเกรง)
โล
แสดงนัยของคุณธรรมวา ความรูQเปSนเครื่องปกปyองภัย
ดาบคม
คือปcญญา ดQามคือสติ ดาบนี้เปSนเครื่องประหารความเขลาและความไมชอบธรรม
5
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ใบไม5

ทั้งหลาย และปyองกันตนเอง จึงตQองใชQดQวยความสุขุมคัมภีรภาพและอยางองอาจ
กลQาหาญ
แทนใบมะกอก ใบของพืช คือสวนที่ทําหนQาที่หายใจ ใบมะกอกจึงแทนการ
ดํารงชีวิตในสันติสุขและเพื่อสันติสุข

3. สัญลักษณ0ดอกลิลลี่ (FLEUR DE LIS)

คณะภคิ นี เซนตปอล เดอ ชารตร ไดQ เลื อ กดอกลิ ล ลี่ เปS น สั ญ ลั ก ษณของตราประจํ าโรงเรี ย น เพราะ
ดอกลิลลี่มีสีขาวเปรียบเสมือนความบริสุทธิ์ ซื่อสัตย จงรักภักดี และเที่ยงตรง
ดอกลิลลี่ ผุดขึ้นจากดินชูกQานตรงสูความไพศาลและความสวาง ความงดงามของดอกลิลลี่ สีขาวเปSนที่ชื่น
ชมเปรียบไดQกับปรัชญาชีวิต วาเจQาของชีวิตพึงพัฒนาตนดQวยความตรงสองประการ คือ ซื่อตรงและเที่ยงตรง มีความ
ถอมตน สุภาพ หนักแนนอยูเปSนเนืองนิตย ดุจดังแผนพื้นพสุธา มีความบริสุทธิ์เปSนความงามประจําตนและเปSนแบบ
ฉบับ แมQตQนกําเนิดจะอยูในที่อับ ก็พึงเจริญชีวิตสูความสวาง ใหQเปSนแบบฉบับที่ดีงามเปSนที่ประจักษ
4. สีของโรงเรียน สีแดง-ขาว

สัญลักษณสีประจําโรงเรียนคือ แดง-ขาว ประกอบขึ้นเปSนความเขQมแข็งเด็ดเดี่ยว ขณะเดียวกันก็แฝงไวQ
ดQวยความออนโยนบริสุทธิ์อยูภายใน ผูQอยูใตQรมธงแดง-ขาว ยอมมีความภาคภูมิใจในเอกลักษณแหงตน
สีแดง
เปSนสีแหงความรัก ความกลQาหาญ และเสียสละ เปSนพลังสําคัญในการตอสูQเพื่อใหQ
บรรลุเปyาหมาย เพื่อความถูกตQองยุติธรรม ไมหวาดหวั่นตอภัยและอันตรายทั้งปวง
แมQจะเสียสละเลือดเพื่อใหQคุณธรรมความดีคงอยู ก็จะยอมรักษาเอาไวQเหนือสิ่งอื่นใด
สีขาว
เปSนสีแหงความซื่อสัตย จงรักภักดี มั่นอยูในหลักธรรม ไมยอมใหQสิ่งใดเขQามาเจือปน
เปSนความบริสุทธิ์ พรQอมที่จะพัฒนาตนขึ้นสูความดีเรื่อยไปอยางไมหยุดยั้ง

5. ต5นไม5ประจําโรงเรียน ต5นพิกุล
6
แผนพัฒนาฯ 2560-2564 ( ปรับปรุง 2562-2564 )

ตQนพิ กุล เปS นไมQ พุมขนาดเล็ กถึงกลาง ความสู ง 5-15 เมตร ใบเปSน ใบเดี่ ยวรูป หอกแคบๆ โคนใบ
แหลม ปลายใบมนหรื อ แหลม ใบเกลี้ ย งขอบใบเรี ย บเปS น คลื่ น ดอกออกเปS น กระจุ ก ใหญตามปลายกิ่ ง หรื อ
ตามงามใบ ดอกสี ข าวมี ก ลิ่ น หอมเย็ น ๆ นิ ย มใชQ บู ช าพระ ออกระหวางเดื อ นตุ ล าคมถึ ง ธั น วาคม ผลกลมรี
หัวทQายแหลม ผลสุกมีสีเหลือง สีสQมหรือสีแดง มี 1-2 เมล็ด เปS นไมQที่ใหQรมเงาเปรียบเสมือนโรงเรียนเปSนที่พักพิ ง
ใหQกับผูQเรียน ดอกมีกลิ่นหอมเย็น ๆ เปรียบเสมือนชื่อเสียงของโรงเรียนที่ขจรขจายไปไกล มีชื่อเสียงมาอยางยาวนาน
และจะยั่งยืนตลอดไป
1.2 นโยบายหรือเป-าหมายของโรงเรียน (จากตราสารจัดตั้งโรงเรียน)
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต มีวัตถุประสงคในการจัดตั้งโรงเรียนดังตอไปนี้
1. เพื่อจัดการศึกษาใหQเปSนไปตามความมุงหมาย และหลักการของการกอตั้งโรงเรียนของมูลนิธิสงเสริม
การศึกษาคณะภคินีเซนตปอล เดอ ชารตร แหงประเทศไทย
2. เพื่อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ และนอกระบบ
3. เพื่อใหQบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการศึกษา หรือกิจการที่เกี่ยวกับโรงเรียนและบริการอื่นใหQแก
นักเรียน ครู ผูQปกครอง บุคคลที่เกี่ยวขQองกับโรงเรียนและชุมชน เชน สถานที่สุขภาพอนามัย ที่พัก
อาศัย การกีฬา และศาสนสถาน เปSนตQน
4. เพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตของนักเรียน ใหQไดQรับการอภิบาลดQานจริยธรรม คุณธรรมและศีลธรรมของ
ทุกศาสนา และวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม
5. เพื่อสงเสริมผูQดQอยโอกาสใหQไดQรับการศึกษาอบรมที่ดี และฝbกฝนทักษะชีวิตอยางเหมาะสมและเปSน
การรวมรับภาระดQานสังคมและการจัดการศึกษาของรัฐ
6. เพื่อระดมทรัพยากรใหQเกิดการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาตามความเหมาะสมและความจําเปSนตาม
กฎหมายการศึกษาแหงชาติ

2. ข5อมูลครู บุคลากร และนักเรียน (ปNการศึกษา 2561)
2.1 ข5อมูลครู บุคลากรทางการศึกษา พนักงานโรงเรียน
2.1.1 จํานวนบุคลากรจําแนกตามตําแหนง เพศ ระดับการศึกษา และประสบการณ0ในตําแหนง

ประเภทบุคลากร
ผูQอํานวยการ
ผูQชวยผูQอํานวยการ
ครู (บรรจุ)
ครูพิเศษ

เพศ (คน)
ระดับการศึกษา (คน)
ชาย หญิง รวม ต่ํากวา ป.
ป.
ป.
ป.ตรี ตรี
โท เอก
1
1
1
1
6
7
2
5
10 59 69
50
19
6
4
10
6
4
-

อายุ ประสบการณ0
เฉลี่ย ในตําแหนง
(ปN)
(ปN)
53
10
50
20
44
15
58
29
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ครูตางประเทศ
ครูเกษียณ
บุคลากรทางการศึกษา
ครู/บุคลากร(ไมไดQบรรจุ)
พนักงาน
คนขับรถ
ยามรักษาความปลอดภัย

7
2
3
4
2
-

- จํานวนครูที่สอนวิชาตรงเอก
- จํานวนครูที่สอนตรงความถนัด
- สาขาที่ขาดแคลนครูวิชา

3
11
2
8
24
1

10
11
4
11
28
2
1
74
11
-

1
7
28
2
1

9
6
2
4
-

5
-

-

40
65
34
35
39
22

8
33
9
4
9
2
2

คน คิดเปSนรQอยละ
87.06
คน คิดเปSนรQอยละ
12.94
จํานวน
คน

2.1.2 จํานวนครูผู5สอนแยกตามกลุมสาระการเรียนรู5และคาเฉลี่ยจํานวนชั่วโมงในการสอนของครู
กลุมสาระการเรียนรูQ
ภาษาไทย
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษาพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาตางประเทศ
รวม

จํานวน (คน)
8
15
13
13
5
7
7
17
85

ชั่วโมงสอนเฉลี่ย/คน/สัปดาห หมายเหตุ
15
15
16
15
15
16
15
18
16

2.2 ข5อมูลนักเรียน (จํานวนนักเรียน ณ 11 มิ.ย. 61)
2.2.1 จํานวนนักเรียนจําแนกตามระดับชั้นเรียน เพศ (หญิง
จํานวนนักเรียน
เพศ
ระดับชั้น
ชาย
หญิง
ชั้นมัธยมศึกษาปRที่ 1
255

รวม (คน)
239
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ชั้นมัธยมศึกษาปRที่ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปRที่ 3
รวมมัธยมศึกษาตอนตQน
ชั้นมัธยมศึกษาปRที่ 4
ชั้นมัธยมศึกษาปRที่ 5
ชั้นมัธยมศึกษาปRที่ 6
รวมมัธยมศึกษาปลาย
รวมทั้งหมด

-

270
273
798
265
299
264
828
1,626

256
269
764
289
250
290
829
1,593

2.2.2 จํานวนนักเรียนลักษณะพิเศษ จําแนกตามคุณลักษณะ
ระดับชั้น
-ชั้นมัธยมศึกษาปRที่ 1
-ชั้นมัธยมศึกษาปRที่ 2
-ชั้นมัธยมศึกษาปRที่ 3
รวม
-ชั้นมัธยมศึกษาปRที่ 4
-ชั้นมัธยมศึกษาปRที่ 5
-ชั้นมัธยมศึกษาปRที่ 6
รวม

3.

พิการ
-

คุณลักษณะ
ดQอยโอกาส
-

ความสามารถพิเศษ
-

แผนที่ตั้งของโรงเรียน
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4.

อาคารเรียน อาคารประกอบ ห5องเรียน ห5องประกอบ
โรงเรียนมีเนื้อที่ 3 ไร 2 งาน พื้นที่ใชQสอย 6,800 ตารางเมตร มีอาคารเรียน มีทั้งหมด 2 หลัง คือ
อาคาร 1 เปSนอาคาร 3 ชั้น มีสวนอาคารเดิมอายุกวา 100 ปR และสวนอาคารตอเติมใหมมีพื้นที่ใชQสอย
รวม 1,206 ตารางเมตร สวนหนึ่งเปSนที่พักของคณะผูQบริหารและพนักงาน
อาคาร 2 เปSนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 4 ชั้น และ 6 ชั้น และสวนอาคารตอเติมใหม มีพื้นที่ใชQสอย
รวม 5,594 ตารางเมตร

ตารางแสดงห5องเรียน ห5องปฏิบัตกิ าร ห5องประกอบการเรียน และห5องอื่นๆ
อาคาร

ชั้น

1

1

1

2

หQองเรียน
ระดับชั้น จํานวน
-

ม.1

2

หQองปฏิบัติการ
-

หQองคอมพิวเตอร

หQองประกอบ
การเรียนการสอน
หQองศาสนา
ลานพิกุล

หQองพยาบาล

หQองอื่นๆ
หQองการเงิน-บัญชี
หQองทะเบียน-วัดผล
หQองตัดเย็บ
โรงอาหาร
หQองสุขา
หQองพัสดุภัณฑ
หQองรับแขก
หQองเก็บเอกสาร
ทะเบียน
หQองทํางานอธิการ
หQองเก็บของ
หQองพักครู
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ม.2

1

1

3

ม.1

4

2

1

-

-

2

1

อาคาร

ชั้น

2

2

ม.2

5

3

ม.3
ม.3

5
1

ม.4
ม.5
ม.6
ม.5
ม.6

6
2
1
4
1

ม.6

4

2

2

4

2

5

หQองเรียน

Knowledge Center
Room
หQองดนตรีไทย
-

หQองสุขา

หQองอาเซียน
หQองโสตทัศนูปกรณ
หQองพลานามัย
เขื่อนริมน้ํา
สนามบาสเกตบอล

หQองปฏิบัติการ
หQองปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร
หQองปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร

หQองประกอบ
การเรียนการสอน
หQองกลุมสาระวิทย 1

หQองสุขา

หQองกลุมสาระวิทย 2

หQองพยาบาล
หQองสุขา

หQองกลุมสาระศิลปะ

หQองสมุด

หQองแนะแนว
หQองดนตรีสากล

หQองพักพนักงาน
หQองพักครู
หQองพักคณะเซอร
หQองสุขา
หQองธุรการ
หQองผลิตเอกสาร
หQองพัสดุภัณฑ 1
หQองพัสดุภัณฑ 2
หQองวิชาการ
หQองปกครอง
หQองรับแขก
หQองอาหารครู
โรงอาหาร
หQองอื่นๆ

หQองพยาบาล
หQองพักครู

หQองประชุม
หQองสุขา
หQองกลุมสาระการงาน
อาชีพฯ
หQองซอมบํารุง
หQองพักครู
หQองควบคุมแสง สี
เวทีหQองประชุม
หQองสุขา
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2

6

ม.6

1

หQองคอมพิวเตอร
หQองหมอภาษา

หQองประชุมเล็ก
หQองกลุมสาระ
ตางประเทศ

หQองพักครู 1
หQองเก็บของ
หQองพักครู 2

จํานวนห5องเรียนทั้งหมด 36 ห5องเรียน แบงเป*น
ระดับมัธยมศึกษาตQน
18
ระดับมัธยมศึกษาปลาย
18

หQอง ระดับชั้นละ 6 หQองเรียน
หQอง ระดับชั้นละ 6 หQองเรียน

จํานวนห5องพักครู มีจํานวนทั้งหมด 9 ห5อง ประกอบด5วย
อาคาร 1 มีจํานวน
2
หQอง
อาคาร 2 มีจํานวน
7
หQอง
จํานวนห5องสุขา

มีจํานวนทั้งหมด
หQองสุขาครู
หQองสุขานักเรียน

61
12
49

ห5อง ประกอบด5วย
หQอง
หQอง

พื้นที่ใช5ปฏิบัติกิจกรรมและนันทนาการ
1. ลานพิกุล อาคาร 1
2. สนามบาสเกตบอล อาคาร 2
3. สนามบริเวณหนQาอาสนวิหารอัสสัมชัญ ระหวางอาคาร 1 กับอาคาร 2
4. เขื่อนริมน้ํา อาคาร 2
5. หQองประชุม อาคาร 2 ชั้น 4
แหลงการเรียนรู5
1. ห5องสมุด ตั้งอยูที่อาคาร 2 ชั้น 4 มีขนาด 120 ตารางเมตร ใชQระบบการสืบคQนหนังสือ และการยืม –
คืน ดQวยระบบคอมพิวเตอร เปSนแหลงบริการใหQขQอมูลการศึกษา คQนควQา โดยมีหนังสือทั่วไป เอกสาร
สิ่งพิมพตางๆ จํานวนหนังสือคQนควQา 21,901 เลม เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับบริการอินเตอรเนตสืบคQน
ขQอมูล 10 เครื่อง และโสตทัศนวัสดุ นอกจากนี้ยังมีหQองสมุดเคลื่อนที่ที่ตั้งอยูใตQตQนพิกุล อาคาร 1 และใตQ
อาคาร 2 อีกดQวย
12
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2. ห5องปฏิบัติการวิทยาศาสตร0 มี 2 หQอง อยูที่อาคาร 2 ชั้น 2 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และ
ชั้ น 3 ของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนตQ น มี เครื่ องมื อ เครื่อ งใชQ ในระดั บ ความเพี ย งพอกั บ จํ า นวน
นั กเรี ย นทั้ งในระดั บ นั ก เรี ย นมั ธ ยมตQ น และนั ก เรี ย นมั ธ ยมปลาย หQ อ งเรี ย นก็ มี เครื่ อ งฉายโปรเจคเตอร
ปyายนิเทศสําหรับติดผลงานของนักเรียน
3. ห5องแนะแนว อยูที่อาคาร 2 ชั้น 5 เปSนหQองบริการดQานเอกสารการแนะแนว และคําปรึกษาแกนักเรียน
4. ห5องศิลปะ อยูที่ อาคาร 2 ชั้น 3
5. ห5 องดนตรี มี 2 หQ อง คือ หQ องดนตรีไทยและนาฎศิล ป• อยูที่ อาคาร 2 อยูที่ ชั้น 2 และหQ องดนตรีส ากล
ที่อยูที่ อาคาร 2 ชั้น 5
ทะเบียนแหลงเรียนรู5และภูมิปVญญาท5องถิ่นในการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียน
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

แหลงการเรียนรู5

จํานวน

หQองสมุด
หQองปฏิบัติการวิทยาศาสตร
หQองดนตรีไทย
หQองแนะแนว
หQองศาสนา
แผนพับความรูQ
หQองสมุดเคลื่อนที่ และมุมหนังสือในหQองเรียน
หQองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
ปyายนิเทศ และความรูQรอบเสา
มุมความรูQ 8 กลุมสาระ และมุมความรูQของหQองสมุด
หQองดนตรีสากล
รวม

1
2
1
1
1
37
38
2
ใต5อาคารเรียน
1
1
86
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5. โครงสร5างการบริหารงานของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต0 แบงเปSน 7 ฝ‚ายดังนี้
คณะภคินีเซนต์ ปอล เดอ ชาร์ ตร
ผู้รับใบอนุญาต
ผู้จดั การ
ผู้อาํ นวยการ
สมาคมศิษย์อสั สัมชัญคอนแวนต์
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนอัสสั มชัญคอนแวนต์
ฝ่ ายบริหารจัดการ

ฝ่ ายวิชาการ

- งานบริ หารทัวไป
- งานสารบรรณ
- งานธุรการและ
ประชาสัมพันธ์
- งานการเงินและบัญชี
- งานบริ การสวัสดิภาพ
นักเรี ยน

- งานหลักสูตร
- งานการจัดการเรี ยน
การสอน
- งานนิเทศการเรี ยน
การสอน
- งานทะเบียนและวัดผล
- งานวิจยั ในชั*นเรี ยน
- งานห้องสมุดและ
แหล่งเรี ยนรู ้

แผนพัฒ นาคุณภาพการศึกษา

-

ฝ่ ายกิจการนักเรียน
- งานปกครอง
- งานกิจกรรมพัฒนา
ผูเ้ รี ยน
- งานแนะแนว
- งานสัมพันธ์ชุมชน

ฝ่ ายบุคลากร

ฝ่ ายทรัพ ยากรเพื6อ
การเรียนการสอน

ฝ่ ายอภิบาลและ
แพร่ ธรรม

- งานสรรหาบุคลากร
- งานพัฒนาบุคลากร
- งานบํารุ งรักษา
บุคลากร

- งานพัสดุ-ครุ ภณ
ั ฑ์
- งานเทคโนโลยี
- งานอาคารสถานที
และสิ งแวดล้อม

- งานอภิบาลและ
แพร่ ธรรม
- งานสอนคําสอน
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ฝ่ ายมาตรฐาน
คุณภาพ
- งานนโยบายและแผน
- งานประเมินผลและ
ตรวจสอบคุณภาพ
- งานสารสนเทศ

คณะผู5บริหาร
1. นางสาวบุญรักษา
2. นางสาวนิภา
3. นางสาวพรญาณี
4. นางสาวสุวันเพ็ญ
5. นางสาวสมพร
6. นางสาวยุวดี
7. นางสาวอกนิษฐ
8. นางสาวสพัตรา
9. นายเจษฎา

ศรีตระกูล
พรฤกษงาม
แมQนศิริ
สิริทรัพยไพบูลย
บัณฑรวรรณ
เทียนไชย
ชาติกานนท
ผองศรี
วรรณวิมลกุล

ผูQรับใบอนุญาต
ผูQแทนผูQรับใบอนุญาต ผูQจัดการและผูQอํานวยการ
ผูQชวยผูQอํานวยการฝ‚ายบริหารจัดการ
ผูQชวยผูQอํานวยการฝ‚ายวิชาการ
ผูQชวยผูQอํานวยการฝ‚ายบุคลากร
ผูQชวยผูQอํานวยการฝ‚ายกิจการนักเรียน
ผูQชวยผูQอํานวยการฝ‚ายทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน
ผูQชวยผูQอํานวยการฝ‚ายอภิบาลและแพรธรรม
ผูQชวยผูQอํานวยการฝ‚ายมาตรฐานคุณภาพ

คณะกรรมการบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต0
1. นางสาวนิภา
พรฤกษงาม ผูQแทนผูQรับใบอนุญาต ผูQจัดการและผูQอํานวยการ
2. นางสาวกมลวรรณ เภกะนันทน
ผูQทรงคุณวุฒิ
3. รศ.ดร.อํานวย
เดชชัยศรี
ผูQทรงคุณวุฒิ
4. ผศ.กานน
สมราง
ผูQทรงคุณวุฒิ
5. นางอรวรรณ
พยุหนาวีชัย
ผูQแทนผูQปกครอง
6. นายเจษฎา
วรรณวิมลกุล ผูQแทนครู
7. นางสาวสุวันเพ็ญ สิริทรัพยไพบูลย ผูQแทนครู
8. นางสาวพรญาณี
แมQนศิริ
ผูQแทนครู

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการรวม 4 ฝ[ายโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต0
1. นางสาวนิภา
พรฤกษงาม
ผูQแทนผูQรับใบอนุญาต ผูQจัดการและอํานวยการ
2. นางสาวสมพร
บัณฑรวรรณ
ผูQแทนครู
3. นางปฐมพร
งามลิขิตเลิศ
ผูQแทนผูQปกครอง
4. นายแพทยอภิชัย สิรกุลจิรา
ผูQแทนผูQปกครอง
5. นางสาวพรทิพย เลิศสุรสถิต
ผูQแทนชุมชน
6. นายกิตติพัฒน
ศุภศิริรัตน
ผูQแทนชุมชน
7. เด็กหญิงปภาวริณฐ แกQวมณี
ผูQแทนนักเรียน
8. นางสาวชลธิชา
ไผปyอง
ผูQแทนนักเรียน
9. นางสาววรรณพร แสงสวย
ผูQแทนครู

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและ
เลขานุการ
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คณะกรรมการดําเนินงานโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต0
1. นางสาวนิภา
พรฤกษงาม
ผูQอํานวยการ
2. นางสาวสุวรรณา บัวทรัพย
รองผูQอํานวยการ
แมQนศิริ
ผูQชวยผูQอํานวยการฝ‚ายบริหารจัดการ
3. นางสาวพรญาณี
4. นางสาวสุวันเพ็ญ สิริทรัพยไพบูลย ผูQชวยผูQอํานวยการฝ‚ายวิชาการ
บัณฑรวรรณ
ผูQชวยผูQอํานวยการฝ‚ายบุคลากร
5. นางสาวสมพร
เทียนไชย
ผูQชวยผูQอํานวยการฝ‚ายกิจการนักเรียน
6. นางสาวยุวดี
ชาติกานนท
ผูQชวยผูQอํานวยการฝ‚ายทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน
7. นางสาวอกนิษฐ
ผองศรี
ผูQชวยผูQอํานวยการฝ‚ายอภิบาลและแพรธรรม
8. นางสาวสุพัตรา
วรรณวิมลกุล
ผูQชวยผูQอํานวยการฝ‚ายมาตรฐานคุณภาพ
9 นายเจษฎา
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต0
1. นางสาวนิภา
พรฤกษงาม
ผูQอํานวยการ
2. นางสาวสุวันเพ็ญ สิริทรัพยไพบูลย ผูQชวยผูQอํานวยการฝ‚ายวิชาการ
3. นางสาวนัทธมน จิรประภาพงศ
หัวหนQางานทะเบียน-วัดผล
4. นางสาวยุวดี
เทียนไชย
หัวหนQากิจกรรมพัฒนาผูQเรียน
5. นางจินตนา
จันทรเจริญ
หัวหนQางานหลักสูตร
6. นางสาววราภรณ เที่ยงแทQ
หัวหนQากลุมสาระการเรียนรูQภาษาไทย
7. นางสาวบุญเรือง บุตรมาลา
หัวหนQากลุมสาระการเรียนรูQคณิตศาสตร
8. นางสาวอรอุมา ศรีสังข
หัวหนQากลุมสาระการเรียนรูQวิทยาศาสตร
9. นายสุทัศน
ลีดี
หัวหนQากลุมสาระการเรียนรูQสังคมศึกษาฯ
10. นางสาวเครือวัลย ตาปราบ
หัวหนQากลุมสาระการเรียนรูQสุขศึกษาและ
พลศึกษา
11. นายศักดิ์ชัย
บุญทองดี
หัวหนQากลุมสาระการเรียนรูQศิลปะ
12. นายคุณภัทร
สังกลม
หัวหนQากลุมสาระการเรียนรูQการงานอาชีพฯ
13. นางสาวธนันดา พุมแสง
หัวหนQากลุมสาระการเรียนรูQภาษาตางประเทศ

ประธานกรรมการ
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและ
เลขานุการ
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6. สิ่งอํานวยความสะดวก
6.1 เครื่องคอมพิวเตอรพรQอมโปรแกรมการใชQงาน มีทั้งหมด 210 เครื่อง
คอมพิวเตอร
1. ใชQในการเรียนการสอน-สืบคQนขQอมูลทางอินเตอรเนต
3. ใชQในการบริหาร
รวม

จํานวน (เครื่อง)
148
62
210

6.2 เครื่องถายเอกสาร 3 เครื่อง
6.3 เครื่องปรับอากาศ มีทุกหQองเรียน
6.4 ยานพาหนะ 3 คัน
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7.

ความสําเร็จในการจัดการศึกษา ปNการศึกษา 2559
ประเภท
สถานศึกษา

ครู

ชื่อรางวัลที่ได5รับ / ระดับรางวัล

หนวยงาน
ที่มอบรางวัล

การตรวจติดตามประเมินผลการจัด
สํานักงาน
การศึกษาโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญ
คณะกรรมการสงเสริม
ผลการประเมิน สถานศึกษามีคุณภาพอยู
การศึกษาเอกชน
ในเกณฑ ระดับดีมาก ไดQ 100 คะแนนเต็ม
รางวัลเชิดชูเกียรติ ผลการทดสอบทาง
สํานักงาน
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
คณะกรรมการสงเสริม
เกียรติบัตร รางวัลระดับเหรียญทองแดง
การศึกษาเอกชน
คุณครูพวงทอง แกQวนาเส็ง
ศูนยจิตวิทยา
1.ไดQสงผลงานเรียงความ “คุณครูที่รัก” ของ
การศึกษา
นักเรียนชั้น ม.2 เขQารวมประกวดและไดQรับ
มูลนิธิยุวสถิรคุณ
เกียรติบัตร จํานวน 9 คน
2. โครงการภาคภูมิแผนไทย ใหQคนไทยทั่ว
ประเทศสงเรื่องราวที่นาภูมิใจของประเทศ
ไทย เพื่อเปSนสมบัติล้ําคาของชาติ และสง
ตอไปยังชนรุนหลังสืบไป คณะทํางาน
โครงการภาคภูมิแผนดินไทย มีความยินดี
วา “คุณครูพวงทอง แก5วนาเส็ง” คือ
1 ใน 100,000 คนแรกของประเทศไทย ไดQ
รวมสงเรื่องราวมายังโครงการและไดQรับ
เข็มกลัด ที่ระลึกจากโครงการ
คุณครูปUยะนุสรณ ชนะชาญชัย
เขตบางรัก
ไดQรับการคัดเลือกครูผูQสมควรไดQรับ

วัน / เดือน / ปN
30 มิถุนายน 2559

1 ธันวาคม 2559

ปRการศึกษา 2559

ปRการศึกษา 2559
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ครู

พระราชทาน รางวัล สมเด็จเจ5าฟ-ามหาจักรี
ระดับเขตบางรัก
นางสาวนาฏยา งามเสงี่ยม
ไดQรับรางวัล : เกียรติบัตรการเป*นผู5ฝ]กซ5อม
สงนักเรียนดนตรีไทยชั้นมัธยมศึกษาปNที่ 3
เข5ารวมการแขงขันเดี่ยวขิม 7 หยอง
ในระดับชั้น ม.1-ม.3 ในงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่
66 ประจําปRการศึกษา 2559 จนนักเรียน
ไดQรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับ
เหรียญทอง

ประเภท

ชื่อรางวัลที่ได5รับ / ระดับรางวัล

นักเรียน

เด็กหญิงลัดดา กําหอม นักเรียน ชั้น ม.3/5
การแขงขันเทนทิส รายการเทนนิสเยาวชน
Guangdong International Junior Tennis
Championships @ Guangzhou, China
ไดQรางวัล
- ชนะเลิศ หญิงเดี่ยว รุนอายุไมเกิน 14 ปR
- ชนะเลิศหญิงคู รุนอายุไมเกิน 14 ปR
- รองชนะเลิศอันดับ 2 หญิงเดี่ยว รุนอายุ
ไมเกิน 14 ปR
1. เด็กหญิงอรษา เชียงแรง ชั้น ม.2/4
2. เด็กหญิงชนานาถ วิริยะศักดา ชั้น ม.1/2
3. เด็กหญิงพิชญาภา จิตดอน ชั้น ม.1/3
4. เด็กหญิงณัฐวศา มโนมัยวิบูลย ชั้น ม.1/3
5. เด็กหญิงอฐิตา กิจเชวง ชั้น ม.1/5
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร และ
สิ่งประดิษฐเพื่อการแขงขัน ระดับนานาชาติ
(K*bot Asia 2016) ในหัวขQอ A Better
Tomorrow ไดQรับรางวัล The most
creativeรองชนะเลิศ อันดับที่ 3

เขตพื้นที่การศึกษา

14–16 พฤศจิกายน
2559

หนวยงาน
ที่มอบรางวัล

วัน / เดือน / ปN

Air Asia CU
Tennis Club

2 - 9 กรกฎาคม 2559

ประเทศสิงคโปร

10-13 กรกฎาคม
2559
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นักเรียน

ประเภท

เด็กหญิงพชรพร วิสุทธิไพฑูรย ชั้น ม.3/5 สํานักงานเขตพื้นที่ 14-16 พฤศจิกายน
การแขงขันเดี่ยวขิม 7หยอง ระดับชั้น ม.1-ม.3
การศึกษา
2559
ไดQรับรางวัลระดับ เหรียญทอง รองชนะเลิศ มัธยมศึกษา เขต 2
อันดับที่ 1
ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงาน
1 ธันวาคม 2559
(O-NET) ระดับชั้นมัยมศึกษาปRที่ 3 โรงเรียน คณะกรรมการสงเสริม
อัสสัมชัญคอนแวนตไดQรับรางวัลเชิดชูเกียรติ
การศึกษาเอกชน
ระดับเหรียญทองแดง ปNการศึกษา 2558
นางสาวนวินดา ตั้งศิริพาณิช ชั้น ม.5/6
โรงเรียน
6 กุมภาพันธ 2560
การแขงขัน English Speech Contest
อัสสัมชัญพาณิชยการ
2560ไดQรับรางวัลชนะเลิศ ถQวยรางวัล เกียรติ
บัตร และเงินรางวัล 1,000 บาท

ชื่อรางวัลที่ได5รับ / ระดับรางวัล
1. นางสาวภัททิยา วองศรีชั้น ม.5/5
2.นางสาวศุกาญจนดา ธนินธนวัฒนชั้น ม.5/5
การแขงขันทักษะภาษาจีน“FriendshipCup”
ครั้งที่ 9 การแขงขันรQองเพลงจีนประสานเสียง
ระดับมัธยมศึกษา ไดQรับรางวัล ชนะเลิศ
เด็กหญิงฉันทิสา ริ้วธงชัย
ชั้น ม.3/2
การแขงขันทักษะภาษาจีน การแขงขัน
ประกวด เรียงความภาษาจีน ระดับ
มัธยมศึกษา “Friendship Cup” ครั้งที่ 9
ไดQรับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับที่ 2

หนวยงาน
ที่มอบรางวัล

วัน / เดือน / ปN

ศูนยวัฒนธรรม
แหงประเทศจีน

11 กุมภาพันธ 2560

ศูนยวัฒนธรรม
แหงประเทศจีน

11 กุมภาพันธ 2560
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ความสําเร็จในการจัดการศึกษา (ข5อมูลเกียรติยศ ชื่อเสียง / จุดเดนของสถานศึกษา) ปNการศึกษา 2560
ประเภท
สถานศึกษา

ครู

นักเรียน

ชื่อรางวัลที่ได5รับ / ระดับรางวัล

หนวยงาน
ที่มอบรางวัล

วัน / เดือน / ปN

- โรงเรียนเอกชนที่ไดQเปUดกิจการอยางมีคุณภาพ สํานักงานคณะกรรมการ 9-10 กุมภาพันธ 2561
มากกวา 100 ปR
สงเสริมการศึกษาเอกชน
- รางวัลโรงเรียนเอกสรที่มีผลการทดสอบทาง (สช.)
การศึกษาขั้นพื้นฐาน(O-NET) ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปRที่ 3 และ ปRที่ 6 ตามเกณฑที่
กําหนด
นายจิราฤทธิ์ ทิพยลุQย
จัดโดยคุรุสภา
ไดQรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการจัด
ประกวดภาพถาย เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่
62 พ.ศ. 2561 ในหัวขQอ “เด็กรักครู ครูรักเด็ก”

16 มกราคม 2561

พิธีมอบประกาศนียบัตร DELF Solaria
รับรองความรูQภาษาฝรั่งเศส
ความรู5ภาษาฝรั่งเศสระดับเบื้องต5น DELF A 1
1. น.ส.วรรณ จันทรโชติ
ชั้น ม.6/6
2. น.ส.รัญญา บุญครองธรรม ชั้น ม.6/6
3. น.ส.ญาณินทร คงจันทร
ชั้น ม.6/6
4. น.ส.ณัฐกมลธร เอื้อสิทธิโชค ชั้น ม.6/6
5. น.ส.อภิสร
บุญสิริโรจน ชั้น ม.6/6
6. น.ส.วริศรา ฉัตรปราโมทย ชั้น ม.6/6
7. น.ส.ณัชชา
พิทักษพรสิน ชั้น ม.6/6
8. น.ส.ฌิชา
งามกาละ
ชั้น ม.6/6
ความรู5ภาษาฝรั่งเศสระดับเบื้องต5น DELF A 2
1. น.ส.พรทิพย ศรีอุทัย
ชั้น ม.6/6
2. น.ส.ฐิติรัตน ริธีรังสี
ชั้น ม.6/6
3. น.ส.พัสวี
ชีวประภาวงศ ชั้น ม.6/6
4. น.ส.ณิชาพร เศรษฐสิงห ชั้น ม.6/6

7 กรกฎาคม 2560

สมาคมครูภาษาฝรั่งเศส
แหงประเทศไทย ในพระ
ราชูปถัมภ รวมกับสถาน
เอกอัครราชทูตฝรั่งเศส
ประจําประเทศไทย
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5. น.ส.กชพร
6. น.ส.นวินดา
7. น.ส.มาตินา

ภิญโญปรวัฒน ชั้น ม.6/6
ตั้งศิริวานิช ชั้น ม.6/6
อนุตรพร
ชั้น ม.6/6

ประเภท

ชื่อรางวัลที่ได5รับ / ระดับรางวัล

นักเรียน

การประกวดสิ่งประดิษฐและโครงงาน
วิทยาศาสตรนานาชาติ (K*bot Asia 2017)
ประเภทที่ 1 The Sensor Trash
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
ประเภทที่ 2 ลูกบอลตกถึงพื้นชQา รางวัลชมเชย
1. เด็กหญิงณัฐพัชร พรรณสวัสดิ์ ชั้น ม.1/1
2. เด็กหญิงโชติกา นรนิธิวรรณ ชั้น ม.1/6
3. เด็กหญิงอฐิตา
กิจเชวง ชั้น ม.2/1
4. เด็กหญิงพิชญาภา จิตดอน ชั้น ม.2/4
5. เด็กหญิงณัฐวศา มโนมัยวิบูลย ชั้น ม.2/6
กิจกรรมแขงขันพับกระดาษโอริงามิ
ภายใตQหัวขQอ “นิทานกระดาษ”
ไดQรางวัลชนะเลิศ (โลรางวัล เกียรติบัตร และ
จํานวนเงิน 5,000)
1. น.ส.ดารวลี ดุรงคพิสิษฎกุล ชั้น ม.5/3
2. น.ส.กริณฑา เหลามรกต
ชั้น ม.5/6
3. น.ส.สิตาภรณ พิทันโชติ
ชั้น ม.5/6
กิจกรรมออกแบบสิ่งประดิษฐในโครงการ
“พลังเล็กเปลี่ยนโลก ปR 5”
ไดQรางวัลความคิดสรQางสรรคดีเดน
น.ส.ณิชกานต ตันฑวิรุณฬห นักเรียนชั้น ม.6/4

หนวยงาน
ที่มอบรางวัล
มหาวิทยาลัยฮองกง
โพลีเทคนิค

วัน / เดือน / ปN
11-14 กรกฎาคม
2560

Mainichi Academic 26-27 สิงหาคม 2560
ศูนยแนะแนวศึกษาตอ
ประเทศญี่ปุ‚นครบวงจร

กลุมบริษัท ปตท.
รวมกับ บริษัท
อสมท.

9 กันยายน 2560
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การแขงขันเดี่ยวซอดQวงและการแขงขันเดี่ยวขิม สํานักงานเขตพื้นที่
7 หยอง
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 2
- รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ไดQแก การแขงขัน
เดี่ยวซอดQวง น.ส.พชรพร วิสุทธิ์ไพฑูรย
ชั้น ม.4/1
- รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดQแกการแขงขัน
เดี่ยวขิม 7 หยองน.ส.พชรพร วิสุทธิ์ไพฑูรย
ชั้น ม.4/1

ประเภท

ชื่อรางวัลที่ได5รับ / ระดับรางวัล
กิจกรรมการแขงขัน
“RSU English Language Academic
Contest 2017”
ไดQรับรางวัลชนะเลิศ รับโลหรางวัล และ
เหรียญรางวัล ไดQแก
- กิจกรรมแขงขันพูดภาษาอังกฤษ
หัวขQอ “Good Deeds My Dad did.”
นางสาวนวินดา ตั้งศิริวานิช ชั้นม. 6/6
ไดQรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
รับโลหรางวัล และ เหรียญรางวัล ไดQแก
- กิจกรรมแขงขันเขียนเรียงความเปSน
ภาษาอังกฤษ หัวขQอ “ The picture of
the King holding a map
and there is a big tree.”
นางสาวนถสร ไกรนรา ชั้น ม. 6/6
ไดQรับรางวัลชมเชยรับโลหรางวัล และเหรียญ
รางวัล ไดQแก
- กิจกรรมแขงขันรQองเพลงภาษาอังกฤษ

14 พฤศจิกายน 2560

หนวยงาน
ที่มอบรางวัล
มหาวิทยาลัยรังสิต

17 พฤศจิกายน 2560

มหาวิทยาลัยรังสิต

17 พฤศจิกายน 2560

มหาวิทยาลัยรังสิต

17 พฤศจิกายน 2560

วัน / เดือน / ปN
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หัวขQอ “ The Song must be about
dad.” นางสาวจิดาภา สมบัติหิรัญวงศ
ชั้น ม. 6/6
- กิจกรรมการแขงขันตอบคําถามความรูQทั่วไป
เกี่ยวกับประเทศฝรั่งเศส ไดQแก
นางสาววรัญญา บุญครองธรรม ชั้น ม.6/6
ไดQรับรางวัลชมเชย
- กิจกรรมการแขงขันบรรยายภาพเปSนภาษา
ฝรั่งเศส ไดQแก
นางสาวพรทิพย ศรีอุทัย ชั้น ม.6/6
ไดQรับรางวัลชมเชย

สมาคมครูภาษาฝรั่งเศส
แหงประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ

3 ธันวาคม 2560

การประกวดรางวัลวรรณกรรม
สื่อมวลชนคาทอลิกแหง
5 ธันวาคม 2560
ประเภทเรียงความ ในหัวขQอ
ประเทศไทย
“มิ่งมิตร” ไดQรับรางวัลชมเชย ไดQแกนางสาวธัญ
พรภัส กนกมงคล นักเรียนชั้น ม.6/5
8. อัตลักษณ0 และเอกลักษณ0ของโรงเรียน (แนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต)
ปรัชญาการศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต0 “ มนุษยที่มีคุณภาพ คือ มนุษยที่มีคุณธรรมและความรู ”
คติพจน0ของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต0 “ศึกษาดี มีวินัย ใจเมตตา ใฝ'หาคุณธรรม เลิศล้ําการงาน”
การศึกษาคือชีวิตที่เจริญเติบโต ใหQความรูQ ความจริงที่เปSนอมตะและชี้นําแนวทางการดํารงชีวิตที่มีวินัย เรียบ
งาย มีเมตตาธรรม และมีปณิธานอันแนวแนที่จะศึกษาทั้งดQานศาสตรและศิลป• รวมทั้งวิทยาการที่ทันสมัย เพื่อประกอบ
สั มมาอาชี พ ดQ วยความซื่ อสั ต ยสุ จ ริ ต จะธํ ารงและเทิ ด ทู น ชาติ ศาสนา พระมหากษั ต ริย และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย
ศึกษาดี

มีวินัย

หมายถึงการศึกษาที่ใหQความรูQและทักษะพื้นฐานที่จําเปSนอยางเพียงพอ เชน ความรูQดQาน
ภาษา ดQานคิดคํานวณ ความเขQาใจหลักการทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี รวมทั้งรูQจักคิดเปSน
แกQปcญหาเปSน วิเคราะห ริเริ่มสรQางสรรค และใฝ‚รูQตลอดเวลา รูQจักแสวงหาความรูQเพื่อ
พัฒนาตนเอง และเพื่อการงานอาชีพ มีความเจริญที่สมดุลระหวางวัตถุและจิตใจ
หมายถึงการมีนิสัยที่ดีงาม การดํารงชีวิตอยางเรียบงาย มีวินัยในตนเอง รูQจักรับผิดชอบตอ
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ใจเมตตา

ใฝ[หาคุณธรรม

เลิศล้ําการงาน

ตนเอง และสังคม เคารพสิทธิของผูQอื่น ปฏิบัติตามกติกาและกฎเกณฑของสังคม เทิดทูน
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และระบอบประชาธิปไตย
หมายถึงการไมเปSนคนเห็นแกตัว เห็นความสําคัญของประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตน
รวมมือกับผูQอื่นในสังคม มีน้ําใจดี เอื้อเฟ•‘อเผื่อแผ รูQจักแบงปcนดQวยความรักและความ
เสียสละ
หมายถึงเปSนคนศรัทธาในศาสนา ยึดมั่นในหลักธรรม มีคานิยมที่ถูกตQอง มีความรักและใหQ
อภัย มีสามัคคีธรรม กตัญ’ูตอสถาบันและผูQมีพระคุณ มีความเขQาใจและซาบซึ้งในคุณคา
ของวัฒนธรรม มีความซื่อสัตย อดทน สามารถบูรณาการวิทยาการ และเทคโนโลยีเขQากับ
สัจธรรมอันสูงสง เพื่อการดํารงชีวิตที่มีคุณคาตอตนเองแลผูQอื่น
หมายถึงมีวิสัยทัศนในการทํางาน รักการทํางาน มีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต ขยัน รูQจัก
พัฒนาการงานอาชีพใหQมีประสิทธิภาพ

คุณลักษณะอันพึงประสงค0ของผู5เรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต0ตามหลักสูตรแกนกลาง 2551
1. รักชาติ ศาสน กษัตริย
2. ซื่อสัตยสุจริต
3. มีวินัย
4. ใฝ‚เรียนรูQ
5. อยูอยางพอเพียง
6. มุงมั่นในการทํางาน
7. รักความเปSนไทย
8. มีจิตสาธารณะ
สมรรถนะสําคัญของผู5เรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต0
1. มีความสามารถในการสื่อสาร
2. มีความสามารถในการคิด
3. มีความสามารถในการแกQปcญหา
4. มีความสามารถในการใชQทักษะชีวิต
5. มีความสามารถในการใชQเทคโนโลยี

เอกลักษณ0ของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต0 “จิตใจงาม ความรูดี ( Noble-minded and knowledgeable )”
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อัตลักษณ0ของผู5เรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต0 “ ซื่อตรง เรียบง>าย การงาน รักเมตตา กตัญ@ูรูคุณ”
1. ซื่อตรง (Regularity)

ซื่อสัตยสุจริต มีมโนธรรม เที่ยงตรง จริงใจ โปรงใส ไมคดโกง ยึดความถูกตQอง
“ผู5ที่มีความซื่อสัตย0ในเรื่องเล็กน5อย ก็จะซื่อสัตย0ในเรื่องใหญด5วย ผู5ที่ไม
ซื่อสัตย0ในเรื่องเล็กน5อย ก็จะไมซื่อสัตย0ในเรื่องใหญด5วย” (ลก 16:10)
2. เรียบงาย (Simplicity) อยู อยางพอเพี ย ง มี ค วามสมถะ พอใจในสิ่ ง ที่ ต นมี สุ ภ าพ ถอมตน และมี
ความสุขในชีวิตของตน“เรียนรู5ที่จะพอใจในสภาพของตน รู5จักมีชีวิตอยูอยาง
อดออมและรู5จักมีชีวิตอยูอยางอุดมสมบูรณ0 เรียนรู5ที่จะเผชิญกับทุกสิ่งทุก
กรณี”(ฟป 4:11-13)
3. การงาน (Work)
รักและมุ งมั่ น ในการทํ างาน ไมเลื อกงาน ขยั น ขั น แข็ ง ทุ มเท รั บ ผิ ด ชอบ
“พระเจ5าจะประทานรางวัลแกทุกคนตามการงานของเขา” (มธ 16:27)
4. รักเมตตา (Charity)
เปSนบุคคลเพื่อผูQอื่น เสียสละ แบงปcน มีจิตสาธารณะ “ผู5ที่แสดงความเมตตา
กรุณาด5วยใจยินดี จงรักด5วยใจจริง จงหลีกหนีความชั่ว จงยึดมั่นในสิ่งที่ดี
จงรั ก กั น ฉั น พี่ น5 อ ง จงคิ ด วาผู5 อื่ น ดี ก วาตน อยาเฉื่ อ ยชา จงมี จิ ต ใจ
กระตื อ รื อ ร5 น ในการรั บ ใช5 อ งค0 พ ระผู5 เป* น เจ5 า จงชื่ น ชมในความหวั ง ”
(รม 12:4-13)
5. กตัญtูรู5คุณ (Gratitude) กตั ญ ’ู ตอบแทนผูQ มี พ ระคุ ณ มี จิ ต สํ า นึ ก ในความดี ข องผูQ อื่ น ใสใจผูQ อื่ น
จงรั ก ภั ก ดี ต อชาติ ศาสนา พระมหากษั ต ริ ย และสถาบั น การศึ ก ษา
“บุตรจงเชื่อฟVงบิดามารดา จงให5เกียรติบิดามารดา เป*นพระบัญญติแรก
แล5วทานจะอยูบนแผนดินอยางเป*นสุขและมีอายุยืน” (อฟ 6:1-4)

9. ทรัพยากรและงบประมาณ
9.1 แผนการใชQงบประมาณของโรงเรียน
งบประมาณปRการศึกษา
รายรับ

รายจาย

งบประมาณปRการศึกษา
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2562
เงินอุดหนุน 20,000,000
รายบุคคล
คาธรรมเนีย 7,000,000
มการศึกษา

2563
21,000,000

2564

2562

22,000,000 เงินเดือน-

คาจQาง
8,000,000
9,000,000 งบพัฒนา
คุณภาพจัด
การศึกษา
คาธรรมเนีย 73,000,000 74,000,000 75,000,000 รายจาย
มอื่น
อื่นๆ
รวมรับ 100,000,000 103,000,000 106,000,00 รวมจาย

2563

2564

40,000,000 41,000,000 42,000,000
9,000,000

10,000,000 11,000,000

20,000,000 21,000,000 22,000,000
69,000,000 72,000,000 75,000,000

0

9.2 แผนการใชQทรัพยากรของโรงเรียน
รายการ
1. คอมพิวเตอรเพื่อสํานักงาน
2. คอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา
3. โทรศัพทภายใน
4. โปรเจคเตอร
5. เครื่องฉายภาพนิ่ง
6. จอ

2561
90
120
45
40
3
40

ขQอมูลทรัพยากรปRการศึกษา
2562
2563
90
90
120
120
45
45
40
40
3
3
40
40

2564
90
120
45
40
3
40

2561
764
817
1,581

ขQอมูลนักเรียนปRการศึกษา
2562
2563
800
800
800
800
1,6000
1,600

2564
800
800
1,600

9.3 แผนการรับนักเรียน
ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนตQน
มัธยมศึกษาตอนปลาย
รวม

9.4

แผนการรับครูและบุคลากร
ประเภท

ครู

ขQอมูลครูและบุคลากร
2562
2563
90
90

2561
90

2564
90
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บุคลากรทางการศึกษา
เจQาหนQาที่ของโรงเรียน
ยามรักษาความปลอดภัย
รวม

17
29
1
137

17
29
1
137

17
29
1
137

17
29
1
137

10. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
10.1 ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
10.1.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย 10.1.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปRการศึกษา 2560 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ของ
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปRการศึกษา 2560 ในภาพรวมมีคุณภาพอยูในระดับ
ดีเยี่ยม โดยมีขQอมูลสนับสนุนผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามตารางตอไปนี้
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มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 1
คุณภาพของ
ผู5เรียน

ข5อมูลสนับสนุนผลการประเมิน
1. ผู5เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการสูง มีความสามารถในการอานและเขียน การสื่อสารทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การคิดคํานวณ ไดQเหมาะสมตามระดับชั้น ในระดับดีเยี่ยม มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแกQปcญหา
และนําไปประยุกตใชQในสถานการณตาง ๆ อยางเหมาะสม ใชQเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารไดQอยางเหมาะสม ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ
2. ผานการประเมินเป*นโรงเรียนเอกชนที่มีคุณภาพสูมาตรฐานสากล จาก สช. ปRการศึกษา
2558 ผลการประเมินระดับ ดีมาก มีความรูQ ความเขQาใจและทักษะตาง ๆ ตามหลักสูตรอยาง
เปSนรูปธรรมและตอเนื่อง
3. ได5รับประกาศนี ยบัตรโรงเรียนเอกชนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(ONET) คาเฉลี่ยผลการทดสอบ ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปRที่ 3 และ 6 ปRการศึกษา 2560 สูง
กวาทุกสังกัด ทุกรายวิชาตามเกณฑที่กําหนด ในงาน “มหกรรมวันการศึกษาเอกชน ประจําปR
พ.ศ. 2561” จาก สช. เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ 2561
4. ผู5เรียนมีการศึกษาตอในระดับชั้นที่สูงขึ้นทั้งในและนอกประเทศ ในอัตราที่สูง (เกือบทุก
คนที่จบ) ผู5เรียนชั้นมัธยมศึกษาปNที่ 3 มีทักษะการสื่อสารด5านภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐาน
ของ CEFR ที่ระดับ A2 ของสถาบันOxford คิดเปSนรQอยละ 79.10
5. ผู5เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค0และคานิยมที่ดีงามตามอัตลักษณ0ที่โรงเรียนกําหนด
ปรากฎชัดเจน จนไดQรับการพระราชทานรางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์ ดีเดน โครงการ
เชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่สรQางคนดีใหQสังคมดQวยการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมดีเดน ของ
มูลนิธิธารน้ําใจ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
6. ผู5 เรี ยนมี ส วนรวมในการอนุ รั ก ษ0 พ ลั งงานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล5 อ มเป* น
รูป ธรรม จนไดQ รับ รางวัล Energy Mind Award ระดั บ 5 ดาว จากการไฟฟy า นครหลวง 2
รอบ
7. ผู5เรียนมีความภาคภูมิใจในท5องถิ่นในความเป*นไทยและเห็นคุณคาเกี่ยวกับภูมิปVญญา
ไทยยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผูQอื่นและมีมนุษยสัมพันธดี มีสุขภาพแข็งแรง อารมณและ
สุขภาพจิตดี และอยูรวมกันดQวยดีในครอบครัว ชุมชนและสังคม
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มาตรฐาน

ข5อมูลสนับสนุนผลการประเมิน

มาตรฐานที่ 2
กระบวนการ
บริหารและการ
จัดการของ
ผู5บริหาร
สถานศึกษา

1. ผู5บริหารสถานศึกษามีกระบวนการบริหารและการจัดการพัฒนาคุณ ภาพการศึกษาที่
ชัดเจน โดยมีการกําหนดเปyาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจ ตรงกับวัตถุประสงคของแผนการ
ศึกษาชาติ ตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 2560-2564 มีการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปR มีปฏิทินปฏิบัติงานชัดเจน และสอดคลQองกับความตQองการของชุมชนทQองถิ่นอยาง
ชั ด เจน เชน จั ด ใหQ มี การเรี ย นการสอนที่ เนQ น ภาษาอั งกฤษเป* น ระบบเข5 ม ข5 น Intensive
English Program (IEP) มี การปรับ หลักสู ตรชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเพิ่ มแผนการ
เรียนภาษาจีน
2. มี การสงเสริมครูและบุ ค ลากรให5ได5 รับการพั ฒนาให5 มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มี
ความรูQความสามารถและทักษะตามมาตรฐานตําแหนงอยางสม่ําเสมอ ใหQขวัญและกําลังใจใน
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การปฏิบัติหนQาที่เปSนอยางดี
3. บริหารโรงเรียนตามหลักธรรมาภิบาล เปUดโอกาสใหQผูQเกี่ยวขQองมีสวนรวม ดําเนินการตาม
ระบบ PDCA มีการกํากับติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียน
อยางเหมาะสม ชัดเจน และสงผลใหQโรงเรียนมีการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพและไดQ
มาตรฐาน ผูQเรียนที่จบการศึกษามีการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น ทั้งในและนอกประเทศ ใน
อัตราที่สูง (เกือบทุกคนที่จบ) ผูQปกครอง ผูQเกี่ยวขQองทุกฝ‚ายมีความพึงพอใจในการบริหารและ
จัดการศึกษาของผูQบริหารเปSนที่ยอมรับวาเปSนโรงเรียน 1 ใน 100 โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
ของประเทศมาอยางตอเนื่อง
4. ได5รับโลรางวัลโรงเรียนเอกชนที่ได5เป@ดกิจการอยางมีคุณ ภาพมากกวา 100 ปN ในงาน
“มหกรรมวันการศึกษาเอกชน ประจําปR พ.ศ. 2561” ภายใตQแนวคิด “100 ปR การศึกษา
เอกชน มุงพัฒนาการศึกษาไทย”
มาตรฐานที่ 3
กระบวนการ
จัดการเรียนการ
สอนที่เน5น
ผู5เรียนเป*น
สําคัญ

1. ครูมีการจัดการเรียนการสอนที่เน5นผู5เรียนเป*นสําคัญ ดQวยกระบวนการหลากหลาย เปUด
โอกาสใหQผูQเรียนทุกคนมีสวนรวม เชน การสอนดQวยกระบวนการที่หลากหลาย เชน 5 STEPs
กระบวนการไตรตรอง ใชQสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการสอนที่เหมาะสม เชน I-PAD ชวย
สอน มีการสอดแทรกคุณธรรมตามคุณคาพระวรสารในการสอนเพื่อสงเสริมใหQผูQเรียนมี
คุณธรรม ตามอัตลักษณเอกลักษณที่โรงเรียนกําหนด มีการจัดทําแผนการสอนที่ถูกตQองตาม
ตัวชี้วัดของหลักสูตร มีการนิเทศการสอนเปSนประจํา
2. ครูมี การตรวจสอบและประเมิ น ความรู5 ความเข5 าใจของผู5 เรียนอยางเป* น ระบบและ
มีประสิทธิภาพ
3. ครูมีการทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อนําไปแกQปcญหาผูQเรียนที่มีความบกพรอง ผูQเรียนไดQสรQางองค
ความรูQเอง เชน การทําโครงงานบูรณาการ การจัดปyายนิเทศความรูQในวันสําคัญตางๆ

มาตรฐาน

ข5อมูลสนับสนุนผลการประเมิน

มาตรฐานที่ 4
ระบบการ
ประกันคุณภาพ
ภายในที่มี

1. โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในมีประสิทธิผล โดยโรงเรียนมีการดําเนินการ
ตามกฎกระทรวง วาดQ ว ยระบบ หลั ก เกณฑ และวิ ธี ก ารประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของ
สถานศึกษา อยางตอเนื่อง มีการนําผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก (สมศ.) ไป
ใชQพัฒ นาคุณภาพการศึกษาอยางสม่ําเสมอ มีการจัดประชุมครู ผูQปกครอง คณะกรรมการ
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ประสิทธิผล

สถานศึกษา เพื่อนําขQอเสนอแนะจากการประชุม และการประเมินความพึงพอใจในการพัฒนา
คุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษาของโรงเรี ย น มาวิ เคราะห หาจุ ด เดน จุ ด ควรพั ฒ นาและจั ด ทํ า
แผนปฏิบัติการประจําปR แกQไขตามจุดที่ควรพัฒนา มีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ดําเนินการติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานอยางสม่ําเสมอ ทําใหQ
พอแม ผูQปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน / ทQองถิ่น และผูQมีสวนเกี่ยวขQอง มีความ
มั่นใจตอระบบการบริหารและการจัดการของโรงเรียนในระดับ สูงและใหQความรวมมือเปS น
อยางดื
2. โรงเรี ย นได5 รั บ เกี ย รติ บั ต รสถานศึ ก ษาดี เดน ที่ มี ผ ลการประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอก
สถานศึกษา ระดับคุณภาพดีมากทั้งสามรอบ (สมศ.) คือรอบแรก (พ.ศ.2544-2548) รอบ
สอง (พ.ศ.2549-2553) และรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) ซึ่งเปSน 1 ใน 360 โรงเรียน ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วประเทศ (มีโรงเรียนทั้งหมด 31,508 โรง)
3. โรงเรียนได5รับเกียรติบัตรรับรองผลการประเมินคุณภาพภายในจากต5นสังกัด (สช.) ใน
ระดับ
ดีมาก

3. การปฏิบัติที่เป*นเลิศ (Best Practices)
1. โครงการสูความเป*นเลิศด5วยกระบวนการวิจัย เปSนโครงการที่ฝ‚ายวิชาการไดQตระหนักถึงความสําคัญที่จะ
สงเสริมใหQผูQเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แกQปcญหา และ
นําไปประยุกตใชQในสถานการณตาง ๆ อยางเหมาะสม ยอมรับเหตุผล ความคิดเห็นของผูQอื่น และมีมนุษยสัมพันธที่ดี
และครูมีการจัดการเรียนการสอนที่สรQางโอกาสใหQผูQเรียนทุกคนมีสวนรวมดําเนินกิจกรรม โดยใหQนักเรียนระดับ ชั้น
มัธยมศึกษาปRที่ 1 – 6 ทําโครงงานบูรณาการทั้ง 8 กลุมสาระ โดยแบงกลุมนักเรียนในแตละหQองเปSน 8 กลุมสาระ
นักเรียนทําโครงงานตามสาระวิชาที่สนใจ โดยจัดทําเปSนงานวิจัย 5 บท แตงตั้งครูเปSนที่ปรึกษา คอยดูแลตามสาระวิชา
ที่สอนในระดับชั้นนั้น ๆ เปSนระยะ ๆ และตรวจประเมินโครงงานใหQคะแนน ดําเนินการสงโครงการ 2 ครั้ง ครั้งที่1 สง
3 บท ครั้งที่ 2 สงเมื่อครบ 5 บท ประเมินคะแนนนําไปตัดเกรดใน 8 รายวิชา และมีการแสดงผลงานในวันวิชาการ
2. กิจกรรมหมูบ5านคุณธรรม เปSนสวนหนึ่งของแผนงานสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม เปSนกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อ
ปลูกฝcงความรักความสามัคคีตอสถาบันการศึกษา โดยจัดใหQนักเรียนตั้งแต ชั้นมัธยมศึกษาปRที่ 1 – 6 ไดQเขQาเปSนสมาชิก
ของหมูบQานคุณธรรม โดยหมูบQานคุณธรรม ประกอบดQวย ประธานชุมชน (ประธานนักเรียน) และรอง
ประธานชุมชน 2 คน (รองสภานักเรียน) เปSนผูQดูแลหมูบQาน โดยทั้งโรงเรียนมี 6 หมูบQาน แตละหมูบQานมีหัวหนQา
หมูบQาน 2 คน (มาจากสภานักเรียน) แตละหมูบQานมี 10 ครอบครัว ในแตละครอบครัวประกอบไปดQวย ม.1 –ม.6
โดยมี พี่ มัธ ยมศึ กษาปR ที่ 6 เปS น หั ว หนQ า ครอบครั ว และมั ธ ยมศึ กษาปR ที่ 3 เปS น รองหั ว หนQ าครอบครั ว ในแตละ
ครอบครัวมีสมาชิก ประมาณ 20 - 25 คน โดยการปกครองหมูบQาน จะใชQหลัก PDCA ในการทํางานรวมกัน โดย
31
แผนพัฒนาฯ 2560-2564(ปรับปรุง 2562-2564)

เด็กเปSนผูQทํากิจกรรม มีครูเปSนที่ปรึกษา ในปRการศึกษานี้ใชQหQอง เชน ม.1/1 อยูหมูบQานที่ 1 เลขที่ 1 ของหQองจะ
อยูครอบครัวที่ 1 และไลจํานวนหQองไปเรื่อยๆ จนถึงหมูบQานที่ 6 คือหQองที่ลงทQายดQวย /6 กิจกรรมที่หมูบQานทํา
โดยสวนใหญมีกิจกรรมที่ทํา คือ
- ฝbกฝนมารยาทไทย โดยหาตัวแทนของแตละครอบครัวในดQาน การไหวQ การแตงกาย การพูดจา ฯลฯ มา
ประกวดกันในแตละครอบครัว หาตัวแทนหมูบQาน แลQวนําตัวแทนหมูบQานมาประกวด หาคนที่มีมารยาท
ดีที่สุดเปSนตัวอยางใหQกับทุกคนในโรงเรียน
- ฝbกฝนความเปSนกุลสตรี โดยฝbกทํางานที่เนQนดQานความเปSนกุลสตรีไทย เชน พับกระดาษ เย็บกระดุม
สอยกระโปรง เปSนตQน
- ฝbกฝนการใหQความรัก การชวยเหลือ ความเสียสละ ระหวางพี่กับนQอง
3. กิ จ กรรมสายสั มพั น ธ0 แ บงปV น ให5 ลู ก เปS น สวนหนึ่ งของโครงการประสานรัก เพื่ อเปU ดโอกาสใหQ
ผูQปกครองเขQามามีสวนรวมในการพั ฒ นาคุณภาพการศึกษากับบุ ตรหลานของตนเอง โดยจัดใหQ ผูQป กครองเขQ า
มารวมใหQความรูQกับนักเรียน ในหQองที่ลูกตนเองเรียนอยู ตามอาชีพที่ผูQปกครองทํา เชน แพทย พยาบาล ทหาร
คQาขาย ทําอาหาร เปSนตQน อยางนQอยภาคเรียนละ 1 ครั้งตอหQองเรียน เวลาประมาณ 1- 2 คาบเรียน

สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต5องการชวยเหลือ
1.จุดเดน
โรงเรีย นอั ส สั มชั ญ คอนแวนตเปS น โรงเรีย นเอกชนไดQ รับ การยอมรั บ วาเปS น โรงเรีย น 1 ใน 100 โรงเรี ย นระดั บ
มัธยมศึกษาของประเทศไทยมาอยางตอเนื่อง เปUดสอนตามหลักสูตรแบบภาษาอังกฤษเขQมขQน Intensive English
Program (IEP) และไดQ รับโลรางวั ลโรงเรียนเอกชนที่ ได5 เป@ ดกิ จ การอยางมี คุ ณ ภาพมากกวา 100 ปN ในงาน
“มหกรรมวันการศึกษาเอกชน ประจําปR พ.ศ. 2561” เปSนโรงเรียนเอกชนที่มีคุณภาพสูมาตรฐานสากล จาก สช.
ปRการศึกษา 2558 ผูQเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการสูง ไดQรับประกาศนียบัตรโรงเรียนเอกชนที่มีผลการทดสอบทาง
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน (O-NET) ระดั บชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปN ที่ 3 และ 6 ตามเกณฑที่ กําหนดอยางตอเนื่ องทุ กปR
ผูQเรียนชั้นมัธยมศึกษาปRที่ 3 มีผลการทดสอบทักษะการสื่อสารด5านภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐานของ CEFR ที่
ระดั บ A2 จากสถาบั น Oxford ปR การศึ กษา 2560 ไดQคะแนนผานรQอยละ 79.10 ไดQ รับ พระราชทานรางวั ล
เกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์ ดีเดน โครงการเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่สร5างคนดีให5สังคมด5วยการสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรมดีเดน ของมูลนิธิธารน้ําใจ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี มีสวนรวม
ในการอนุ รักษพลังงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดลQ อมเปS น รูป ธรรม ได5 รับรางวั ล Energy Mind Award
ระดั บ 5 ดาวจากการไฟฟ- านครหลวง 2 รอบ มี การดํ าเนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพภายในที่ มีป ระสิท ธิผ ล ตาม
กฎกระทรวง วาดQวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอยางตอเนื่อง ทําใหQ
พอแม ผูQปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน / ทQองถิ่น และผูQมีสวนเกี่ยวขQอง มีความมั่นใจตอระบบการ
บริ ห ารและการจั ด การของโรงเรี ย นในระดั บ สู งและใหQ ค วามรวมมื อ เปS น อยางดื ตลอดจนไดQ รั บ เกี ย รติ บั ต ร
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สถานศึกษาดีเดน ที่มีผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ระดับคุณภาพดีมากทั้งสามรอบ จากสมศ.
คือรอบแรก (พ.ศ.2544-2548) รอบสอง (พ.ศ.2549-2553) และรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) ซึ่งเปSน 1 ใน 360
โรงเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วประเทศ (มีโรงเรียนทั้งหมด 31,508 โรง) และ เกียรติบัตร รับรองผลการ
ประเมินคุณภาพภายใน จากตQนสังกัด (สช.) ในระดับดีมาก

2. จุดควรพัฒนา
1. การสงเสริมใหQผูQเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูQเรียนตามที่โรงเรียนกําหนดเกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไปใหQมี
คาเฉลี่ยที่สูงขึ้น
2. การสงเสริมทักษะดQานการสื่อสารดQานภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐานของ CEFR ของนักเรียนใหQสูงขึ้น

3. แนวทางการพัฒนา
1. การสงเสริมให5 ผู5เรียนมีผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนตามที่ โรงเรียนกํ าหนด (เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้น ไป) ใหQ มีป ริมาณ
คาเฉลี่ยที่สูงขึ้น โดยจัดใหQมีโครงการสงเสริมทางดQานวิชาการ ดังนี้
1. โครงการสงเสริมทักษะภาษาตางประเทศ (เปSนการฝbกทักษะการอาน การเขียนและการสื่อสาร)
2. โครงการสงเสริมทักษะภาษาไทย (เปSนการฝbกทักษะการอาน การเขียนและการสื่อสาร)
3. โครงการสงเสริมทักษะ (ฝbกทักษะการคิดคํานวณ คิดสรQางสรรค คิดแกQปcญหา)
4. โครงการสงเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร(ฝbกทักษะกระบวนการทางวิทบยาศาสตร)
5. โครงการสงเสริมทักษะการงานอาชีพและเทคโนโลยี (ฝbกทักษะทางคอมพิวเตอร อาหาร งานประดิษฐ)
6. โครงการสงเสริมทักษะดQานกีฬา
7. โครงการสงเสริมทักษะดQนศิลปะ (ฝbกทักษะทัศนศิลป• ดนตรีไทย นาฏศิลป•ไทยและสากล ดนตรีสากล)
8. งานจัดการเรียนการสอน ใหQมีการเพิ่มแบบฝbกหัดในการฝbกทักษะใหQมากขึ้น
2. การสงเสริมทักษะการสื่อสารด5านภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐานของ CEFR ใหQผูQเรียนทุกระดับชั้นใหQมากขึ้น โดย
จัดใหQมีการทดสอบทักษะการสื่อสารดQานภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐานของ CEFR ในทุกระดับชั้น (ม.1-6)
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10.2 ผลการประเมินคุณภาพภายนอก (รอบ 3 )
10.2.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย 10.2.2 ระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน โรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ คอนแวนต ไดQ รั บ การประเมิ น คุ ณ ภาพ
ภายนอกจาก สมศ. รอบสาม เมื่ อ วั น ที่ 17-19 เดื อ น มกราคม 2555 มี ผ ลการประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอก
สถานศึกษา โดยภาพรวมตามมาตรฐานเปSนตารางดังตอไปนี้
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษา)
กลุมตัวบงชี้ที่พื้นฐาน
ตัวบงชี้ที่ 1 ผูQเรียมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
ตัวบงชี้ที่ 2 ผูQเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค
ตัวบงชี้ที่ 3 ผูQเรียนมีความใฝ‚รูQ และเรียนรูQอยางตอเนื่อง
ตัวบงชี้ที่ 4 ผูQเรียนคิดเปSน ทําเปSน
ตัวบงชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูQเรียน
ตัวบงชี้ที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เนQนผูQเรียนเปSนสําคัญ
ตั ตัวบงชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและตQนสังกัด
กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ0
ตัวบงชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาใหQบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงคของ
การจัดตั้งสถานศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเนQนและจุดเดนที่สงผลสะทQอนเปSนเอกลักษณของ
สถานศึกษา
กลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม
ตัวบงชี้ที่ 11 ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพื่อสงเสริมบทบาทของสถานศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 12 ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน
และพัฒนาสูความเปSนเลิศ ที่สอดคลQองกับ แนวทางการ ปฏิรูปการศึกษา

น้ําหนัก
คะแนน

คะแนน ระดับ
ที่ได5 คุณภาพ

10.00
10.00
10.00
10.00
20.00
10.00
5.00
5.00

9.59
9.69
9.97
9.00
16.15
10.00
5.00
5.00

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

5.00

5.00

ดีมาก

5.00

5.00

ดีมาก

5.00
5.00

5.00
5.00

ดีมาก
ดีมาก

94.40

ดีมาก

คะแนนรวม 100
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การรับรองมาตรฐานสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา
 ผลคะแนนรววมทุกตัวบงชี้ ตั้งแต 80 คะแนนขึ้นไป
ใช  ไมใช
 มีตัวบงชี้ที่ไดQระดับดีขึ้นไปอยางนQอย 10 ตัวบงชี้ จาก 12 ตัวบงชี้
ใช  ไมใช
 ไมมีตัวบงชี้ที่มีระดับคุณภาพตQองปรับปรุงหรือตQองปรับปรุงเรงดวน
ใช  ไมใช
สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม
สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา
 ไมสมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา
จุดเดน
1. ผูQ เรี ย น มี สุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิ ต ที่ ดี มี สุ น ทรี ย ภาพ ลั ก ษณะนิ สั ย ดQ า นดนตรี แ ละศิ ล ปะ มี คุ ณ ธรรม
จริยธรรม เปSนลูกที่ดีของคุณพอแม ผูQปกครอง และเปSนนักเรียนที่ดีของโรงเรียน มีจิตอาสาบําเพ็ญประโยชนตอ
สังคม เปSนผูQใฝ‚รูQใฝ‚เรียน มีทักษะในการแสวงหาความรูQจากการอานและใชQเทคโนโลยี ตลอดจนการเรียนรูQที่ผาน
ประสบการณตรงรวมกับผูQอื่นอยางสม่ําเสมอ
2. ผูQเรียนคิดเปSน ทําเปSน มีผลการทดสอบระดับชาติของผูQเรียนมัธยมศึกษาปRที่ 3 และมัธยมศึกษาปRที่ 6
อยูในระดับดีขึ้นไป 7 กลุมสาระการเรียนรูQ คือ กลุมสาระการเรียนรูQภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคม
ศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาตางประเทศ
3. ผลการพัฒนาบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน พันธกิจ ผูQเรียนมีอัตลักษณ คือ ซื่อตรง เรียบงาย
การงาน รักเมตตา กตัญ’ูรูQคุณ ผลการพัฒนาตามจุดเนQนและจุดเดนเปSนเอกลักษณ คือ สตรีมีคุณภาพ สงผลการ
ดําเนินงานตามโครงการพิเศษ เพื่อสงเสริมบทบาทของสถานศึกษา เกิดประโยชนเปSนแบบอยางที่สรQางคุณคาไดQ
คือโครงการจัดการเรียนการสอนคริสตศาสนธรรมและจริยศึกษา โครงการอภิบาลและแพรธรรม และโครงการ
ประสานความรวมมือระหวางโรงเรียน ผูQปกครองและชุมชน กิจกรรมสัมผัสชีวิต เยี่ยมนQองผูQดQอยโอกาส ผูQชราและ
ทหารบาดเจ็บ
4.ประสิ ท ธิ ภ าพในการบริ ห ารจั ด การและพั ฒ นาสถานศึ ก ษา รวมทั้ ง ประสิ ท ธิ ภ าพของคณ ะ
กรรมการบริหารโรงเรียน ผลการสงเสริมพัฒ นาสถานศึกษาเพื่ อรักษามาตรฐานและพั ฒ นาสูความเปS นเลิศที่
สอดคลQองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
5. ประสิทธิผลในการจัดการเรียนการสอนที่เนQนผูQเรียนเปSนสําคัญ ทั้งการดําเนินการของสถานศึกษาและ
กระบวนการจัดการเรียนรูQของครู
6. สถานศึกษามีพัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ มีพัฒนาการของ
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาอยางตอเนื่องทุกปRการศึกษา สงผลใหQการประเมินคุณภาพภายในโดย
ตQนสังกัด มีระดับคุณภาพดีมาก
จุดที่ควรพัฒนา
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ผูQเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุมสาระการเรียนรูQสุขศึกษาและพลศึกษา อยูในระดับคุณภาพ พอใชQ
ควรพัฒนาใหQสูงขึ้นอยูในระดับดีหรือดีมาก
ข5อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฏกระทรวงวาด5วยระบบ หลักเกณฑ0 และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ.2553
1. ด5านผลการจัดการศึกษา
สถานศึกษานําขQอมูลผลการสอบ O-NET การเรียนรูQสุขศึกษาและพลศึกษา มาวิเคราะหเพื่อหา
แนวทางการพัฒ นาการจัดการเรียนการสอนใหQสอดคลQองกับปcญหา เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุม
สาระการเรียนรูQสุขศึกษาและพลศึกษาใหQสูงขึ้น
2. ด5านการบริหารจัดการศึกษา
สถานศึ ก ษาควรจั ด โครงการพั ฒ นาองคความรูQ ข องผูQ เรี ย น ใหQ มี ค วามเปS น เลิ ศ มี ค วามรูQ
ความสามารถ และทักษะการสื่อสารพรQอมจะเขQาสูประชาคมอาเซียน
3. ด5านการจัดการเรียนการสอนที่เน5นผู5เรียนเป*นสําคัญ
ครูควรใหQผูQเรียนมีสวนรวมในการประเมิน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูทุกคนเพื่อ
สํารวจความตQองการของผูQเรียนทุกคน และครูสามารถนําผลการประเมินไปพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนใหQตรงความตQองการของผูQเรียน และปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาใหQมีความเหมาะสมตอไป
4. ด5านการประกันคุณภาพภายใน
ไมมี
นวัตกรรมหรือตัวอยางการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของสถานศึกษาที่เป*นประโยชน0ตอสังคม
ไมมี

11. ผลการประเมินพัฒนาการและผลการทดสอบ
11.1 ผลการประเมินพัฒนาการระดับการศึกษาปฐมวัย 11.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปRการศึกษา 2560
ชั้นมัธยมศึกษาปNที่ 3
รายวิชา
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร

จํานวนนักเรียน
(คน)
273
273
273

โรงเรียน
67.60
60.04
51.42

คะแนนเฉลี่ยระดับ
สังกัด
47.89
32.92
26.88

ประเทศ
48.29
30.45
26.30
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วิทยาศาสาตร
เฉลี่ย

273
273

42.81
55.47

32.33
35.01

32.28
34.33

ชั้นมัธยมศึกษาปNที่ 6
รายวิชา
ภาษาไทย
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
เฉลี่ย

จํานวนนักเรียน
(คน)
264
264
264
264
264
264

โรงเรียน
65.43
42.90
59.19
48.18
37.41
50.62

คะแนนเฉลี่ยระดับ
สังกัด
46.90
34.22
31.42
24.68
29.30
33.30

ประเทศ
49.25
34.70
28.31
24.53
29.37
33.23
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สวนที่ 2
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

สวนที่ 2 ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
1. การวิเคราะห0สภาพปVจจุบันของโรงเรียน (SWOT ANALYSIS)
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ปVจจัยภายใน
จุดแข็ง (Strengths)

จุดออน (Weaknesses)

1. ผูQเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
2. ผูQเรียนสามารถในการเขQาศึกษาตอในระดับ
มหาวิทยาลัยสูง
3. ผูQเรียนมีความสามารถในการใชQเทคโนโลยี
4. ผูQเรียนมีความสามารถดQานภาษาอังกฤษเปSนอยางดี
5. ผูQเรียนมีมีจิตใจเอื้อเฟ•‘อ ชวยเหลือแบงปcน
6. โรงเรียนมีการจัดการใชQพื้นที่อยางคุQมคา
7. โรงเรียนมีการบริหารจัดการโดยนักบวชคณะภคินี
เซนตปอล เดอ ชารตร มีการกระจายอํานาจใหQ
บุคลากรมีสวนรวม แบงเปSนฝ‚ายตางๆ ที่ชัดเจน มี
การกํากับติดตาม ตรวจสอบอยางเปSนระบบ สม่ําเสมอ

1. ทางเลือกแผนการเรียนนQอย
2. นักเรียนมีจํานวนลดลงและมีการออกระหวางชั้นปR
เพื่อไปเรียนตอในหลักสูตรนานาชาติ
3. นักเรียนมีปcญหาดQานระเบียบวินัยและการปรับตัว
ในการอยูรวมกัน
4. อายุเฉลี่ยของครูสูงทําใหQเกิดชองวางในการปรับตัว
ระหวางครูกับนักเรียน
5. ครูมีการลาออกระหวางปRการศึกษา
6. ครูมีความสามารถดQานภาษาอังกฤษคอนขQางนQอย

ปVจจัยภายนอก
โอกาส (Opportunities)

อุปสรรค (Threats)

1. โรงเรียนมีชื่อเสียงมายาวนานทําใหQไดQรับการยอมรับ
และไวQวางใจผูQปกครอง
2. โรงเรียนมีการรับนักเรียนตอเนื่องจากโรงเรียน
อัสสัมชัญคอนแวนตสีลม
3. โรงเรียนตั้งอยูในชุมชนยานธุรกิจ บนเสQนทางคมนาคม
ที่สะดวกและมีแหลงการเรียนรูQที่หลากหลาย
4. โรงเรียนตั้งอยูในบริเวณอาสนวิหารอัสสัมชัญอยูใน
บรรยากาศแหงคุณธรรม จึงทําใหQนักเรียนไดQซึมซับ
คุณธรรม จริยธรรมแหงความดี

1. มีโรงเรียนทางเลือกเกิดใหมมากขึ้นในบริเวณ
ใกลQเคียง
2. โรงเรียนมีที่จอดรถจํากัด
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2. วิสัยทัศน0
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูQเรียน ใหQกอรปดQวยคุณธรรมในศาสนา
วัฒนธรรม กQาวทันเทคโนโลยี มีความรูQคูทักษะพรQอมกQาวสูสากลและรักษสิ่งแวดลQอม

3. พันธกิจ
1. สงเสริมผูQเรียนใหQมีความรูQ ความสามารถและทักษะชีวิต
2. สงเสริมผูQเรียนใหQมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค แสดงออกถึงความรักชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย มีจิตสํานึกในการอนุรักษสิ่งแวดลQอมและภูมิปcญญาไทย
3. สงเสริมใหQผูQเรียนมีประสบการณการใชQภาษาตางประเทศในการสื่อสารไดQอยางเหมาะสม
4. พัฒนาการจัดประสบการณใหQผูQเรียนมีความสามารถในการใชQเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูQอยางเหมาะสม
5. พัฒนากระบวนการบริหารในการจัดการศึกษาอยางเปSนระบบและมีประสิทธิภาพ
6. สงเสริมใหQครูและบุคลากรพัฒนาการจัดประสบการณที่เนQนผูQเรียนเปSนสําคัญ พัฒนาตนเองเต็มตาม
ศักยภาพและเปSนแบบอยางที่ดี

4. เป-าหมาย
1. ผูQเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการสูง
2. ผูQเรียนมีทักษะในการเรียนรูQ และการดําเนินชีวิต
3. ผูQเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค แสดงออกถึงความรักชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย มีจิตสํานึกในการอนุรักษสิ่งแวดลQอมและภูมิปcญญาไทย
4. ผูQเรียนมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษไดQอยางดีเยี่ยม
5. ผูQเรียนมีประสบการณ ในการใชQเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูQอยางเหมาะสม
6. โรงเรียนมีการจัดการที่เปSนระบบแบบมีสวนรวม มีสภาพแวดลQอมและการบริการที่เอื้อตอการเรียนรูQ
7. โรงเรียนมีการประกันคุณภาพภายในอยางเปSนระบบ
8. โรงเรียนพัฒนางานและการเรียนรูQ โดยใชQชุมชนการเรียนรูQทางวิชาชีพ
9. ครูและบุคลากรพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพและเปSนแบบอยางที่ดี
10. ครูและบุคลากรมีความความรูQ ความสามารถและทักษะทางวิชาชีพที่เนQนผูQเรียนเปSนสําคัญ

5. กลยุทธ0ของโรงเรียน
1. พัฒนาคุณภาพของผูQเรียน
2. พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ
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3. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนQนผูQเรียนเปSนสําคัญ

6. การวิเคราะห0กลยุทธ0ของโรงเรียน
6.1 การวิเคราะห วิสัยทัศน พันธกิจ เปyาหมาย
6.2 การวิเคราะห กลยุทธ เปyาหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ

1. ตารางการวิเคราะห0 วิสัยทัศน0 พันธกิจ เป-าหมาย
วิสัยทัศน0
โรงเรียนอัสสัมชัญ
คอนแวนต จัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาผูQเรียน ใหQ
กอรปดQวยคุณธรรมใน
ศาสนา วัฒนธรรม กQาว
ทันเทคโนโลยี มีความรูQ
คูทักษะพรQอมกQาวสู
สากล และรักษ
สิ่งแวดลQอม

พันธกิจ
1. สงเสริมผูQเรียนใหQมีความรูQ
ความสามารถและทักษะชีวิต

เป-าหมาย
1. ผูQเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการสูง
2. ผูQเรียนมีทักษะในการเรียนรูQ และการดําเนิน
ชีวิต

2. สงเสริมผูQเรียนใหQมีคุณธรรม
จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค
แสดงออกถึงความรักชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย มีจิตสํานึกในการ
อนุรักษสิ่งแวดลQอมและภูมิปcญญาไทย

3. ผูQเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึง
ประสงค แสดงออกถึงความรักชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย มีจิตสํานึกในการอนุรักษ
สิ่งแวดลQอมและภูมิปcญญาไทย

3. สงเสริมใหQผูQเรียนมีประสบการณการ
ใชQภาษาตางประเทศในการสื่อสารไดQ
อยางเหมาะสม

4. ผูQเรียนมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษไดQอยาง
ดีเยี่ยม

4. พัฒนาการจัดประสบการณใหQผูQเรียน
มีความสามารถในการใชQเทคโนโลยีเพื่อ
การเรียนรูQอยางเหมาะสม

5. ผูQเรียนมีประสบการณ ในการใชQเทคโนโลยีเพื่อ
การเรียนรูQอยางเหมาะสม

5. พัฒนากระบวนการบริหารในการจัด
การศึกษาอยางเปSนระบบและมี
ประสิทธิภาพ

6. โรงเรียนมีการจัดการที่เปSนระบบแบบมีสวน
รวม มีสภาพแวดลQอม และการบริการที่เอื้อตอ
การเรียนรูQ
7. โรงเรียนมีการประกันคุณภาพภายในอยางเปSน
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ระบบ
8. โรงเรียนพัฒนางานและการเรียนรูQ โดยใชQ
ชุมชนการเรียนรูQทางวิชาชีพ
6. สงเสริมใหQครูและบุคลากรพัฒนาการ
จัดประสบการณที่เนQนผูQเรียนเปSนสําคัญ
พัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ และเปSน
แบบอยางที่ดี

9. ครูและบุคลากรพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ
และเปSนแบบอยางที่ดี
10. ครูและบุคลากรมีความความรูQ ความสามารถ
และทักษะทางวิชาชีพที่เนQนผูQเรียนเปSนสําคัญ

2. ตารางวิเคราะห0 กลยุทธ0 เป-าหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ
กลยุทธ0
1. พัฒนา

เป-าหมาย
1. ผูQเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการสูง

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. รQอยละของผูQเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการสูง

คุณภาพ

2. ผูQเรียนมีทักษะในการเรียนรูQและการ

1. รQอยละของผูQเรียนมีทักษะในการเรียนรูQและการ

ของผูQเรียน

ดําเนินชีวิต

ดําเนินชีวิต

3. ผูQเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และ

1. รQอยละของผูQเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่

คานิยมที่พึงประสงค แสดงออกถึงความรัก พึงประสงค แสดงออกถึงความรักชาติ ศาสนาและ
ชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย มี

พระมหากษัตริย มีจิตสํานึกในการอนุรักษสิ่งแวดลQอม

จิตสํานึกในการอนุรักษสิ่งแวดลQอมและภูมิ และภูมิปcญญาไทย
ปcญญาไทย
4. ผูQเรียนมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1. รQอยละของผูQเรียนมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษไดQ
ไดQอยางดีเยี่ยม

อยางดีเยี่ยม

5. ผูQเรียนมีประสบการณ ในการใชQ

1. รQอยละของผูQเรียนมีประสบการณ ในการใชQเทคโนโลยี

เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูQอยางเหมาะสม

เพื่อการเรียนรูQอยางเหมาะสม

2. พัฒนา

6. โรงเรียนมีการจัดการที่เปSนระบบแบบมี 1. ระดับคุณภาพของการบริหาร และจัดการที่เปSนระบบ

กระบวนการ

สวนรวม มีสภาพแวดลQอม และการบริการ แบบมีสวนรวม มีการบริการที่ดี และมีสภาพแวดลQอมที่

บริหารและ

ที่เอื้อตอการเรียนรูQ

เอื้อตอการเรียนรูQ
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กลยุทธ0
การจัดการ

เป-าหมาย

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
2. รQอยละของความพึงพอใจของผูQที่เกี่ยวขQองในการใชQ
บริการอยูในระดับดีขึ้นไป

7. โรงเรียนมีการประกันคุณภาพภายใน

1. โรงเรียนมีการประกันคุณภาพภายในเปSนระบบและมี

อยางเปSนระบบ

หลักฐานรองรอยชัดเจน
2. คาเฉลี่ยของผลการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาอยูในระดับดีขึ้นไป

8. โรงเรียนพัฒนางานและการเรียนรูQ โดย 1. โรงเรียนพัฒนางานและการเรียนรูQโดยใชQชุมชนการ
ใชQชุมชนการเรียนรูQทางวิชาชีพ

เรียนรูQทางวิชาชีพ (PLC) อยางนQอยปRละ 2 เรื่อง

9. ครูและบุคลากรพัฒนาตนเองเต็มตาม

1. รQอยละของครูและบุคลากรพัฒนาตนเองเต็มตาม

ศักยภาพ และเปSนแบบอยางที่ดี

ศักยภาพและเปSนแบบอยางที่ดี

3. พัฒนา

10. ครูและบุคลากรมีความความรูQ

1. รQอยละของครูและบุคลากรมีความความรูQ

กระบวนการ

ความสามารถและทักษะทางวิชาชีพที่เนQน ความสามารถและทักษะทางวิชาชีพที่เนQนผูQเรียนเปSน

จัดการเรียนการ ผูQเรียนเปSนสําคัญ

สําคัญ

สอนที่เนQนผูQเรียน
เปSนสําคัญ
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สวนที่ 3
การกําหนดตัวชี้วดั ความสําเร็จ และงาน/โครงการ/กิจกรรม
สนองกลยุทธ0
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สวนที่ 3 การกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จ และแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมสนองกลยุทธ0
กลยุทธ0ที่ 1. พัฒนาคุณภาพของผู5เรียน
เป-าหมาย
1. ผูQเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการสูง

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
(ของเป-าหมาย)
1. รQอยละของผูQเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางวิชาการสูง

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1.โครงการสงเสริมทักษะภาษาไทย
2.โครงการคนเกงคณิตคิดคํานวณ
3.โครงการสงเสริมทักษะทางภาษาตางประเทศ
4.โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
5.โครงการวันวิชาการ

2. ผูQเรียนมีทักษะในการ
1. รQอยละของผูQเรียนมีทักษะในการ 1.แผนงานบริการสวัสดิภาพนักเรียน
เรียนรูQ และการดําเนินชีวิต เรียนรูQและการดําเนินชีวิต
2.แผนงานกิจกรรมพัฒนาผูQเรียน
3.แผนงานแนะแนว
1.โครงการคายบูรณาการ
2.โครงการสงเสริมทักษะทางการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
3.โครงการสงเสริมทักษะทางศิลปะ
4.โครงการคายศิลปะ
5.โครงการสงเสริมศักยภาพดQานกีฬา
6.โครงการสงเสริมการแสวงหาความรูQภายนอก
7.โครงการสงเสริมนวัตกรรม
8.โครงการสงเสริมสุขภาพ
9.โครงการสัปดาหหQองสมุด
10.โครงการยอดนักอาน
11.โครงการแนะแนวสัมพันธ
12.โครงการทุนการศึกษา
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3. ผูQเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรม และคานิยมที่พึง
ประสงค แสดงออกถึง
ความรักชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย มีจิตสํานึก
ในการอนุรักษสิ่งแวดลQอม
และภูมิปcญญาไทย

เป-าหมาย

1. รQอยละของผูQเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค
แสดงออกถึงความรักชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย มีจิตสํานึกใน
การอนุรักษสิ่งแวดลQอมและภูมิ
ปcญญาไทย

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
(ของเป-าหมาย)

1.แผนงานปกครอง
2.แผนงานอภิบาลและแพรธรรม
3.แผนงานสอนคําสอน
1.โครงการวันสําคัญตามกลุมสาระการเรียนรูQ
2.โครงการสงเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทย
3.โครงการอภิบาล
4.โครงการสงเสริมการศึกษาพระคัมภีร
5.โครงการเทิดทูนสถาบัน ชาติ พระมหากษัตริย
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
6.โครงการวันสําคัญทางศาสนา วัฒนธรรม
ประเพณี
7.โครงการสงเสริมความสัมพันธ
8.โครงการกตัญ’ุตา-อําลา
9.โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
10.โครงการสงเสริมสุนทรียภาพ
11.โครงการประสานรัก

4. ผูQเรียนมีทักษะการ
สื่อสารภาษาอังกฤษไดQ
อยางดีเยี่ยม

1. รQอยละของผูQเรียนมีทักษะการ 1.โครงการวัดความสามารถดQานภาษาอังกฤษ
สื่อสารภาษาอังกฤษไดQอยางดีเยี่ยม

5. ผูQเรียนมีประสบการณ ใน 1. รQอยละของผูQเรียนมีประสบการณ 1.โครงการคายคอมพิวเตอร
การใชQเทคโนโลยีเพื่อการ ในการใชQเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูQ
เรียนรูQอยางเหมาะสม
อยางเหมาะสม

กลยุทธ0ที่ 2. พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ
เป-าหมาย

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

(ของเป-าหมาย)
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6. โรงเรียนมีการจัดการที่
เปSนระบบแบบมีสวนรวม
มีสภาพแวดลQอม และการ
บริการที่เอื้อตอการเรียนรูQ

เป-าหมาย
7. โรงเรียนมีการประกัน
คุณภาพภายในอยางเปSน
ระบบ

1. ระดับคุณภาพของการบริหาร
และจัดการที่เปSนระบบ แบบมีสวน
รวม มีการบริการที่ดี และมี
สภาพแวดลQอมที่เอื้อตอการเรียนรูQ
2. รQอยละของความพึงพอใจของผูQที่
เกี่ยวขQองในการใชQบริการอยูใน
ระดับดีขึ้นไป

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

1. แผนงานบริหารทั่วไป
2. แผนงานสารบรรณ
3. แผนงานธุรการและประชาสัมพันธ
4. แผนงานการเงินและการบัญชี
5. แผนงานหลักสูตร
6. แผนงานหQองสมุดและแหลงเรียนรูQ
7. แผนงานสัมพันธชุมชน
8. แผนงานพัสดุ-ครุภัณฑ
9. แผนงานเทคโนโลยี
10. แผนงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลQอม
1.โครงการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลQอม
2. โครงการพัฒนาระบบจัดการนักเรียนอัตโนมัติ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

(ของเป-าหมาย)
1. โรงเรียนมีการประกันคุณภาพ
ภายในเปSนระบบ และมีหลักฐาน
รองรอยชัดเจน
2. คาเฉลี่ยของผลการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาอยูใน
ระดับดีขึ้นไป

1. แผนงานนโยบายและแผน
2. แผนงานประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ
3. แผนงานสารสนเทศ

8. โรงเรียนพัฒนางานและ 1. โรงเรียนพัฒนางานและการ
การเรียนรูQ โดยใชQชุมชน
เรียนรูQโดยใชQชุมชนการเรียนรูQทาง
การเรียนรูQทางวิชาชีพ
วิชาชีพ (PLC) อยางนQอยปRละ 2
เรื่อง

1. โครงการชุมชนการเรียนรูQทางวิชาชีพ (PLC)

9. ครูและบุคลากรพัฒนา
ตนเองเต็มตามศักยภาพ
และเปSนแบบอยางที่ดี

1.แผนงานพัฒนาบุคลากร
2. งานบํารุงรักษาบุคลากร
3. โครงการพัฒนาบุคลากรเพิ่มศักยภาพครู

1. รQอยละของครูและบุคลากร
พัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ
และเปSนแบบอยางที่ดี
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กลยุทธ0ที่ 3. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน5นผู5เรียนเป*นสําคัญ
เป-าหมาย
10. ครูและบุคลากรมีความ
ความรูQ ความสามารถและ
ทักษะทางวิชาชีพที่เนQนผูQเรียน
เปSนสําคัญ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
(ของเป-าหมาย)
1. รQอยละของครูและบุคลากรมี
ความความรูQ ความสามารถและ
ทักษะทางวิชาชีพที่เนQนผูQเรียนเปSน
สําคัญ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. แผนงานสรรหาบุคลากร
2. แผนงานการจัดการเรียนการสอน
3. แผนงานนิเทศการเรียนการสอน
4. แผนงานทะเบียนและวัดผล
5. แผนงานวิจัยในชั้นเรียน
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สวนที่ 4
การกําหนดแผนการดําเนินงาน และงบประมาณ
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สวนที่ 4 การกําหนดแผนการดําเนินงาน และงบประมาณ
กลยุทธ0ที่ 1 พัฒนาคุณภาพของผู5เรียน
เป-าหมาย

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
(ของเป-าหมาย)

1. ผูQเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการสูง

2. ผูQเรียนมี
ทักษะในการ
เรียนรูQ และการ
ดําเนินชีวิต

ตัวชี้วัดความสําเร็จรายปN
(ของเป-าหมาย)
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ปN
2562

ปN
2563

ปN
2564

1. รQอยละของ
ผูQเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางวิชาการสูง

75

78

80

1.โครงการสงเสริมทักษะภาษาไทย
2.โครงการคนเกงคณิตคิดคํานวณ
3.โครงการสงเสริมทักษะทางภาษาตางประเทศ
4.โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
5.โครงการวันวิชาการ

1. รQอยละของ
ผูQเรียนมีทักษะใน
การเรียนรูQ และการ
ดําเนินชีวิต

90

93

95

1.แผนงานบริการสวัสดิภาพนักเรียน
2.แผนงานกิจกรรมพัฒนาผูQเรียน
3.แผนงานแนะแนว
1.โครงการคายบูรณาการ
2.โครงการสงเสริมทักษะทางการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี

งบประมาณ

สนอง
มาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

ฝ[ายรับผิดชอบ

5,000 มาตรฐานที่ 1 ฝ‚ายวิชาการ
17,400
17,500
22,200
50,000

190,400 มาตรฐานที่ 1 ฝ‚ายวิชาการ
1,644,700
ฝ‚ายกิจการนักเรียน
16,300
442,000
15,000
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3.โครงการสงเสริมทักษะทางศิลปะ
4.โครงการคายศิลปะ
5.โครงการสงเสริมศักยภาพดQานกีฬา

เป-าหมาย

3. ผูQเรียนมี
คุณธรรม
จริยธรรม และ
คานิยมที่

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
(ของเป-าหมาย)

1. รQอยละของ
ผูQเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรม และ
คานิยมที่พึง

19,700
95,200
3,600

ตัวชี้วัดความสําเร็จรายปN
(ของเป-าหมาย)
ปN
2562

90

ปN
2563

93

ปN
2564

95

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

6.โครงการสงเสริมการแสวงหาความรูQภายนอก
7.โครงการสงเสริมนวัตกรรม
8.โครงการสงเสริมสุขภาพ
9.โครงการสัปดาหหQองสมุด
10.โครงการยอดนักอาน
11. โครงการแนะแนวสัมพันธ
12. โครงการทุนการศึกษา
13. โครงการสงเสริมสุนทรียภาพ
14. โครงการดQานโภชนาการ
1.แผนงานปกครอง
2.แผนงานแพรธรรม
3.แผนงานสอนคําสอน
1.โครงการวันสําคัญตามกลุมสาระการเรียนรูQ

งบประมาณ

สนอง
มาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

ฝ[ายรับผิดชอบ

969,700
101,500
40,000
9,000
7,500
95,500
883,700
70,000
13,600
191,800 มาตรฐานที่ 1 ฝ‚ายกิจการนักเรียน
ฝ‚ายอภิบาลและ
363,400
แพรธรรม
4,500
61,500
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พึงประสงค
แสดงออกถึง
ความรักชาติ
ศาสนาและ
พระมหากษัตริย
มีจิตสํานึกในการ
อนุรักษ

เป-าหมาย

ประสงค แสดงออก
ถึงความรักชาติ
ศาสนาและ
พระมหากษัตริย
มีจิตสํานึกในการ
อนุรักษสิ่งแวดลQอม
และภูมิปcญญาไทย
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
(ของเป-าหมาย)

2.โครงการสงเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทย
3.โครงการเทิดทูนสถาบันชาติ พระมหากษัตริย
4.โครงการวันสําคัญทางศาสนา วัฒนธรรม
ประเพณี
5.โครงการสงเสริมความสัมพันธ
6.โครงการกตัญ’ุตา-อําลา
7. โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม

1. รQอยละของ
ผูQเรียนมีทักษะการ
สื่อสาร
ภาษาอังกฤษไดQ

1,187,300
361,400
48,500

ตัวชี้วัดความสําเร็จรายปN
(ของเป-าหมาย)
ปN
2562

ปN
2563

ปN
2564

สิ่งแวดลQอมและ
ภูมิปcญญาไทย

4. ผูQเรียนมี
ทักษะการ
สื่อสาร
ภาษาอังกฤษไดQ

39,600
100,700
405,100

80

85

90

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

สนอง
มาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

ฝ[ายรับผิดชอบ

8. โครงการประสานรัก
9. โครงการอภิบาล
10. โครงการสงเสริมการศึกษาพระคัมภีร

81,200
265,500
44,900

1.โครงการวัดความสามารถดQานภาษาอังกฤษ

270,000 มาตรฐานที่ 1 ฝ‚ายวิชาการ
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อยางดีเยี่ยม

อยางดีเยี่ยม

5. ผูQเรียนมี
ประสบการณ
ในการใชQ
เทคโนโลยีเพื่อ
การเรียนรูQอยาง
เหมาะสม

1. รQอยละของ
ผูQเรียนมี
ประสบการณ ใน
การใชQเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนรูQ
อยางเหมาะสม

90

93

95

1.โครงการคายคอมพิวเตอร
(coding-playing camp)

80,000 มาตรฐานที่ 1 ฝ‚ายวิชาการ

กลยุทธ0ที่ 2 พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ
เป-าหมาย

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
(ของเป-าหมาย)

6. โรงเรียนมี
การจัดการที่
เปSนระบบ
แบบมีสวน

1.ระดับคุณภาพของ
การบริหาร และ
จัดการที่เปSนระบบ
แบบมีสวนรวม มีการ

ตัวชี้วัดความสําเร็จรายปN
(ของเป-าหมาย)
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ปN
2562

ปN
2563

ปN
2564

ดีเลิศ

ยอด
เยี่ยม

ยอด 1. แผนงานบริหารทั่วไป
เยี่ยม 2. แผนงานสารบรรณ
3. แผนงานธุรการและประชาสัมพันธ
4. แผนงานการเงินและการบัญชี

งบประมาณ

สนอง
มาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

ฝ[ายรับผิดชอบ

301,100 มาตรฐานที่ 2 ฝ‚ายบริหารจัดการ
4,000
512,500
148,000
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รวมมีสภาพ
แวดลQอม
และการ
บริการที่เอื้อ
ตอการเรียนรูQ

บริการที่ดีและมี
สภาพแวดลQอมที่เอื้อ
ตอการเรียนรูQ
2. รQอยละของความ
พึงพอใจของผูQที่
เกี่ยวขQองในการใชQ
บริการอยูในระดับดี
ขึ้นไป

7. โรงเรียนมี
การประกัน
คุณภาพ
ภายในอยาง
เปSนระบบ

1. โรงเรียนมีการ
ประกันคุณภาพ
ภายในเปSนระบบและ
มีหลักฐานรองรอย
ชัดเจน

เป-าหมาย

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
(ของเป-าหมาย)

2. คาเฉลี่ยของผลการ

80

85

ดีเลิศ

ยอด
เยี่ยม

90

5. แผนงานหลักสูตร
6. แผนงานหQองสมุดและแหลงเรียนรูQ
7. แผนงานสัมพันธชุมชน
8. แผนงานพัสดุ-ครุภัณฑ
9. แผนงานเทคโนโลยี
10. แผนงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลQอม
1.โครงการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลQอม
2. โครงการพัฒนาระบบจัดการนักเรียนอัตโนมัติ

ยอด 1. แผนงานนโยบายและแผน
เยี่ยม 2. แผนงานประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ
3. แผนงานสารสนเทศ

6,000
73,800
5,500
1,937,250
1,444,260
1,442,069
119,000
820,000

ปN
2562

ปN
2563

ปN
2564

ดีเลิศ

ยอด

ยอด

ฝ‚ายกิจการนักเรียน
ฝ‚ายทรัพยากรเพื่อ
การเรียนการสอน

231,200 มาตรฐานที่ 2 ฝ‚ายมาตรฐาน
คุณภาพ
50,000
10,000

ตัวชี้วัดความสําเร็จรายปN
(ของเป-าหมาย)
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ฝ‚ายวิชาการ

งบประมาณ

สนอง
มาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

ฝ[ายรับผิดชอบ
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ประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาอยู
ในระดับดีขึ้นไป
8. โรงเรียน 1. โรงเรียนพัฒนางาน ดีเลิศ
พัฒนางาน และการเรียนรูQโดยใชQ
และการ
ชุมชนการเรียนรูQทาง
เรียนรูQ โดยใชQ วิชาชีพ (PLC) อยาง
ชุมชนการ
นQอยปRละ 2 เรื่อง
เรียนรูQทาง
วิชาชีพ
9. ครูและ
1. รQอยละของครูและ
90
บุคลากร
บุคลากรพัฒนาตนเอง
พัฒนาตนเอง เต็มตามศักยภาพ และ
เต็มตาม
เปSนแบบอยางที่ดี
ศักยภาพ
และเปSน
แบบอยางที่ดี

เยี่ยม

เยี่ยม

ยอด
เยี่ยม

ยอด 1. โครงการชุมชนการเรียนรูQทางวิชาชีพ (PLC)
เยี่ยม

93

95

1.แผนงานพัฒนาบุคลากร
2.แผนงานบํารุงรักษาบุคลากร
3. โครงการพัฒนาบุคลากรเพิ่มศักยภาพครู

.................... มาตรฐานที่ 2 ฝ‚ายบุคลากร
.
ฝ‚ายวิชาการ

130,500 มาตรฐานที่ 3 ฝ‚ายบุคลากร
1,815,700
225,400

กลยุทธ0ที่ 3. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน5นผู5เรียนเป*นสําคัญ
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เป-าหมาย

10. ครูผูQสอน
มีความ
ความรูQ
ความสามารถ
และทักษะ
ทางวิชาชีพที่
เนQนผูQเรียน
เปSนสําคัญ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
(ของเป-าหมาย)

1. รQอยละของ
ครูผูQสอนมีความ
ความรูQความสามารถ
และทักษะทางวิชาชีพ
ที่เนQนผูQเรียนเปSน
สําคัญ

ตัวชี้วัดความสําเร็จรายปN
(ของเป-าหมาย)
ปN
2562

ปN
2563

ปN
2564

90

93

95

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

1. แผนงานสรรหาบุคลากร
2. แผนงานการจัดการเรียนการสอน
3. แผนงานนิเทศการเรียนการสอน
4. แผนงานทะเบียนและวัดผล
5. แผนงานวิจัยในชั้นเรียน

งบประมาณ

สนอง
มาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

ฝ[ายรับผิดชอบ

1,900 มาตรฐานที่ 3 ฝ‚ายวิชาการ
489,400
ฝ‚ายบุคลากร
5,200
391,300
3,500
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สวนที่ 5
แหลงวิทยาการภายนอกที่ให5การสนับสนุนทางวิชาการ
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สวนที่ 5 แหลงวิทยาการภายนอกที่ให5การสนับสนุนทางวิชาการ
แหลงวิทยาการภายนอกที่สนับสนุน ใหQ การดําเนินงานตามแผนพั ฒ นาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ประสบความสําเร็จไดQแก
1. สถานศึกษา หนวยงาน หรือสถาบันอุดมศึกษา
1.1 สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
1.2 สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพภายนอก (องคกรมหาชน) หรือ สมศ.
1.3 การไฟฟyานครหลวง
1.4 สํานักงานเขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
1.5 สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ รวมกับสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส
1.7 มหาวิทยาลัยมหิดล
1.8 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลQาเจQาคุณทหารลาดกระบัง
1.9 มหาวิทยาลัยรังสิต
1.10 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)
1.11 Mainichi Academic ศูนยแนะแนวศึกษาตอประเทศญี่ปุ‚นครบวงจร
2. ภูมิปVญญาท5องถิ่น
2.1 กิจกรรมสายสัมพันธแบงปcนใหQลูก (ผูQปกครองมาใหQความรูQอาชีพตนเองกับนักเรียนในหQองที่ลูกเรียนอยู
ภาคเรียนละ 1 ครั้งตอหQองเรียน)
3. แหลงการเรียนรู5ภายนอกสถานศึกษา
3.1 คายลูกเสือภูริทัต อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
3.2 คายลูกเสือป‚าสัก อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
3.3 คายลูกเสือหุบพญาแคมป• อ.บQานนา จ.นครนายก
3.4 พิพิธภัณฑวิทยาศาสตร (อพวช.) จ.ปทุมธานี
3.5 อุทธยานประวัติศาสตร จ.อยุธยา
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3.6 วัดพระพุทธบาท จ. สระบุรี
3.7 พระราชวังละโวQ จ.ลพบุรี
3.8 สักการะสถานคุณพอนิโคลัส จ.นครปฐม
3.9 พิพิธภัณฑบางกอก (บQานของอาจารยวราภรณ ศิษยเกา ร.ร.อัสสัมชัญคอนแวนต )

สวนที่ 6
การกําหนดบทบาทหน5าที่บุคลากรของโรงเรียน
และผู5มีสวนเกี่ยวข5อง
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สวนที่ 6 การกําหนดบทบาทหน5าที่บุคลากรของโรงเรียนและผูม5 ีสวนเกี่ยวข5อง
การดําเนินงานจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงเนQนคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ผูQมีสวนเกี่ยวขQอง มีบทบาทหนQาที่ดังนี้
1. ผู5รับใบอนุญาต มีอํานาจหนQาที่ดังนี้
1) เปSนผูQแทนของโรงเรียนในการทํานิติกรรมกับบุคคลภายนอก โดยลงลายมือชื่อและประทับตราของโรงเรียน
2) เปSนผูQบริหารและรับผิดชอบสูงสุดของโรงเรียน สนับสนุนใหQผูQอํานวยการ ผูQจัดการและคณะผูQรวม
งานดําเนินการตามวัตถุประสงคและนโยบายของโรงเรียน
3) คณะกรรมการบริหารขอเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง “ตราสารจัดตั้ง” ของโรงเรียนตQองไดQรับความเห็นชอบ
และรับรองจากผูQรับใบอนุญาตกอนดําเนินการจัดสงขออนุญาต
4) แตงตั้ งผูQป ฏิ บั ติ ห นQ าที่ แทนผูQรับใบอนุ ญ าต และเปS น ผูQ แทนของนิ ติบุ คคลในการทํ านิ ติ กรรมกับ หนวยงาน
ภายนอก โดยลงลายมือชื่อและประทับตราโรงเรียน
2. ผู5จัดการ มีหนQาที่ดังนี้
1) ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการเงิน งบประมาณของโรงเรียน
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แผนพัฒนาฯ 2560-2564(ปรับปรุง 2562-2564)

2) ดูแลรับผิดชอบการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียน
3) รับผิดชอบในการจัดวางระบบบัญชีและจัดทําบัญชี โดยจัดทําสมุดรายวันทั่วไป บัญชีแยกประเภท จัดทํางบ
ทดลองและรายงานทางการเงิน ตามมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายวาดQวยการบัญชี
3. ผู5อํานวยการ มีหนQาที่และความรับผิดชอบดังนี้
1) เปSนผูQรับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษา
2) ดูแลรับผิดชอบงานดQานวิชาการของโรงเรียน
3) แตงตั้งและถอดถอน ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจQาหนQาที่ของโรงเรียนตามระเบียบที่คณะกรรมการ
กําหนด
4) ควบคุมปกครองครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนของโรงเรียน
5) จัดทําทะเบียนครู บุคลากรทางการศึกษา เจQาหนQาที่ นักเรียน และเอกสารอื่นที่เกี่ยวกับการใหQ
การศึกษา ตามระเบียบที่สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนกําหนด
6) จัดทําหลักฐานเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลทางการศึกษาตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
7. ปฏิบัติหนQาที่อื่นอันเกี่ยวกับวิชาการตามระเบียบและขQอบังคับของทางราชการรวมทั้งขQอบังคับในตราสาร
จัดตั้ง นโยบาย ระเบียบและขQอบังคับของโรงเรียนและหนQาที่อื่นตามที่กําหนดไวQในพระราชบัญญัติ
โรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐
4. คณะเซอร0/คณะครูผู5รวมบริหาร (หัวหน5าฝ[าย/หัวหน5างาน/หัวหน5ากลุมสาระการเรียนรู5) มีบทบาทหนQาที่ดังนี้
1) วิเคราะห ศึกษานโยบาย ยุทธศาสตรการจัดการศึกษาของชาติ และสภาพความตQองการของทQองถิ่นชุมชน
สภาพการจัดการศึกษา ปcญหาและความตQองการจําเปSน อยางเปSนระบบ นํามากําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ
เปyาหมายและความสําเร็จของสถานศึกษารวมกับบุคลากรและผูQมีสวนเกี่ยวขQองทุกฝ‚าย
2) สงเสริมความรูQความเขQาใจและความตระหนักในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษากับครู บุคลากรและ
ผูQเกี่ยวขQองทุกฝ‚าย รวมทั้งการจัดระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
3) แตงตั้งคณะกรรมการ คณะทํางาน และมอบหมายหนQาที่รับผิดชอบในการดําเนินงานตามกระบวนการใน
การประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งการกําหนดบทบาทหนQาที่และแนวทางความรวมมือของครู ผูQเรียน
ผูQปกครอง องคกรชุมชน
4) จัดสรรงบประมาณและทรัพยากร เพื่อใชQในแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (ระยะ 5 ปR) และแผนปฏิบัติกิจกรรมประจําปR
5) รวมประชุมปฏิบัติการและรวมระดมพลังสมองในการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่
มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (ระยะ 5 ปR) และแผนปฏิบัติกิจกรรมประจําปR
6) สนับสนุน อํานวยความสะดวก รวมทั้งการแกQไข ปcญหาอุปสรรคตาง ๆ ในการจัดทําแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (ระยะ 5 ปR) และ
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แผนปฏิบัติกิจกรรมประจําปR
7) ดําเนินกิจกรรม/โครงการ สรุปรวบรวมรายงาน และประเมินผลกิจกรรม/โครงการ ตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (ระยะ 5 ปR) และ
แผนปฏิบัติกิจกรรมประจําปR
8) ตรวจสอบ กํากับ ติดตาม กระบวนการจัดทําแผน รวมทั้งจัดใหQมีการประเมินคุณภาพของแผนการจัด
การศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (ระยะ 5 ปR) และแผนปฏิบัติกิจกรรม
ประจําปR
9) จัดใหQมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา และจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําปR
นําเสนอตอผูQมีสวนเกี่ยวขQอง และใชQเปSนขQอมูลในการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุงคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (ระยะ 5 ปR) ตอไป
10) สรุปขQอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการดําเนินงานของสถานศึกษา ผลการประเมินคุณภาพผูQเรียน ผลงาน
ดีเดนของผูQเรียน ศักยภาพของครู สภาพการจัดการเรียนการสอน ปcญหาและสภาพความตQองการจําเปSน
นโยบาย ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพกาศึกษา ความตQองการของผูQปกครอง ผูQเรียน และชุมชน
4. ครูผู5สอน
1) ดําเนินการสอนตามตารางสอนตลอดจนวัดประเมินผลการเรียนการสอนตามรหัสวิชา/กิจกรรมเพิ่มเติม
ตามที่ไดQรับมอบหมายอยางเต็มความสามารถ
2) สนับสนุน อํานวยความสะดวกใหQการดําเนินงานในโรงเรียนดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพในงานอื่นๆ
ตามที่ไดQรับมอบหมาย
5. บุคลากรทางการศึกษา
1) สนับสนุน อํานวยความสะดวกใหQการดําเนินงานในโรงเรียนดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพในดQานงาน
ธุรการ เชน งานประชาสัมพันธ งานติดตอธุระตางๆ งานจัดทําเอกสารประกอบการสอน งานพิมพ
งานสารบรรณ
2) สนับสนุน อํานวยความสะดวกใหQการดําเนินงานในโรงเรียนดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพในดQานงาน
สุขภาพ เชน งานพยาบาล งานตรวจสุขภาพ งานแนะแนว
3) สนับสนุน อํานวยความสะดวกใหQการดําเนินงานในโรงเรียนดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพในดQานงานซอม
บํารุง เชน งานไฟฟyา แอร งานชาง โต—ะ เกQาอี้
6. เจ5าหน5าที่ของโรงเรียน (พนักงาน)
1) สนับสนุน อํานวยความสะดวกใหQการดําเนินงานในโรงเรียนดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพในการจําหนาย
อาหาร น้ําดื่ม
2) สนับสนุน อํานวยความสะดวกใหQการดําเนินงานในโรงเรียนดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพในการจัด
หQองเรียน ทําความสะอาดหQองเรียน หQองสุขา จัดสถานที่
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3) สนับสนุน อํานวยความสะดวกใหQการดําเนินงานในโรงเรียนดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพในการขับรถ
โรงเรียน
7. นักเรียน
1) เขQาเรียนตามตารางเรียนที่โรงเรียนกําหนด
2) ปฏิบัติและเขQารวมตาม งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่โรงเรียนจัดขึ้นตามบทบาทที่กําหนด
3) รวมแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาการเรียนการสอนตามโอกาสอยางเหมาะสม
4) ใหQขQอมูลและรวมวิเคราะหขQอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับชุมชน สภาพปcญหาและความตQองการของผูQปกครอง
และนักเรียน การชวยเหลือสนับสนุนโรงเรียน การพัฒนาคุณภาพผูQเรียนและการศึกษาตอ
8. คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
ใหQมีอํานาจหนQาที่ตามที่บัญญัติไวQในพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 ดังตอไปนี้
1. กําหนดนโยบายที่สนองตอบการศึกษาคาทอลิก ตามปรัชญาและเจตนารมณในการกอตั้งโรงเรียนของ
มูลนิธิสงเสริมการศึกษาคณะภคินีเซนตปอล เดอ ชารตร แหงประเทศไทย
2. ออกระเบียบ และขQอบังคับตาง ๆ ของโรงเรียน
3. ใหQความเห็นชอบนโยบาย และแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน
4. ใหQคําแนะนําการบริหารและการจัดการโรงเรียน ดQานบุคลากร แผนงานงบประมาณ วิชาการ กิจกรรม
นักเรียน อาคารสถานที่ และความสัมพันธกับชุมชน
5. กํากับดูแลใหQมีระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน
6. ติดตามการปฏิบัติงานของผูQอํานวยการ
7. ใหQ ค วามเห็ น ชอบการกูQ ยื ม เงิน ครั้ งเดี ย วหรื อหลายครั้ งรวมกั น เกิ น รQ อ ยละสิ บ หQ าของมู ล คาของทรั พ ยสิ น
ที่ โ รงเรี ย นในระบบมี อ ยู ขณะนี้ ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการบริ ห ารไมใหQ ค วามเห็ น ชอบการกูQ ยื ม เงิ น
คณะกรรมการตQองเสนอทางเลือกที่ ปฏิ บัติไดQ ใหQแกโรงเรียนในระบบดQ วย เวQนแตคณะกรรมการจะเห็น วา
การกูQยืมเงินนั้นมิไดQเปSนไปเพื่อประโยชนของการดําเนินกิจการโรงเรียน และทั้งไมสอดคลQองกับวิธีปฏิบัติของ
มูลนิธิสงเสริมการศึกษาคณะภคินีเซนตปอล เดอ ชารตร แหงประเทศไทย ทั้งนี้การกูQยืมเงินทุกครั้งจะตQอง
ไดQรับการอนุมัติจากผูQรับใบอนุญาตกอนจึงจะดําเนินการไดQ
8. ใหQความเห็นชอบการกําหนดคาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมอื่นของโรงเรียน
9. ใหQความเห็นชอบรายงานประจําปR งบการเงินประจําปR และการแตงตั้งผูQสอบบัญชี
10. พิจารณาคํารQองทุกขของครู ผูQปกครองและนักเรียน
11. ใหQความเห็นชอบในการขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง
12. ใหQความเห็นชอบในการขอเปลี่ยนแปลงรายการในรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการ
โรงเรียนอยางสอดคลQองกับแนวทางปฏิบัติของมูลนิธิสงเสริมการศึกษาคณะภคินีเซนตปอล เดอ ชารตร
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แหงประเทศไทย
13. ดําเนินการจัดสรรผลกําไรที่ไดQจาการดําเนินกิจการของโรงเรียนในแตละปR เขQากองทุนสงเสริมโรงเรียน
ในระบบ กองทุนสํารอง กองทุนอื่น และจัดสรรใหQผูQรับใบอนุญาตตามที่บัญญัติไวQใน มาตรา 45 ของ
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550
14. ดําเนินการใหQมีการตรวจสอบบัญชีของโรงเรียน เพื่อตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของ
โรงเรียนภายในหกสิบวันนับตั้งแตวันสิ้นรอบปRบัญชี ตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักบริหารงาน
คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนกําหนด ตามที่บัญญัติไวQมาตรา 47 ของพระราชบัญญัติโรงเรียน
เอกชน พ.ศ. 2550
15. แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติงานอยางหนึ่งอยางใดในการดําเนินงานของโรงเรียนตามที่คณะ
กรรมการบริหารโรงเรียนมอบหมาย
16. ดําเนินการอื่นตามที่กฎหมายระบุ ใหQเปSนอํานาจหนQาที่ของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
17. ดําเนินการอื่นใดนอกจาก 16 ขQอนี้ โดยที่ “ผูQรับใบอนุญาต” ไมมีสวนรูQเห็น หรือ “เห็นชอบ” ใหQถือ
วาเปSนความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเปSนสวนรวมหรือแตละบุคคลของคณะ
กรรมการบริหาร ตามกฎหมายเปSนกรณี ๆ ไป
9. บิดา มารดา ผู5ปกครอง
1) ใหQการดูแลอบรม สั่งสอนบุตรหลานและนักเรียนในปกครองอยางเอาใจใสใกลQชิดอยางสม่ําเสมอ
2) ใหQขQอมูลและรวมวิเคราะหขQอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับชุมชน สภาพปcญหาและความตQองการของผูQปกครอง
และนักเรียน การชวยเหลือสนับสนุนโรงเรียน การพัฒนาคุณภาพผูQเรียนและการศึกษาตอ
3) รวมประชุมหารือ สัมมนาเพื่อกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปyาหมายและความสําเร็จของสถานศึกษากับ
บุคลากรและผูQมีสวนเกี่ยวขQองทุกฝ‚ายและพบครูตามที่โรงเรียนเชิญ เชน การปฐมนิเทศเปUดภาคเรียน
การรับผลสอบ การรวมงานตามประเพณีตาง ๆ งานวันวิชาการ งานลอยกระทง งานคริสตมาส งานวันพอ
วันแม เปSนตQน
4) ใหQการสนับสนุนการใชQงบประมาณและทรัพยากร เพื่อใชQตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุงคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการประจําปR
5) รวมนําเสนอสะทQอนผลจากการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
สูกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในปRตอไป
10. องค0กร ชุมชน และท5องถิ่น (ถ5ามี)
1) นําเสนอและรวมวิเคราะหขQอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับชุมชน สภาพปcญหาและความตQองการของทQองถิ่น
ชุมชน แหลงเรียนรูQ ภูมิปcญญาและวิทยากรในทQองถิ่น นโยบายและทิศทางพัฒนาชุมชน การสนับสนุน
งบประมาณและทรัพยากรจากชุมชน การพัฒนาคุณภาพผูQเรียนและการศึกษาตอ
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2) รวมจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และ
แผนปฏิบัติการประจําปR
3) ใหQการสนับสนุนการใชQงบประมาณและทรัพยากร เพื่อใชQตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุงคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (ระยะ 5 ปR) และแผนปฏิบัติการประจําปR
4) รวมกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวขQองตามแผนปฏิบัติการประจําปR
5) รวมนําเสนอและสะทQอนผลจากการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาสูกระบวนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในปRตอไป

สวนที่ 7
การกํากับ ติดตามและประเมินผล การดําเนินงาน
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สวนที่ 7 การกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
การกํากับ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน เปSนกระบวนการที่โรงเรียนตQองดําเนินการอยางตอเนื่อง ดQวย
การติดตามและประเมินผล เพื่อแกQไขปcญหา พัฒนาใหQมีประสิทธิภาพอันจะกอใหQเกิดประสิทธิผลที่ดี โดยตQองมีกําหนด
วิธีการ เครื่องมือ ระยะเวลา ผูQรับผิดชอบในการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามเปyาหมายในแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา การกํากับติดตามและประเมินผลการดําเนินงานที่ดี ควรกําหนดปฏิทินการติดตาม การ
ดําเนินงาน มีผูQรับผิดชอบชัดเจน มีเครื่องมือตรงตามเปyาหมายดังนี้
กลยุทธ0ที่ 1 พัฒนาคุณภาพของผู5เรียน
เป-าหมาย
1. ผูQเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางวิชาการสูง

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
วิธีการและ
(ของเป-าหมาย)
เครื่องมือ
1.รQอยละ 75 ของผูQเรียนมี - ทดสอบโดยใชQแบบ
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการสูง สอบวัดความสามารถ
ดQานตางๆ ของโรงเรียน
- ผลงานการสรQาง
นวัตกรรม
- ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 8 สาระฯ

ระยะเวลา

ฝ[ายที่รับผิดชอบ

1 ครั้ง/ภาค วิชาการ
เรียน
1 ครั้ง/ภาค
เรียน
2 ครั้ง/ภาค
เรียน
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2. ผูQเรียนมีทักษะใน
การเรียนรูQ และการ
ดําเนินชีวิต

1. รQอยละ 90 ของผูQเรียน - แบบประเมิน
มีทักษะในการเรียนรูQ และ แผนงาน/โครงการ/
การดําเนินชีวิต
กิจกรรม

1 ครั้ง/ภาค วิชาการ
เรียน

3. ผูQเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรม และคานิยม
ที่พึงประสงค
แสดงออกถึงความรัก
ชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย มี
จิตสํานึกในการอนุรักษ
สิ่งแวดลQอมและภูมิ
ปcญญาไทย

1. รQอยละ 90 ของผูQเรียน
มีคุณธรรม จริยธรรม
และคานิยมที่พึงประสงค
แสดงออกถึงความรักชาติ
ศาสนาและ
พระมหากษัตริย
มีจิตสํานึกในการอนุรักษ
สิ่งแวดลQอมและภูมิปcญญา
ไทย

1 ครั้ง/ภาค กิจการนักเรียน
เรียน
อภิบาลและแพร
ธรรม
1 ครั้ง/ภาค วิชาการ
เรียน

- แบบประเมิน
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม
- แบบประเมิน
คุณลักษณะ 8 ประการ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
(ของเป-าหมาย)
4. ผูQเรียนมีทักษะการ 1. รQอยละ 80 ของผูQเรียน
สื่อสารภาษาอังกฤษไดQ มีทักษะการสื่อสาร
อยางดีเยี่ยม
ภาษาอังกฤษไดQอยางดี
เยี่ยม

วิธีการและ
ระยะเวลา ฝ[ายที่รับผิดชอบ
เครื่องมือ
- แบบประเมิน
1 ครั้ง/ภาค วิชาการ
แผนงาน/โครงการ/
เรียน
กิจกรรม
- แบบทดสอบการ
ปRละ 1 ครั้ง
สื่อสารภาษาอังกฤษตาม
มาตรฐาน CEFR ม.1-6

5. ผูQเรียนมี
ประสบการณ ในการใชQ
เทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนรูQอยางเหมาะสม

- ทดสอบโดยใชQแบบ
สอบวัดความสามารถ
ดQานเทคโนโลยีของ
โรงเรียน
- แบบประเมิน

เป-าหมาย

1. รQอยละ 90 ของผูQเรียน
มีประสบการณ ในการใชQ
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูQ
อยางเหมาะสม

1 ครั้ง/ภาค วิชาการ
เรียน

1 ครั้ง/ภาค
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แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม
- ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคอมพิเตอร

เรียน
2 ครั้ง/ภาค
เรียน

กลยุทธ0ที่ 2 . พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
วิธีการและ
(ของเป-าหมาย)
เครื่องมือ
6. โรงเรียนมีการ
1.ระดับคุณภาพดีเลิศ ของ - แบบประเมินงาน/
จัดการที่เปSนระบบ การบริหาร และจัดการที่ โครงการ/กิจกรรม
แบบมีสวนรวม มี
เปSนระบบ แบบมีสวนรวม
สภาพแวดลQอม และ มีการบริการที่ดีและมี
การบริการที่เอื้อตอ สภาพแวดลQอมที่เอื้อตอการ
เป-าหมาย

ระยะเวลา

ฝ[ายที่รับผิดชอบ

1 ครั้ง/ภาค บริหารจัดการ
เรียน
ทรัพยากรเพื่อการ
เรียนการสอน
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การเรียนรูQ

7. โรงเรียนมีการ
ประกันคุณภาพ
ภายในอยางเปSน
ระบบ

8. โรงเรียนพัฒนา
งานและการเรียนรูQ
โดยใชQชุมชนการ
เรียนรูQทางวิชาชีพ
(PLC)

เรียนรูQ
2. รQอยละ 80 ของความพึง - แบบประเมินความพึง
พอใจของผูQที่เกี่ยวขQองใน พอใจของผูQเกี่ยวขQอง
การใชQบริการอยูในระดับดี
ขึ้นไป
1. โรงเรียนมีการประกัน
คุณภาพภายในเปSนระบบ
และมีหลักฐานรองรอย
ชัดเจนมีคุณภาพระดับดี
เลิศ
2. คาเฉลี่ยของผลการ
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาอยูในระดับดี
ขึ้นไป มีคุณภาพระดับดีเลิศ

1 ครั้ง/ภาค ฝ‚ายมาตรฐาน
เรียน
คุณภาพ

- แบบประเมินงาน/
โครงการ/กิจกรรม

1 ครั้ง/ภาค บริหารจัดการ
เรียน
มาตรฐานคุณภาพ

- สรุปผลการประเมิน
คุณภาพภายใน

1 ครั้ง/ภาค
เรียน

1. โรงเรียนพัฒนางานและ - แบบประเมินงาน/
การเรียนรูQโดยใชQชุมชนการ โครงการ/กิจกรรม
เรียนรูQทางวิชาชีพ (PLC)
อยางนQอยปRละ 2 เรื่อง มี
คุณภาพระดับ
ดีเลิศ

1 ครั้ง/ภาค วิชาการ
เรียน
บุคลากร

กลยุทธ0ที่ 3. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน5นผู5เรียนเป*นสําคัญ
เป-าหมาย

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

วิธีการและ

ระยะเวลา

ฝ[ายที่รับผิดชอบ
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(ของเป-าหมาย)

เครื่องมือ

9. ครูผูQสอนมีความ
ความรูQ ความสามารถ
และทักษะทาง
วิชาชีพที่เนQนผูQเรียน
เปSนสําคัญ

1. รQอยละ 90 ของครูผูQสอน
มีความความรูQความสามารถ
และทักษะทางวิชาชีพที่เนQน
ผูQเรียนเปSนสําคัญ

- ตรวจแผนการสอน/
แบบสรุปผลการตรวจ
แผนการสอน
- นิทศการสอน/แบบ
นิเทศ
- สังเกตการสอน/แบบ
สังเกต

1 ครั้ง/ภาค วิชาการ
เรียน

10. ครูและบุคลากร
พัฒนาตนเองเต็มตาม
ศักยภาพ และเปSน
แบบอยางที่ดี

1. รQอยละ 90 ของครูและ
บุคลากรพัฒนาตนเองเต็ม
ตามศักยภาพ และเปSน
แบบอยางที่ดี

- แบบประเมิน
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม
- สรุปผลการมาทํางาน

1 ครั้ง/ภาค บุคลากร
เรียน

- สรุปผลการอบรม
ประจําปR
- บันทึกการสงงาน
ตางๆ

2 ครั้ง/ภาค
เรียน
2 ครั้ง/ภาค
เรียน

1 ครั้ง/ภาค
เรียน
1 ครั้ง/ภาค
เรียน
1 ครั้ง/ภาค
เรียน
วิชาการ
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สวนที่ 8
การนําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาไปใช5
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สวนที่ 8 การนําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาไปใช5
โรงเรียนอัสัสมชัญคอนแวนต มีกําหนดวิธีการดําเนินงานในการนําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ไปใชQ อยางเปSนระบบสามารถตรวจสอบไดQ ดังนี้
1) นําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ใหQคณะกรรมการบริหารโรงเรียนพิจารณาใหQความเห็นชอบ
2) จัดประชุมชี้แจงทําความเขQาใจกับครู บุคลากร และผูQที่เกี่ยวขQอง
3) วิเคราะหแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปR
4) ประชุมจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปR
5) ประชุมจัดทําปฏิทินประจําปR
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ภาคผนวก
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ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. รอบ 3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต ไดQรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.รอบสาม เมื่อวันที่ 17-19
เดือน มกราคม 2555 มีผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ตามมาตรฐานเปSนตารางดังตอไปนี้
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษา)
กลุมตัวบงชี้ที่พื้นฐาน
ตัวบงชี้ที่ 1 ผูQเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
ตัวบงชี้ที่ 2 ผูQเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค
ตัวบงชี้ที่ 3 ผูQเรียนมีความใฝ‚รูQ และเรียนรูQอยางตอเนื่อง
ตัวบงชี้ที่ 4 ผูQเรียนคิดเปSน ทําเปSน
ตัวบงชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูQเรียน
ตัวบงชี้ที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เนQนผูQเรียนเปSนสําคัญ
ตั ตัวบงชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
ตัวบงชีท้ ี่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและตQนสังกัด

น้ําหนัก
คะแนน

คะแนน
ทีไ่ ด5

ระดับ
คุณภาพ

10.00
10.00
10.00
10.00
20.00
10.00
5.00
5.00

9.59
9.69
9.97
9.00
16.15
10.00
5.00
5.00

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
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กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ0
ตัวบงชีท้ ี่ 9 ผลการพัฒนาใหQบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงคของ
การจัดตั้งสถานศึกษา
ตัวบงชีท้ ี่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเนQนและจุดเดนทีส่ งผลสะทQอนเปSนเอกลักษณของ
สถานศึกษา
กลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม
ตัวบงชีท้ ี่ 11 ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพื่อสงเสริมบทบาทของสถานศึกษา
ตัวบงชีท้ ี่ 12 ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน
และพัฒนาสูความเปSนเลิศ ทีส่ อดคลQองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา

คะแนนรวม

5.00

5.00

ดีมาก

5.00

5.00

ดีมาก

5.00
5.00

5.00
5.00

ดีมาก
ดีมาก

100

94.40

ดีมาก

การรับรองมาตรฐานสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา
 ผลคะแนนรววมทุกตัวบงชี้ ตั้งแต 80 คะแนนขึ้นไป
ใช  ไมใช
 มีตัวบงชี้ที่ไดQระดับดีขึ้นไปอยางนQอย 10 ตัวบงชี้ จาก 12 ตัวบงชี้
ใช  ไมใช
 ไมมีตัวบงชี้ที่มีระดับคุณภาพตQองปรับปรุงหรือตQองปรับปรุงเรงดวน
ใช  ไมใช
สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม
สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา
 ไมสมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา
จุดเดน
1. ผูQ เรี ย นมี สุ ขภาพกายและสุ ข ภาพจิ ต ที่ ดี มี สุ น ทรี ย ภาพ ลั กษณะนิ สั ย ดQ านดนตรี และศิ ล ปะ มี คุณ ธรรม
จริยธรรม เปSนลูกที่ดีของคุณพอแม ผูQปกครอง และเปSนนักเรียนที่ดีของโรงเรียน มีจิตอาสาบําเพ็ญประโยชนตอสังคม
เปSนผูQใฝ‚รูQใฝ‚เรียน มีทักษะในการแสวงหาความรูQจากการอานและใชQเทคโนโลยี ตลอดจนการเรียนรูQที่ผานประสบการณ
ตรงรวมกับผูQอื่นอยางสม่ําเสมอ
2. ผูQเรียนคิดเปSน ทําเปSน มีผลการทดสอบระดับชาติของผูQเรียนมัธยมศึกษาปRที่ 3 และมัธยมศึกษาปRที่ 6 อยูใน
ระดับดีขึ้นไป 7 กลุมสาระการเรียนรูQ คือ กลุมสาระการเรียนรูQภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยีและภาษาตางประเทศ
3. ผลการพัฒนาบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน พันธกิจ ผูQเรียนมีอัตลักษณ คือ ซื่อตรง เรียบงาย การงาน
รักเมตตา กตัญ’ูรูQคุณ ผลการพัฒนาตามจุดเนQนและจุดเดนเปSนเอกลักษณ คือ สตรีมีคุณภาพ สงผลการดําเนินงานตาม
โครงการพิเศษ เพื่อสงเสริมบทบาทของสถานศึกษา เกิดประโยชนเปSนแบบอยางที่สรQางคุณคาไดQคือโครงการจัดการเรียน
การสอนคริสตศาสนธรรมและจริยศึกษา โครงการอภิบาลและแพรธรรม และโครงการประสานความรวมมือระหวาง
โรงเรียน ผูQปกครองและชุมชน กิจกรรมสัมผัสชีวิต เยี่ยมนQองผูQดQอยโอกาส ผูQชราและทหารบาดเจ็บ
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4.ประสิทธิ ภ าพในการบริห ารจั ด การและพั ฒ นาสถานศึกษารวมทั้ งประสิทธิ ภ าพของคณะกรรมการบริห าร
โรงเรียน ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อรักษามาตรฐานและพัฒนาสูความเปSนเลิศที่สอดคลQองกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา
5. ประสิ ทธิ ผ ลในการจั ด การเรีย นการสอนที่ เนQ น ผูQ เรีย นเปS น สํ าคั ญ ทั้ งการดํ าเนิ น การของสถานศึ กษาและ
กระบวนการจัดการเรียนรูQของครู
6. สถานศึกษามีพัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ มีพัฒนาการของการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาอยางตอเนื่องทุกปRการศึกษา สงผลใหQการประเมินคุณภาพภายในโดยตQนสังกัด มี
ระดับคุณภาพดีมาก
จุดที่ควรพัฒนา
ผูQเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุมสาระการเรียนรูQสุขศึกษาและพลศึกษา อยูในระดับคุณภาพ พอใชQ ควร
พัฒนาใหQสูงขึ้นอยูในระดับดีหรือดีมาก
ข5อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฏกระทรวงวาด5วยระบบ หลักเกณฑ0 และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ.2553
1. ด5านผลการจัดการศึกษา
สถานศึกษานําขQอมูลผลการสอบ O-NET การเรียนรูQสุขศึกษาและพลศึกษา มาวิเคราะหเพื่ อหาแนว
ทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหQสอดคลQองกับปcญหาเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุมสาระการเรียนรูQ
สุขศึกษาและพลศึกษาใหQสูงขึ้น
2. ด5านการบริหารจัดการศึกษา
สถานศึกษาควรจัดโครงการพัฒนาองคความรูQของผูQเรียน ใหQมีความเปSนเลิศ มีความรูQความสามารถ
และทักษะการสื่อสารพรQอมจะเขQาสูประชาคมอาเซียน
3. ด5านการจัดการเรียนการสอนที่เน5นผู5เรียนเป*นสําคัญ
ครูควรใหQผูQเรียนมีสวนรวมในการประเมิน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูทุกคนเพื่อสํารวจ
ความตQองการของผูQเรียนทุกคน และครูสามารถนําผลการประเมินไปพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหQตรงความ
ตQองการของผูQเรียน และปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาใหQมีความเหมาะสมตอไป
4. ด5านการประกันคุณภาพภายใน
ไมมี
นวัตกรรมหรือตัวอยางการปฏิบัติที่ดี(Good Practice) ของสถานศึกษาที่เป*นประโยชน0ตอสังคม
ไมมี
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บันทึกการให5ความเห็นชอบแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต0
ประจําปNการศึกษา 2560 – 2564
(ฉบับปรับปรุง ปRการศึกษา 2562)

-----------------------------------------------------ที่ ป ระชุม คณะกรรมการบริห ารโรงเรีย นอัส สัม ชั ญ คอนแวนต ครั้งที่ 4 / 2561
เมื่อวันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ.2562 ไดQใหQความเห็นชอบแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ประจําปRการศึกษา 2560 - 2564 (ฉบับปรับปรุง 2562-2564)
ทั้งนี้ ใหQโรงเรียนนําแผนพัฒ นาการจัดการศึกษาของโรงเรียน ประจําปRการศึกษา
2560 - 2564 (ฉบับปรับปรุง ปRการศึกษา 2562-2564) ไปพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน

ลงชื่อ................................................
(นางสาวนิภา พรฤกษงาม)
ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต
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คณะผู5จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต0
ประจําปNการศึกษา 2560 - 2564 (ฉบับปรับปรุง ปRการศึกษา 2562)
คณะกรรมการจัดทํา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

นางสาวบุญรักษา
นางสาวนิภา
นางวราลี
นางจินตนา
นางสาวพรญาณี
นางสาวณัฐฐิญา
นางสาวอกนิษฐ
นางแกQวใจ
นายสุริยา
นางวิไล
นางสาวนภาพร
นายเจษฎา
นายสุทัศน
นางสาวเครือวัลย
นายศักดิ์ชัย
นางวิมาเณ
นางรื่นฤดี

ศรีตระกูล
พรฤกษงาม
จินดาศิริ
จันทรเจริญ
แมQนศิริ
สิริสัตยาโสภณ
ชาติกานนท
กาวทอง
แจมจํารัส
อสุนี ณ อยุธยา
เปลินศิริ
วรรณวิมลกุล
ลีดี
ตาปราบ
บุญทองดี
คลQายคลึง
อุนพิกุล

18.
19.
20.
21.
22.
23.

นางจริยา
นางสาวสุวันเพ็ญ
นางสาวนัทธมน
นางสุวรรณา
นางสาวสุพัตรา
นางระพีพรรณ

ศรีหาพล
สิริทรัพยไพบูลย
จิรประภาพงศ
เหลืองอุทัยศิลป•
ผองศรี
พิทักษทรัพยสิน

ผูQรับใบอนุญาต
ผูQลงนามแทนผูQรับใบอนุญาต ผูQจัดการและผูQอํานวยการ
ผูQชวยผูQอํานวยการฝ‚ายบริหารจัดการ
ผูQชวยผูQอํานวยการฝ‚ายวิชาการ
ผูQชวยผูQอํานวยการฝ‚ายบุคลากร
ผูQชวยผูQอํานวยการฝ‚ายกิจการนักเรียน
ผูQชวยผูQอํานวยการฝ‚ายทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน
ผูQชวยผูQอํานวยการฝ‚ายอภิบาลและแพรธรรม
ผูQชวยผูQอํานวยการฝ‚ายมาตรฐานคุณภาพ
หัวหนQากลุมสาระการเรียนรูQภาษาไทย
หัวหนQากลุมสาระการเรียนรูQคณิตศาสตร
หัวหนQากลุมสาระการเรียนรูQวิทยาศาสตร
หัวหนQากลุมสาระการเรียนรูQสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หัวหนQากลุมสาระการเรียนรูQสุขศึกษาและพลศึกษา
หัวหนQากลุมสาระการเรียนรูQศิลปะ
หัวหนQากลุมสาระการเรียนรูQการงานอาชีพและเทคโนโลยี
หัวหนQางานหลักสูตรและหัวหนQากลุมสาระการเรียนรูQ
ภาษาตางประเทศ
หัวหนQางานธุรการ
หัวหนQางานการจัดการเรียนการสอน
หัวหนQางานทะเบียน-วัดผล
หัวหนQางานหQองสมุด
หัวหนQางานสรรหาบุคลากร
หัวหนQางานสวัสดิการบุคลากร
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24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

นางจิรัชฌา
นางสาววาสนา
นางปUยะนุสรณ
นางภรณี
นายบุญสง
นายคุณภัทร
นางเตือนใจ

เปรมสุวรรณ
ไทยบรรเทิง
ชนะชาญชัย
สวางรมย
พนหมอินทรแกQว
สังกลม
พงษมาลา

หัวหนQางานปกครอง
หัวหนQางานบริการและสวัสดิภาพ
หัวหนQางานแนะแนว
หัวหนQางานสัมพันธชุมชน
หัวหนQางานพัสดุ-ครุภัณฑ
หัวหนQางานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
หัวหนQางานสารสนเทศ

ผู5เรียบเรียงและตรวจทาน
นางวราลี
นายสุริยา

จินดาศิริ
แจมจํารัส

ผู5พิมพ0และจัดทําเลม
นางสาวศิริพร

รอดปราณี
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