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ส�วนท่ี  1  ภาพรวมของโรงเรียน 
 

1. ประวัติความเป*นมา นโยบายหรือเป-าหมายของโรงเรียน 

 1.1 ประวัติความเป*นมาของโรงเรียน   
  โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต�ต้ังอยู� เลขท่ี 25 ซอย เจริญกรุง 40 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก  
จังหวัดกรุงเทพมหานคร  รหัสไปรษณีย�  10500    โทรศัพท�   0–2234-7779 , 0–2234-3095 ,0 – 2630-6238  

โทรสาร ต�อ  217 Website :www.asc.ac.th ,  E-mail :school@asc.ac.th  ต้ังอยู�ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต 1   สังกัด สํานักงานคณะกรรมการส�งเสริมการศึกษาเอกชน (สช) กระทรวงศึกษาธิการ  ไดQรับ
อนุญาตจัดต้ังเม่ือปR พ.ศ. 2448  เปSนสถานศึกษาประเภท สามัญศึกษา (สตรีลQวน) เปUดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปR
ท่ี 1-6     มีเนื้อท่ี 3 ไร� 2 งาน ประกอบดQวยอาคารเรียน  2  หลัง  คือ  อาคาร 1 เปSนอาคารไมQ 3 ชั้น และอาคาร 2 
เปSนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  4 ชั้น และ 6 ชั้น เชื่อมต�อกัน  
 
ประวัติโรงเรียน 

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต�  เปSนโรงเรียนแรกท่ี  คณะภคินี เซนต�ปอล เดอ ชาร�ตร ก�อ ต้ังข้ึนใน 
ประเทศไทย คณะภคินีเซนต�ปอล เดอ ชาร�ตร เปSนนักพรตหญิงแพร�ธรรมในศาสนาคริสต�นิกายโรมันคาทอลิก  
ไดQ ถือกําเนิดท่ีตําบลเลอเวส�วิลล� ลา เชอนารด� เมืองชาร�ตร (Chartres) ในประเทศฝรั่งเศส เม่ือ ค.ศ.1696  
(พ.ศ.2239 ตรงกับรัชกาลของสมเด็จพระเพทราชา แห�งราชวงศ�บQานพลูหลวง กรุงศรีอยุธยา) โดย บาทหลวงหลุยส� 
โชเวต� เจQาอาวาสวัดนักบุญมาร�ติน และ เดอมัวเซลมารีอานน� เดอ ตียี คณะไดQดําเนินงานตามพระพรพิเศษ คือ 
การศึกษา การรักษาพยาบาล และงานเมตตาสงเคราะห� โดยเฉพาะอย�างยิ่งในดินแดนทุรกันดารและห�างไกล หาก
เปรียบเทียบคณะภคินีว�าเปSนเมล็ดพืชเล็ก ๆ ท่ีงอกเงยเจริญเติบโตและหยั่งรากลึกบนผืนแผ�นดินมากกว�า 300 ปR การ
ดําเนินงานของคณะภคินีในประเทศไทยเปรียบเสมือนเมล็ดพืชท่ีปลิวมาจากแดนไกล แลQวตกลงบนพ้ืนดินอันอุดม
สมบูรณ�ของกรุงรัตนโกสินทร� โดยพระประสงค�ของพระผูQเปSนเจQา 

ในปR ค.ศ. 1902 ข�าวท่ีมาจากประเทศฝรั่งเศสน�ากังวลมาก เนื่องจากรัฐบาลฝรั่งเศสในขณะนั้น ไดQออก
กฎหมายใหQโอนทรัพย�สินของคณะนักบวชท้ังหลาย ใหQตกเปSนของฆราวาส และมีผลบังคับครอบคลุมไปถึงอาณานิคม
ทุกแห�งของประเทศฝรั่งเศส แมร�กังดีด1 รูQสึกถึงความทุกข�รQอนใจท่ี กําลังเขQามา ดQวยว�ากฎหมายดังกล�าว 
 ไดQรวมถึงอินโดจีนของฝรั่งเศส ซ่ึงเปSนศูนย�กลางท่ีสําคัญของคณะฯ ในภูมิภาคนี้ไวQดQวย  ท�านจึงคํานึงถึงคณะเซอร�
จํานวนมากและกิจการต�าง ๆ ของคณะฯ ดังนั้นในวันท่ี 5 กุมภาพันธ� ค.ศ. 1904 ท�านไดQเขียนจดหมายถึง  
ฯพณฯ พระสังฆราช ชอง หลุยส� เวย�2 พระสังฆราชประจําราชอาณาจักรสยามในเวลานั้นว�า "หากว�าพระคุณเจQา
ตQองการพวกเซอร�สําหรับมิสซังของพระคุณเจQา ดิฉันรูQสึกเปSนเกียรติอย�างยิ่งท่ีจะดําเนินการตามนั้น..."3 พระคุณเจQาไดQ
เสนอว�า"นี่ คือสิ่งท่ี เราจะสามารถทําไดQ คือ เปUดสถานฝbกสอนเย็บปcกถักรQอย  ซ่ึงเด็กสาว ๆ จะมาไดQ ทุกวัน 
เพ่ือเรียนการฝRมือ ประดิษฐ�เสื้อผQาท่ีเย็บปcกอย�างละเอียดงดงาม หรือมิฉะนั้นก็เรียนพูดภาษาอังกฤษ เยอรมัน 
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โปรตุเกส ฝรั่งเศส สถานฝbกซ่ึงจะเปUดข้ึนนี้ จะสรQางอยู�ใกลQกับวัดอัสสัมชัญ ตรงขQามสํานักพระสังฆราช...” คณะฯ จึง
เริ่มเปUดโรงเรียนแห�งแรกข้ึน ในปR ค.ศ.1905 คือ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต� 

 
 
1  แมร�กังดีด กแูซ็ง อธิการิณีเจQาคณะภาคตะวันออกไกล ดํารงตําแหน�งต้ังแต� ค.ศ.1887-1921  จาก www.Spcthai.com                                                            
2  พระสังฆราช-ชอง หลุยส� เวย� พระสังฆราชประจําราชอาณาจกัรสยาม ค.ศ.1875-1909                                                                                                                         
3  จากบันทกึของ แมร�แซงต�ซาเวียร� อธกิาริณีคนแรก (ค.ศ.1905 – 1907) 

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต� ต้ังอยู� ณ เลขท่ี 25 ถนนเจริญกรุง 40 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บนเนื้อท่ี 
3 ไร� 2 งาน จากรายงานของแมร�แซงต�ซาเวียร�4 บันทึกว�า “ 7 มีนาคม ค.ศ.1905 คณะเซอร�เซนต�ปอลฯซ่ึงไดQรับ
มอบหมายใหQมาดูแลจัดการโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต� ไดQมาต้ังถ่ินฐานอยู�ในวันดังกล�าว”5   

ดังนั้ นวัน ท่ี  7 มีนาคม ค.ศ.1905 จึงถือเปSนวันก�อ ต้ังโรงเรียนและเริ่มตQนเปUดทําการสอน โดยมี  
แมร�แซงต�ซาเวียร� เปSนอธิการิณีท�านแรก มีนักเรียนรุ�นแรก 37 คน ครูฆราวาส 2 – 3 คน อธิการิณีและคณะเซอร� 
รวมท้ังหมด 8 คน ทํางานเพ่ือการศึกษาอบรมแก�เด็กหญิงเพ่ือจะไดQเปSนพลเมืองดีของชาติ และเปSนผูQมีคุณธรรม โดยมี
พระสังฆราชชอง หลุยส� เวย� ดํารงตําแหน�งพระสังฆราช และมีคุณพ�อ เอมิล กอลอมเบต�6 เปSนเจQาอาวาสอาสนวิหาร
อัสสัมชัญในขณะนั้น  

ในวันท่ี 18 มิถุนายน ค.ศ.19057 (พ.ศ.2448) พระสังฆราชชอง หลุยส� เวย� เปSนผูQ เสกอาคารเรียน 
หลังแรก จํานวนนักเรียนเพ่ิมข้ึนทุกปR ต�อมาโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต� ไดQพัฒนาปรับปรุงและก�อสรQางอาคารเรียน
เพ่ิมเติมจาก 2 ชั้น เปSน 4 ชั้น และจาก 4 ชั้น เปSน 6 ชั้น ปcจจุบันมีอาคารเรียน 2 หลัง วิชาท่ีเปUดทําการสอนในสมัย
แรก ไดQแก� ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศสและดนตรี นอกจากทางโรงเรียนจะใหQความรูQดQานวิชาการแลQว 
คณะเซอร�ยังใหQการอบรมดQานจริยธรรมแก�นักเรียนดQวย  

ปR ค .ศ .1995  (พ .ศ .2538 ) โอกาส  90  ปR  โรงเรียน อัสสั มชัญ คอนแวนต� ไดQ ขยาย โรงเรียน ไป ท่ี 
ถนนประมวญ กรุงเทพฯ โดยแยกระดับชั้นประถมศึกษาออกไป เปSนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต� สีลม  
เปUดสอนต้ังแต�ระดับชั้นประถมศึกษาปRท่ี 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปRท่ี 6 

ปR  ค.ศ.2005 (พ.ศ.2548)  โรงเรียนมีอายุครบ 100 ปR   จึงมีการจัดงานศตพรรษพัชรสมโภชข้ึน  
โดยไดQรับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  เสด็จเปSนองค�ประธานงาน 
เม่ือวันท่ี 2  มีนาคม  พ.ศ. 2549  

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต� จัดการศึกษาตามนโยบายการศึกษาในเครือคณะภคินีเซนต�ปอล เดอ ชาร�ตร ท่ี
เปSนการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต คือ การใหQผูQเรียนรูQจักและเขQาถึงสัจธรรมอันสูงส�งแห�งความเปSนมนุษย� 
ดQวยการดําเนินชีวิตอย�างมีระเบียบวินัย สุภาพเรียบง�าย และเปRjยมดQวยเมตตาธรรม รูQจักรับผิดชอบต�อหนQาท่ีการงาน
อย�างเต็มความสามารถ และเรียนรูQท่ีจะรักษาสุขภาพท่ีดี ท้ังกายและใจ นอกเหนือจากจุดประสงค�สําคัญดังกล�าว โรง
เรียนอัสสัมชัญคอนแวนต� ยังมีปรัชญาการศึกษาท่ีชัดเจนว�า “มนุษย0ท่ีมีคุณภาพ คือ มนุษย0ท่ีมีคุณธรรมและ
ความรู5” รวมท้ังจิตใจงามและความรูQดี โดยมุ�งหวังใหQธิดาอัสสัมชัญคอนแวนต�ทุกคน ออกไปอยู�ในสังคมไดQอย�างมี
คุณภาพ ตามเจตนารมณ�ท่ีคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ไดQยึดเปSนแนวทางปฏิบัติในการบริหารโรงเรียนอย�างมี
ประสิทธิภาพมากกว�า 100 ปR     
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    ปcจจุบันโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต� ไดQเปUดทําการสอนมาเปSนระยะเวลานานถึง 114  ปRแลQว โดยมี    
เซอร0มารี หลุยส0 พรฤกษ0งาม เปSนผูQแทนผูQรับใบอนุญาต ผูQจัดการและผูQอํานวยการ จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการ ต้ังแต�ชั้นมัธยมศึกษาปRท่ี 1 - 6 เปSนโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ�ประเภทสามัญ 
4  บันทึกของเซอร�แซงต� เซเวียร�  
5  จากจดหมายเหตุรายวันของคุณพ�อกอลอมเบต� 
6  เอมิล กอลอมเบต�  บาทหลวงชาวฝรั่งเศสและเจQาอาวาสวัดคาทอลิกเล็ก ๆ ริมฝcjงแม�น้ําเจQาพระยา แถบบางรัก ช่ือว�า “วัดสวนท�าน” จากบันทึกของคุณพ�อ 
    กอลอมเบต�          
7  จากสมุดหมายเหตุประจําวนัที ่18 มิถนุายน ค.ศ.1905 ของคุณพ�อกอลอมเบต�  

ลักษณะสําคัญของโรงเรียน 
 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต�  เปSนโรงเรียนแห�งแรกของโรงเรียนในเครือคณะภคินี  เซนต�ปอล  เดอ  ชาร�ตร  
ชื่อของโรงเรียน "อัสสัมชัญ" ASSUMPTION  เปSนคําย�อมาจากภาษาละตินว�า  ASSUMPTIO  BEATAE  VIRGINIS  
MARIAE  หมายถึง  การใหQเกียรติยกพระนางพรหมจารีมารีย�สู�สวรรค�ท้ังกายและวิญญาณ  ส�วนคําว�า  “คอนแวนต�”  
มาจาก  CONVENT  เปSนท่ีพักของนักบวชหญิง 
 
เครื่องหมายโรงเรียน 

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต�  มีเครื่องหมายท่ีสําคัญ  5  รูปลักษณ�  ดังนี้ 

1. ตราของคณะภคินี  เซนต0ปอล  เดอ  ชาร0ตร 
เนื่องจากโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต� เปSนโรงเรียนแรกท่ีคณะภคินีเซนต�ปอล เดอ ชาร�ตร ไดQจัดต้ังข้ึน

ในเมืองไทย  ตราของคณะจึงไดQจารึก เพ่ือใหQ เยาวชนทุกคนไดQรูQจักและจดจําไวQ ในดวงใจ ต้ังแต�แรกเริ่ม 
มาจนทุกวันนี้  ความหมายของตรามีดังนี้ 

 
โล�        รวงขQาวต้ังตรงสูงเท�ากัน 4  รวง บ�งบอกถึงความซ่ือสัตย�  ความราบเรียบ และ

ความเท�าเทียมกันในหมู�ภคินี  4  คนแรก 
รวงข5าวเขียวสด คือ การเริ่มตQนของพวกเธอแมQจะเยาว�วัย  แต�ก็อาจหาญรับงานหนักเกินกําลังเพ่ือ

เปSนการพลีชีพ ประดุจเมล็ดพืชเล็ก ๆ ท่ีตกลงสู�พ้ืนดิน 
พ้ืนท่ีสีทอง หมายถึงความสว�างท่ีเจิดจQาหลังวันแห�งความมืดมน แห�งทQองทุ�งท่ีราบโบสแห�ง  

ประเทศฝรั่งเศส ท่ีคณะฯ ไดQถือกําเนิดมา 
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สีฟ-า เปSนสีของพระนางมารีย�มารดาพระเยซูผูQท่ีภคินีรัก  เธอพิสูจน�ความรักนี้ดQวยการ
สวดสายประคํา และเลียนแบบพระมารดาดQานความสุภาพอ�อนโยน 

เดอ  ชาร0ตร         เปSนชื่อท่ีสองบอกถึงบQานแม� ซ่ึงเปSนหัวใจและศูนย�รวมเอกภาพของภคินี ต้ังอยู�ใกลQ
อาสวิหารพระมารดาแห�งชาร�ตร ประเทศฝรั่งเศส 

สีแดง                สีแห�งความรัก  สีเลือด เลือดแห�งความตายและความกลQาหาญของนักบุญเปาโล 
มรณสักขี องค�อุปถัมภ�ของคณะภคินี ท�านนักบุญถือดาบแห�งพระวาจาของพระเจQา 
พรQอมจะประกาศข�าวดีแห�งความจริงแก�ทุกคนท่ีไดQพบ 

หนังสือท่ีเป@ดอยู� มีคําจารึกว�า  "จงเปSนทุกอย�างสําหรับทุกคน"  บ�งบอกถึงฐานะ "ผูQรับใชQ"  ของภคินี
ในการนํามนุษย�ใหQรอด  เพ่ือเทิดพระเกียรติพระเจQา 
 
 

2. ตราสัญลักษณ0ของโรงเรียน 

ในปR การ ศึกษา  2554 ไดQ มี การปรับ เปลี่ ยนตราสัญ ลักษณ� ของโรงเรียน ใหม� ตาม คําสั่ งของ
กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 

 
ประกอบดQวยปริมณฑลภายในวงกลม มีชื่อของโรงเรียน และเขตท่ีตั้งอยู�ภายใน ค่ันดQวยเครื่องหมายดอกลิส 

วงกลมในมีวงกลมเสQนประดับเจ็ดกลีบแทนพระคุณของพระจิตเจQา คือ พระดําริ สติปcญญา ความคิดอ�าน  พละกําลัง 
ความรูQ  ความศรัทธา  ความยําเกรง ตรงกลางมีรูปโล� ภายในโล� แบ�งออกเปSนสามส�วน  

ส�วนบนมีอักษร  อ.ส.ค  อยู�หนQาเสQนตรงต้ัง  ส�วนกลางเวQนว�าง ส�วนล�างมีตะเกียงเปล�งประทีปวางอยู�บน
หนังสือสองเล�มซQอน  มีเสQนนอนเปSนฐาน มีดาบขัดอยู�หลังโล�  ปลายดาบปรากฎท่ีดQานบนซQาย ดQามดาบปรากฎท่ี
ดQานล�างขวา  มองเห็นใบไมQทอดปลายดQานบนขวา และดQานล�างซQาย 
 

วงกลม คือความมุ�งหมายร�วมกันในการพัฒนาเยาวชนใหQเปSนบุคคลผูQมีคุณสมบัติครบถQวน
ตามคุณค�าแห�งศาสนธรรม วัฒนธรรม และวิชาความรูQ  ขณะเดียวกันก็หมายถึง
การรวมศรัทธาธรรมของนักบวชเขQากับความรักของผูQปกครอง   เมตตาธรรมของ
ครู และการแสวงหาความรูQความเจริญของผูQเรียน 

เส5นประดับเจ็ดกลีบ แทนพระคุณเจ็ดประการของพระจิตเจQา (พระดําริ สติปcญญา ความคิดอ�าน 
พละกําลัง ความรูQ  ความศรัทธา  ความยําเกรง) 

โล� แสดงนัยของคุณธรรมว�า  ความรูQเปSนเครื่องปกปyองภัย 
ดาบคม คือปcญญา ดQามคือสติ ดาบนี้เปSนเครื่องประหารความเขลาและความไม�ชอบธรรม



6 

 

                                                     แผนพัฒนาฯ 2560-2564 ( ปรับปรุง 2562-2564 ) 
 

ท้ังหลาย และปyองกันตนเอง  จึงตQองใชQดQวยความสุขุมคัมภีรภาพและอย�างองอาจ
กลQาหาญ                                            

ใบไม5 แทนใบมะกอก ใบของพืช  คือส�วนท่ีทําหนQาท่ีหายใจ  ใบมะกอกจึงแทนการ
ดํารงชีวิตในสันติสุขและเพ่ือสันติสุข 

 
3. สัญลักษณ0ดอกลิลล่ี  (FLEUR  DE LIS) 

 
 

 
 

คณะภคินีเซนต�ปอล เดอ ชาร�ตร ไดQเลือกดอกลิลลี่ เปSนสัญลักษณ�ของตราประจําโรงเรียน  เพราะ 
ดอกลิลลี่มีสีขาวเปรียบเสมือนความบริสุทธิ์  ซ่ือสัตย�  จงรักภักดี  และเท่ียงตรง 

ดอกลิลลี่ ผุดข้ึนจากดินชูกQานตรงสู�ความไพศาลและความสว�าง ความงดงามของดอกลิลลี่ สีขาวเปSนท่ีชื่น
ชมเปรียบไดQกับปรัชญาชีวิต  ว�าเจQาของชีวิตพึงพัฒนาตนดQวยความตรงสองประการ คือ ซ่ือตรงและเท่ียงตรง  มีความ
ถ�อมตน สุภาพ หนักแน�นอยู�เปSนเนืองนิตย� ดุจดังแผ�นพ้ืนพสุธา มีความบริสุทธิ์เปSนความงามประจําตนและเปSนแบบ
ฉบับ แมQตQนกําเนิดจะอยู�ในท่ีอับ ก็พึงเจริญชีวิตสู�ความสว�าง ใหQเปSนแบบฉบับท่ีดีงามเปSนท่ีประจักษ� 
4. สีของโรงเรียน สีแดง-ขาว 

  
  

สัญลักษณ�สีประจําโรงเรียนคือ แดง-ขาว ประกอบข้ึนเปSนความเขQมแข็งเด็ดเด่ียว ขณะเดียวกันก็แฝงไวQ
ดQวยความอ�อนโยนบริสุทธิ์อยู�ภายใน ผูQอยู�ใตQร�มธงแดง-ขาว ย�อมมีความภาคภูมิใจในเอกลักษณ�แห�งตน 

สีแดง เปSนสีแห�งความรัก ความกลQาหาญ  และเสียสละ เปSนพลังสําคัญในการต�อสูQเพ่ือใหQ
บรรลุเปyาหมาย เพ่ือความถูกตQองยุติธรรม  ไม�หวาดหวั่นต�อภัยและอันตรายท้ังปวง   
แมQจะเสียสละเลือดเพ่ือใหQคุณธรรมความดีคงอยู� ก็จะยอมรักษาเอาไวQเหนือสิ่งอ่ืนใด 

สีขาว เปSนสีแห�งความซ่ือสัตย� จงรักภักดี ม่ันอยู�ในหลักธรรม ไม�ยอมใหQสิ่งใดเขQามาเจือปน 
เปSนความบริสุทธิ์ พรQอมท่ีจะพัฒนาตนข้ึนสู�ความดีเรื่อยไปอย�างไม�หยุดยั้ง 

 

5. ต5นไม5ประจําโรงเรียน ต5นพิกุล 

 
 



7 

 

                                                     แผนพัฒนาฯ 2560-2564 ( ปรับปรุง 2562-2564 ) 
 

ตQนพิกุล  เปSนไมQพุ�มขนาดเล็กถึงกลาง ความสูง   5-15  เมตร  ใบเปSนใบเด่ียวรูปหอกแคบๆ โคนใบ
แหลม ปลายใบมนหรือแหลม ใบเกลี้ยงขอบใบเรียบเปSนคลื่น ดอกออกเปSนกระจุกใหญ�ตามปลายก่ิง หรือ   
ตามง�ามใบ ดอกสีขาวมีกลิ่นหอมเย็นๆ นิยมใชQบูชาพระ  ออกระหว�างเดือนตุลาคมถึงธันวาคม ผลกลมรี 
หัวทQายแหลม  ผลสุกมีสีเหลือง สีสQมหรือสีแดง มี 1-2 เมล็ด เปSนไมQท่ีใหQร�มเงาเปรียบเสมือนโรงเรียนเปSนท่ีพักพิง
ใหQกับผูQเรียน  ดอกมีกลิ่นหอมเย็น ๆ เปรียบเสมือนชื่อเสียงของโรงเรียนท่ีขจรขจายไปไกล มีชื่อเสียงมาอย�างยาวนาน
และจะยั่งยืนตลอดไป 

 
1.2 นโยบายหรือเป-าหมายของโรงเรียน (จากตราสารจัดต้ังโรงเรียน) 
 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต� มีวัตถุประสงค�ในการจัดต้ังโรงเรียนดังต�อไปนี้ 
  1. เพ่ือจัดการศึกษาใหQเปSนไปตามความมุ�งหมาย และหลักการของการก�อต้ังโรงเรียนของมูลนิธิส�งเสริม 
                การศึกษาคณะภคินีเซนต�ปอล เดอ ชาร�ตร แห�งประเทศไทย 
  2. เพ่ือจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ และนอกระบบ  
  3. เพ่ือใหQบริการท่ีเก่ียวเนื่องกับการจัดการศึกษา หรือกิจการท่ีเก่ียวกับโรงเรียนและบริการอ่ืนใหQแก�  
                นักเรียน ครู ผูQปกครอง บุคคลท่ีเก่ียวขQองกับโรงเรียนและชุมชน เช�น สถานท่ีสุขภาพอนามัย ท่ีพัก 
                อาศัย การกีฬา และศาสนสถาน เปSนตQน 
  4. เพ่ือส�งเสริมคุณภาพชีวิตของนักเรียน ใหQไดQรับการอภิบาลดQานจริยธรรม คุณธรรมและศีลธรรมของ  
                ทุกศาสนา และวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงาม 
  5. เพ่ือส�งเสริมผูQดQอยโอกาสใหQไดQรับการศึกษาอบรมท่ีดี และฝbกฝนทักษะชีวิตอย�างเหมาะสมและเปSน 
                การร�วมรับภาระดQานสังคมและการจัดการศึกษาของรัฐ 
  6. เพ่ือระดมทรัพยากรใหQเกิดการมีส�วนร�วมในการจัดการศึกษาตามความเหมาะสมและความจําเปSนตาม 
                กฎหมายการศึกษาแห�งชาติ 

2.  ข5อมูลครู  บุคลากร และนักเรียน (ปNการศึกษา 2561) 
2.1 ข5อมูลครู บุคลากรทางการศึกษา  พนักงานโรงเรียน 

2.1.1 จํานวนบุคลากรจําแนกตามตําแหน�ง เพศ ระดับการศึกษา และประสบการณ0ในตําแหน�ง 
 

ประเภทบุคลากร 
เพศ (คน)  

รวม 
ระดับการศึกษา (คน) อายุ

เฉล่ีย 
(ปN) 

ประสบการณ0
ในตําแหน�ง 

(ปN) 
ชาย หญิง ต่ํากว�า 

ป.ตรี 
ป. 
ตรี 

ป. 
โท 

ป. 
เอก 

ผูQอํานวยการ - 1 1 -  1 - 53 10 
ผูQช�วยผูQอํานวยการ 1 6 7 - 2 5 - 50 20 
ครู (บรรจุ) 10 59 69 - 50 19 - 44 15 
ครูพิเศษ 6 4 10 - 6 4 - 58 29 
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ครูต�างประเทศ 7 3 10 1 9 - - 40 8 
ครูเกษียณ - 11 11 - 6 5 - 65 33 
บุคลากรทางการศึกษา 2 2 4 - 2 - - 34 9 
ครู/บุคลากร(ไม�ไดQบรรจุ) 3 8 11 7 4 - - 35 4 
พนักงาน 4 24 28 28 - - - 39 9 
คนขับรถ 2 - 2 2 - - - - 2 
ยามรักษาความปลอดภัย - 1 1 1 - - - 22 2 

 

- จํานวนครูท่ีสอนวิชาตรงเอก  74  คน คิดเปSนรQอยละ  87.06 
- จํานวนครูท่ีสอนตรงความถนัด        11  คน คิดเปSนรQอยละ  12.94 
- สาขาท่ีขาดแคลนครูวิชา              -      จํานวน            -       คน 
 

                2.1.2 จํานวนครูผู5สอนแยกตามกลุ�มสาระการเรียนรู5และค�าเฉล่ียจํานวนช่ัวโมงในการสอนของครู 

   
 
 
 2.2 ข5อมูลนักเรียน (จํานวนนักเรียน ณ 11 มิ.ย. 61) 

2.2.1  จํานวนนักเรียนจําแนกตามระดับช้ันเรียน เพศ (หญิง 
จํานวนนักเรียน 

ระดับชั้น 
เพศ รวม (คน) 

ชาย หญิง  
ชั้นมัธยมศึกษาปRท่ี 1 - 255 239 

กลุ�มสาระการเรียนรูQ จํานวน (คน) ชั่วโมงสอนเฉลี่ย/คน/สัปดาห� หมายเหตุ 
   ภาษาไทย 8 15  
   คณิตศาสตร� 15 15  
   วิทยาศาสตร� 13 16  
   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 13 15  
   สุขศึกษาพลศึกษา 5 15  
   ศิลปะ 7 16  
   การงานอาชีพและเทคโนโลยี 7 15  
   ภาษาต�างประเทศ 17 18  

รวม 85 16  
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ชั้นมัธยมศึกษาปRท่ี 2 - 270 256 
ชั้นมัธยมศึกษาปRท่ี 3 - 273 269 

รวมมัธยมศึกษาตอนตQน - 798 764 
ชั้นมัธยมศึกษาปRท่ี 4 - 265 289 
ชั้นมัธยมศึกษาปRท่ี 5 - 299 250 
ชั้นมัธยมศึกษาปRท่ี 6 - 264 290 

รวมมัธยมศึกษาปลาย - 828 829 
รวมท้ังหมด - 1,626 1,593 

 
2.2.2 จํานวนนักเรียนลักษณะพิเศษ จําแนกตามคุณลักษณะ 

ระดับชั้น 
คุณลักษณะ 

พิการ ดQอยโอกาส ความสามารถพิเศษ 
-ชั้นมัธยมศึกษาปRท่ี 1 - - - 
-ชั้นมัธยมศึกษาปRท่ี 2 - - - 
-ชั้นมัธยมศึกษาปRท่ี 3 - - - 

รวม - - - 
-ชั้นมัธยมศึกษาปRท่ี 4 - - - 
-ชั้นมัธยมศึกษาปRท่ี 5 - - - 
-ชั้นมัธยมศึกษาปRท่ี 6 - - - 

รวม - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. แผนที่ตั้งของโรงเรียน   
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4. อาคารเรียน อาคารประกอบ ห5องเรียน ห5องประกอบ 

โรงเรียนมีเนื้อท่ี 3 ไร� 2 งาน พ้ืนท่ีใชQสอย  6,800  ตารางเมตร มีอาคารเรียน มีท้ังหมด 2 หลัง คือ 
อาคาร 1  เปSนอาคาร 3 ชั้น มีส�วนอาคารเดิมอายุกว�า 100 ปR  และส�วนอาคารต�อเติมใหม�มีพ้ืนท่ีใชQสอย          
              รวม 1,206  ตารางเมตร ส�วนหนึ่งเปSนท่ีพักของคณะผูQบริหารและพนักงาน     

 อาคาร 2  เปSนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 4 ชั้น และ 6 ชั้น และส�วนอาคารต�อเติมใหม� มีพ้ืนท่ีใชQสอย  
                        รวม 5,594 ตารางเมตร  

ตารางแสดงห5องเรียน ห5องปฏิบัตกิาร ห5องประกอบการเรียน และห5องอ่ืนๆ 
 

อาคาร ชั้น 
หQองเรียน 

หQองปฏิบัติการ 
หQองประกอบ 

การเรียนการสอน 
หQองอ่ืนๆ 

ระดับชั้น จํานวน 
1 1 - - - หQองศาสนา หQองการเงิน-บัญชี 
     ลานพิกุล หQองทะเบียน-วัดผล 
      หQองตัดเย็บ 
      โรงอาหาร 
      หQองสุขา 
      หQองพัสดุภัณฑ� 
      หQองรับแขก 
      หQองเก็บเอกสาร

ทะเบียน 
      หQองทํางานอธิการ 
      หQองเก็บของ 
1 2 ม.1 2 หQองคอมพิวเตอร� หQองพยาบาล หQองพักครู  
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  ม.2 1 Knowledge Center 
Room 

 หQองสุขา 

      หQองพักพนักงาน 
1 3 ม.1 4 - หQองอาเซียน หQองพักครู 
    หQองดนตรีไทย หQองโสตทัศนูปกรณ� หQองพักคณะเซอร� 
      หQองสุขา 
2 1 - - - หQองพลานามัย หQองธุรการ 
     เข่ือนริมน้ํา หQองผลิตเอกสาร 
     สนามบาสเกตบอล หQองพัสดุภัณฑ� 1 
2 1     หQองพัสดุภัณฑ� 2 
      หQองวิชาการ 
      หQองปกครอง 
      หQองรับแขก 
      หQองอาหารครู 
      โรงอาหาร 

อาคาร ชั้น 
หQองเรียน 

หQองปฏิบัติการ 
หQองประกอบ 

การเรียนการสอน 
หQองอ่ืนๆ 

2 2 ม.2 5 หQองปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร�  

หQองกลุ�มสาระวิทย� 1 หQองสุขา 

  ม.3 5   หQองพยาบาล 
2 3 ม.3 1 หQองปฏิบัติการ

วิทยาศาสตร� 
หQองกลุ�มสาระวิทย� 2 หQองสุขา 

  ม.4 6  หQองกลุ�มสาระศิลปะ หQองพยาบาล 
  ม.5 2   หQองพักครู 
  ม.6 1    
2 4 ม.5 4 หQองสมุด หQองประชุม หQองสุขา 
  ม.6 1  หQองกลุ�มสาระการงาน

อาชีพฯ 
 

2 5 ม.6 4 หQองแนะแนว หQองซ�อมบํารุง หQองพักครู 
    หQองดนตรีสากล  หQองควบคุมแสง สี 

เวทีหQองประชุม 
      หQองสุขา 
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2 6 ม.6 1 หQองคอมพิวเตอร� หQองประชุมเล็ก หQองพักครู 1 
    หQองหมอภาษา หQองกลุ�มสาระ

ต�างประเทศ 
หQองเก็บของ 

      หQองพักครู 2 
 
จํานวนห5องเรียนท้ังหมด 36 ห5องเรียน แบ�งเป*น 

ระดับมัธยมศึกษาตQน     18 หQอง  ระดับชั้นละ    6  หQองเรียน 
ระดับมัธยมศึกษาปลาย        18 หQอง  ระดับชั้นละ    6  หQองเรียน 
 

จํานวนห5องพักครู มีจํานวนท้ังหมด   9   ห5อง  ประกอบด5วย 
 อาคาร 1 มีจํานวน 2  หQอง 
 อาคาร 2 มีจํานวน 7  หQอง 

 
จํานวนห5องสุขา มีจํานวนท้ังหมด   61  ห5อง  ประกอบด5วย  

 หQองสุขาครู  12 หQอง 
 หQองสุขานักเรียน 49 หQอง 

 
 
 
 
พ้ืนท่ีใช5ปฏิบัติกิจกรรมและนันทนาการ   

  1. ลานพิกุล อาคาร 1 
  2. สนามบาสเกตบอล  อาคาร 2 
  3. สนามบริเวณหนQาอาสนวิหารอัสสัมชัญ   ระหว�างอาคาร 1 กับอาคาร 2 
  4. เข่ือนริมน้ํา  อาคาร 2 
  5. หQองประชุม  อาคาร  2  ชั้น  4 
            
แหล�งการเรียนรู5 

1.  ห5องสมุด  ต้ังอยู�ท่ีอาคาร 2 ชั้น 4 มีขนาด  120  ตารางเมตร  ใชQระบบการสืบคQนหนังสือ และการยืม – 
คืน ดQวยระบบคอมพิวเตอร� เปSนแหล�งบริการใหQขQอมูลการศึกษา คQนควQา โดยมีหนังสือท่ัวไป เอกสาร 
สิ่งพิมพ�ต�างๆ จํานวนหนังสือคQนควQา  21,901 เล�ม  เครื่องคอมพิวเตอร�สําหรับบริการอินเตอร�เนตสืบคQน
ขQอมูล 10 เครื่อง และโสตทัศนวัสดุ นอกจากนี้ยังมีหQองสมุดเคลื่อนท่ีท่ีตั้งอยู�ใตQตQนพิกุล อาคาร 1 และใตQ
อาคาร 2 อีกดQวย 
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2.  ห5องปฏิบัติการวิทยาศาสตร0  มี 2 หQอง อยู�ท่ีอาคาร 2 ชั้น 2 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และ
ชั้น  3 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตQน    มีเครื่องมือ เครื่องใชQในระดับความเพียงพอกับจํานวน
นักเรียนท้ังในระดับนักเรียนมัธยมตQนและนักเรียนมัธยมปลาย  หQองเรียนก็มีเครื่องฉายโปรเจคเตอร�  
ปyายนิเทศสําหรับติดผลงานของนักเรียน  

3.  ห5องแนะแนว อยู�ท่ีอาคาร 2 ชั้น 5 เปSนหQองบริการดQานเอกสารการแนะแนว และคําปรึกษาแก�นักเรียน 
4.  ห5องศิลปะ  อยู�ท่ี อาคาร 2 ชั้น 3 
5. ห5องดนตรี  มี 2 หQอง คือ หQองดนตรีไทยและนาฎศิลป�อยู�ท่ีอาคาร 2 อยู�ท่ี ชั้น 2 และหQองดนตรีสากล 

ท่ีอยู�ท่ี อาคาร 2 ชั้น 5 
ทะเบียนแหล�งเรียนรู5และภูมิปVญญาท5องถ่ินในการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียน 

 

ท่ี แหล�งการเรียนรู5 จํานวน  

1 หQองสมุด 1 
2 หQองปฏิบัติการวิทยาศาสตร� 2 
3 หQองดนตรไีทย 1 
4 หQองแนะแนว 1 
5 หQองศาสนา 1 
6 แผ�นพับความรูQ 37 
7 หQองสมุดเคลื่อนท่ี และมุมหนังสือในหQองเรียน 38 
8 หQองปฏิบัติการคอมพิวเตอร� 2 
9 ปyายนิเทศ และความรูQรอบเสา ใต5อาคารเรียน 
10 มุมความรูQ 8 กลุ�มสาระ และมุมความรูQของหQองสมุด 1 
11 หQองดนตรีสากล 1 

รวม 86 
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แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา ����-���� 

5. โครงสร5างการบริหารงานของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต0   แบ�งเปSน 7 ฝ�ายดังนี้                                                                    
 
 
  
 
 
 
  
 
 

 
 
 
  

 
 

 

คณะภคนิีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร 

ผู้รับใบอนุญาต 

ผู้จดัการ 

ผู้อํานวยการ 

สมาคมศิษยอ์สัสมัชญัคอนแวนต ์

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ 

 

ฝ่ายบริหารจดัการ 
 

ฝ่ายวชิาการ 
 

ฝ่ายบุคลากร 
 

 ฝ่ายกิจการนักเรียน 

 
ฝ่ายทรัพยากรเพื6อ

การเรียนการสอน 

ฝ่ายอภิบาลและ 

แพร่ธรรม 

ฝ่ายมาตรฐาน

คุณภาพ 

- งานบริหารทัวไป 
- งานสารบรรณ 
- งานธุรการและ

ประชาสมัพนัธ์ 
- งานการเงินและบญัชี 
- งานบริการสวสัดิภาพ

นกัเรียน 
 

 

- งานหลกัสูตร 
- งานการจดัการเรียน 

การสอน 
- งานนิเทศการเรียน 

การสอน 
- งานทะเบียนและวดัผล 
- งานวจิยัในชั*นเรียน 
  - งานหอ้งสมุดและ   
    แหล่งเรียนรู้ 

- งานปกครอง 
- งานกิจกรรมพฒันา   
  ผูเ้รียน 
- งานแนะแนว 
- งานสมัพนัธ์ชุมชน 

  

  - งานสรรหาบุคลากร 
- งานพฒันาบุคลากร 
- งานบาํรุงรักษา

บุคลากร 

- งานพสัดุ-ครุภณัฑ ์
- งานเทคโนโลย ี
- งานอาคารสถานที 
   และสิงแวดลอ้ม 

 

  

- งานอภิบาลและ 
แพร่ธรรม 

 - งานสอนคาํสอน 
            
  

- งานนโยบายและแผน 
- งานประเมินผลและ    
   ตรวจสอบคุณภาพ 
- งานสารสนเทศ 
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คณะผู5บริหาร   
1. นางสาวบุญรักษา   ศรีตระกูล ผูQรับใบอนุญาต 
2. นางสาวนิภา พรฤกษ�งาม ผูQแทนผูQรับใบอนุญาต ผูQจัดการและผูQอํานวยการ 

3. นางสาวพรญาณี แมQนศิริ ผูQช�วยผูQอํานวยการฝ�ายบริหารจัดการ 
4. นางสาวสุวันเพ็ญ   สิริทรัพย�ไพบูลย� ผูQช�วยผูQอํานวยการฝ�ายวิชาการ 
5. นางสาวสมพร บัณฑรวรรณ ผูQช�วยผูQอํานวยการฝ�ายบุคลากร 
6. นางสาวยุวดี เทียนไชย            ผูQช�วยผูQอํานวยการฝ�ายกิจการนักเรียน 
7. นางสาวอกนิษฐ�     ชาติกานนท� ผูQช�วยผูQอํานวยการฝ�ายทรัพยากรเพ่ือการเรียนการสอน 
8. นางสาวสพัตรา ผ�องศรี ผูQช�วยผูQอํานวยการฝ�ายอภิบาลและแพร�ธรรม 
9. นายเจษฎา    วรรณวิมลกุล ผูQช�วยผูQอํานวยการฝ�ายมาตรฐานคุณภาพ 

 
   คณะกรรมการบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต0 

1. นางสาวนิภา พรฤกษ�งาม ผูQแทนผูQรับใบอนุญาต  ผูQจัดการและผูQอํานวยการ ประธานกรรมการ 

2. นางสาวกมลวรรณ เภกะนันทน� ผูQทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
3. รศ.ดร.อํานวย เดชชัยศรี ผูQทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
4. ผศ.กานน   สมร�าง ผูQทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
5. นางอรวรรณ   พยุหนาวีชัย ผูQแทนผูQปกครอง  กรรมการ 
6. นายเจษฎา วรรณวิมลกุล ผูQแทนครู กรรมการ 
7. นางสาวสุวันเพ็ญ สิริทรัพย�ไพบูลย� ผูQแทนครู กรรมการ 
8. นางสาวพรญาณี แมQนศิริ ผูQแทนครู กรรมการและเลขานุการ 

 
  คณะกรรมการร�วม 4 ฝ[ายโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต0 

1. นางสาวนิภา พรฤกษ�งาม ผูQแทนผูQรับใบอนุญาต  ผูQจัดการและอํานวยการ ประธานกรรมการ 
2. นางสาวสมพร บัณฑรวรรณ ผูQแทนครู กรรมการ 
3. นางปฐมพร งามลิขิตเลิศ ผูQแทนผูQปกครอง กรรมการ 
4. นายแพทย�อภิชัย สิรกุลจิรา ผูQแทนผูQปกครอง กรรมการ 
5. นางสาวพรทิพย�   เลิศสุรสถิต ผูQแทนชุมชน กรรมการ 
6. นายกิตติพัฒน� ศุภศิริรัตน� ผูQแทนชุมชน กรรมการ 
7. เด็กหญิงปภาวริณฐ� แกQวมณี ผูQแทนนักเรียน กรรมการ 
8. นางสาวชลธิชา ไผ�ปyอง ผูQแทนนักเรียน กรรมการ 
9. นางสาววรรณพร แสงสวย ผูQแทนครู กรรมการและ

เลขานุการ 
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คณะกรรมการดําเนินงานโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต0 
1. นางสาวนิภา พรฤกษ�งาม ผูQอํานวยการ 
2. นางสาวสุวรรณา บัวทรัพย� รองผูQอํานวยการ 
3. นางสาวพรญาณี แมQนศิริ ผูQช�วยผูQอํานวยการฝ�ายบริหารจัดการ 
4. นางสาวสุวันเพ็ญ   สิริทรัพย�ไพบูลย� ผูQช�วยผูQอํานวยการฝ�ายวิชาการ 
5. นางสาวสมพร บัณฑรวรรณ ผูQช�วยผูQอํานวยการฝ�ายบุคลากร 
6. นางสาวยุวดี เทียนไชย            ผูQช�วยผูQอํานวยการฝ�ายกิจการนักเรียน 
7. นางสาวอกนิษฐ�     ชาติกานนท� ผูQช�วยผูQอํานวยการฝ�ายทรัพยากรเพ่ือการเรียนการสอน 
8. นางสาวสุพัตรา ผ�องศรี ผูQช�วยผูQอํานวยการฝ�ายอภิบาลและแพร�ธรรม 
9 นายเจษฎา    วรรณวิมลกุล ผูQช�วยผูQอํานวยการฝ�ายมาตรฐานคุณภาพ 
 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต0 
1. นางสาวนิภา พรฤกษ�งาม ผูQอํานวยการ ประธานกรรมการ 
2. นางสาวสุวันเพ็ญ   สิริทรัพย�ไพบูลย� ผูQช�วยผูQอํานวยการฝ�ายวิชาการ   รองประธาน 
3. นางสาวนัทธมน จิรประภาพงศ�       หัวหนQางานทะเบียน-วัดผล กรรมการ 
4. นางสาวยุวดี เทียนไชย            หัวหนQากิจกรรมพัฒนาผูQเรียน กรรมการ 
5. นางจินตนา จันทร�เจริญ หัวหนQางานหลักสูตร กรรมการ 
6. นางสาววราภรณ� เท่ียงแทQ หัวหนQากลุ�มสาระการเรียนรูQภาษาไทย กรรมการ 
7. นางสาวบุญเรือง บุตรมาลา               หัวหนQากลุ�มสาระการเรียนรูQคณิตศาสตร� กรรมการ 
8. นางสาวอรอุมา ศรีสังข� หัวหนQากลุ�มสาระการเรียนรูQวิทยาศาสตร� กรรมการ 
9. นายสุทัศน� ลีดี หัวหนQากลุ�มสาระการเรียนรูQสังคมศึกษาฯ กรรมการ 
10. นางสาวเครือวัลย�   ตาปราบ หัวหนQากลุ�มสาระการเรียนรูQสุขศึกษาและ 

พลศึกษา     
กรรมการ 

11. นายศักด์ิชัย    บุญทองดี            หัวหนQากลุ�มสาระการเรียนรูQศิลปะ                         กรรมการ 
12. นายคุณภัทร� สังกลม หัวหนQากลุ�มสาระการเรียนรูQการงานอาชีพฯ      กรรมการ 
13. นางสาวธนันดา    พุ�มแสง              หัวหนQากลุ�มสาระการเรียนรูQภาษาต�างประเทศ     กรรมการและ

เลขานุการ 
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 6. สิ่งอํานวยความสะดวก 
 6.1 เครื่องคอมพิวเตอร�พรQอมโปรแกรมการใชQงาน  มีท้ังหมด  210  เครื่อง 
 

คอมพิวเตอร� จํานวน (เครื่อง) 
1. ใชQในการเรียนการสอน-สืบคQนขQอมูลทางอินเตอร�เนต 148 
3. ใชQในการบริหาร 62 

รวม 210 
 

 6.2 เครื่องถ�ายเอกสาร 3  เครื่อง 
 6.3 เครื่องปรับอากาศ มีทุกหQองเรียน 
 6.4 ยานพาหนะ 3 คัน 
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7. ความสําเร็จในการจัดการศึกษา ปNการศึกษา  2559 
 

ประเภท ช่ือรางวัลที่ได5รับ / ระดับรางวัล 
หน�วยงาน 

ที่มอบรางวัล 
วัน / เดือน / ปN 

สถานศึกษา การตรวจติดตามประเมินผลการจัด
การศึกษาโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญ   
ผลการประเมิน    สถานศึกษามีคุณภาพอยู�
ในเกณฑ� ระดับดีมาก ไดQ 100 คะแนนเต็ม 

สํานักงาน
คณะกรรมการส�งเสริม

การศึกษาเอกชน 

30 มิถุนายน 2559 

 

รางวัลเชิดชูเกียรติ ผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)    
เกียรติบัตร  รางวัลระดับเหรียญทองแดง 

สํานักงาน
คณะกรรมการส�งเสริม

การศึกษาเอกชน 

1 ธันวาคม 2559 
 

ครู คุณครูพวงทอง      แกQวนาเส็ง 
1.ไดQส�งผลงานเรียงความ “คุณครูท่ีรัก” ของ
นักเรียนชั้น ม.2 เขQาร�วมประกวดและไดQรับ
เกียรติบัตร จํานวน 9 คน                                     
2. โครงการภาคภูมิแผ�นไทย ใหQคนไทยท่ัว
ประเทศส�งเรื่องราวท่ีน�าภูมิใจของประเทศ
ไทย เพ่ือเปSนสมบัติล้ําค�าของชาติ และส�ง
ต�อไปยังชนรุ�นหลังสืบไป  คณะทํางาน
โครงการภาคภูมิแผ�นดินไทย มีความยินดี
ว�า “คุณครูพวงทอง   แก5วนาเส็ง”  คือ   
1 ใน 100,000 คนแรกของประเทศไทย ไดQ
ร�วมส�งเรื่องราวมายังโครงการและไดQรับ  
เข็มกลัด  ท่ีระลึกจากโครงการ 

ศูนย�จิตวิทยา
การศึกษา  

มูลนิธิยุวสถิรคุณ 

ปRการศึกษา 2559 

คุณครูปUยะนุสรณ�    ชนะชาญชัย 
ไดQรับการคัดเลือกครูผูQสมควรไดQรับ

เขตบางรัก ปRการศึกษา 2559 
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พระราชทาน รางวัล สมเด็จเจ5าฟ-ามหาจักรี 
ระดับเขตบางรัก 

ครู นางสาวนาฏยา   งามเสง่ียม 
ไดQรับรางวัล :  เกียรติบัตรการเป*นผู5ฝ]กซ5อม
ส�งนักเรียนดนตรีไทยช้ันมัธยมศึกษาปNท่ี  3   
เข5าร�วมการแข�งขันเดี่ยวขิม 7 หย�อง   
ในระดับชั้น  ม.1-ม.3  ในงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ครั้งท่ี  
66   ประจําปRการศึกษา 2559   จนนักเรียน
ไดQรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับ
เหรียญทอง  

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 14–16 พฤศจิกายน 

2559 

ประเภท ช่ือรางวัลที่ได5รับ / ระดับรางวัล 
หน�วยงาน 

ที่มอบรางวัล 
วัน / เดือน / ปN 

นักเรียน เด็กหญิงลัดดา  กําหอม   นักเรียน  ชั้น ม.3/5 
การแข�งขันเทนทิส รายการเทนนิสเยาวชน 
Guangdong International Junior Tennis 
Championships  @ Guangzhou, China 
ไดQรางวัล 
   - ชนะเลิศ หญิงเด่ียว รุ�นอายุไม�เกิน 14 ปR 
   - ชนะเลิศหญิงคู�  รุ�นอายุไม�เกิน 14 ปR 
   - รองชนะเลิศอันดับ 2 หญิงเด่ียว รุ�นอายุ       
      ไม�เกิน 14 ปR 

Air Asia  CU   
Tennis  Club 

 

2 - 9 กรกฎาคม 2559 

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
สิ่งประดิษฐ�เพ่ือการแข�งขัน ระดับนานาชาติ 
(K*bot Asia 2016) ในหัวขQอ A Better 
Tomorrow  ไดQรับรางวัล The most 
creativeรองชนะเลิศ อันดับท่ี 3 

ประเทศสิงคโปร� 10-13 กรกฎาคม 
2559 
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นักเรียน เด็กหญิงพชรพร วิสุทธิไพฑูรย�      ชั้น ม.3/5
การแข�งขันเด่ียวขิม 7หย�อง ระดับชั้น ม.1-ม.3 
ไดQรับรางวัลระดับ  เหรียญทอง รองชนะเลิศ 

อันดับท่ี 1 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 

มัธยมศึกษา เขต 2 
 

14-16 พฤศจิกายน 
2559 

 

ผลการทดสอบทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
(O-NET) ระดับชั้นมัยมศึกษาปRท่ี 3  โรงเรียน

อัสสัมชัญคอนแวนต�ไดQรับรางวัลเชิดชูเกียรติ 
ระดับเหรียญทองแดง  ปNการศึกษา 2558 

สํานักงาน
คณะกรรมการส�งเสริม

การศึกษาเอกชน 

1 ธันวาคม  2559 

นางสาวนวินดา  ต้ังศิริพาณิช  ชั้น ม.5/6 
การแข�งขัน English Speech Contest  

2560ไดQรับรางวัลชนะเลิศ ถQวยรางวัล เกียรติ
บัตร และเงินรางวัล 1,000 บาท 

โรงเรียน 
อัสสัมชัญพาณิชยการ 

6 กุมภาพันธ� 2560 

 

 

 

 

ประเภท ช่ือรางวัลที่ได5รับ / ระดับรางวัล 
หน�วยงาน 

ที่มอบรางวัล 

 
วัน / เดือน / ปN 

 

 

1. นางสาวภัททิยา  ว�องศรีชั้น   ม.5/5 
2.นางสาวศุกาญจน�ดา ธนินธนวัฒน�ชั้น ม.5/5 
การแข�งขันทักษะภาษาจีน“FriendshipCup” 
ครั้งท่ี 9 การแข�งขันรQองเพลงจีนประสานเสียง 
ระดับมัธยมศึกษา  ไดQรับรางวัล ชนะเลิศ 

ศูนย�วัฒนธรรม 
แห�งประเทศจีน 

11 กุมภาพันธ�   2560 

 เด็กหญิงฉันทิสา     ริ้วธงชัย         ชั้น ม.3/2 
การแข�งขันทักษะภาษาจีน การแข�งขัน
ประกวด เรียงความภาษาจีน ระดับ
มัธยมศึกษา “Friendship Cup” ครั้งท่ี 9 
ไดQรับรางวัล  รองชนะเลิศ อันดับท่ี 2 
 

ศูนย�วัฒนธรรม 
แห�งประเทศจีน 

11 กุมภาพันธ�   2560 
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ความสําเร็จในการจัดการศึกษา  (ข5อมูลเกียรติยศ ช่ือเสียง / จุดเด�นของสถานศึกษา)   ปNการศึกษา  2560 
 

ประเภท ช่ือรางวัลที่ได5รับ / ระดับรางวัล 
หน�วยงาน 

ที่มอบรางวัล 
วัน / เดือน / ปN 

สถานศึกษา - โรงเรียนเอกชนท่ีไดQเปUดกิจการอย�างมีคุณภาพ
มากกว�า 100 ปR 
- รางวัลโรงเรียนเอกสรท่ีมีผลการทดสอบทาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน(O-NET) ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปRท่ี 3 และ ปRท่ี 6 ตามเกณฑ�ท่ี
กําหนด 

 

สํานักงานคณะกรรมการ
ส�งเสริมการศึกษาเอกชน
(สช.) 

9-10 กุมภาพันธ� 2561 

ครู นายจิราฤทธิ์   ทิพย�ลุQย 

ไดQรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการจัด
ประกวดภาพถ�าย เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งท่ี 
62 พ.ศ. 2561 ในหัวขQอ “เด็กรักครู ครูรักเด็ก” 
  

จัดโดยคุรุสภา 16 มกราคม 2561 

นักเรียน พิธีมอบประกาศนียบัตร DELF  Solaria  
รับรองความรูQภาษาฝรั่งเศส 

ความรู5ภาษาฝรั่งเศสระดับเบ้ืองต5น 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   เอ้ือสิทธิโชค   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       พิทักษ�พรสิน    ชั้น ม.6/6 

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

ความรู5ภาษาฝรั่งเศสระดับเบ้ืองต5น DELF A 2 

1. น.ส.พรทิพย�    ศรีอุทัย           ชั้น ม.6/6 

2. น.ส.ฐิติรัตน�     รธิีรังสี            ชั้น ม.6/6 

3. น.ส.พัสวี        ชวีประภาวงศ�   ชั้น ม.6/6 

4. น.ส.ณิชาพร     เศรษฐสิงห�      ชั้น ม.6/6 

สมาคมครูภาษาฝรั่งเศส

แห�งประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ�  ร�วมกับสถาน

เอกอัครราชทูตฝรั่งเศส  

ประจําประเทศไทย 

7 กรกฎาคม 2560 
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5. น.ส.กชพร       ภิญโญปรวัฒน�  ชั้น ม.6/6 

6. น.ส.นวินดา     ต้ังศิริวานชิ      ชั้น ม.6/6 

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

 
 

 

ประเภท ช่ือรางวัลท่ีได5รับ / ระดับรางวัล 
หน�วยงาน 

ท่ีมอบรางวัล 
วัน / เดือน / ปN 

 การประกวดสิ่งประดิษฐ�และโครงงาน

วิทยาศาสตร�นานาชาติ (K*bot Asia 2017) 
ประเภทท่ี 1 The Sensor Trash 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1 

ประเภทท่ี 2  ลูกบอลตกถึงพ้ืนชQา รางวัลชมเชย 
 1. เด็กหญิงณัฐพัชร   พรรณสวัสด์ิ  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 

มหาวิทยาลัยฮ�องกง 
โพลีเทคนิค 

 

11-14 กรกฎาคม 

2560 

นักเรียน กิจกรรมแข�งขันพับกระดาษโอริงามิ  
ภายใตQหัวขQอ “นิทานกระดาษ” 

ไดQรางวัลชนะเลิศ (โล�รางวัล เกียรติบัตร และ
จํานวนเงิน 5,000) 
1. น.ส.ดารวลี     ดุรงค�พิสิษฎ�กุล   ชั้น ม.5/3 

2. น.ส.กริณฑา      เหล�ามรกต       ชั้น ม.5/6 

3. น.ส.สิตาภรณ�     พิทันโชติ        ชั้น ม.5/6 

Mainichi Academic  
ศูนย�แนะแนวศึกษาต�อ
ประเทศญ่ีปุ�นครบวงจร 

26-27 สิงหาคม 2560 

 กิจกรรมออกแบบสิ่งประดิษฐ�ในโครงการ  
“พลังเล็กเปลี่ยนโลก ปR 5” 

ไดQรางวัลความคิดสรQางสรรค�ดีเด�น 

น.ส.ณิชกานต� ตันฑวิรุณฬห� นักเรียนชั้น ม.6/4 

กลุ�มบริษัท ปตท. 
ร�วมกับ บริษัท  
อสมท.  

9 กันยายน 2560 
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 การแข�งขันเด่ียวซอดQวงและการแข�งขันเด่ียวขิม 
7 หย�อง 

- รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ  ระดับชั้น    
  มัธยมศึกษาตอนปลาย ไดQแก� การแข�งขัน    
  เด่ียวซอดQวง น.ส.พชรพร  วสิุทธิ์ไพฑูรย�      
  ชั้น  ม.4/1 

- รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2  
  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดQแก�การแข�งขัน 

   เด่ียวขิม 7 หย�องน.ส.พชรพร   วิสุทธิ์ไพฑูรย�  
   ชั้น ม.4/1 

 

 

 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 2 

14 พฤศจิกายน 2560 

ประเภท ช่ือรางวัลท่ีได5รับ / ระดับรางวัล 
หน�วยงาน 

ท่ีมอบรางวัล 
วัน / เดือน / ปN 

 กิจกรรมการแข�งขัน   
“RSU  English  Language Academic  
Contest 2017” 
ไดQรับรางวัลชนะเลิศ รับโลห�รางวัล และ    
 เหรียญรางวัล ไดQแก� 
 -  กิจกรรมแข�งขันพูดภาษาอังกฤษ   
    หัวขQอ  “Good Deeds My Dad did.” 

   นางสาวนวินดา    ต้ังศิริวานิช ชั้นม. 6/6 

มหาวิทยาลัยรังสิต 17 พฤศจิกายน 2560 

 

ไดQรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ   1 
 รับโลห�รางวัล และ เหรียญรางวัล ไดQแก� 
 -  กิจกรรมแข�งขันเขียนเรียงความเปSน 

  ภาษาอังกฤษ หัวขQอ “ The picture of      
    the King holding a map    

  and  there is a big tree.” 
    นางสาวนถสร   ไกรนรา  ชั้น ม. 6/6 

มหาวิทยาลัยรังสิต 17 พฤศจิกายน 2560 

 
ไดQรับรางวัลชมเชยรับโลห�รางวัล และเหรียญ
รางวัล ไดQแก� 

- กิจกรรมแข�งขันรQองเพลงภาษาอังกฤษ  

มหาวิทยาลัยรังสิต 17 พฤศจิกายน 2560 
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หัวขQอ “ The Song must be about 
dad.” นางสาวจิดาภา  สมบัติหิรัญวงศ�    
ชั้น ม. 6/6 
 

 

- กิจกรรมการแข�งขันตอบคําถามความรูQท่ัวไป  
เก่ียวกับประเทศฝรั่งเศส ไดQแก� 
 นางสาววรัญญา   บุญครองธรรม ชั้น ม.6/6
ไดQรับรางวัลชมเชย 

-  กิจกรรมการแข�งขันบรรยายภาพเปSนภาษา   
   ฝรั่งเศส ไดQแก� 
   นางสาวพรทิพย�   ศรีอุทัย ชั้น ม.6/6 

   ไดQรับรางวัลชมเชย 

 

สมาคมครูภาษาฝรั่งเศส
แห�งประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ�   

3 ธันวาคม 2560 

 

การประกวดรางวัลวรรณกรรม 

ประเภทเรียงความ ในหัวขQอ 

“ม่ิงมิตร” ไดQรับรางวัลชมเชย ไดQแก�นางสาวธัญ
พรภัส    กนกมงคล นักเรียนชั้น ม.6/5 

สื่อมวลชนคาทอลิกแห�ง
ประเทศไทย 

5 ธันวาคม 2560 

8.  อัตลักษณ0 และเอกลักษณ0ของโรงเรียน  (แนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต�) 
 
ปรัชญาการศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต0  “ มนุษย�ท่ีมีคุณภาพ  คือ มนุษย�ท่ีมีคุณธรรมและความรู� ” 

 
คติพจน0ของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต0  “ศึกษาดี    มีวินัย    ใจเมตตา   ใฝ'หาคุณธรรม   เลิศล้ําการงาน” 

การศึกษาคือชีวิตท่ีเจริญเติบโต ใหQความรูQ ความจริงท่ีเปSนอมตะและชี้นําแนวทางการดํารงชีวิตท่ีมีวินัย เรียบ
ง�าย มีเมตตาธรรม และมีปณิธานอันแน�วแน�ท่ีจะศึกษาท้ังดQานศาสตร�และศิลป� รวมท้ังวิทยาการท่ีทันสมัย เพ่ือประกอบ
สัมมาอาชีพ ดQวยความซ่ือสัตย�สุจริตจะธํารงและเทิดทูน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย� และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 

 
ศึกษาดี หมายถึงการศึกษาท่ีใหQความรูQและทักษะพ้ืนฐานท่ีจําเปSนอย�างเพียงพอ เช�น ความรูQดQาน

ภาษา ดQานคิดคํานวณ ความเขQาใจหลักการทางวิทยาศาสตร� เทคโนโลยี รวมท้ังรูQจักคิดเปSน 
แกQปcญหาเปSน วิเคราะห� ริเริ่มสรQางสรรค� และใฝ�รูQตลอดเวลา รูQจักแสวงหาความรูQเพ่ือ
พัฒนาตนเอง และเพ่ือการงานอาชีพ มีความเจริญท่ีสมดุลระหว�างวัตถุและจิตใจ 

มีวินัย หมายถึงการมีนิสัยท่ีดีงาม การดํารงชีวิตอย�างเรียบง�าย  มีวินัยในตนเอง รูQจักรับผิดชอบต�อ
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ตนเอง และสังคม  เคารพสิทธิของผูQอ่ืน  ปฏิบัติตามกติกาและกฎเกณฑ�ของสังคม  เทิดทูน
สถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย� และระบอบประชาธิปไตย                                    

ใจเมตตา หมายถึงการไม�เปSนคนเห็นแก�ตัว  เห็นความสําคัญของประโยชน�ส�วนรวมมากกว�าส�วนตน  
ร�วมมือกับผูQอ่ืนในสังคม  มีน้ําใจดี  เอ้ือเฟ��อเผื่อแผ� รูQจักแบ�งปcนดQวยความรักและความ
เสียสละ 

ใฝ[หาคุณธรรม 
  

หมายถึงเปSนคนศรัทธาในศาสนา ยึดม่ันในหลักธรรม  มีค�านิยมท่ีถูกตQอง  มีความรักและใหQ
อภัย มีสามัคคีธรรม  กตัญ�ูต�อสถาบันและผูQมีพระคุณ  มีความเขQาใจและซาบซ้ึงในคุณค�า
ของวัฒนธรรม มีความซ่ือสัตย� อดทน สามารถบูรณาการวิทยาการ และเทคโนโลยีเขQากับ
สัจธรรมอันสูงส�ง  เพ่ือการดํารงชีวิตท่ีมีคุณค�าต�อตนเองแลผูQอ่ืน                              

เลิศลํ้าการงาน หมายถึงมีวิสัยทัศน�ในการทํางาน รักการทํางาน มีเจตคติท่ีดีต�ออาชีพสุจริต ขยัน รูQจัก 
พัฒนาการงานอาชีพใหQมีประสิทธิภาพ 

 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค0ของผู5เรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต0ตามหลักสูตรแกนกลาง 2551 
1. รักชาติ ศาสน� กษัตริย� 
2. ซ่ือสัตย�สุจริต    
3. มีวินัย 
4. ใฝ�เรียนรูQ 
5. อยู�อย�างพอเพียง 
6. มุ�งม่ันในการทํางาน 
7. รักความเปSนไทย 
8. มีจิตสาธารณะ 

 
     สมรรถนะสําคัญของผู5เรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต0 

 1.  มีความสามารถในการสื่อสาร 
 2.  มีความสามารถในการคิด 
 3.  มีความสามารถในการแกQปcญหา 
 4.  มีความสามารถในการใชQทักษะชีวิต 

 5.  มีความสามารถในการใชQเทคโนโลยี 

 
 
     เอกลักษณ0ของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต0   “จิตใจงาม  ความรู�ดี ( Noble-minded and knowledgeable )” 
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     อัตลักษณ0ของผู5เรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต0  “ ซ่ือตรง  เรียบง>าย  การงาน  รักเมตตา  กตัญ@ูรู�คุณ” 
 

1. ซ่ือตรง (Regularity)       ซ่ือสัตย�สุจริต มีมโนธรรม เท่ียงตรง จริงใจ โปร�งใส ไม�คดโกง ยึดความถูกตQอง 
“ผู5ท่ีมีความซ่ือสัตย0ในเรื่องเล็กน5อย   ก็จะซ่ือสัตย0ในเรื่องใหญ�ด5วย ผู5ท่ีไม�
ซ่ือสัตย0ในเรื่องเล็กน5อย  ก็จะไม�ซ่ือสัตย0ในเรื่องใหญ�ด5วย”  (ลก 16:10)   

2. เรียบง�าย (Simplicity)     อยู�อย�างพอเพียง มีความสมถะ พอใจในสิ่งท่ีตนมี สุภาพ ถ�อมตน และมี
ความสุขในชีวิตของตน“เรียนรู5ท่ีจะพอใจในสภาพของตน รู5จักมีชีวิตอยู�อย�าง
อดออมและรู5จักมีชีวิตอยู�อย�างอุดมสมบูรณ0 เรียนรู5ท่ีจะเผชิญกับทุกส่ิงทุก
กรณี”(ฟป 4:11-13)  

3. การงาน  (Work) รักและมุ�งม่ันในการทํางาน  ไม�เลือกงาน  ขยันขันแข็ง  ทุ�มเท  รับผิดชอบ 
“พระเจ5าจะประทานรางวัลแก�ทุกคนตามการงานของเขา” (มธ 16:27) 

4. รักเมตตา (Charity) เปSนบุคคลเพ่ือผูQอ่ืน เสียสละ แบ�งปcน มีจิตสาธารณะ “ผู5ท่ีแสดงความเมตตา
กรุณาด5วยใจยินดี จงรักด5วยใจจริง  จงหลีกหนีความช่ัว  จงยึดม่ันในส่ิงท่ีดี  
จงรักกันฉันพ่ีน5อง  จงคิดว�าผู5 อ่ืนดีกว�าตน  อย�าเฉื่อยชา  จงมีจิตใจ
กระตือรือร5นในการรับใช5องค0พระผู5 เป*นเจ5า  จงช่ืนชมในความหวัง”  
(รม 12:4-13) 

5. กตัญtูรู5คุณ (Gratitude) กตัญ�ู  ตอบแทนผูQ มีพระคุณ มีจิตสํานึกในความดีของผูQ อ่ืน ใส� ใจผูQ อ่ืน 
จงรักภั ก ดีต� อชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย�  และสถาบันการศึกษา  
“บุตรจงเช่ือฟVงบิดามารดา จงให5เกียรติบิดามารดา  เป*นพระบัญญติแรก   
แล5วท�านจะอยู�บนแผ�นดินอย�างเป*นสุขและมีอายุยืน” (อฟ 6:1-4) 

 
 
 
 
 
 
9.  ทรัพยากรและงบประมาณ 
 
  9.1 แผนการใชQงบประมาณของโรงเรียน 

รายรับ งบประมาณปRการศึกษา รายจ�าย งบประมาณปRการศึกษา 
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2562 2563 2564 2562 2563 2564 
เงินอุดหนุน
รายบุคคล 

20,000,000 21,000,000 22,000,000 เงินเดือน-
ค�าจQาง 

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

ค�าธรรมเนีย
มการศึกษา 

7,000,000 8,000,000 9,000,000 งบพัฒนา
คุณภาพจัด
การศึกษา 

9,000,000 10,000,000 11,000,000 

ค�าธรรมเนีย
มอ่ืน 

73,000,000 74,000,000 75,000,000 รายจ�าย
อ่ืนๆ 

20,000,000 21,000,000 22,000,000 

รวมรับ 100,000,000 103,000,000 106,000,00
0 

รวมจ�าย 69,000,000 72,000,000 75,000,000 

  
 9.2  แผนการใชQทรัพยากรของโรงเรียน 

รายการ 
ขQอมูลทรัพยากรปRการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 
1. คอมพิวเตอร�เพ่ือสํานักงาน 90 90 90 90 
2. คอมพิวเตอร�เพ่ือการศึกษา 120 120 120 120 
3. โทรศัพท�ภายใน 45 45 45 45 
4. โปรเจคเตอร� 40 40 40 40 
5. เครื่องฉายภาพนิ่ง 3 3 3 3 
6. จอ 40 40 40 40 

  
 9.3 แผนการรับนักเรียน 

ระดับการศึกษา 
ขQอมูลนักเรียนปRการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 
มัธยมศึกษาตอนตQน 764 800 800 800 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 817 800 800 800 

รวม 1,581 1,6000 1,600 1,600 
   
 
 
 
 9.4  แผนการรับครูและบุคลากร 

ประเภท 
ขQอมูลครูและบุคลากร 

2561 2562 2563 2564 
ครู 90 90 90 90 
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บุคลากรทางการศึกษา 17 17 17 17 
เจQาหนQาท่ีของโรงเรียน 29 29 29 29 
ยามรักษาความปลอดภัย 1 1 1 1 

รวม 137 137 137 137 

    

   10. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 
  10.1 ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
                 10.1.1  ระดับการศึกษาปฐมวัย  -  

10.1.2  ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปRการศึกษา 2560  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน   ของ
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต� ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปRการศึกษา 2560 ในภาพรวมมีคุณภาพอยู�ในระดับ       
ดีเยี่ยม โดยมีขQอมูลสนับสนุนผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามตารางต�อไปนี้ 
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มาตรฐาน ข5อมูลสนับสนุนผลการประเมิน 

มาตรฐานท่ี 1 
คุณภาพของ
ผู5เรียน 

 

1. ผู5เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการสูง มีความสามารถในการอ�านและเขียน การสื่อสารท้ัง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การคิดคํานวณ ไดQเหมาะสมตามระดับชั้น ในระดับดีเยี่ยม มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห� คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแกQปcญหา 
และนําไปประยุกต�ใชQในสถานการณ�ต�าง ๆ อย�างเหมาะสม ใชQเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารไดQอย�างเหมาะสม ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ  

2. ผ�านการประเมินเป*นโรงเรียนเอกชนท่ีมีคุณภาพสู�มาตรฐานสากล จาก สช. ปRการศึกษา 
2558 ผลการประเมินระดับ ดีมาก มีความรูQ ความเขQาใจและทักษะต�าง ๆ ตามหลักสูตรอย�าง
เปSนรูปธรรมและต�อเนื่อง   
3. ได5รับประกาศนียบัตรโรงเรียนเอกชนท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(O-
NET) ค�าเฉลี่ยผลการทดสอบ ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปRท่ี 3 และ 6  ปRการศึกษา  2560 สูง
กว�าทุกสังกัด ทุกรายวิชาตามเกณฑ�ท่ีกําหนด ในงาน “มหกรรมวันการศึกษาเอกชน ประจําปR 
พ.ศ. 2561” จาก สช. เม่ือวันท่ี 10 กุมภาพันธ� 2561   
4. ผู5เรียนมีการศึกษาต�อในระดับช้ันท่ีสูงข้ึนท้ังในและนอกประเทศ ในอัตราท่ีสูง (เกือบทุก
คนท่ีจบ) ผู5เรียนช้ันมัธยมศึกษาปNท่ี 3 มีทักษะการส่ือสารด5านภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐาน
ของ CEFR ท่ีระดับ A2 ของสถาบันOxford คิดเปSนรQอยละ 79.10  
5. ผู5เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค0และค�านิยมท่ีดีงามตามอัตลักษณ0ท่ีโรงเรียนกําหนด
ปรากฎชัดเจน จนไดQรับการพระราชทานรางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักด์ิ ดีเด�น โครงการ
เชิดชูเกียรติสถานศึกษาท่ีสรQางคนดีใหQสังคมดQวยการส�งเสริมคุณธรรม จริยธรรมดีเด�น ของ
มูลนิธิธารน้ําใจ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  
6. ผู5เรียนมีส�วนร�วมในการอนุรักษ0พลังงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล5อมเป*น
รูปธรรม จนไดQรับรางวัล Energy Mind Award  ระดับ 5 ดาว จากการไฟฟyานครหลวง 2 
รอบ  
7. ผู5เรียนมีความภาคภูมิใจในท5องถ่ินในความเป*นไทยและเห็นคุณค�าเก่ียวกับภูมิปVญญา
ไทยยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผูQอ่ืนและมีมนุษยสัมพันธ�ดี มีสุขภาพแข็งแรง อารมณ�และ
สุขภาพจิตดี และอยู�ร�วมกันดQวยดีในครอบครัว ชุมชนและสังคม 
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มาตรฐาน ข5อมูลสนับสนุนผลการประเมิน 

มาตรฐานท่ี 2 
กระบวนการ
บริหารและการ
จัดการของ
ผู5บริหาร
สถานศึกษา 

 

1. ผู5บริหารสถานศึกษามีกระบวนการบริหารและการจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ี
ชัดเจน โดยมีการกําหนดเปyาหมาย วิสัยทัศน� และพันธกิจ ตรงกับวัตถุประสงค�ของแผนการ
ศึกษาชาติ ตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 2560-2564 มีการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปR มีปฏิทินปฏิบัติงานชัดเจน และสอดคลQองกับความตQองการของชุมชนทQองถ่ินอย�าง
ชัดเจน เช�น จัดใหQมีการเรียนการสอนท่ีเนQนภาษาอังกฤษเป*นระบบเข5มข5น Intensive 
English Program (IEP) มีการปรับหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเพ่ิมแผนการ
เรียนภาษาจีน  
2. มีการส�งเสริมครูและบุคลากรให5ได5รับการพัฒนาให5มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ มี
ความรูQความสามารถและทักษะตามมาตรฐานตําแหน�งอย�างสมํ่าเสมอ ใหQขวัญและกําลังใจใน
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การปฏิบัติหนQาท่ีเปSนอย�างดี  
3. บริหารโรงเรียนตามหลักธรรมาภิบาล เปUดโอกาสใหQผูQเก่ียวขQองมีส�วนร�วม ดําเนินการตาม
ระบบ PDCA มีการกํากับติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียน
อย�างเหมาะสม ชัดเจน และส�งผลใหQโรงเรียนมีการจัดการศึกษาอย�างมีคุณภาพและไดQ
มาตรฐาน ผูQเรียนท่ีจบการศึกษามีการศึกษาต�อในระดับท่ีสูงข้ึน ท้ังในและนอกประเทศ ใน
อัตราท่ีสูง (เกือบทุกคนท่ีจบ) ผูQปกครอง ผูQเก่ียวขQองทุกฝ�ายมีความพึงพอใจในการบริหารและ
จัดการศึกษาของผูQบริหารเปSนท่ียอมรับว�าเปSนโรงเรียน 1 ใน 100 โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
ของประเทศมาอย�างต�อเนื่อง  
4. ได5รับโล�รางวัลโรงเรียนเอกชนท่ีได5เป@ดกิจการอย�างมีคุณภาพมากกว�า 100 ปN ในงาน 
“มหกรรมวันการศึกษาเอกชน ประจําปR พ.ศ. 2561”  ภายใตQแนวคิด “100 ปR การศึกษา
เอกชน มุ�งพัฒนาการศึกษาไทย”  
 
 
 

มาตรฐานท่ี 3 
กระบวนการ
จัดการเรียนการ
สอนท่ีเน5น
ผู5เรียนเป*น
สําคัญ 

1. ครูมีการจัดการเรียนการสอนท่ีเน5นผู5เรียนเป*นสําคัญ ดQวยกระบวนการหลากหลาย เปUด
โอกาสใหQผูQเรียนทุกคนมีส�วนร�วม เช�น การสอนดQวยกระบวนการท่ีหลากหลาย เช�น 5 STEPs 
กระบวนการไตร�ตรอง ใชQสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการสอนท่ีเหมาะสม เช�น I-PAD ช�วย
สอน มีการสอดแทรกคุณธรรมตามคุณค�าพระวรสารในการสอนเพ่ือส�งเสริมใหQผูQเรียนมี
คุณธรรม ตามอัตลักษณ�เอกลักษณ�ท่ีโรงเรียนกําหนด มีการจัดทําแผนการสอนท่ีถูกตQองตาม
ตัวชี้วัดของหลักสูตร มีการนิเทศการสอนเปSนประจํา  
2. ครูมีการตรวจสอบและประเมินความรู5 ความเข5าใจของผู5เรียนอย�างเป*นระบบและ 
มีประสิทธิภาพ  
3. ครูมีการทําวิจัยในช้ันเรียนเพ่ือนําไปแกQปcญหาผูQเรียนท่ีมีความบกพร�อง ผูQเรียนไดQสรQางองค�
ความรูQเอง เช�น การทําโครงงานบูรณาการ การจัดปyายนิเทศความรูQในวันสําคัญต�างๆ 
 
 
 

มาตรฐาน ข5อมูลสนับสนุนผลการประเมิน 

มาตรฐานท่ี 4 
ระบบการ
ประกันคุณภาพ
ภายในท่ีมี

1. โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในมีประสิทธิผล โดยโรงเรียนมีการดําเนินการ
ตามกฎกระทรวง ว�าดQวยระบบ หลักเกณฑ� และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา อย�างต�อเนื่อง มีการนําผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอก (สมศ.) ไป
ใชQพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย�างสมํ่าเสมอ  มีการจัดประชุมครู ผูQปกครอง คณะกรรมการ
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ประสิทธิผล 

 
สถานศึกษา เพ่ือนําขQอเสนอแนะจากการประชุม และการประเมินความพึงพอใจในการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน มาวิเคราะห� หาจุดเด�น จุดควรพัฒนาและจัดทํา
แผนปฏิบัติการประจําปR แกQไขตามจุดท่ีควรพัฒนา มีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ดําเนินการติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานอย�างสมํ่าเสมอ ทําใหQ
พ�อแม� ผูQปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน / ทQองถ่ิน และผูQมีส�วนเก่ียวขQอง มีความ
ม่ันใจต�อระบบการบริหารและการจัดการของโรงเรียนในระดับสูงและใหQความร�วมมือเปSน
อย�างดื  
2. โรงเรียนได5รับเกียรติบัตรสถานศึกษาดีเด�น ท่ีมีผลการประเมินคุณภาพภายนอก
สถานศึกษา ระดับคุณภาพดีมากท้ังสามรอบ (สมศ.) คือรอบแรก (พ.ศ.2544-2548) รอบ
สอง (พ.ศ.2549-2553) และรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) ซ่ึงเปSน 1 ใน 360 โรงเรียน ระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ัวประเทศ (มีโรงเรียนท้ังหมด 31,508 โรง)  
3. โรงเรียนได5รับเกียรติบัตรรับรองผลการประเมินคุณภาพภายในจากต5นสังกัด (สช.) ใน
ระดับ 
ดีมาก 
 

                                                                                                                                                                     

3. การปฏิบัติที่เป*นเลิศ (Best Practices) 
 

  1. โครงการสู�ความเป*นเลิศด5วยกระบวนการวิจัย เปSนโครงการท่ีฝ�ายวิชาการไดQตระหนักถึงความสําคัญท่ีจะ
ส�งเสริมใหQผูQเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห� คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แกQปcญหา และ
นําไปประยุกต�ใชQในสถานการณ�ต�าง ๆ อย�างเหมาะสม ยอมรับเหตุผล ความคิดเห็นของผูQอ่ืน และมีมนุษยสัมพันธ�ท่ีดี 
และครูมีการจัดการเรียนการสอนท่ีสรQางโอกาสใหQผูQเรียนทุกคนมีส�วนร�วมดําเนินกิจกรรม โดยใหQนักเรียนระดับ ชั้น
มัธยมศึกษาปRท่ี 1 – 6  ทําโครงงานบูรณาการท้ัง 8 กลุ�มสาระ โดยแบ�งกลุ�มนักเรียนในแต�ละหQองเปSน 8 กลุ�มสาระ 
นักเรียนทําโครงงานตามสาระวิชาท่ีสนใจ โดยจัดทําเปSนงานวิจัย 5 บท แต�งต้ังครูเปSนท่ีปรึกษา คอยดูแลตามสาระวิชา
ท่ีสอนในระดับชั้นนั้น ๆ เปSนระยะ ๆ และตรวจประเมินโครงงานใหQคะแนน  ดําเนินการส�งโครงการ 2 ครั้ง ครั้งท่ี1 ส�ง 
3 บท ครั้งท่ี 2 ส�งเม่ือครบ 5 บท ประเมินคะแนนนําไปตัดเกรดใน 8 รายวิชา และมีการแสดงผลงานในวันวิชาการ 

 2. กิจกรรมหมู�บ5านคุณธรรม เปSนส�วนหนึ่งของแผนงานส�งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เปSนกิจกรรมท่ีจัดข้ึนเพ่ือ
ปลูกฝcงความรักความสามัคคีต�อสถาบันการศึกษา โดยจัดใหQนักเรียนต้ังแต� ชั้นมัธยมศึกษาปRท่ี 1 – 6  ไดQเขQาเปSนสมาชิก
ของหมู�บQานคุณธรรม โดยหมู�บQานคุณธรรม ประกอบดQวย ประธานชุมชน (ประธานนักเรียน) และรอง 

ประธานชุมชน 2 คน (รองสภานักเรียน) เปSนผูQดูแลหมู�บQาน  โดยท้ังโรงเรียนมี 6 หมู�บQาน แต�ละหมู�บQานมีหัวหนQา
หมู�บQาน 2 คน (มาจากสภานักเรียน) แต�ละหมู�บQานมี 10 ครอบครัว ในแต�ละครอบครัวประกอบไปดQวย ม.1 –ม.6  
โดยมีพ่ีมัธยมศึกษาปRท่ี 6 เปSนหัวหนQาครอบครัว และมัธยมศึกษาปRท่ี 3 เปSนรองหัวหนQาครอบครัว ในแต�ละ
ครอบครัวมีสมาชิก ประมาณ 20 - 25 คน โดยการปกครองหมู�บQาน จะใชQหลัก PDCA ในการทํางานร�วมกัน  โดย
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เด็กเปSนผูQทํากิจกรรม มีครูเปSนท่ีปรึกษา ในปRการศึกษานี้ใชQหQอง เช�น ม.1/1 อยู�หมู�บQานท่ี 1  เลขท่ี 1 ของหQองจะ
อยู�ครอบครัวท่ี 1  และไล�จํานวนหQองไปเรื่อยๆ จนถึงหมู�บQานท่ี 6 คือหQองท่ีลงทQายดQวย /6 กิจกรรมท่ีหมู�บQานทํา
โดยส�วนใหญ�มีกิจกรรมท่ีทํา คือ  

     -  ฝbกฝนมารยาทไทย โดยหาตัวแทนของแต�ละครอบครัวในดQาน การไหวQ การแต�งกาย การพูดจา ฯลฯ มา 
       ประกวดกันในแต�ละครอบครัว หาตัวแทนหมู�บQาน  แลQวนําตัวแทนหมู�บQานมาประกวด หาคนท่ีมีมารยาท 
        ดีท่ีสุดเปSนตัวอย�างใหQกับทุกคนในโรงเรียน 
  -  ฝbกฝนความเปSนกุลสตรี โดยฝbกทํางานท่ีเนQนดQานความเปSนกุลสตรีไทย เช�น พับกระดาษ เย็บกระดุม   
        สอยกระโปรง  เปSนตQน   

  -  ฝbกฝนการใหQความรัก การช�วยเหลือ ความเสียสละ ระหว�างพ่ีกับนQอง 
 
          3. กิจกรรมสายสัมพันธ0แบ�งปVนให5ลูก เปSนส�วนหนึ่งของโครงการประสานรัก เพ่ือเปUดโอกาสใหQ

ผูQปกครองเขQามามีส�วนร�วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษากับบุตรหลานของตนเอง โดยจัดใหQผูQปกครองเขQา
มาร�วมใหQความรูQกับนักเรียน ในหQองท่ีลูกตนเองเรียนอยู� ตามอาชีพท่ีผูQปกครองทํา เช�น แพทย� พยาบาล ทหาร 
คQาขาย ทําอาหาร เปSนตQน อย�างนQอยภาคเรียนละ 1 ครั้งต�อหQองเรียน เวลาประมาณ 1- 2 คาบเรียน 
 

สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต5องการช�วยเหลือ 
1.จุดเด�น  
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต�เปSนโรงเรียนเอกชนไดQรับการยอมรับว�าเปSนโรงเรียน 1 ใน 100 โรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษาของประเทศไทยมาอย�างต�อเนื่อง เปUดสอนตามหลักสูตรแบบภาษาอังกฤษเขQมขQน Intensive English 
Program (IEP) และไดQรับโล�รางวัลโรงเรียนเอกชนท่ีได5เป@ดกิจการอย�างมีคุณภาพมากกว�า 100 ปN ในงาน 
“มหกรรมวันการศึกษาเอกชน ประจําปR พ.ศ. 2561” เปSนโรงเรียนเอกชนท่ีมีคุณภาพสู�มาตรฐานสากล จาก สช. 
ปRการศึกษา 2558 ผูQเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการสูง ไดQรับประกาศนียบัตรโรงเรียนเอกชนท่ีมีผลการทดสอบทาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปNท่ี 3 และ 6 ตามเกณฑ�ท่ีกําหนดอย�างต�อเนื่องทุกปR 
ผูQเรียนชั้นมัธยมศึกษาปRท่ี 3 มีผลการทดสอบทักษะการส่ือสารด5านภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐานของ CEFR ท่ี
ระดับ A2 จากสถาบัน Oxford ปRการศึกษา 2560 ไดQคะแนนผ�านรQอยละ 79.10 ไดQรับพระราชทานรางวัล
เกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์ ดีเด�น โครงการเชิดชูเกียรติสถานศึกษาท่ีสร5างคนดีให5สังคมด5วยการส�งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมดีเด�น ของมูลนิธิธารน้ําใจ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี มีส�วนร�วม
ในการอนุรักษ�พลังงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลQอมเปSนรูปธรรม ได5รับรางวัล Energy Mind Award  
ระดับ 5 ดาวจากการไฟฟ-านครหลวง 2 รอบ  มีการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล ตาม
กฎกระทรวง ว�าดQวยระบบ หลักเกณฑ� และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอย�างต�อเนื่อง ทําใหQ
พ�อแม� ผูQปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน / ทQองถ่ิน และผูQมีส�วนเก่ียวขQอง มีความม่ันใจต�อระบบการ
บริหารและการจัดการของโรงเรียนในระดับสูงและใหQความร�วมมือเปSนอย�างดื ตลอดจนไดQรับเกียรติบัตร
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สถานศึกษาดีเด�น ท่ีมีผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ระดับคุณภาพดีมากท้ังสามรอบ จากสมศ.
คือรอบแรก (พ.ศ.2544-2548) รอบสอง (พ.ศ.2549-2553) และรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) ซ่ึงเปSน 1 ใน 360 
โรงเรียน ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ัวประเทศ (มีโรงเรียนท้ังหมด 31,508 โรง) และ เกียรติบัตร รับรองผลการ
ประเมินคุณภาพภายใน จากตQนสังกัด (สช.) ในระดับดีมาก 

 
 
 

2. จุดควรพัฒนา  
  1. การส�งเสริมใหQผูQเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูQเรียนตามท่ีโรงเรียนกําหนดเกรดเฉลี่ย 2.75 ข้ึนไปใหQมี
ค�าเฉลี่ยท่ีสูงข้ึน   

2. การส�งเสริมทักษะดQานการสื่อสารดQานภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐานของ CEFR ของนักเรียนใหQสูงข้ึน                
 

3. แนวทางการพัฒนา  
1.  การส�งเสริมให5ผู5เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามท่ีโรงเรียนกําหนด (เกรดเฉลี่ย 2.75 ข้ึนไป) ใหQมีปริมาณ
ค�าเฉลี่ยท่ีสูงข้ึน โดยจัดใหQมีโครงการส�งเสริมทางดQานวิชาการ ดังนี้ 

1. โครงการส�งเสริมทักษะภาษาต�างประเทศ (เปSนการฝbกทักษะการอ�าน การเขียนและการสื่อสาร) 
2. โครงการส�งเสริมทักษะภาษาไทย (เปSนการฝbกทักษะการอ�าน การเขียนและการสื่อสาร) 
3. โครงการส�งเสริมทักษะ (ฝbกทักษะการคิดคํานวณ คิดสรQางสรรค� คิดแกQปcญหา) 
4.  โครงการส�งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร�(ฝbกทักษะกระบวนการทางวิทบยาศาสตร�) 
5. โครงการส�งเสริมทักษะการงานอาชีพและเทคโนโลยี (ฝbกทักษะทางคอมพิวเตอร� อาหาร งานประดิษฐ�)   
6. โครงการส�งเสริมทักษะดQานกีฬา                   
7. โครงการส�งเสริมทักษะดQนศิลปะ (ฝbกทักษะทัศนศิลป� ดนตรีไทย นาฏศิลป�ไทยและสากล ดนตรีสากล) 
8. งานจัดการเรียนการสอน ใหQมีการเพ่ิมแบบฝbกหัดในการฝbกทักษะใหQมากข้ึน                                                                                  

2.   การส�งเสริมทักษะการส่ือสารด5านภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐานของ CEFR ใหQผูQเรียนทุกระดับชั้นใหQมากข้ึน โดย
จัดใหQมีการทดสอบทักษะการสื่อสารดQานภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐานของ CEFR ในทุกระดับชั้น (ม.1-6) 
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   10.2 ผลการประเมินคุณภาพภายนอก (รอบ 3 ) 
                      10.2.1  ระดับการศึกษาปฐมวัย  - 
                      10.2.2  ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต� ไดQรับการประเมินคุณภาพ

ภายนอกจาก สมศ. รอบสาม เม่ือวันท่ี 17-19 เดือน มกราคม  2555   มีผลการประเมินคุณภาพภายนอก
สถานศึกษา   โดยภาพรวมตามมาตรฐานเปSนตารางดังต�อไปนี้ 

 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  (มัธยมศึกษา) 
น้ําหนัก
คะแนน 

คะแนน
ท่ีได5 

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุ�มตัวบ�งชี้ที่พ้ืนฐาน    
ตัวบ�งชี้ที่ 1 ผูQเรียมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 10.00 9.59 ดีมาก 
ตัวบ�งชี้ที่ 2 ผูQเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค�านิยมที่พึงประสงค� 10.00 9.69 ดีมาก 
ตัวบ�งชี้ที่ 3 ผูQเรียนมีความใฝ�รูQ และเรียนรูQอย�างต�อเนื่อง 10.00 9.97 ดีมาก 
ตัวบ�งชี้ที่ 4 ผูQเรียนคิดเปSน  ทําเปSน 10.00 9.00 ดีมาก 
ตัวบ�งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูQเรียน 20.00 16.15 ดีมาก 
ตัวบ�งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เนQนผูQเรียนเปSนสําคัญ         10.00 10.00 ดีมาก 

ตั  ตัวบ�งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา                 5.00 5.00 ดีมาก 
    ตัวบ�งชี้ที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและตQนสังกัด 5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ�มตัวบ�งชี้อัตลักษณ0    

ตัวบ�งชี้ที่ 9   ผลการพัฒนาใหQบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค�ของ       
                การจัดตั้งสถานศึกษา                 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ�งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเนQนและจุดเด�นที่ส�งผลสะทQอนเปSนเอกลักษณ�ของ      
                สถานศึกษา             

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ�มตัวบ�งชี้มาตรการส�งเสริม    
ตัวบ�งชี้ที่ 11 ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส�งเสริมบทบาทของสถานศึกษา             5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ�งชี้ที่ 12 ผลการส�งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน   รักษามาตรฐาน        
                และพัฒนาสู�ความเปSนเลิศ ที่สอดคลQองกับ แนวทางการ ปฏิรูปการศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

คะแนนรวม 100 94.40 ดีมาก 
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การรับรองมาตรฐานสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา 

 ผลคะแนนรววมทุกตัวบ�งชี้  ต้ังแต� 80 คะแนนข้ึนไป                        �  ใช�     ไม�ใช� 

 มีตัวบ�งชี้ท่ีไดQระดับดีข้ึนไปอย�างนQอย 10 ตัวบ�งชี้ จาก 12 ตัวบ�งชี้         �  ใช�     ไม�ใช� 

 ไม�มีตัวบ�งชี้ท่ีมีระดับคุณภาพตQองปรับปรุงหรือตQองปรับปรุงเร�งด�วน       �  ใช�     ไม�ใช� 
               สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
               �   สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา                             ไม�สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 

 
    จุดเด�น  

1.  ผูQเรียน มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี  มีสุนทรียภาพ  ลักษณะนิสัยดQานดนตรีและศิลปะ มีคุณธรรม   
จริยธรรม  เปSนลูกท่ีดีของคุณพ�อแม�  ผูQปกครอง  และเปSนนักเรียนท่ีดีของโรงเรียน  มีจิตอาสาบําเพ็ญประโยชน�ต�อ
สังคม  เปSนผูQใฝ�รูQใฝ�เรียน  มีทักษะในการแสวงหาความรูQจากการอ�านและใชQเทคโนโลยี ตลอดจนการเรียนรูQท่ีผ�าน
ประสบการณ�ตรงร�วมกับผูQอ่ืนอย�างสมํ่าเสมอ 

2. ผูQเรียนคิดเปSน  ทําเปSน  มีผลการทดสอบระดับชาติของผูQเรียนมัธยมศึกษาปRท่ี 3 และมัธยมศึกษาปRท่ี 6  
อยู�ในระดับดีข้ึนไป 7 กลุ�มสาระการเรียนรูQ คือ  กลุ�มสาระการเรียนรูQภาษาไทย  คณิตศาสตร�  วิทยาศาสตร�  สังคม
ศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  ศิลปะ  การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาต�างประเทศ 

3.  ผลการพัฒนาบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน� พันธกิจ ผูQเรียนมีอัตลักษณ� คือ ซ่ือตรง เรียบง�าย 
การงาน รักเมตตา กตัญ�ูรูQคุณ ผลการพัฒนาตามจุดเนQนและจุดเด�นเปSนเอกลักษณ� คือ สตรีมีคุณภาพ ส�งผลการ
ดําเนินงานตามโครงการพิเศษ เพ่ือส�งเสริมบทบาทของสถานศึกษา เกิดประโยชน�เปSนแบบอย�างท่ีสรQางคุณค�าไดQ
คือโครงการจัดการเรียนการสอนคริสตศาสนธรรมและจริยศึกษา โครงการอภิบาลและแพร�ธรรม และโครงการ
ประสานความร�วมมือระหว�างโรงเรียน ผูQปกครองและชุมชน กิจกรรมสัมผัสชีวิต เยี่ยมนQองผูQดQอยโอกาส ผูQชราและ
ทหารบาดเจ็บ  

4.ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษา รวมท้ังประสิทธิภาพของคณะ
กรรมการบริหารโรงเรียน  ผลการส�งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือรักษามาตรฐานและพัฒนาสู�ความเปSนเลิศท่ี
สอดคลQองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

5. ประสิทธิผลในการจัดการเรียนการสอนท่ีเนQนผูQเรียนเปSนสําคัญ  ท้ังการดําเนินการของสถานศึกษาและ
กระบวนการจัดการเรียนรูQของครู 

6.  สถานศึกษามีพัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ มีพัฒนาการของ
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาอย�างต�อเนื่องทุกปRการศึกษา ส�งผลใหQการประเมินคุณภาพภายในโดย
ตQนสังกัด มีระดับคุณภาพดีมาก 
 
จุดท่ีควรพัฒนา   
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ผูQเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ�มสาระการเรียนรูQสุขศึกษาและพลศึกษา อยู�ในระดับคุณภาพ พอใชQ 
ควรพัฒนาใหQสูงข้ึนอยู�ในระดับดีหรือดีมาก 
 
ข5อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาตามกฏกระทรวงว�าด5วยระบบ  หลักเกณฑ0  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา   
พ.ศ.2553 

1. ด5านผลการจัดการศึกษา 
 สถานศึกษานําขQอมูลผลการสอบ O-NET การเรียนรูQสุขศึกษาและพลศึกษา มาวิเคราะห�เพ่ือหา

แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหQสอดคลQองกับปcญหา เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ�ม
สาระการเรียนรูQสุขศึกษาและพลศึกษาใหQสูงข้ึน 

2. ด5านการบริหารจัดการศึกษา 
 สถานศึกษาควรจัดโครงการพัฒนาองค�ความรูQของผูQ เรียน  ใหQมีความเปSนเลิศ  มีความรูQ

ความสามารถ  และทักษะการสื่อสารพรQอมจะเขQาสู�ประชาคมอาเซียน  
3. ด5านการจัดการเรียนการสอนท่ีเน5นผู5เรียนเป*นสําคัญ 
 ครูควรใหQผูQเรียนมีส�วนร�วมในการประเมิน  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูทุกคนเพ่ือ

สํารวจความตQองการของผูQเรียนทุกคน และครูสามารถนําผลการประเมินไปพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนใหQตรงความตQองการของผูQเรียน และปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาใหQมีความเหมาะสมต�อไป   

4.  ด5านการประกันคุณภาพภายใน  
          ไม�มี 
 
 นวัตกรรมหรือตัวอย�างการปฏิบัติท่ีดี (Good Practice) ของสถานศึกษาท่ีเป*นประโยชน0ต�อสังคม 
  ไม�มี 

 11. ผลการประเมินพัฒนาการและผลการทดสอบ   

 11.1 ผลการประเมินพัฒนาการระดับการศึกษาปฐมวัย  - 

 11.2  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปRการศึกษา 2560 

 

 ช้ันมัธยมศึกษาปNท่ี  3 

รายวิชา 
จํานวนนักเรียน 

(คน) 
   คะแนนเฉลี่ยระดับ 

โรงเรียน สังกัด ประเทศ 

ภาษาไทย 273 67.60 47.89 48.29 

ภาษาอังกฤษ 273 60.04 32.92 30.45 

คณิตศาสตร� 273 51.42 26.88 26.30 
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วิทยาศาสาตร� 273 42.81 32.33 32.28 

เฉล่ีย 273 55.47 35.01 34.33 

 ช้ันมัธยมศึกษาปNท่ี  6 

รายวิชา 
จํานวนนักเรียน 

(คน) 
   คะแนนเฉลี่ยระดับ 

โรงเรียน สังกัด ประเทศ 

ภาษาไทย 264 65.43 46.90 49.25 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 264 42.90 34.22 34.70 

ภาษาอังกฤษ 264 59.19 31.42 28.31 

คณิตศาสตร� 264 48.18 24.68 24.53 

วิทยาศาสตร� 264 37.41 29.30 29.37 

เฉล่ีย 264 50.62 33.30 33.23 
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ส�วนท่ี  2 

ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ส�วนท่ี  2  ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 
1.  การวิเคราะห0สภาพปVจจุบันของโรงเรียน (SWOT ANALYSIS) 
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ปVจจัยภายใน 
 

จุดแข็ง (Strengths) 

 
จุดอ�อน (Weaknesses) 

1. ผูQเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง  
2. ผูQเรียนสามารถในการเขQาศึกษาต�อในระดับ     
   มหาวิทยาลัยสูง 
3. ผูQเรียนมีความสามารถในการใชQเทคโนโลยี 
4. ผูQเรียนมีความสามารถดQานภาษาอังกฤษเปSนอย�างดี 
5. ผูQเรียนมีมีจิตใจเอ้ือเฟ��อ ช�วยเหลือแบ�งปcน 

  6. โรงเรียนมีการจัดการใชQพ้ืนท่ีอย�างคุQมค�า 
7. โรงเรียนมีการบริหารจัดการโดยนักบวชคณะภคินี 
   เซนต�ปอล เดอ ชาร�ตร มีการกระจายอํานาจใหQ 
   บุคลากรมีส�วนร�วม แบ�งเปSนฝ�ายต�างๆ ท่ีชัดเจน มี   
   การกํากับติดตาม ตรวจสอบอย�างเปSนระบบ สมํ่าเสมอ 

 

1. ทางเลือกแผนการเรียนนQอย 
2. นักเรียนมีจํานวนลดลงและมีการออกระหว�างชั้นปR   
    เพ่ือไปเรียนต�อในหลักสูตรนานาชาติ 
3. นักเรียนมีปcญหาดQานระเบียบวินัยและการปรับตัว   
    ในการอยู�ร�วมกัน 
4. อายุเฉลี่ยของครูสูงทําใหQเกิดช�องว�างในการปรับตัว  
    ระหว�างครูกับนักเรียน  
5. ครูมีการลาออกระหว�างปRการศึกษา  

 6. ครูมีความสามารถดQานภาษาอังกฤษค�อนขQางนQอย 

   

 
ปVจจัยภายนอก 

 
โอกาส (Opportunities) 

 
อุปสรรค (Threats) 

1. โรงเรียนมีชื่อเสียงมายาวนานทําใหQไดQรับการยอมรับ 
    และไวQวางใจผูQปกครอง 
2. โรงเรียนมีการรับนักเรียนต�อเนื่องจากโรงเรียน   
    อัสสัมชัญคอนแวนต�สีลม 

  3. โรงเรียนต้ังอยู�ในชุมชนย�านธุรกิจ บนเสQนทางคมนาคม  
      ท่ีสะดวกและมีแหล�งการเรียนรูQท่ีหลากหลาย 
  4. โรงเรียนต้ังอยู�ในบริเวณอาสนวิหารอัสสัมชัญอยู�ใน 
      บรรยากาศแห�งคุณธรรม จึงทําใหQนักเรียนไดQซึมซับ 
      คุณธรรม จริยธรรมแห�งความดี 

   1. มีโรงเรียนทางเลือกเกิดใหม�มากข้ึนในบริเวณ 
       ใกลQเคียง 
  2. โรงเรียนมีท่ีจอดรถจํากัด 
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2. วิสัยทัศน0  
  โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต� จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผูQเรียน ใหQกอรปดQวยคุณธรรมในศาสนา 
วัฒนธรรม กQาวทันเทคโนโลยี มีความรูQคู�ทักษะพรQอมกQาวสู�สากลและรักษ�สิ่งแวดลQอม 
 

3. พันธกิจ  
 1. ส�งเสริมผูQเรียนใหQมีความรูQ ความสามารถและทักษะชีวิต 

2. ส�งเสริมผูQเรียนใหQมีคุณธรรม จริยธรรม และค�านิยมท่ีพึงประสงค� แสดงออกถึงความรักชาติ ศาสนาและ 
    พระมหากษัตริย� มีจิตสํานึกในการอนุรักษ�สิ่งแวดลQอมและภูมิปcญญาไทย 
3. ส�งเสริมใหQผูQเรียนมีประสบการณ�การใชQภาษาต�างประเทศในการสื่อสารไดQอย�างเหมาะสม 
4. พัฒนาการจัดประสบการณ�ใหQผูQเรียนมีความสามารถในการใชQเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรูQอย�างเหมาะสม 
5. พัฒนากระบวนการบริหารในการจัดการศึกษาอย�างเปSนระบบและมีประสิทธิภาพ 
6. ส�งเสริมใหQครูและบุคลากรพัฒนาการจัดประสบการณ�ท่ีเนQนผูQเรียนเปSนสําคัญ พัฒนาตนเองเต็มตาม 
   ศักยภาพและเปSนแบบอย�างท่ีดี 

 

4. เป-าหมาย  
 1. ผูQเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการสูง 

2. ผูQเรียนมีทักษะในการเรียนรูQ และการดําเนินชีวิต 
3. ผูQเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค�านิยมท่ีพึงประสงค� แสดงออกถึงความรักชาติ ศาสนาและ 
    พระมหากษัตริย� มีจิตสํานึกในการอนุรักษ�สิ่งแวดลQอมและภูมิปcญญาไทย 
4. ผูQเรียนมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษไดQอย�างดีเยี่ยม 
5. ผูQเรียนมีประสบการณ� ในการใชQเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรูQอย�างเหมาะสม 
6. โรงเรียนมีการจัดการท่ีเปSนระบบแบบมีส�วนร�วม มีสภาพแวดลQอมและการบริการท่ีเอ้ือต�อการเรียนรูQ 
7. โรงเรียนมีการประกันคุณภาพภายในอย�างเปSนระบบ 
8. โรงเรียนพัฒนางานและการเรียนรูQ โดยใชQชุมชนการเรียนรูQทางวิชาชีพ 
9. ครูและบุคลากรพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพและเปSนแบบอย�างท่ีดี 
10. ครูและบุคลากรมีความความรูQ ความสามารถและทักษะทางวิชาชีพท่ีเนQนผูQเรียนเปSนสําคัญ 

 

5. กลยุทธ0ของโรงเรียน 
 1. พัฒนาคุณภาพของผูQเรียน 

2. พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ  
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3. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนQนผูQเรียนเปSนสําคัญ 
 

6. การวิเคราะห0กลยุทธ0ของโรงเรียน 
  6.1 การวิเคราะห� วิสัยทัศน� พันธกิจ เปyาหมาย  

 6.2 การวิเคราะห� กลยุทธ� เปyาหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ   

                                

1. ตารางการวิเคราะห0 วิสัยทัศน0 พันธกิจ เป-าหมาย 

 

วิสัยทัศน0 พันธกิจ เป-าหมาย 
โรงเรียนอัสสัมชัญ
คอนแวนต� จัดการศึกษา
เพ่ือพัฒนาผูQเรียน ใหQ
กอรปดQวยคุณธรรมใน
ศาสนา วัฒนธรรม กQาว
ทันเทคโนโลยี มีความรูQ
คู�ทักษะพรQอมกQาวสู�
สากล และรักษ�
สิ่งแวดลQอม 

1. ส�งเสริมผูQเรียนใหQมีความรูQ 
ความสามารถและทักษะชีวิต 

1. ผูQเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการสูง 
2. ผูQเรียนมีทักษะในการเรียนรูQ และการดําเนิน
ชีวิต 
 

2. ส�งเสริมผูQเรียนใหQมีคุณธรรม 
จริยธรรม และค�านิยมท่ีพึงประสงค� 
แสดงออกถึงความรักชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย� มีจิตสํานึกในการ
อนุรักษ�สิ่งแวดลQอมและภูมิปcญญาไทย 
 

3. ผูQเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค�านิยมท่ีพึง
ประสงค� แสดงออกถึงความรักชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย� มีจิตสํานึกในการอนุรักษ�
สิ่งแวดลQอมและภูมิปcญญาไทย 
 

3. ส�งเสริมใหQผูQเรียนมีประสบการณ�การ
ใชQภาษาต�างประเทศในการสื่อสารไดQ
อย�างเหมาะสม 
 

4. ผูQเรียนมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษไดQอย�าง
ดีเยี่ยม 
 

4. พัฒนาการจัดประสบการณ�ใหQผูQเรียน
มีความสามารถในการใชQเทคโนโลยีเพ่ือ
การเรียนรูQอย�างเหมาะสม 

5. ผูQเรียนมีประสบการณ� ในการใชQเทคโนโลยีเพ่ือ 
การเรียนรูQอย�างเหมาะสม 
 
 

5. พัฒนากระบวนการบริหารในการจัด
การศึกษาอย�างเปSนระบบและมี
ประสิทธิภาพ 

6. โรงเรียนมีการจัดการท่ีเปSนระบบแบบมีส�วน
ร�วม มีสภาพแวดลQอม และการบริการท่ีเอ้ือต�อ
การเรียนรูQ 
7. โรงเรียนมีการประกันคุณภาพภายในอย�างเปSน
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ระบบ 
8. โรงเรียนพัฒนางานและการเรียนรูQ โดยใชQ
ชุมชนการเรียนรูQทางวิชาชีพ 
 

6. ส�งเสริมใหQครูและบุคลากรพัฒนาการ
จัดประสบการณ�ท่ีเนQนผูQเรียนเปSนสําคัญ 
พัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ และเปSน
แบบอย�างท่ีดี 

9. ครูและบุคลากรพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ 
และเปSนแบบอย�างท่ีดี 
10. ครูและบุคลากรมีความความรูQ ความสามารถ
และทักษะทางวิชาชีพท่ีเนQนผูQเรียนเปSนสําคัญ 
 

 

 

2. ตารางวิเคราะห0 กลยุทธ0 เป-าหมาย ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

กลยุทธ0 เป-าหมาย ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

1. พัฒนา

คุณภาพ          

ของผูQเรียน 

 

 

1. ผูQเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการสูง 1. รQอยละของผูQเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการสูง 

2. ผูQเรียนมีทักษะในการเรียนรูQและการ

ดําเนินชีวิต 

1. รQอยละของผูQเรียนมีทักษะในการเรียนรูQและการ

ดําเนินชีวิต 

3. ผูQเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และ

ค�านิยมท่ีพึงประสงค� แสดงออกถึงความรัก

ชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย� มี

จิตสํานึกในการอนุรักษ�สิ่งแวดลQอมและภูมิ

ปcญญาไทย 

1. รQอยละของผูQเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค�านิยมท่ี

พึงประสงค� แสดงออกถึงความรักชาติ ศาสนาและ

พระมหากษัตริย� มีจิตสํานึกในการอนุรักษ�สิ่งแวดลQอม

และภูมิปcญญาไทย 

4. ผูQเรียนมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ

ไดQอย�างดีเยี่ยม 

1. รQอยละของผูQเรียนมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษไดQ

อย�างดีเยี่ยม 

5. ผูQเรียนมีประสบการณ� ในการใชQ

เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรูQอย�างเหมาะสม 

1. รQอยละของผูQเรียนมีประสบการณ� ในการใชQเทคโนโลยี

เพ่ือการเรียนรูQอย�างเหมาะสม 

2. พัฒนา

กระบวนการ

บริหารและ          

6. โรงเรียนมีการจัดการท่ีเปSนระบบแบบมี

ส�วนร�วม มีสภาพแวดลQอม และการบริการ

ท่ีเอ้ือต�อการเรียนรูQ 

1. ระดับคุณภาพของการบริหาร และจัดการท่ีเปSนระบบ 

แบบมีส�วนร�วม มีการบริการท่ีดี และมีสภาพแวดลQอมท่ี

เอ้ือต�อการเรียนรูQ 
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กลยุทธ0 เป-าหมาย ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

การจัดการ   

 

2. รQอยละของความพึงพอใจของผูQท่ีเก่ียวขQองในการใชQ

บริการอยู�ในระดับดีข้ึนไป 

7. โรงเรียนมีการประกันคุณภาพภายใน

อย�างเปSนระบบ 

 

1. โรงเรียนมีการประกันคุณภาพภายในเปSนระบบและมี

หลักฐานร�องรอยชัดเจน 

2. ค�าเฉลี่ยของผลการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาอยู�ในระดับดีข้ึนไป 

8. โรงเรียนพัฒนางานและการเรียนรูQ โดย

ใชQชุมชนการเรียนรูQทางวิชาชีพ  

1. โรงเรียนพัฒนางานและการเรียนรูQโดยใชQชุมชนการ

เรียนรูQทางวิชาชีพ (PLC) อย�างนQอยปRละ 2 เรื่อง 

9. ครูและบุคลากรพัฒนาตนเองเต็มตาม

ศักยภาพ และเปSนแบบอย�างท่ีดี 

1. รQอยละของครูและบุคลากรพัฒนาตนเองเต็มตาม

ศักยภาพและเปSนแบบอย�างท่ีดี 

3. พัฒนา

กระบวนการ

จัดการเรียนการ

สอนท่ีเนQนผูQเรียน

เปSนสําคัญ 

10. ครูและบุคลากรมีความความรูQ 

ความสามารถและทักษะทางวิชาชีพท่ีเนQน

ผูQเรียนเปSนสําคัญ 

1. รQอยละของครูและบุคลากรมีความความรูQ 

ความสามารถและทักษะทางวิชาชีพท่ีเนQนผูQเรียนเปSน

สําคัญ 
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ส�วนท่ี  3 
การกําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จ และงาน/โครงการ/กิจกรรม 

สนองกลยุทธ0 
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ส�วนท่ี  3 การกําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จ และแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมสนองกลยุทธ0 
 

กลยุทธ0ที ่1. พัฒนาคุณภาพของผู5เรียน 

เป-าหมาย 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

(ของเป-าหมาย) 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ผูQเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการสูง 

1. รQอยละของผูQเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางวิชาการสูง 
 

1.โครงการส�งเสริมทักษะภาษาไทย 
2.โครงการคนเก�งคณิตคิดคํานวณ 
3.โครงการส�งเสริมทักษะทางภาษาต�างประเทศ 
4.โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
5.โครงการวันวิชาการ 
 

2. ผูQเรียนมีทักษะในการ
เรียนรูQ และการดําเนินชีวิต 
 

1. รQอยละของผูQเรียนมีทักษะในการ
เรียนรูQและการดําเนินชีวิต 

1.แผนงานบริการสวัสดิภาพนักเรียน 
2.แผนงานกิจกรรมพัฒนาผูQเรียน 
3.แผนงานแนะแนว 
1.โครงการค�ายบูรณาการ 
2.โครงการส�งเสริมทักษะทางการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 
3.โครงการส�งเสริมทักษะทางศิลปะ 
4.โครงการค�ายศิลปะ 
5.โครงการส�งเสริมศักยภาพดQานกีฬา 
6.โครงการส�งเสริมการแสวงหาความรูQภายนอก 
7.โครงการส�งเสริมนวัตกรรม 
8.โครงการส�งเสริมสุขภาพ 
9.โครงการสัปดาห�หQองสมุด 
10.โครงการยอดนักอ�าน 
11.โครงการแนะแนวสัมพันธ� 
12.โครงการทุนการศึกษา 
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3. ผูQเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม และค�านิยมท่ีพึง
ประสงค� แสดงออกถึง
ความรักชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย� มีจิตสํานึก
ในการอนุรักษ�สิ่งแวดลQอม
และภูมิปcญญาไทย 
 

1. รQอยละของผูQเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม และค�านิยมท่ีพึงประสงค� 
แสดงออกถึงความรักชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย� มีจิตสํานึกใน
การอนุรักษ�สิ่งแวดลQอมและภูมิ
ปcญญาไทย 

1.แผนงานปกครอง 
2.แผนงานอภิบาลและแพร�ธรรม 
3.แผนงานสอนคําสอน 
1.โครงการวันสําคัญตามกลุ�มสาระการเรียนรูQ 
2.โครงการส�งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทย 
3.โครงการอภิบาล 
4.โครงการส�งเสริมการศึกษาพระคัมภีร� 
5.โครงการเทิดทูนสถาบัน ชาติ พระมหากษัตริย�  
 

เป-าหมาย 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

(ของเป-าหมาย) 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

  6.โครงการวันสําคัญทางศาสนา วัฒนธรรม  
ประเพณี   
7.โครงการส�งเสริมความสัมพันธ�   
8.โครงการกตัญ�ุตา-อําลา   
9.โครงการส�งเสริมคุณธรรมจริยธรรม                            
10.โครงการส�งเสริมสุนทรียภาพ                                      
11.โครงการประสานรัก 
 

4. ผูQเรียนมีทักษะการ
สื่อสารภาษาอังกฤษไดQ
อย�างดีเยี่ยม 
 

1. รQอยละของผูQเรียนมีทักษะการ
สื่อสารภาษาอังกฤษไดQอย�างดีเยี่ยม 

1.โครงการวัดความสามารถดQานภาษาอังกฤษ 
 
 

5. ผูQเรียนมีประสบการณ� ใน
การใชQเทคโนโลยีเพ่ือการ
เรียนรูQอย�างเหมาะสม 

1. รQอยละของผูQเรียนมีประสบการณ� 
ในการใชQเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรูQ
อย�างเหมาะสม 
 

1.โครงการค�ายคอมพิวเตอร� 
 
 
 

 
 
กลยุทธ0ที ่2. พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ  

เป-าหมาย 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

(ของเป-าหมาย) 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
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6. โรงเรียนมีการจัดการท่ี
เปSนระบบแบบมีส�วนร�วม  
มีสภาพแวดลQอม และการ
บริการท่ีเอ้ือต�อการเรียนรูQ 

1. ระดับคุณภาพของการบริหาร
และจัดการท่ีเปSนระบบ แบบมีส�วน
ร�วม มีการบริการท่ีดี และมี
สภาพแวดลQอมท่ีเอ้ือต�อการเรียนรูQ 
2. รQอยละของความพึงพอใจของผูQท่ี
เก่ียวขQองในการใชQบริการอยู�ใน
ระดับดีข้ึนไป 
 

1. แผนงานบริหารท่ัวไป 
2. แผนงานสารบรรณ 

3. แผนงานธุรการและประชาสัมพันธ� 
4. แผนงานการเงินและการบัญชี 
5. แผนงานหลักสูตร 
6. แผนงานหQองสมุดและแหล�งเรียนรูQ 
7. แผนงานสัมพันธ�ชุมชน 

8. แผนงานพัสดุ-ครุภัณฑ� 
9. แผนงานเทคโนโลยี 
10. แผนงานอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลQอม 
1.โครงการอนุรักษ�พลังงานและสิ่งแวดลQอม 
2. โครงการพัฒนาระบบจัดการนักเรียนอัตโนมัติ 
 

 

เป-าหมาย 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

(ของเป-าหมาย) 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

7. โรงเรียนมีการประกัน
คุณภาพภายในอย�างเปSน
ระบบ 

1. โรงเรียนมีการประกันคุณภาพ
ภายในเปSนระบบ และมีหลักฐาน
ร�องรอยชัดเจน 
2. ค�าเฉลี่ยของผลการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาอยู�ใน
ระดับดีข้ึนไป 
 

1. แผนงานนโยบายและแผน 

2. แผนงานประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ 

3. แผนงานสารสนเทศ 
 

8. โรงเรียนพัฒนางานและ
การเรียนรูQ โดยใชQชุมชน
การเรียนรูQทางวิชาชีพ  

1. โรงเรียนพัฒนางานและการ
เรียนรูQโดยใชQชุมชนการเรียนรูQทาง
วิชาชีพ (PLC) อย�างนQอยปRละ 2 
เรื่อง 
 

1. โครงการชุมชนการเรียนรูQทางวิชาชีพ (PLC) 

9. ครูและบุคลากรพัฒนา
ตนเองเต็มตามศักยภาพ 
และเปSนแบบอย�างท่ีดี 

1. รQอยละของครูและบุคลากร
พัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ 
และเปSนแบบอย�างท่ีดี 
 

1.แผนงานพัฒนาบุคลากร 
2. งานบํารุงรักษาบุคลากร 
3. โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ิมศักยภาพครู 
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กลยุทธ0ที ่3. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน5นผู5เรียนเป*นสําคัญ 

เป-าหมาย 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

(ของเป-าหมาย) 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

10. ครูและบุคลากรมีความ
ความรูQ ความสามารถและ
ทักษะทางวิชาชีพท่ีเนQนผูQเรียน
เปSนสําคัญ 

1. รQอยละของครูและบุคลากรมี
ความความรูQ ความสามารถและ
ทักษะทางวิชาชีพท่ีเนQนผูQเรียนเปSน
สําคัญ 
 

1. แผนงานสรรหาบุคลากร 

2. แผนงานการจัดการเรียนการสอน 

3. แผนงานนิเทศการเรียนการสอน 

4. แผนงานทะเบียนและวัดผล 

5. แผนงานวิจัยในชั้นเรียน 
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ส�วนท่ี  4 
การกําหนดแผนการดําเนินงาน และงบประมาณ 
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ส�วนที่ 4  การกําหนดแผนการดําเนินงาน และงบประมาณ 
 
กลยุทธ0ที ่1  พัฒนาคุณภาพของผู5เรียน 

เป-าหมาย 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

(ของเป-าหมาย) 

ตัวชี้วัดความสําเร็จรายปN 
(ของเป-าหมาย) 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

สนอง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

 

ฝ[ายรับผิดชอบ 
 ปN 

2562 
ปN 

2563 
ปN  

2564 

1. ผูQเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการสูง 

1. รQอยละของ
ผูQเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางวิชาการสูง 

75 78 80 1.โครงการส�งเสริมทักษะภาษาไทย 
2.โครงการคนเก�งคณิตคิดคํานวณ 
3.โครงการส�งเสริมทักษะทางภาษาต�างประเทศ 
4.โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
5.โครงการวันวิชาการ 
 
 

5,000 
17,400 
17,500 
22,200 
50,000 

มาตรฐานที่ 1 ฝ�ายวิชาการ 
 

2. ผูQเรียนมี
ทักษะในการ
เรียนรูQ และการ
ดําเนินชีวิต 
 

1. รQอยละของ
ผูQเรียนมีทักษะใน
การเรียนรูQ และการ
ดําเนินชีวิต 

90 93 95 1.แผนงานบริการสวัสดิภาพนักเรียน 
2.แผนงานกิจกรรมพัฒนาผูQเรียน 
3.แผนงานแนะแนว 
1.โครงการค�ายบูรณาการ 
2.โครงการส�งเสริมทักษะทางการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

190,400 
1,644,700 

16,300 
442,000 
15,000 

 

มาตรฐานที่ 1 ฝ�ายวิชาการ 
ฝ�ายกิจการนักเรียน 
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3.โครงการส�งเสริมทักษะทางศิลปะ 
4.โครงการค�ายศิลปะ 
5.โครงการส�งเสริมศักยภาพดQานกีฬา 

19,700 
95,200 
3,600 

เป-าหมาย 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

(ของเป-าหมาย) 

ตัวชี้วัดความสําเร็จรายปN 
(ของเป-าหมาย) 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

สนอง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

 

ฝ[ายรับผิดชอบ 
 ปN 

2562 
ปN 

2563 
ปN 

2564 

     6.โครงการส�งเสริมการแสวงหาความรูQภายนอก 
7.โครงการส�งเสริมนวัตกรรม 
8.โครงการส�งเสริมสุขภาพ 
9.โครงการสัปดาห�หQองสมุด 
10.โครงการยอดนักอ�าน 
11. โครงการแนะแนวสัมพันธ� 
12. โครงการทุนการศึกษา  
13. โครงการส�งเสริมสุนทรียภาพ 
14. โครงการดQานโภชนาการ 

 969,700 
101,500 
40,000 
9,000 
7,500 

95,500 
883,700 
70,000 
13,600 

  

3. ผูQเรียนมี
คุณธรรม 
จริยธรรม และ
ค�านิยมที ่

1. รQอยละของ
ผูQเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม และ
ค�านิยมที่พึง

90 93 95 1.แผนงานปกครอง 
2.แผนงานแพร�ธรรม 
3.แผนงานสอนคําสอน 
1.โครงการวันสําคัญตามกลุ�มสาระการเรียนรูQ 

191,800 
363,400 

4,500 
61,500 

มาตรฐานที่ 1 ฝ�ายกิจการนักเรียน 
ฝ�ายอภิบาลและ
แพร�ธรรม 
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พึงประสงค�
แสดงออกถึง
ความรักชาติ 
ศาสนาและ
พระมหากษัตริย� 
มีจิตสํานึกในการ
อนุรักษ� 

ประสงค� แสดงออก
ถึงความรักชาติ 
ศาสนาและ
พระมหากษัตริย� 
มีจิตสํานึกในการ
อนุรักษ�สิ่งแวดลQอม
และภูมิปcญญาไทย 

2.โครงการส�งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทย 
3.โครงการเทิดทูนสถาบันชาติ พระมหากษัตริย�   
4.โครงการวันสําคัญทางศาสนา วัฒนธรรม  
ประเพณี   
5.โครงการส�งเสริมความสัมพันธ�   
6.โครงการกตัญ�ุตา-อําลา   
7. โครงการส�งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

39,600 
100,700 
405,100 

 
1,187,300 

361,400 
48,500  

 

เป-าหมาย 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

(ของเป-าหมาย) 

ตัวชี้วัดความสําเร็จรายปN 
(ของเป-าหมาย) 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

สนอง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

 

ฝ[ายรับผิดชอบ 
 ปN 

2562 
ปN 

2563 
ปN 

2564 

สิ่งแวดลQอมและ
ภูมิปcญญาไทย 

    8. โครงการประสานรัก 
9. โครงการอภิบาล 
10. โครงการส�งเสริมการศึกษาพระคัมภีร� 
 
 

81,200 
265,500 
  44,900 

 

  

4. ผูQเรียนมี
ทักษะการ
สื่อสาร
ภาษาอังกฤษไดQ

1. รQอยละของ
ผูQเรียนมีทักษะการ
สื่อสาร
ภาษาอังกฤษไดQ

80 85 90 1.โครงการวัดความสามารถดQานภาษาอังกฤษ 
 
 
 

270,000 มาตรฐานที่ 1 ฝ�ายวิชาการ 
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อย�างดีเยี่ยม อย�างดีเยี่ยม  
 
 

5. ผูQเรียนมี
ประสบการณ� 
ในการใชQ
เทคโนโลยีเพื่อ
การเรียนรูQอย�าง
เหมาะสม 
 
 

1. รQอยละของ
ผูQเรียนมี
ประสบการณ� ใน
การใชQเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนรูQ
อย�างเหมาะสม 
 

90 93 95 1.โครงการค�ายคอมพิวเตอร�  
(coding-playing camp) 
 

80,000 มาตรฐานที่ 1 ฝ�ายวิชาการ 
 

กลยุทธ0ที ่2  พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ 

เป-าหมาย 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

(ของเป-าหมาย) 

ตัวชี้วัดความสําเร็จรายปN 
(ของเป-าหมาย) 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

สนอง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

 

ฝ[ายรับผิดชอบ 
 ปN 

2562 
ปN 

2563 
ปN 

2564 

6. โรงเรียนมี
การจัดการที่
เปSนระบบ
แบบมีส�วน

1.ระดับคุณภาพของ
การบริหาร และ
จัดการที่เปSนระบบ 
แบบมีส�วนร�วม มีการ

ดีเลิศ 
 
 
 

ยอด
เยี่ยม 

 
 

ยอด
เยี่ยม 

 
 

1. แผนงานบริหารทั่วไป 
2. แผนงานสารบรรณ 

3. แผนงานธุรการและประชาสัมพันธ� 
4. แผนงานการเงินและการบัญชี 

301,100 
4,000 

512,500 
148,000 

มาตรฐานที่ 2 ฝ�ายบริหารจัดการ 
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ร�วมมีสภาพ 
แวดลQอม 
และการ
บริการที่เอื้อ
ต�อการเรียนรูQ 

บริการที่ดีและมี
สภาพแวดลQอมที่เอื้อ
ต�อการเรียนรูQ 
2. รQอยละของความ
พึงพอใจของผูQที่
เกี่ยวขQองในการใชQ
บริการอยู�ในระดับดี
ขึ้นไป 

 
 
 

80 

 
 
 

85 

 
 
 

90 

5. แผนงานหลักสูตร 
6. แผนงานหQองสมุดและแหล�งเรียนรูQ 
7. แผนงานสัมพันธ�ชุมชน 

8. แผนงานพัสดุ-ครุภัณฑ� 
9. แผนงานเทคโนโลยี 
10. แผนงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลQอม 
1.โครงการอนุรักษ�พลังงานและสิ่งแวดลQอม 
2. โครงการพัฒนาระบบจัดการนักเรียนอัตโนมัติ 
 
 

6,000 
73,800 
5,500  

1,937,250 
1,444,260 
1,442,069 

119,000 
820,000 

ฝ�ายวิชาการ 
 
ฝ�ายกิจการนักเรียน 
ฝ�ายทรัพยากรเพื่อ
การเรียนการสอน 
 

7. โรงเรียนมี
การประกัน
คุณภาพ
ภายในอย�าง
เปSนระบบ 

1. โรงเรียนมีการ
ประกันคุณภาพ
ภายในเปSนระบบและ
มีหลักฐานร�องรอย
ชัดเจน 

ดีเลิศ 
 
 
 

 

ยอด
เยี่ยม 

 
 

 

ยอด
เยี่ยม 

 
 

 

1. แผนงานนโยบายและแผน 
2. แผนงานประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ 
3. แผนงานสารสนเทศ 
 

231,200 
50,000 
10,000 

มาตรฐานที่ 2 ฝ�ายมาตรฐาน
คุณภาพ 
 

เป-าหมาย 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

(ของเป-าหมาย) 

ตัวชี้วัดความสําเร็จรายปN 
(ของเป-าหมาย) 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

สนอง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

 

ฝ[ายรับผิดชอบ 
 ปN 

2562 
ปN 

2563 
ปN 

2564 

 2. ค�าเฉลี่ยของผลการ ดีเลิศ ยอด ยอด     
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ประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาอยู�
ในระดับดีขึ้นไป 

เยี่ยม เยี่ยม 

8. โรงเรียน
พัฒนางาน
และการ
เรียนรูQ โดยใชQ
ชุมชนการ
เรียนรูQทาง
วิชาชีพ  

1. โรงเรียนพัฒนางาน
และการเรียนรูQโดยใชQ
ชุมชนการเรียนรูQทาง
วิชาชีพ (PLC) อย�าง
นQอยปRละ 2 เรื่อง 
 

ดีเลิศ 
 

ยอด
เยี่ยม 

 

ยอด
เยี่ยม 

 

1. โครงการชุมชนการเรียนรูQทางวิชาชีพ (PLC) ....................
. 

มาตรฐานที่ 2 ฝ�ายบุคลากร 
ฝ�ายวิชาการ 
 

9. ครูและ
บุคลากร
พัฒนาตนเอง
เต็มตาม
ศักยภาพ 
และเปSน
แบบอย�างที่ดี 
 

1. รQอยละของครูและ
บุคลากรพัฒนาตนเอง
เต็มตามศักยภาพ และ
เปSนแบบอย�างที่ดี 
 

90 93 95 1.แผนงานพัฒนาบุคลากร 
2.แผนงานบํารุงรักษาบุคลากร 
3. โครงการพัฒนาบุคลากรเพิ่มศักยภาพครู 
 
 

130,500 
1,815,700 

225,400 

มาตรฐานที่ 3 ฝ�ายบุคลากร 
 

 
กลยุทธ0ที ่3. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน5นผู5เรียนเป*นสําคัญ 
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เป-าหมาย 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

(ของเป-าหมาย) 

ตัวชี้วัดความสําเร็จรายปN 
(ของเป-าหมาย) 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

สนอง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

 

ฝ[ายรับผิดชอบ 
 ปN 

2562 
ปN 

2563 
ปN 

2564 

10. ครูผูQสอน
มีความ
ความรูQ 
ความสามารถ
และทักษะ
ทางวิชาชีพที่
เนQนผูQเรียน
เปSนสําคัญ 
 
 
 
 
 

1. รQอยละของ
ครูผูQสอนมีความ
ความรูQความสามารถ
และทักษะทางวิชาชีพ
ที่เนQนผูQเรียนเปSน
สําคัญ 
 

90 93 95 1. แผนงานสรรหาบุคลากร 

2. แผนงานการจัดการเรียนการสอน 

3. แผนงานนิเทศการเรียนการสอน 

4. แผนงานทะเบียนและวัดผล 

5. แผนงานวิจัยในชั้นเรียน 

 

1,900 
489,400 

5,200 
391,300 

3,500 
 

มาตรฐานที่ 3 ฝ�ายวิชาการ 
ฝ�ายบุคลากร 
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ส�วนท่ี  5 
แหล�งวิทยาการภายนอกท่ีให5การสนับสนุนทางวิชาการ 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 



52 

แผนพัฒนาฯ 2560-2564(ปรับปรุง 2562-2564) 

 

 

                                                                                                      

 
 
 
 
 
 

ส�วนท่ี 5 แหล�งวิทยาการภายนอกท่ีให5การสนับสนุนทางวิชาการ 
 

  แหล�งวิทยาการภายนอกท่ีสนับสนุนใหQการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ประสบความสําเร็จไดQแก� 
 
 1. สถานศึกษา หน�วยงาน หรือสถาบันอุดมศึกษา 

 1.1 สํานักงานคณะกรรมการส�งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)   
 1.2 สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพภายนอก (องค�กรมหาชน) หรือ สมศ. 

1.3 การไฟฟyานครหลวง  
1.4 สํานักงานเขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 

 1.5 สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห�งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ�  ร�วมกับสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส 

 1.7 มหาวิทยาลัยมหิดล 

 1.8 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลQาเจQาคุณทหารลาดกระบัง 
 1.9 มหาวิทยาลัยรังสิต 
 1.10 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) 

  1.11 Mainichi Academic   ศูนย�แนะแนวศึกษาต�อประเทศญ่ีปุ�นครบวงจร 

 
 2. ภูมิปVญญาท5องถ่ิน  
  2.1  กิจกรรมสายสัมพันธ�แบ�งปcนใหQลูก (ผูQปกครองมาใหQความรูQอาชีพตนเองกับนักเรียนในหQองท่ีลูกเรียนอยู�  
           ภาคเรียนละ 1 ครั้งต�อหQองเรียน) 
   

 3. แหล�งการเรียนรู5ภายนอกสถานศึกษา 
         3.1  ค�ายลูกเสือภูริทัต อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 
   3.2 ค�ายลูกเสือป�าสัก อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 
   3.3 ค�ายลูกเสือหุบพญาแคมป� อ.บQานนา จ.นครนายก           
   3.4 พิพิธภัณฑ�วิทยาศาสตร� (อพวช.)  จ.ปทุมธานี 
   3.5 อุทธยานประวัติศาสตร�   จ.อยุธยา 
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   3.6 วัดพระพุทธบาท จ. สระบุรี 
   3.7 พระราชวังละโวQ จ.ลพบุรี 
   3.8 สักการะสถานคุณพ�อนิโคลัส  จ.นครปฐม 
   3.9 พิพิธภัณฑ�บางกอก (บQานของอาจารย�วราภรณ� ศิษย�เก�า ร.ร.อัสสัมชัญคอนแวนต� ) 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ส�วนท่ี  6 

    การกําหนดบทบาทหน5าท่ีบุคลากรของโรงเรียน 
และผู5มีส�วนเก่ียวข5อง 
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ส�วนท่ี 6 การกําหนดบทบาทหน5าท่ีบุคลากรของโรงเรียนและผู5มีส�วนเก่ียวข5อง 
         
  การดําเนินงานจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ�งเนQนคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ผูQมีส�วนเก่ียวขQอง มีบทบาทหนQาท่ีดังนี้ 
 
1. ผู5รับใบอนุญาต มีอํานาจหนQาท่ีดังนี้ 

1) เปSนผูQแทนของโรงเรียนในการทํานิติกรรมกับบุคคลภายนอก โดยลงลายมือชื่อและประทับตราของโรงเรียน 
2) เปSนผูQบริหารและรับผิดชอบสูงสุดของโรงเรียน สนับสนุนใหQผูQอํานวยการ ผูQจัดการและคณะผูQร�วม 
    งานดําเนินการตามวัตถุประสงค�และนโยบายของโรงเรียน 
3) คณะกรรมการบริหารขอเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง “ตราสารจัดต้ัง” ของโรงเรียนตQองไดQรับความเห็นชอบ 

และรับรองจากผูQรับใบอนุญาตก�อนดําเนินการจัดส�งขออนุญาต 
4) แต�งต้ังผูQปฏิบัติหนQาท่ีแทนผูQรับใบอนุญาต  และเปSนผูQแทนของนิติบุคคลในการทํานิติกรรมกับหน�วยงาน

ภายนอก  โดยลงลายมือชื่อและประทับตราโรงเรียน 
 

2. ผู5จัดการ มีหนQาท่ีดังนี้ 
1) ดูแลรับผิดชอบเก่ียวกับการเงิน  งบประมาณของโรงเรียน 
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2) ดูแลรับผิดชอบการบริหารงานท่ัวไปของโรงเรียน 
3) รับผิดชอบในการจัดวางระบบบัญชีและจัดทําบัญชี  โดยจัดทําสมุดรายวันท่ัวไป  บัญชีแยกประเภท  จัดทํางบ
ทดลองและรายงานทางการเงิน  ตามมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว�าดQวยการบัญชี 

 
3. ผู5อํานวยการ  มีหนQาท่ีและความรับผิดชอบดังนี้ 
 1) เปSนผูQรับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษา 
 2) ดูแลรับผิดชอบงานดQานวิชาการของโรงเรียน 

3) แต�งต้ังและถอดถอน ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจQาหนQาท่ีของโรงเรียนตามระเบียบท่ีคณะกรรมการ
กําหนด 

4) ควบคุมปกครองครู  บุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียนของโรงเรียน 
5) จัดทําทะเบียนครู  บุคลากรทางการศึกษา  เจQาหนQาท่ี  นักเรียน  และเอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวกับการใหQ 
    การศึกษา  ตามระเบียบท่ีสํานักบริหารงานคณะกรรมการส�งเสริมการศึกษาเอกชนกําหนด 
6) จัดทําหลักฐานเก่ียวกับการวัดและประเมินผลทางการศึกษาตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด 
7. ปฏิบัติหนQาท่ีอ่ืนอันเก่ียวกับวิชาการตามระเบียบและขQอบังคับของทางราชการรวมท้ังขQอบังคับในตราสาร 
    จัดต้ัง  นโยบาย  ระเบียบและขQอบังคับของโรงเรียนและหนQาท่ีอ่ืนตามท่ีกําหนดไวQในพระราชบัญญัติ 
    โรงเรียนเอกชน  พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 

4. คณะเซอร0/คณะครูผู5ร�วมบริหาร (หัวหน5าฝ[าย/หัวหน5างาน/หัวหน5ากลุ�มสาระการเรียนรู5)   มีบทบาทหนQาท่ีดังนี้ 
 1) วิเคราะห� ศึกษานโยบาย ยุทธศาสตร�การจัดการศึกษาของชาติ และสภาพความตQองการของทQองถ่ินชุมชน  
              สภาพการจัดการศึกษา ปcญหาและความตQองการจําเปSน อย�างเปSนระบบ นํามากําหนดวิสัยทัศน� พันธกิจ  
              เปyาหมายและความสําเร็จของสถานศึกษาร�วมกับบุคลากรและผูQมีส�วนเก่ียวขQองทุกฝ�าย 

2) ส�งเสริมความรูQความเขQาใจและความตระหนักในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษากับครู บุคลากรและ 
              ผูQเก่ียวขQองทุกฝ�าย รวมท้ังการจัดระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 3) แต�งต้ังคณะกรรมการ คณะทํางาน และมอบหมายหนQาท่ีรับผิดชอบในการดําเนินงานตามกระบวนการใน 
              การประกันคุณภาพการศึกษา รวมท้ังการกําหนดบทบาทหนQาท่ีและแนวทางความร�วมมือของครู ผูQเรียน  
              ผูQปกครอง องค�กรชุมชน 
 4) จัดสรรงบประมาณและทรัพยากร เพ่ือใชQในแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ�งคุณภาพตาม 
              มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (ระยะ 5 ปR) และแผนปฏิบัติกิจกรรมประจําปR 
 5) ร�วมประชุมปฏิบัติการและร�วมระดมพลังสมองในการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ี  
               มุ�งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (ระยะ 5 ปR) และแผนปฏิบัติกิจกรรมประจําปR 
 6) สนับสนุน อํานวยความสะดวก รวมท้ังการแกQไข ปcญหาอุปสรรคต�าง ๆ ในการจัดทําแผนพัฒนาการจัด 
              การศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ�งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (ระยะ 5 ปR) และ 
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              แผนปฏิบัติกิจกรรมประจําปR 
 7) ดําเนินกิจกรรม/โครงการ สรุปรวบรวมรายงาน และประเมินผลกิจกรรม/โครงการ ตามแผนพัฒนาการจัด 
              การศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ�งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (ระยะ 5 ปR) และ 
              แผนปฏิบัติกิจกรรมประจําปR 

8) ตรวจสอบ กํากับ ติดตาม กระบวนการจัดทําแผน รวมท้ังจัดใหQมีการประเมินคุณภาพของแผนการจัด 
    การศึกษาท่ีมุ�งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (ระยะ 5 ปR) และแผนปฏิบัติกิจกรรม 
    ประจําปR 

 9) จัดใหQมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา และจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําปR 
              นําเสนอต�อผูQมีส�วนเก่ียวขQอง และใชQเปSนขQอมูลในการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีมุ�งคุณภาพตาม 
              มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (ระยะ 5 ปR) ต�อไป 

10) สรุปขQอมูลสารสนเทศเก่ียวกับการดําเนินงานของสถานศึกษา ผลการประเมินคุณภาพผูQเรียน ผลงาน 
     ดีเด�นของผูQเรียน ศักยภาพของครู สภาพการจัดการเรียนการสอน ปcญหาและสภาพความตQองการจําเปSน  
     นโยบาย ยุทธศาสตร�การพัฒนาคุณภาพกาศึกษา ความตQองการของผูQปกครอง ผูQเรียน และชุมชน 

  

4.  ครูผู5สอน   
 1) ดําเนินการสอนตามตารางสอนตลอดจนวัดประเมินผลการเรียนการสอนตามรหัสวิชา/กิจกรรมเพ่ิมเติม 
              ตามท่ีไดQรับมอบหมายอย�างเต็มความสามารถ 
 2) สนับสนุน อํานวยความสะดวกใหQการดําเนินงานในโรงเรียนดําเนินไปอย�างมีประสิทธิภาพในงานอ่ืนๆ 
              ตามท่ีไดQรับมอบหมาย 
 

5. บุคลากรทางการศึกษา 
 1) สนับสนุน อํานวยความสะดวกใหQการดําเนินงานในโรงเรียนดําเนินไปอย�างมีประสิทธิภาพในดQานงาน 
              ธุรการ เช�น งานประชาสัมพันธ� งานติดต�อธุระต�างๆ  งานจัดทําเอกสารประกอบการสอน งานพิมพ�  
              งานสารบรรณ 
 2) สนับสนุน อํานวยความสะดวกใหQการดําเนินงานในโรงเรียนดําเนินไปอย�างมีประสิทธิภาพในดQานงาน 
              สุขภาพ เช�น งานพยาบาล งานตรวจสุขภาพ งานแนะแนว 
 3) สนับสนุน อํานวยความสะดวกใหQการดําเนินงานในโรงเรียนดําเนินไปอย�างมีประสิทธิภาพในดQานงานซ�อม 
              บํารุง  เช�น งานไฟฟyา แอร�  งานช�าง โต�ะ เกQาอ้ี  
6. เจ5าหน5าท่ีของโรงเรียน (พนักงาน) 
 1) สนับสนุน อํานวยความสะดวกใหQการดําเนินงานในโรงเรียนดําเนินไปอย�างมีประสิทธิภาพในการจําหน�าย 
              อาหาร น้ําด่ืม 
 2) สนับสนุน อํานวยความสะดวกใหQการดําเนินงานในโรงเรียนดําเนินไปอย�างมีประสิทธิภาพในการจัด 
              หQองเรียน ทําความสะอาดหQองเรียน หQองสุขา จัดสถานท่ี 
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 3) สนับสนุน อํานวยความสะดวกใหQการดําเนินงานในโรงเรียนดําเนินไปอย�างมีประสิทธิภาพในการขับรถ 
              โรงเรียน 
   
7. นักเรียน 
 1) เขQาเรียนตามตารางเรียนท่ีโรงเรียนกําหนด 
 2) ปฏิบัติและเขQาร�วมตาม งาน/โครงการ/กิจกรรม ท่ีโรงเรียนจัดข้ึนตามบทบาทท่ีกําหนด 
 3) ร�วมแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาการเรียนการสอนตามโอกาสอย�างเหมาะสม 

4) ใหQขQอมูลและร�วมวิเคราะห�ขQอมูลสารสนเทศเก่ียวกับชุมชน สภาพปcญหาและความตQองการของผูQปกครอง 
    และนักเรียน การช�วยเหลือสนับสนุนโรงเรียน การพัฒนาคุณภาพผูQเรียนและการศึกษาต�อ 

 
8. คณะกรรมการบริหารโรงเรียน   
      ใหQมีอํานาจหนQาท่ีตามท่ีบัญญัติไวQในพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน  พ.ศ. 2550  ดังต�อไปนี้ 

1. กําหนดนโยบายท่ีสนองตอบการศึกษาคาทอลิก  ตามปรัชญาและเจตนารมณ�ในการก�อต้ังโรงเรียนของ 
   มูลนิธิส�งเสริมการศึกษาคณะภคินีเซนต�ปอล เดอ ชาร�ตร แห�งประเทศไทย 
2. ออกระเบียบ  และขQอบังคับต�าง ๆ ของโรงเรียน 
3. ใหQความเห็นชอบนโยบาย  และแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน 
4. ใหQคําแนะนําการบริหารและการจัดการโรงเรียน  ดQานบุคลากร  แผนงานงบประมาณ  วิชาการ  กิจกรรม 
   นักเรียน  อาคารสถานท่ี  และความสัมพันธ�กับชุมชน 
5. กํากับดูแลใหQมีระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 
6. ติดตามการปฏิบัติงานของผูQอํานวยการ 
7. ใหQความเห็นชอบการกูQยืมเงินครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกันเกินรQอยละสิบหQาของมูลค�าของทรัพย�สิน 

ท่ี โรงเรียนในระบบมีอยู�ขณะนี้   ในกรณี ท่ีคณะกรรมการบริหารไม�ใหQความเห็นชอบการกูQยืมเงิน 
คณะกรรมการตQองเสนอทางเลือกท่ีปฏิบัติไดQใหQแก�โรงเรียนในระบบดQวย เวQนแต�คณะกรรมการจะเห็นว�า 
การกูQยืมเงินนั้นมิไดQเปSนไปเพ่ือประโยชน�ของการดําเนินกิจการโรงเรียน และท้ังไม�สอดคลQองกับวิธีปฏิบัติของ
มูลนิธิส�งเสริมการศึกษาคณะภคินีเซนต�ปอล เดอ ชาร�ตร แห�งประเทศไทย ท้ังนี้การกูQยืมเงินทุกครั้งจะตQอง
ไดQรับการอนุมัติจากผูQรับใบอนุญาตก�อนจึงจะดําเนินการไดQ 

8. ใหQความเห็นชอบการกําหนดค�าธรรมเนียมการศึกษาและค�าธรรมอ่ืนของโรงเรียน 
9. ใหQความเห็นชอบรายงานประจําปR  งบการเงินประจําปR  และการแต�งต้ังผูQสอบบัญชี 
10. พิจารณาคํารQองทุกข�ของครู  ผูQปกครองและนักเรียน 
11. ใหQความเห็นชอบในการขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดต้ัง 
12. ใหQความเห็นชอบในการขอเปลี่ยนแปลงรายการในรายละเอียดเก่ียวกับกิจการ 
     โรงเรียนอย�างสอดคลQองกับแนวทางปฏิบัติของมูลนิธิส�งเสริมการศึกษาคณะภคินีเซนต�ปอล เดอ ชาร�ตร    
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     แห�งประเทศไทย 
13. ดําเนินการจัดสรรผลกําไรท่ีไดQจาการดําเนินกิจการของโรงเรียนในแต�ละปR  เขQากองทุนส�งเสริมโรงเรียน  
     ในระบบ  กองทุนสํารอง  กองทุนอ่ืน  และจัดสรรใหQผูQรับใบอนุญาตตามท่ีบัญญัติไวQใน  มาตรา 45  ของ 
     พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 
14. ดําเนินการใหQมีการตรวจสอบบัญชีของโรงเรียน  เพ่ือตรวจสอบและแสดงความเห็นต�องบการเงินของ 
     โรงเรียนภายในหกสิบวันนับต้ังแต�วันสิ้นรอบปRบัญชี  ตามหลักเกณฑ�และวิธีการท่ีสํานักบริหารงาน 

คณะกรรมการส�งเสริมการศึกษาเอกชนกําหนด  ตามท่ีบัญญัติไวQมาตรา 47  ของพระราชบัญญัติโรงเรียน
เอกชน พ.ศ. 2550 

15. แต�งต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือปฏิบัติงานอย�างหนึ่งอย�างใดในการดําเนินงานของโรงเรียนตามท่ีคณะ  
     กรรมการบริหารโรงเรียนมอบหมาย 
16. ดําเนินการอ่ืนตามท่ีกฎหมายระบุ ใหQเปSนอํานาจหนQาท่ีของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
17. ดําเนินการอ่ืนใดนอกจาก 16 ขQอนี้  โดยท่ี “ผูQรับใบอนุญาต”  ไม�มีส�วนรูQเห็น  หรือ “เห็นชอบ”  ใหQถือ 
     ว�าเปSนความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเปSนส�วนรวมหรือแต�ละบุคคลของคณะ 
     กรรมการบริหาร ตามกฎหมายเปSนกรณี ๆ ไป 

 
9. บิดา มารดา ผู5ปกครอง 

1) ใหQการดูแลอบรม สั่งสอนบุตรหลานและนักเรียนในปกครองอย�างเอาใจใส�ใกลQชิดอย�างสมํ่าเสมอ 
2) ใหQขQอมูลและร�วมวิเคราะห�ขQอมูลสารสนเทศเก่ียวกับชุมชน สภาพปcญหาและความตQองการของผูQปกครอง 
    และนักเรียน การช�วยเหลือสนับสนุนโรงเรียน การพัฒนาคุณภาพผูQเรียนและการศึกษาต�อ 

 3) ร�วมประชุมหารือ สัมมนาเพ่ือกําหนดวิสัยทัศน� พันธกิจ เปyาหมายและความสําเร็จของสถานศึกษากับ 
              บุคลากรและผูQมีส�วนเก่ียวขQองทุกฝ�ายและพบครูตามท่ีโรงเรียนเชิญ  เช�น  การปฐมนิเทศเปUดภาคเรียน  
              การรับผลสอบ การร�วมงานตามประเพณีต�าง ๆ งานวันวิชาการ งานลอยกระทง งานคริสต�มาส งานวันพ�อ   
              วันแม�   เปSนตQน                             
 4) ใหQการสนับสนุนการใชQงบประมาณและทรัพยากร เพ่ือใชQตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีมุ�งคุณภาพ 
              ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการประจําปR 
 5) ร�วมนําเสนอสะทQอนผลจากการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา               
              สู�กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในปRต�อไป 
 
10. องค0กร ชุมชน และท5องถ่ิน (ถ5ามี) 
       1) นําเสนอและร�วมวิเคราะห�ขQอมูลสารสนเทศเก่ียวกับชุมชน สภาพปcญหาและความตQองการของทQองถ่ิน 
              ชุมชน แหล�งเรียนรูQ ภูมิปcญญาและวิทยากรในทQองถ่ิน นโยบายและทิศทางพัฒนาชุมชน การสนับสนุน 
              งบประมาณและทรัพยากรจากชุมชน การพัฒนาคุณภาพผูQเรียนและการศึกษาต�อ 
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 2) ร�วมจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีมุ�งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และ 
              แผนปฏิบัติการประจําปR 
 3) ใหQการสนับสนุนการใชQงบประมาณและทรัพยากร เพ่ือใชQตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีมุ�งคุณภาพ 
              ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (ระยะ 5 ปR) และแผนปฏิบัติการประจําปR 
 4) ร�วมกิจกรรม/โครงการท่ีเก่ียวขQองตามแผนปฏิบัติการประจําปR 
 5) ร�วมนําเสนอและสะทQอนผลจากการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาสู�กระบวนการพัฒนา 
              คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในปRต�อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ส�วนท่ี  7  

    การกํากับ ติดตามและประเมินผล การดําเนินงาน 
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ส�วนท่ี 7  การกํากับ ตดิตามและประเมินผลการดําเนินงาน 
 

  การกํากับ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน เปSนกระบวนการท่ีโรงเรียนตQองดําเนินการอย�างต�อเนื่อง ดQวย
การติดตามและประเมินผล เพ่ือแกQไขปcญหา พัฒนาใหQมีประสิทธิภาพอันจะก�อใหQเกิดประสิทธิผลท่ีดี โดยตQองมีกําหนด
วิธีการ เครื่องมือ ระยะเวลา ผูQรับผิดชอบในการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามเปyาหมายในแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา การกํากับติดตามและประเมินผลการดําเนินงานท่ีดี ควรกําหนดปฏิทินการติดตาม การ
ดําเนินงาน มีผูQรับผิดชอบชัดเจน มีเครื่องมือตรงตามเปyาหมายดังนี้ 

 
กลยุทธ0ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพของผู5เรียน 
 

เป-าหมาย 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

(ของเป-าหมาย) 
วิธีการและ 
เครื่องมือ 

ระยะเวลา ฝ[ายท่ีรับผิดชอบ 

1. ผูQเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางวิชาการสูง 

1.รQอยละ 75 ของผูQเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการสูง 

- ทดสอบโดยใชQแบบ
สอบวัดความสามารถ
ดQานต�างๆ ของโรงเรียน 
- ผลงานการสรQาง
นวัตกรรม 
- ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 8 สาระฯ 

1 ครั้ง/ภาค
เรียน 
 
1 ครั้ง/ภาค
เรียน 
2 ครั้ง/ภาค
เรียน 

วิชาการ 
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2. ผูQเรียนมีทักษะใน
การเรียนรูQ และการ
ดําเนินชีวิต 
 
 

1. รQอยละ 90 ของผูQเรียน
มีทักษะในการเรียนรูQ และ
การดําเนินชีวิต 

- แบบประเมิน 
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

1 ครั้ง/ภาค
เรียน 
 

วิชาการ 

3. ผูQเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม และค�านิยม
ท่ีพึงประสงค� 
แสดงออกถึงความรัก
ชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย� มี
จิตสํานึกในการอนุรักษ�
สิ่งแวดลQอมและภูมิ
ปcญญาไทย 
 
 

1. รQอยละ 90 ของผูQเรียน
มีคุณธรรม จริยธรรม 
และค�านิยมท่ีพึงประสงค� 
แสดงออกถึงความรักชาติ 
ศาสนาและ
พระมหากษัตริย� 
มีจิตสํานึกในการอนุรักษ�
สิ่งแวดลQอมและภูมิปcญญา
ไทย 
 

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

1 ครั้ง/ภาค
เรียน 
 
1 ครั้ง/ภาค
เรียน 
 

กิจการนักเรียน 
อภิบาลและแพร�
ธรรม 
วิชาการ 

เป-าหมาย 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

(ของเป-าหมาย) 
วิธีการและ 
เครื่องมือ 

ระยะเวลา ฝ[ายท่ีรับผิดชอบ 

4. ผูQเรียนมีทักษะการ
สื่อสารภาษาอังกฤษไดQ
อย�างดีเยี่ยม 
 

1. รQอยละ 80 ของผูQเรียน
มีทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษไดQอย�างดี
เยี่ยม 

- แบบประเมิน 
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 
- แบบทดสอบการ
สื่อสารภาษาอังกฤษตาม
มาตรฐาน CEFR ม.1-6 
 

1 ครั้ง/ภาค
เรียน 
 
ปRละ 1 ครั้ง 
 

วิชาการ 

5. ผูQเรียนมี
ประสบการณ� ในการใชQ
เทคโนโลยีเพ่ือการ
เรียนรูQอย�างเหมาะสม 

1. รQอยละ 90 ของผูQเรียน
มีประสบการณ� ในการใชQ
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรูQ
อย�างเหมาะสม 
 

- ทดสอบโดยใชQแบบ
สอบวัดความสามารถ
ดQานเทคโนโลยีของ
โรงเรียน 
- แบบประเมิน 

1 ครั้ง/ภาค
เรียน 
 
 
1 ครั้ง/ภาค

วิชาการ 
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แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 
- ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคอมพิเตอร� 
 
 

เรียน 
 
2 ครั้ง/ภาค
เรียน 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลยุทธ0ท่ี 2 . พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ  
 

เป-าหมาย 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

(ของเป-าหมาย) 
วิธีการและ 
เครื่องมือ 

ระยะเวลา ฝ[ายท่ีรับผิดชอบ 

6. โรงเรียนมีการ
จัดการท่ีเปSนระบบ
แบบมีส�วนร�วม มี
สภาพแวดลQอม และ
การบริการท่ีเอ้ือต�อ

1.ระดับคุณภาพดีเลิศ ของ
การบริหาร และจัดการท่ี
เปSนระบบ แบบมีส�วนร�วม 
มีการบริการท่ีดีและมี
สภาพแวดลQอมท่ีเอ้ือต�อการ

- แบบประเมินงาน/
โครงการ/กิจกรรม 
 
 
 

1 ครั้ง/ภาค
เรียน 
 
 
 

บริหารจัดการ 
ทรัพยากรเพ่ือการ
เรียนการสอน 
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การเรียนรูQ เรียนรูQ 
2. รQอยละ 80 ของความพึง
พอใจของผูQท่ีเก่ียวขQองใน
การใชQบริการอยู�ในระดับดี
ข้ึนไป 
 

 
- แบบประเมินความพึง
พอใจของผูQเก่ียวขQอง 

 
1 ครั้ง/ภาค
เรียน 
 

 
ฝ�ายมาตรฐาน
คุณภาพ 

7. โรงเรียนมีการ
ประกันคุณภาพ
ภายในอย�างเปSน
ระบบ 

1. โรงเรียนมีการประกัน
คุณภาพภายในเปSนระบบ 
และมีหลักฐานร�องรอย
ชัดเจนมีคุณภาพระดับดี
เลิศ 
2. ค�าเฉลี่ยของผลการ
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาอยู�ในระดับดี
ข้ึนไป มีคุณภาพระดับดีเลิศ 
 

- แบบประเมินงาน/
โครงการ/กิจกรรม 
 
 
 
- สรุปผลการประเมิน
คุณภาพภายใน 

1 ครั้ง/ภาค
เรียน 
 
 
 
1 ครั้ง/ภาค
เรียน 
 

บริหารจัดการ 
มาตรฐานคุณภาพ 

8. โรงเรียนพัฒนา
งานและการเรียนรูQ 
โดยใชQชุมชนการ
เรียนรูQทางวิชาชีพ 
(PLC) 

1. โรงเรียนพัฒนางานและ
การเรียนรูQโดยใชQชุมชนการ
เรียนรูQทางวิชาชีพ (PLC) 
อย�างนQอยปRละ 2 เรื่อง มี
คุณภาพระดับ 
ดีเลิศ 
 
 

- แบบประเมินงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

1 ครั้ง/ภาค
เรียน 
 

วิชาการ 
บุคลากร 

 
 
 
 
 
กลยุทธ0ท่ี 3. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน5นผู5เรียนเป*นสําคัญ 
 

เป-าหมาย ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการและ ระยะเวลา ฝ[ายท่ีรับผิดชอบ 
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(ของเป-าหมาย) เครื่องมือ 

9. ครูผูQสอนมีความ
ความรูQ ความสามารถ
และทักษะทาง
วิชาชีพท่ีเนQนผูQเรียน
เปSนสําคัญ 

1. รQอยละ 90 ของครูผูQสอน
มีความความรูQความสามารถ
และทักษะทางวิชาชีพท่ีเนQน
ผูQเรียนเปSนสําคัญ 
 

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

1 ครั้ง/ภาค
เรียน 
 
2 ครั้ง/ภาค
เรียน 
2 ครั้ง/ภาค
เรียน 
 

วิชาการ 
 

10. ครูและบุคลากร
พัฒนาตนเองเต็มตาม
ศักยภาพ และเปSน
แบบอย�างท่ีดี 

1. รQอยละ 90 ของครูและ
บุคลากรพัฒนาตนเองเต็ม
ตามศักยภาพ และเปSน
แบบอย�างท่ีดี 
 

- แบบประเมิน 
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 
- สรุปผลการมาทํางาน 
 
- สรุปผลการอบรม
ประจําปR 
- บันทึกการส�งงาน
ต�างๆ 
 
 

1 ครั้ง/ภาค
เรียน 
 
1 ครั้ง/ภาค
เรียน 
1 ครั้ง/ภาค
เรียน 
1 ครั้ง/ภาค
เรียน 
 

บุคลากร 
 
 
 
 
 
 
 
วิชาการ 
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ส�วนท่ี  8 

     การนําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาไปใช5 
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ส�วนท่ี 8 การนําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาไปใช5 
 

  โรงเรียนอัสัสมชัญคอนแวนต� มีกําหนดวิธีการดําเนินงานในการนําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ไปใชQ อย�างเปSนระบบสามารถตรวจสอบไดQ ดังนี้ 
 
  1) นําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ใหQคณะกรรมการบริหารโรงเรียนพิจารณาใหQความเห็นชอบ  
  2) จัดประชุมชี้แจงทําความเขQาใจกับครู บุคลากร และผูQท่ีเก่ียวขQอง 
  3) วิเคราะห�แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปR 
  4)  ประชุมจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปR 

      5)  ประชุมจัดทําปฏิทินประจําปR 
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ภาคผนวก 
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ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. รอบ  3 
 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต� ไดQรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.รอบสาม เม่ือวันท่ี 17-19   
เดือน มกราคม 2555  มีผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา   ตามมาตรฐานเปSนตารางดังต�อไปนี้ 
 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  (มัธยมศึกษา) น้ําหนัก
คะแนน 

คะแนน
ท่ีได5 

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุ�มตัวบ�งชี้ที่พ้ืนฐาน    
ตัวบ�งชี้ที่ 1 ผูQเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 10.00 9.59 ดีมาก 
ตัวบ�งชี้ที่ 2 ผูQเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค�านิยมที่พึงประสงค� 10.00 9.69 ดีมาก 
ตัวบ�งชี้ที่ 3 ผูQเรียนมีความใฝ�รูQ และเรียนรูQอย�างต�อเนื่อง 10.00 9.97 ดีมาก 
ตัวบ�งชี้ที่ 4 ผูQเรียนคิดเปSน  ทําเปSน 10.00 9.00 ดีมาก 
ตัวบ�งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูQเรียน 20.00 16.15 ดีมาก 
ตัวบ�งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เนQนผูQเรียนเปSนสําคัญ         10.00 10.00 ดีมาก 

ตั  ตัวบ�งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา                 5.00 5.00 ดีมาก 
    ตัวบ�งชีท้ี่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและตQนสังกัด 5.00 5.00 ดีมาก 
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กลุ�มตัวบ�งชี้อัตลักษณ0    

ตัวบ�งชีท้ี่ 9   ผลการพฒันาใหQบรรลุตามปรัชญา ปณธิาน พันธกิจ และวัตถุประสงค�ของ       
                    การจัดตั้งสถานศึกษา                 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ�งชีท้ี่ 10 ผลการพฒันาตามจุดเนQนและจุดเด�นทีส่�งผลสะทQอนเปSนเอกลักษณ�ของ      
                    สถานศึกษา             

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ�มตัวบ�งชี้มาตรการส�งเสริม    
ตัวบ�งชีท้ี่ 11 ผลการดาํเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส�งเสริมบทบาทของสถานศึกษา           5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ�งชีท้ี่ 12 ผลการส�งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน   รักษามาตรฐาน        
                     และพัฒนาสู�ความเปSนเลิศ ทีส่อดคลQองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

คะแนนรวม 100 94.40 ดีมาก 
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา 

 ผลคะแนนรววมทุกตัวบ�งชี้  ต้ังแต� 80 คะแนนข้ึนไป                            �  ใช�     ไม�ใช� 

 มีตัวบ�งชี้ท่ีไดQระดับดีข้ึนไปอย�างนQอย 10 ตัวบ�งชี้ จาก 12 ตัวบ�งชี้             �  ใช�     ไม�ใช� 

 ไม�มีตัวบ�งชี้ท่ีมีระดับคุณภาพตQองปรับปรุงหรือตQองปรับปรุงเร�งด�วน           �  ใช�     ไม�ใช� 
               สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
               �   สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา                             ไม�สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
 
จุดเด�น  

1.  ผูQเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี  มีสุนทรียภาพ  ลักษณะนิสัยดQานดนตรีและศิลปะ มีคุณธรรม 
จริยธรรม  เปSนลูกท่ีดีของคุณพ�อแม�  ผูQปกครอง  และเปSนนักเรียนท่ีดีของโรงเรียน  มีจิตอาสาบําเพ็ญประโยชน�ต�อสังคม  
เปSนผูQใฝ�รูQใฝ�เรียน  มีทักษะในการแสวงหาความรูQจากการอ�านและใชQเทคโนโลยี ตลอดจนการเรียนรูQท่ีผ�านประสบการณ�
ตรงร�วมกับผูQอ่ืนอย�างสมํ่าเสมอ 

2. ผูQเรียนคิดเปSน  ทําเปSน  มีผลการทดสอบระดับชาติของผูQเรียนมัธยมศึกษาปRท่ี 3 และมัธยมศึกษาปRท่ี 6  อยู�ใน
ระดับดีข้ึนไป 7 กลุ�มสาระการเรียนรูQ คือ  กลุ�มสาระการเรียนรูQภาษาไทย  คณิตศาสตร�  วิทยาศาสตร�  สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม  ศิลปะ  การงานอาชีพและเทคโนโลยีและภาษาต�างประเทศ 

3.  ผลการพัฒนาบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน� พันธกิจ ผูQเรียนมีอัตลักษณ� คือ ซ่ือตรง เรียบง�าย การงาน 
รักเมตตา กตัญ�ูรูQคุณ ผลการพัฒนาตามจุดเนQนและจุดเด�นเปSนเอกลักษณ� คือ สตรีมีคุณภาพ ส�งผลการดําเนินงานตาม
โครงการพิเศษ เพ่ือส�งเสริมบทบาทของสถานศึกษา เกิดประโยชน�เปSนแบบอย�างท่ีสรQางคุณค�าไดQคือโครงการจัดการเรียน
การสอนคริสตศาสนธรรมและจริยศึกษา โครงการอภิบาลและแพร�ธรรม และโครงการประสานความร�วมมือระหว�าง
โรงเรียน ผูQปกครองและชุมชน กิจกรรมสัมผัสชีวิต เยี่ยมนQองผูQดQอยโอกาส ผูQชราและทหารบาดเจ็บ  
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4.ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษารวมท้ังประสิทธิภาพของคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน  ผลการส�งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือรักษามาตรฐานและพัฒนาสู�ความเปSนเลิศท่ีสอดคลQองกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

5. ประสิทธิผลในการจัดการเรียนการสอนท่ีเนQนผูQเรียนเปSนสําคัญ  ท้ังการดําเนินการของสถานศึกษาและ
กระบวนการจัดการเรียนรูQของครู 

6.  สถานศึกษามีพัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ มีพัฒนาการของการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาอย�างต�อเนื่องทุกปRการศึกษา ส�งผลใหQการประเมินคุณภาพภายในโดยตQนสังกัด มี
ระดับคุณภาพดีมาก 
 
จุดท่ีควรพัฒนา   

ผูQเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ�มสาระการเรียนรูQสุขศึกษาและพลศึกษา อยู�ในระดับคุณภาพ พอใชQ ควร
พัฒนาใหQสูงข้ึนอยู�ในระดับดีหรือดีมาก 
 
ข5อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาตามกฏกระทรวงว�าด5วยระบบ  หลักเกณฑ0  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา   
พ.ศ.2553 

1. ด5านผลการจัดการศึกษา 
 สถานศึกษานําขQอมูลผลการสอบ O-NET การเรียนรูQสุขศึกษาและพลศึกษา มาวิเคราะห�เพ่ือหาแนว

ทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหQสอดคลQองกับปcญหาเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ�มสาระการเรียนรูQ
สุขศึกษาและพลศึกษาใหQสูงข้ึน 

2. ด5านการบริหารจัดการศึกษา 
 สถานศึกษาควรจัดโครงการพัฒนาองค�ความรูQของผูQเรียน  ใหQมีความเปSนเลิศ  มีความรูQความสามารถ  

และทักษะการสื่อสารพรQอมจะเขQาสู�ประชาคมอาเซียน  
3. ด5านการจัดการเรียนการสอนท่ีเน5นผู5เรียนเป*นสําคัญ 
 ครูควรใหQผูQเรียนมีส�วนร�วมในการประเมิน  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูทุกคนเพ่ือสํารวจ

ความตQองการของผูQเรียนทุกคน และครูสามารถนําผลการประเมินไปพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหQตรงความ
ตQองการของผูQเรียน และปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาใหQมีความเหมาะสมต�อไป   

4. ด5านการประกันคุณภาพภายใน  
          ไม�มี 
นวัตกรรมหรือตัวอย�างการปฏิบัติท่ีดี(Good Practice) ของสถานศึกษาท่ีเป*นประโยชน0ต�อสังคม 
  ไม�มี 
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บันทึกการให5ความเห็นชอบแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 

โรงเรียนอัสสมัชัญคอนแวนต0 

ประจําปNการศึกษา 2560 – 2564 

 (ฉบับปรับปรุง ปRการศึกษา 2562) 

------------------------------------------------------ 
  
   ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต�  คร้ังท่ี  4 / 2561    
เม่ือวันท่ี 30  เดือน เมษายน  พ.ศ.2562   ไดQใหQความเห็นชอบแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
ประจําปRการศึกษา 2560 - 2564 (ฉบับปรับปรุง 2562-2564)  

ท้ังน้ี ใหQโรงเรียนนําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน ประจําปRการศึกษา 
2560 - 2564 (ฉบับปรับปรุง ปRการศึกษา 2562-2564)  ไปพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

 
 
 
 

ลงช่ือ................................................ 
(นางสาวนิภา พรฤกษ�งาม) 

                                                      ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต� 
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                คณะผู5จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต0   
ประจําปNการศึกษา 2560 - 2564 (ฉบับปรับปรุง ปRการศึกษา 2562) 

 

 คณะกรรมการจัดทํา  

1. นางสาวบุญรักษา ศรีตระกูล ผูQรับใบอนุญาต 
2. นางสาวนิภา พรฤกษ�งาม ผูQลงนามแทนผูQรับใบอนุญาต ผูQจัดการและผูQอํานวยการ 
3. นางวราลี                 จินดาศิริ                 ผูQช�วยผูQอํานวยการฝ�ายบริหารจัดการ 
4.  นางจินตนา             จันทร�เจริญ ผูQช�วยผูQอํานวยการฝ�ายวิชาการ 
5. นางสาวพรญาณี แมQนศิริ ผูQช�วยผูQอํานวยการฝ�ายบุคลากร 
6. นางสาวณัฐฐิญา      สิริสัตยาโสภณ ผูQช�วยผูQอํานวยการฝ�ายกิจการนักเรียน 
7. นางสาวอกนิษฐ� ชาติกานนท� ผูQช�วยผูQอํานวยการฝ�ายทรัพยากรเพ่ือการเรียนการสอน 
8. นางแกQวใจ กาวทอง ผูQช�วยผูQอํานวยการฝ�ายอภิบาลและแพร�ธรรม  
9. นายสุริยา แจ�มจํารัส ผูQช�วยผูQอํานวยการฝ�ายมาตรฐานคุณภาพ 

10. นางวิไล อสุนี ณ อยุธยา         หัวหนQากลุ�มสาระการเรียนรูQภาษาไทย                         
11. นางสาวนภาพร เปลินศิริ                 หัวหนQากลุ�มสาระการเรียนรูQคณิตศาสตร� 
12. นายเจษฎา วรรณวิมลกุล                 หัวหนQากลุ�มสาระการเรียนรูQวิทยาศาสตร�                    
13. นายสุทัศน� ลีดี หัวหนQากลุ�มสาระการเรียนรูQสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม      
14. นางสาวเครือวัลย�   ตาปราบ          หัวหนQากลุ�มสาระการเรียนรูQสุขศึกษาและพลศึกษา     
15. นายศักด์ิชัย    บุญทองดี            หัวหนQากลุ�มสาระการเรียนรูQศิลปะ                               
16. นางวิมาเณ   คลQายคลึง หัวหนQากลุ�มสาระการเรียนรูQการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
17. นางรื่นฤดี    อุ�นพิกุล              หัวหนQางานหลักสูตรและหัวหนQากลุ�มสาระการเรียนรูQ 

ภาษาต�างประเทศ                                                         
18. นางจริยา ศรีหาพล หัวหนQางานธุรการ 
19. นางสาวสุวันเพ็ญ สิริทรัพย�ไพบูลย� หัวหนQางานการจัดการเรียนการสอน 
20. นางสาวนัทธมน จิรประภาพงศ�           หัวหนQางานทะเบียน-วัดผล                                          
21. นางสุวรรณา เหลืองอุทัยศิลป� หัวหนQางานหQองสมุด 
22. นางสาวสุพัตรา ผ�องศรี หัวหนQางานสรรหาบุคลากร 
23. นางระพีพรรณ พิทักษ�ทรัพย�สิน หัวหนQางานสวัสดิการบุคลากร  
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24. นางจิรัชฌา เปรมสุวรรณ หัวหนQางานปกครอง 
25. นางสาววาสนา ไทยบรรเทิง   หัวหนQางานบริการและสวัสดิภาพ 

26. นางปUยะนุสรณ� ชนะชาญชัย หัวหนQางานแนะแนว 
27. นางภรณี สว�างรมย� หัวหนQางานสัมพันธ�ชุมชน 
28. นายบุญส�ง พนหมอินทร�แกQว หัวหนQางานพัสดุ-ครุภัณฑ� 
29. นายคุณภัทร� สังกลม หัวหนQางานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
30. นางเตือนใจ พงษ�มาลา หัวหนQางานสารสนเทศ 
 

 
ผู5เรียบเรียงและตรวจทาน 

 

 นางวราลี    
นายสุริยา                    

จินดาศิริ 
แจ�มจํารัส 
 

 
 

ผู5พิมพ0และจัดทําเล�ม  

 นางสาวศิริพร          รอดปราณี 
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