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คานา
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเป้าหมายของการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542
ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 เน้นให้มีการปฏิบัติอย่างเป็นระบบและดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
โดยส่งเสริมให้โรงเรียนมีการวางแผนพัฒนาที่ยึดสภาพปัญหา ความต้องการ และให้ความสาคัญกับการใช้ข้อมูลสารสนเทศเป็นปัจจัย
หลักในการวางแผนร่วมกันระหว่างบุคลากรทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนที่มีสว่ นเกี่ยวข้อง โรงเรียนมีการระดมสมองในการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก เพื่อให้ได้ข้อสรุปในการพัฒนาการจั ดการศึกษาของโรงเรียน ที่ตอบสนองความต้องการของ
บุคลากรภายในโรงเรียนที่เป็นผู้ให้บริการและสอดคล้องกับความปรารถนาของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการรับบริการทางการศึกษา ซึ่ง
แผนพัฒนาการจัดการศึกษามีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการบริหารจัดการของโรงเรียน ทั้งนี้เนื่องจากแผนพัฒนาการจัดการศึกษาจะเป็น
เครื่องมือในการสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งผู้บริหาร ครู ผู้เรียน คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องได้รับรู้ และเข้าใจในการบริหารและจัดการคุณภาพที่มีการแสดงเป้าหมาย ทิศทางการดาเนินงาน และมีแนวทางปฏิบัติที่
ชัดเจน ด้วยความร่วมมือและความรับผิดชอบของบุคลากรภายในโรงเรียนตลอดจนการกากับดูแล ส่งเสริม และสนับสนุนจาก
หน่วยงานต้นสังกัด
ดังนั้น ทางคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาจึงได้ดาเนินการปรับปรุงแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ฉบับ
ปรับปรุง ปีการศึกษา 2562 – 2565 ขึ้น โดยได้ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง อาทิ นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีงบประมาณ 2563 นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2563 แผนยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) แผน
ยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2559-2564 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนก
ประถม พ.ศ. 2558-2560 มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) แผนการศึกษาชาติ 2560 – 2579 เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
เพื่อผลการดาเนินงานที่เป็นเลิศ (TQA) 2563 การศึกษาไทย 4.0 โรงเรียนผลิตภาพ (ไพฑูรย์ สินลารัตน์) คุณลักษณะของผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21 ทิศทางการจัดการศึกษาตามแนวทางนักบุญมงฟอร์ต ผลการวิจัย “การศึกษาความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อ
การจัดการศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ปีการศึกษา 2561” และดาเนินการวิเคราะห์ออกมาเป็นประเด็นสาคัญต่างๆ
เพื่อนาไปสู่การปรับปรุงพันธกิจ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงการและกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน เพื่อให้โรงเรียนอัสสัมชัญ
แผนกประถมบรรลุตามวิสัยทัศน์ “โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม จัดการศึกษาตามทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต
สร้างสรรค์นวัตกรรม เป็นผู้นาด้านวิชาการ และบริหารจัดการสู่มาตรฐานสากล” โดยนาภาระงานดังกล่าวมาวิเคราะห์มีสาระสาคัญ
ประกอบด้วย 8 ส่วน ตามองค์ประกอบของแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ทั้งนี้ โรงเรียนจึงขอยกเลิกการใช้แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ฉบับปีการศึกษา 2561 2565 (ระยะ 5 ปี) และให้ใช้ แผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา 2562-2565
แทน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนเพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัด
คณะกรรมการปรับปรุงแผนการจัดการศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนช่วยให้แผนการจัด
การศึกษาฉบับนี้สาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และเป็นเอกสารที่มีคุณค่าต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคนจะ
ร่วมมือปฏิบัติตามสิ่งที่กาหนดในแผนการจัดการศึกษา ฉบับนี้จนสาเร็จ
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ส่วนที่ 1 ภาพรวมของโรงเรียน
1. ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน
1.1 ประวัติโรงเรียน
โรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ แผนกประถม ถื อ ก าเนิ ด มาจากโรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ ซึ่ ง เป็ น โรงเรี ย นแรกในเครื อ มู ล นิ ธิ ค ณะเซนต์
คาเบรียลแห่งประเทศไทย โดยบาทหลวงเอมิล กอลมเบต์ นักบวชชาวฝรั่งเศสเป็นผู้ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2428 มุ่งเน้นจัดการศึกษาควบคู่
กับคุณธรรมให้แก่เยาวชน โรงเรียนแห่งนี้จึงเป็นที่ต้องการของผู้ปกครองและศิษย์เก่าในการส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนเป็นจานวนมาก
ประกอบกับอาคารเรียนมีไม่เพียงพอ ในปี พ.ศ. 2508 ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม ซึ่งดารงตาแหน่งอธิการในขณะนั้นได้ขยายสถานที่
เรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมมาที่เซนต์หลุยส์ โดยมาก่อตั้งโรงเรียนใช้ชื่อว่าโรงเรียนอัสสัมชัญ มีอาคารเรียนหลังแรกชื่ออาคาร
มาร์ติน เดอ ตูรส์ ได้รับอนุญาตให้เ ปิดทาการสอนเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2509 ในครั้งแรกย้ายเฉพาะนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-4 มาเรียน ณ สถานที่แห่งนี้เท่านั้น กระทั่งปี พ.ศ. 2516 ภราดาวิจารณ์ ทรงเสี่ยงชัย มาดารงตาแหน่งอธิการ ได้
ย้ายนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5–7 จากอัสสัมชัญ (เขตบางรัก) มาอยู่รวมกันที่โรงเรียนอัสสัมชัญ (ซอยเซนต์หลุยส์) ต่อมาปี พ.ศ.
2520 จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม สถานที่ตั้งปัจจุบันอยู่เลขที่ 164 ซอยสาทร 11 ถนนสาทรใต้ แขวง
ยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บนพื้นที่ดิน 8 ไร่ 2 งาน
โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม มีการพัฒนาในทุกๆ ด้านมาอย่างสม่าเสมอโดยคณะภราดา ผู้บริหารร่วมกับคณะครูได้
พัฒนาทั้งด้านการจัดการเรียนรู้ พัฒนาครูและบุคลากร รวมทั้งอาคารสถานที่มาตามลาดับ ดังจะเห็นได้จากจานวนนักเรียนเมื่อ
แรกเริ่ม 997 คน ครู 27 คน ปัจจุบันมีนักเรียนเพิ่มมากขึ้นถึง 2,641 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 180 คน พนักงาน 71 คน ใน
ด้านอาคารสถานที่ปัจจุบันมีอาคารทั้งหมด 6 หลัง ซึ่งเรียงตามลาดับการก่อสร้างดังนี้ อาคารมาร์ติน เดอ ตูรส์ (พ.ศ. 2510) อาคาร
เซนต์หลุยส์ มารี (พ.ศ. 2518) อาคารไมเกิ้ล (พ.ศ. 2520) อาคารพระนางพรหมจารี มารีอา (พ.ศ. 2529) อาคารหิรัญสมโภช (พ.ศ.
2532) อาคารกาญจนาภิเษก (ปัจจุบันถูกทุบทิ้ง เพื่อทาสนามบาสเกตบอล) และอาคารอัสสัมชัญ 2000 (พ.ศ. 2543) นอกจากนี้
โรงเรียนยังจัดให้มีแหล่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ได้แก่ ห้องสมุด ศูนย์ Discovery Learning Centre ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ห้องดนตรีสากล ห้องเรียนเปียโน ห้องเซรามิค สนามฟุตซอลหญ้าเทียม สนามบาสเกตบอล สนามวอลเลย์บอล เป็นต้น
โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม มีอธิการและผู้อานวยการดูแลบริหารงานตามลาดับดังนี้ ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม ภราดา
วิจารณ์ ทรงเสี่ยงชัย ภราดาชุมพล ดีสุดจิต ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม ภราดาเลอชัย ลวสุต ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ภราดา ดร.อานันท์
ปรีชาวุฒิ ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ภราดา ดร.เศกสรร สกนธวัฒน์ และในปัจจุบันมีภราดาทักษบุตร ไกรประสิทธิ์ ดารงตาแหน่ง
ผู้อานวยการ โรงเรียนมีนโยบายพัฒนาคุณภาพผู้เรียนควบคู่กับการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการ
สารสนเทศผ่านระบบ SWIS (School Web-based Information System) และระบบสานักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Office) รวมถึง
การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เช่น E-Learning Smart Classroom Rosetta Stone STEM Education IPAD เพื่อให้การ
บริหารงานของโรงเรียนเป็นระบบครบวงจรคุณภาพ รวมถึงพัฒนาการจัดการเรียนรู้ อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งไปสู่การ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
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1.2 ความหมายตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน

ตราโล่ คือ เครื่องป้องกันศาสตราวุธทั้งปวง มีลักษณะเป็น
โล่ พื้นสีแดงคาดขาวตรงกลาง มีตัวอักษร AC สีน้าเงินไขว้
กันอยู่กลางโล่ นอกจากนี้ สีที่ปรากฏบนโล่ยังเตือนใจให้
ราลึกถึงชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ล้อมรอบด้วยวงกลม
สองชั้น โดยมีข้อความ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
1.3 อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของโรงเรียน
อัตลักษณ์
ผู้เรียนยึดมั่นในสัจธรรม มีวิริยะอุตสาหะ รับผิดชอบต่อสังคม
เอกลักษณ์
มีวินัย เสริมสร้างความเป็นผู้นา เลิศล้าภาษาอังกฤษ คณิต และเทคโนโลยี
1.4 ปรัชญา โรงเรียน
1. จุดมุ่งหมายของชีวิต คือ การรู้จักสัจธรรมความจริง และการเข้าถึงธรรมอันสูงส่ง อันเป็นบ่อเกิดของชีวิต
2. มนุษย์ทุกคนต้องทางาน ความวิริยะ อุตสาหะเป็นหนทางนาไปสู่ความสาเร็จ ดังปณิธานที่ว่า LABOR OMNIA VINCIT
1.5 ปณิธาน โรงเรียน
เราชาวอัสสัมชัญ
ต้องตั้งมั่นในคุณธรรมของศาสนา
ต้องเชื่อมั่นในคุณค่าและศักดิ์ศรีของคน
ต้องมุ่งมั่นในความเป็นเลิศด้านวิชาการ
ต้องยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม
1.6 วัตถุประสงค์โรงเรียน
1. พัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลทั้งครบ คือ พัฒนาร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคมและจิตใจ
2. มุ่งสร้างเสริมให้นักเรียนเป็นผูท้ ี่ยึดมัน่ ในหลักธรรมของศาสนา อันจะช่วยให้แต่ละคนสามารถดารงชีวิตอยู่ในโลกแห่งความ
เป็นจริง แก้ปัญหาชีวิตด้วยสันติวิธี ตัดสินใจด้วยสติปัญญา มีความสุขุมรอบคอบ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
3. ปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักทางานด้วยความเพียรพยายาม อดทน อดกลั้น เสียสละ รักการแสวงหาความรู้ ปรับตัวเข้ากับ
สังคมและเทคโนโลยีในระดับสากล มีค่านิยมที่ถูกต้อง อันจะนาไปสู่ความสาเร็จในชีวิต
1.7 เป้าหมายโรงเรียน
1. ผู้เรียนสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมตามศักยภาพแห่งตน
2. ครูมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอนด้านนวัตกรรมและการใช้เทคโนโลยี
3. ผู้เรียนมีทักษะตามศตวรรษที่ 21 และมีผลงานการแข่งขันด้านวิชาการในระดับนานาชาติ
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4. ครูและผู้เรียนมีการดาเนินชีวิตบนพื้นฐานนักบุญมงฟอร์ต
5. ครู ผู้ปกครอง และผู้เรียน มีความผูกพันกับโรงเรียน
6. โรงเรียนมีการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล
1.8 นโยบายโรงเรียน
มุ่งเน้นการจัดการศึกษาเพื่อชีวิต การจัดการศึกษาบนพื้นฐานคุณธรรม คุณภาพ ดุลยภาพ ระบบและมาตรฐานการศึกษา
พัฒนาครูและนักเรียนอย่างต่อเนื่อง พัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้ปกครอง ศิษย์เก่าและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา โดยกาหนดเป็นนโยบาย ดังนี้
1. พัฒนาครูและนักเรียนให้มีคุณภาพและคุณธรรม โดยการพัฒนาให้เป็นบุคคลที่สมบูรณ์ทุกมิติทั้งทางร่างกาย สติปัญญา
อารมณ์ สังคม จิตใจและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
2. ยกระดับคุณภาพนักเรียน โดยการเพิ่มขีดความสามารถในการสื่อสารระดับสากล การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะ
ชีวิต การใช้เทคโนโลยี มีสมรรถนะทั้งวิชาการและวิชาชีพ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง เป็นพลเมืองที่รับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม ยอมรับในศาสนาและวัฒนธรรมที่แตกต่าง เคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์และสิทธิของมนุษย์
3. ปรับปรุงคุณภาพการบริหารโรงเรียนและการจัดการศึกษา โดยใช้หลัก
ธรรมาภิบาล (Good Governance) หลักการพัฒนาที่ยั่งยืน และนา โรงเรียนสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning
Organization)
4. บริหารโรงเรียนภายใต้ระบบประกันคุณภาพการศึกษา การควบคุมคุณภาพและการควบคุมกระบวนการ
1.9 คุณค่าหลัก (Core Values)
1. เพื่อพระเจ้าเท่านั้นหรือศรัทธาในศาสนา
2. มีเมตตาธรรมและรักสันติ
3. มีความวิริยะอุตสาหะ
4. มีความซื่อสัตย์สุจริต
5. มีวินัย
6. ใฝ่เรียนรู้
7. มีความมัธยัสถ์และประหยัด
8. มีจิตสาธารณะ
9. รักษ์สิ่งแวดล้อม
10. มีความเป็นสุภาพบุรุษอัสสัมชัญ
1.10 คุณค่าพระวรสาร
1. ความเชื่อศรัทธา (faith)
2. ความจริง (truth)
3. ความเคารพ / ศักดิ์สิทธิ์ (respect / dignity)
4. ความสุภาพถ่อมตน (humility)
5. ความซื่อตรง (honesty)
6. ความเรียบง่าย / ความเพียงพอ (simplicity / sufficiency)
7. ความรัก (love)
8. ความเมตตา (compassion)
9. การรับใช้ (service)
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10. ความยุติธรรม (justice)
11. สันติ / การคืนดี (peace / reconciliation)
12. การให้อภัย (forgiveness)

2. ข้อมูลบุคลากร
2.1 จานวนผู้บริหารและคณะที่ปรึกษาผู้อานวยการ ปีการศึกษา 2562
ผู้บริหาร
ชื่อ-สกุล
วุฒิการ
สถาบัน
ศาสนา อายุ วัน-เดือน-ปี ตาแหน่ง
ศึกษา
ที่บรรจุ
1.ภราดาทักษบุตร ไกรประสิทธิ์
ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) คริสต์
51 16/05/62 ผู้อานวยการ
ปัจจุบันกำลังศึกษำระดับปริญญำ
เอก สำขำวิชำกำรบริหำรพัฒนำ
สังคม คณะพัฒนำสังคมและ
สิ่งแวดล้อม สถำบันบัณฑิตพัฒนบริ
หำรศำสตร์ (NIDA)

2.ภราดาภูวรินทร์ เขมรัชต์อนนต์

ปริญญาโท

มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่

คริสต์

55 16/05/60

ผู้จัดการ
รอง
ผู้อานวยการ

คณะที่ปรึกษาผู้อานวยการ
วุฒิการ
ศึกษา

สถาบัน

1. มิสขนิษฐา มากรักษา

ปริญญาตรี

วิทยาลัยครูสวนสุนันทา

พุทธ

2. มิสปิยะนุช ยุตยาจาร

ปริญญาโท

มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

พุทธ

3. มิสวิไลรัตน์ เพิ่มพูลบุญ

ปริญญาโท

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

4. ม. รุจ คเนจร ณ อยุธยา

ปริญญาโท

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5. ม.ดารงศักดิ์ วิเชียรดิลก

ปริญญาโท

6. ม.พรศักดิ์ ขาวพรหม

ปริญญาโท

ชื่อ-สกุล

วัน-เดือน-ปี
ที่บรรจุ

ตาแหน่ง

60

29/07/30

หัวหน้าฝ่ายธุรการการเงิน

51

05/01/35

พุทธ

59

19/10/30

คริสต์

56

29/10/27

พุทธ

60

13/06/27

พุทธ

49

22/01/33 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ศาสนา อายุ

มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
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หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
หัวหน้าฝ่ายโปรแกรม
ภาษาอังกฤษ
หัวหน้าฝ่ายกิจการ
นักเรียน
หัวหน้าสานัก
ผู้อานวยการ

2.2 จานวนบุคลากร
1. จานวนครูผู้สอน แต่ละดับชั้น
ระดับชั้น

ชาย
ประถมศึกษาปีที่ 1
2
ประถมศึกษาปีที่ 2
4
ประถมศึกษาปีที่ 3
6
ประถมศึกษาปีที่ 4
7
ประถมศึกษาปีที่ 5
6
ประถมศึกษาปีที่ 6
3
รวม
28
2. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน

จานวนครูไทย
หญิง
ร้อยละ
15
88.24
13
76.47
14
70.00
13
65.00
13
68.42
15
83.33
83
77.06

ร้อยละ
11.76
23.53
30.00
35.00
31.58
16.67
25.23

ฝ่าย

ชาย
ร้อยละ
ฝ่ายธุรการ – การเงิน
5
33.33
ฝ่ายบริหารทั่วไป
3
33.33
สานักผู้อานวยการ
4
50.00
ฝ่ายวิชาการ
2
7.407
ฝ่ายกิจการนักเรียน
2
40.00
ฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ
2
40.00
รวม
19
27.54
3. จานวนครูผู้สอนแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

รวม
17
17
20
20
19
18
111

ร้อยละ
15.31
15.31
18.02
18.02
17.12
16.22
100.00

จานวนครูสนับสนุนการสอน
หญิง
ร้อยละ
รวม
10
66.666
15
6
66.666
9
5
50.00
8
25
92.592
27
3
60.00
5
3
60.00
5
50
72.46
69

ร้อยละ
21.74
13.04
11.59
39.13
7.25
7.25
100.00

กลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
รวม
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จานวนครู

ร้อยละ

21
15
8
11
14
8
12
8
9
5
111

18.918
13.513
7.207
9.909
12.612
7.207
10.810
7.207
8.108
4.504
100.00

3. จานวนนักเรียน

ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6

1

2

3

4

5

6

7

8

44
42
41
38
37
39

42
42
42
38
37
39

43
45
42
39
37
38

44
45
41
38
37
37
รวม

42
43
41
39
37
39

40
43
41
37
36
38

43
43
41
38
37
39

43
42
41
38
37
38

1
CEP.1
EP.1
EP.2
EP.3
EP.4
EP.5
EP.6

20
18
25
22
23
21
24

2

18
25
21
23
20
25

3

18
25
21
22
21
25

4

5

6

7

17 17
24
20
23
22
23
รวม

8

9

10

41
39
37
38

9

10

จำนวน

จำนวน

นร.เต็ม

ห้องเรี ยน

นร.

ควำมจุ

8
8
9
9
9
9
52

341 360
345 360
371 405
344 405
332 405
345 405
2,078 2,340

จำนวน

จำนวน นร.เต็ม

ห้องเรี ยน

นร.

ควำมจุ

1
5
4
4
4
4
4
26

20
88
99
84
91
84
97
563

20
100
100
100
100
100
100
620

ยอดรวมทั้ง 2 หลั กสู ตร
รวมห้ องเรียนในแต่ ล ะระดับชั้น

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6

รวมทั้งหมด

14 12 13 13 13 13

รวมนักเรียนในแต่ ล ะระดับชั้น

449 444 455 435 416 442

78
2,641

หมายเหตุ ข้อมูลนักเรียน ข้อมูล ณ วันที่ 24 มกราคม 2563
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จานวนห้องเรียน ปีการศึกษา 2562
ระดับชั้น
ชั้นประถมศึกษาปีที่
ชั้นประถมศึกษาปีที่
ชั้นประถมศึกษาปีที่
ชั้นประถมศึกษาปีที่
ชั้นประถมศึกษาปีที่
ชั้นประถมศึกษาปีที่

1
2
3
4
5
6
รวม
ข้อมูล ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2562

จานวนห้องเรียน
(หลักสูตรสถานศึกษา)
8
8
9
9
9
9
52

จานวนห้องเรียน
(หลักสูตร EP)
6
4
4
4
4
4
26

รวม
14
12
13
13
13
13
78

4. แผนที่ตั้งโรงเรียน
4.1 แผนที่

โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม

4.2 สถานที่ตั้ง
โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ตั้งอยู่ที่ 164 ซอยสาทร 11 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
รหัสไปษณีย์ 10120 โทรศัพท์ 0-2675-6970-83 โทรสาร 0-2212-2310 Website : www.acp.ac.th บริหารงานโดยคณะภราดา
เซนต์คาเบรียล ภายใต้การดูแลของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1
12

5. อาคารสถานที่
โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม เป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ เปิดการสอนตั้งแต่ชั้น ประถมศึก ษาปี ที่ 1 - 6
บริหารงานโดยภราดาคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย สังกัดสานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
เนื้อที่ / อาคารสถานที่ของโรงเรียน
1. โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม มีเนื้อที่ ทั้งหมด 8 ไร่ 2 งาน
2. จานวนอาคารเรียน 6 หลัง ได้แก่
1. ตึกมาร์ติน เดอ ตูรส์ (Martin De Tours Building) สร้างปี พ.ศ. 2508/1965
2. ตึกเซนต์หลุยส์ มารี (Saint Louis Marie Building) สร้างปี พ.ศ. 2517/1974
3. ตึกไมเกิล้ (Michael Building) สร้างปี พ.ศ. 2520/1977
5. ตึกหิรัญสมโภช (Silver Jubilee Building) สร้างปี พ.ศ. 2532/1989
6. ตึกอัสสัมชัญ 2000 (Assumption 2000 Building) สร้างปี พ.ศ. 2541/1998

6. หลักสูตร
หลักสูตรที่เปิดสอน มี 2 หลักสูตร คือ
1. หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2. หลักสูตรโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) และ
แผนการเรียน Chinese - English Program

13

7. โครงสร้างการบริหารของโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ปีการศึกษา 2562
กรรมการบริหารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการการศึกษามูลนิธิฯ
ผู้รับใบอนุญาต
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
ผู้อานวยการ
สมาคมผู้ปกครองและครูฯ

คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อานวยการ

สมาคมอัสสัมชัญ
ผู้จัดการ

ฝ่ายธุรการ-การเงิน

ฝ่ายบริหารทั่วไป

สานักผู้อานวยการ

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายกิจการนักเรียน

ฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ

งานบริหารฝ่าย

งานบริหารฝ่าย

งานบริหารฝ่าย

งานบริหารฝ่าย

งานบริหารฝ่าย

งานบริหารฝ่าย

งานอาคารสถานที่

งานนโยบายและแผน

งานกลุ่มสาระฯ

งานระดับชั้น

งานหลักสูตร การเรียน
การสอนและวัดผล

งานอนามัย

งานทรัพยากรมนุษย์

งานหลักสูตร การเรียน
การสอนและนิเทศ

งานกิจกรรม

งานวัดผล

งานลูกเสือ

งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

งานกีฬา

งานประกันคุณภาพ
การศึกษา

งานแนะแนว

งานดนตรีและการแสดง

งานอภิบาล

งานห้องสมุด

งานธุรการ
งานทะเบียน
งานประชาสัมพันธ์

งานโภชนาการ
งานการเงินและ
บัญชี

งานยานพาหนะ

งานทรัพย์สินและ
จัดซื้อ

งานเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ

งาน ENS และ EML
งานวิจัย
หมายเหตุ
: ที่ปรึกษา
: สั่งการ
ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562
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งานระดับชั้น
งานบุคลากรต่างชาติ

8. ความสาเร็จ
ผลงานโรงเรียน และคณะครู
ปีการศึกษา 2558
ลาดับ
รางวัล
1 พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จประทานโล่รางวัล แก่ผู้แทนจากสถานศึกษาที่
ได้รับรางวัลมาตรฐานสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน Energy Mind Award 2015 ซึ่งจัดโดยการไฟฟ้านครหลวงโล่
ประทานรางวัลมาตรฐานสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน Energy Mind Award 2015 มาตรฐานฯ ระดับ 5 ดาว
2 มิสขนิษฐา สินธวิชัย รับโล่ประทานในประเภทบุคลากรทางการศึกษา รับโล่เกียรติยศ Energy Master Award 2015
จากการไฟฟ้านครหลวง
3 รางวัลคุรุสดุดี รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจาปีการศึกษา 2558 จากสานักงานเลขาธิการคุรุสภา
กระทรวงศึกษาธิการได้แก่
1. มาสเตอร์ก้องเกียรติ ขาแจ้ง
2. มาสเตอร์วัฒนา เอี่ยวเส็ง
3. มิสสุธาทิพ วงษ์บุญมา
ปีการศึกษา 2559
ลาดับ
รางวัล
1 โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ได้รับคัดเลือกจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ให้เป็นสถานศึกษา
ดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ของเขตสาทร ประจาปี พ.ศ. 2559 ประเภทประถมศึกษา โดยมี
ภราดาเศกสรร สกนธวัฒน์ ผู้อานวยการ รับมอบโล่รางวัล ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
2
ม.ขจรพรรณ แก้วสุวรรณ์ รับรางวัลครูดีเด่นประเภทบุคลากรทางการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559 จากสมาพันธ์
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
ปีการศึกษา 2560
ลาดับ
รางวัล
1 โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม รับโล่รางวัลและเกียรติบัตรโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่
มาตรฐานสากล โดยมีคุณพะโยม ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2 มิสพิชญา สุขวจีพร และมิสเพชรรัตน์ ชมจันทร์ ได้รับการคัดเลือกผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมาย
เชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี ประจาปีการศึกษา 2560 เนื่องในวันครู จากสานักงานเลขาธิการคุรุสภา
ปีการศึกษา 2561
ลาดับ
รางวัล
1 รางวัลโรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอร์เซนต์
จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม มอบรางวัลโรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอร์เซนต์ ประจาปี พ.ศ. 2561
แก่โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและมุ่งผลสัมฤทธิ์ให้เกิดการเรียนการสอนดนตรีไทย
ต่อเด็กนักเรียนทุกคนในสถานศึกษาจนนาไปสู่การเล่นดนตรีไทยเป็นทุกคนอย่างน้อยคนละ 1 ชนิด
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2

3

4

รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดีคุณครูโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ได้แก่มิสดารณี ไทยประเสริฐ คุณครู
ผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ได้รับการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี
ประจาปีการศึกษา 2561 จากสานักงานเลขาธิการคุรุสภา
รางวัลครูผู้สอนดีเด่น
รางวัลครูผู้สอนดีเด่น สาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ ระดับจังหวัด ประจาปีการศึกษา 2561 ได้แก่มาสเตอร์ชยกรณัฏฐ์
ทับทิมศรี คุณครูผสู้ อนวิชาดนตรี
รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
คุณครูโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปีการศึกษา 2561
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ จานวน 14 ท่าน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ จานวน 7 ท่าน

ปีการศึกษา 2562
ลาดับ
รางวัล
1 มาสเตอร์สุขสันต์ จันทร์ทน ได้รับการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรสุ ดุดี
ประจาปีการศึกษา 2562 เนื่องในวันครู จากสานักงานเลขาธิการคุรสุ ภา

ผลงานนักเรียน
ปีการศึกษา 2558
ลาดับ
รางวัล
นักเรียน
1 เหรียญเงิน (ประเภททีม หุ่นยนต์แตะฟุตบอล) การแข่งขัน IYRC, International 1. ด.ช. กษิดิศ
รังสีชัยนิรันตร์
Youth Robot Competition 2015 ณ ประเทศเกาหลี
2. ด.ช. เจตวัฒน์ อรุณรักษ์วิลาศ
3. ด.ช. นวิน
สิมธาราแก้ว
4. ด.ช. นรวิชญ์ พิบูลย์วงค์
2 เหรียญทองแดง (หุ่นยนต์ตีกอล์ฟ) การแข่งขัน IYRC, International Youth ด.ช. พศิน นุ่มกรรณ์
Robot Competition 2015 ณ ประเทศเกาหลี
3 เหรียญเงิน จากการแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ IMC 2015 : International ด.ช. สิรวิทย เฮงสุวนิช
Mathematics Contest 2015 ณ ประเทศสิ ง คโปร์ จากคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
4 ชมเชย การแข่ ง ขั น คณิ ต ศาสตร์ น านาชาติ IMC 2015 : International ด.ช. สรวิชญ์ เฮงสุวนิช
Mathematics Contest 2015 ณ ประเทศสิ ง คโปร์ จากคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
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ปีการศึกษา 2559
ลาดับ
รางวัล
1 รับโล่รางวัล เด็ก และเยาวชนดีเด่น ที่นาชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจาปี
2559 จากกระทรวงศึกษาธิการ
2 รางวัลชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ International Robot Olympiad 2016
รายการ Robot Boxing ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง
3 รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์ International Robot Olympiad 2016
รายการ Creative Present Single Motor ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง
4 รั บ รางวั ล เหรี ย ญทอง จากการแข่ ง ขั น คณิ ต ศาสตร์ รายการ World
Mathematics Invitational (2016 WMI) ณ ประเทศมาเลเซีย
5 รางวั ล เหรี ย ญทองแดง จากการแข่ ง ขั น คณิ ต ศาสตร์ รายการ World
Mathematics Invitational (2016 WMI) ณ ประเทศมาเลเซีย
6 รางวัลเหรียญทองแดง จากการแข่งขันคณิตศาสตร์ รายการ International
Mathematics Contest 2016 IMC ณ ประเทศสิงคโปร์
7

8
9

10

นักเรียน
ด.ช.สิรวิทย เฮงสุวนิช
ด.ช. วีรวิภู บุญมากาศ
ด.ช. พรหมวินัส บุญมากาศ
ด.ช.จันทรรัตน์ ชะเอมจันทร์
ด.ช.ปรัญชัย เยี่ยมอมร
ด.ช. คมกฤษ อริยพล
ด.ช.ภูริณัฐ เตชะอานวยพร

ด.ช. สิรวิทย เฮงสุวนิช
ด.ช.สรวิชญ์ เฮงสุวนิช
ด.ช.ธิติพัทธ์ อินทสุวรรณ
รางวัลเหรียญทอง ประเภททีม และเหรียญเงินประเภทบุคคล จากการแข่งขัน ด.ช. คมิก กรุตอินทร์
คณิ ต ศาสตร์ โ ลก ระดั บ ประถมศึ ก ษา รายการ Po Leung Kuk Primary
Mathematics World Contest หรือ PMWC 2016 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
สาธารณรัฐประชาชนจีน
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์ WRG 2016 รุ่นหุ่นยนต์ดับเพลิงรุ่น Junior ด.ช. พศิน นุ่มกรรณ์
อายุไม่เกิน 14 ปี ณ ประเทศอินโดนีเซีย
ด.ช. ภารุจ เอื้อสุดกิจ
รางวัลเหรียญเงิน จากการแข่งขันแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิก ด.ช. กฤติน สุขุมรัตนาพร
ระหว่ า งประเทศ ระดั บ ประถมศึ ก ษา International Mathematics and
Science Olympiad for Primary School 2016 (IMSO 2016) ณ เมื อ ง
ตาเงอรัง จังหวัดบันเติน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
รางวั ล เหรี ย ญทอง ประเภทบุ ค คล เหรี ย ญเงิ น ประเภทที ม Wizards at ด.ช. วิชญ์ภาส จินดาวิมลเลิศ
Mathematics International Contest 2016 ประเทศอินเดีย

ปีการศึกษา 2560
ลาดับ
รางวัล
1 รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นาชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ
ประจาปี 2560 จากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
- รับรางวัล เด็กและเยาวชนดีเด่นจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
เอกชน
- รับรางวัล เด็กและเยาวชนดีเด่น ด้านวิชาการ
- รับรางวัลเด็กและเยาวชนที่นาชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจาปี 2560
ด้านทักษะ ฝีมือวิชาชีพ
17

นักเรียน

ด.ช.ธิติพัทธ์ อินทรสุวรรณ
ด.ช.คมกฤษ อริยพล
ด.ช.กษิดิศ รังสิชัยนิรันดร์
ด.ช.ภารุจ เอื้อสุดกิจ

2

3

4
5

6

7

รางวัลเหรียญเงิน ประเภทบุคคล และเหรียญทองแดงประเภททีม จากการ
แข่ ง ขั น คณิ ต ศาสตร์ โ ลก Po Leung Kuk Primary Mathematics World
Contest 2017 ระดับประถมศึกษา ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
รางวัลเหรียญทองแดง ประเภทบุคคล และเหรียญทองประเภททีมจากการ
แข่ ง ขั น คณิ ต ศาสตร์ น านาชาติ International Mathematic Competition
2017 ระดับประถมศึกษา ณ ประเทศอินเดีย
รางวัลเหรียญทองแดง ประเภทบุคคล จากการแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ
รายการ World Cup of World Mathematical Olympiad ณ ประเทศจีน
รางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันหุ่นยนต์ IYRC 2017 ในรายการGrand Prize in
R-Sports Mission-Volleyball Junior ณ ประเทศมาเลเซีย
รับรางวัลที่ 5th Prize R-Sports Mission - Soccer

ด.ช.สรวิชญ์ เฮงสุวนิช

ด.ช.สิรวิทย เฮงสุวนิช

ด.ช.สิรวิทย เฮงสุวนิช

ด.ช.สรศิษฎ์ แสงณรงค์รัตน์
ด.ช.นรวิชญ์ พิบูลย์วงศ์
ด.ช.ประพฤทธิ์ แก้วประชา
ด.ช.วีรวิภู บุญมากาศ
ด.ช.ศิริศาสตร์ อนันตศักดิ์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทหุ่นยนต์ว่ายกรรเชียง Hand Generator ด.ช.ฐปนวัฒน์ จันทโรทัย
Robot Backstroke Swimming Competition จากการแข่งขันหุ่นยนต์ China
Anshan International Robotic Olympid 2017 ณ เมืองอานชาน มณฑลเห
ลี่ยวหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน
รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นาชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ
ประจาปี 2561 จากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
- รั บ รางวั ล เด็ ก และเยาวชนดีเ ด่น น าชื่ อ เสี ยงมาสู่ป ระเทศชาติ ด้ า น ด.ช.นรวิชญ์ พิบูลย์วงศ์
ทักษะ ฝีมือ วิชาชีพ
- รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น ด้านศิลปะและดนตรี
ด.ช.ธนบดี อัศวสืบสกุล

ปีการศึกษา 2561
ลาดับ
รางวัล
1 ชนะเลิศ รายการ Youth Design Competition IYRC of Word Robot
Conference –Contest (WRC 2018) ผลการแข่งขันรายการ Robot Soccer
game ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
2 รองชนะเลิศอันดับ 2 รายการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ World Games 2018
ประเทศฟิลิปปินส์
3 รางวัลชนะเลิศถ้วยรางวัลเหรียญทอง รายการ World Robot Games 2018
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติการแข่งขัน Biped leg หุ่นยนต์เดิน 2 ขา
รายการTagaytay International Convention Center ประเทศฟิลิปินส์
4 เหรียญทองแดง รายการ Hong Kong International Mathematics
Olympiad 2018
(Hkimo 2018 Final Round) คณิตศาสตร์ระดับนานาชาติ สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
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นักเรียน
ด.ช. ชินภัทร ชาติเศรษฐกานต์ ป.5/3
ด.ช. พีรณัฐ นรากร ป.5/3
ด.ช. อินทัช เวชวิทยาขลัง ป.4/1
ด.ช. จันทรรัตน์ ชะเอมจันทร์ ป.6/3
ด.ช. ปรัญชัย เยี่ยมอมร ป.6/9
ด.ช. จันทรรัตน์ ชะเอมจันทร์ ป.6/3
ด.ช. ปรัญชัย เยี่ยมอมร ป.6/9
ด.ช. ฐิติบดี เลิศถาวรกิจ ป.5/1

5

6

7

8

ได้รับคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นนาชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ
ได้รับคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นนาชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ด้านศิลปะและ
ดนตรี
รางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันดนตรีระดับเยาวชน Overdrive Youth Band
Contest นักเรียนวง The six pack ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันดนตรี
ระดับเยาวชน Overdrive Youth Band Contest และรางวัล Popula vote
เหรียญทอง จากการแข่งขันทางวิชาการระดับประเทศ
วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
โครงการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการเรี ย รู้ สู่ ส ากล ส านั ก พั ฒ นานวั ต รกรรมการจั ด
การศึกษา สพฐ.
เหรียญทองจากการแข่งขันทางวิชาการระดับประเทศ
วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียรูส้ สู่ ากล สานักพัฒนานวัตรกรรมการจัด
การศึกษา สพฐ.

ปีการศึกษา 2562
ลาดับ
รางวัล
1 เหรียญเงินประเภทเดี่ยว เหรียญทองแดงประเภททีม
ผลการแข่งขันวิทยาศาสตร์นานาชาติในรายการ The 3rd ASIAN SCIENCE &
MATHS OLYMDIAD INTERNATIONAL FOR PRIMARY SCIENCE
ณ เมืองฉางชา หูหนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
2 เหรียญทอง ผลการแข่งขัน International Junior Math Olympiad (IJMO)
ประเทศมาลาเซีย
3 รางวัลชนะเลิศ Gold Winner ผลการแข่งขันหุ่นยนต์ International Youth
Robot Competition (IYRC 2019) ประเทศเกาหลี
4 เหรียญเงิน ผลการแข่งขันคณิตศาสตร์ รายการ IMC International
Mathematics contest ประเทศสิงคโปร์
5 เหรียญทอง ผลการแข่งขันรายการจากการแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ ใน
รายการ Hongkong International Mathematics Olympiad 2019
(Hkimo 2019) ( Final Round) ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
6 เหรียญทอง การแข่งขัน World International Mathematical Olympiad
(WIMO) 2019 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
รองชนะเลิศอันดับ 1 รายการการแข่งขันกอล์ฟเยาวชน Korean Junior Open
, Taean-Gun, Chungnam, South Korea. รุ่นอายุไม่เกิน15 Korean Junior
Open
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เด็ ก ชายวชิ ร วิ น ท์ เจตนาเจริ ญ ชั ย
นักเรียนชั้น EP5/2
นักเรียนวง The six pack

ด.ช. พีรศิษฏิ์ เหลืองอุไร ป.5/1
ด.ช. กิตติพัทธ์ ศุภกมลเสนีย์ ป.6/1
ด.ช. แทนชนม์ บุญครอง ป.6/8
ด.ช. ภูรณ
ิ ัฐ เตชะอานวยพร ป.6/7
ด.ช. วิธวินท์ สิทธิศิริกูล ป.6/12
ด.ช. วิศรุต จงภิญโญตระกูล ป.6/6

นักเรียน
ด.ช. พีรศิษฐ์ เหลืองอุไร

ด.ช. นภหิรัณย์ สถิรประภา
รายการ Humanoid Boxing
ด.ช.อินทัช เวชวิทยาขลัง
ด.ช. นภหิรัณย์ สถิรประภา
ด.ช. นภหิรัณย์ สถิรประภา

ด.ช. นภหิรัณย์ สถิรประภา
ด.ช. รวิพล จันทมณีโชติ

ผลการทดสอบนักเรียน
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปี 2559 – 2561

ตารางแสดงผลการทดสอบวัดคุณภาพนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561
จานวนผู้เข้า
สอบ
คะแนน
วิชา

ร.ร. มูลนิธิ
คน

คน

ภำษำไทย

447

3,024

คณิตศำสตร์

448

สังคมศึกษำฯ

447

คะแนนเฉลี่ย

เต็ม

โรงเรียน

ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย
มูลนิธิฯ

โรงเรียน

ลาดับ

มูลนิธิฯ

X

SD

X

SD

X

SD

ที่

X

SD

60

25.44

8.2476

25.99

8.2182

42.40

8.2476

6

43.32

-

3,026

25

13.18

4.4978

12.7905

4.2666

52.71

4.4978

4

51.16

-

3,023

40

21.06

6.8980

19.8975

7.5326

52.66

6.8980

5

49.74

-

วิทยำศำสตร์

446 3,036

40

22.99

7.4978

21.9362

7.1891

57.47

7.4978

4

54.84

-

ภำษำต่ำงประเทศ

446

40

24.33

8.9165

22.9167

9.3216

60.82

8.9165

5

57.29

-

51.27

-

3,025

คะแนนเฉลี่ยรวม 5 รายวิชา

53.21
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ตารางผลการทดสอบวัดคุณภาพนักเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561
คะแนนเฉลี่ย

คะแนน
วิชา

ร.ร. มูลนิธิ เต็ม

โรงเรียน

ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย
มูลนิธิฯ

โรงเรียน

คน

คน

ภำษำไทย

447

3,416

คณิตศำสตร์

447 3,416 30

18.10

5.8222 15.2134 5.8451

สังคมศึกษำฯ

447 3,416

60

37.47

8.3515

35.5454

วิทยำศำสตร์

447

3,411

60

37.70

8.8103

ภำษำต่ำงประเทศ

447

3,411

60

35.51

10.5648

X
80

SD

X

SD

X

SD

X

SD

10.7007

53.37

-

60.34

5.8222

50.71

-

9.4167

62.45

8.3515

59.24

-

36.0818

8.9438

62.83

8.8103

60.14

-

32.0932

11.4610

59.18

10.5648

53.49

-

59.76

-

55.39

-

43.19 10.7007 42.6956 11.3981 53.98

ร้อยละของคะแนนเฉลียรวม

21

มูลนิธิฯ

ตารางแสดงรายชื่อนักเรียน 100 อันดับแรก จากผลการทดสอบวัดคุณภาพนักเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์
คาเบรียลแห่งประเทศไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561
ลาดับ ชั้น เลขที่ ID.NO
7

ชื่อ - นามสกุล

1

ป.3/8

2

ป.3/7 14 54885 เด็กชาย ภรัณยู

ไทย

คณิต

วิทย์

ลาดับ

อังกฤษ สังคม รวม

โรงเรียน มูลนิธิฯ

66.67 100.00 85.00 92.50

80.00 84.83

1

14

66.67 88.00

80.00 97.50

85.00 83.43

2

20

3

ป.3/6 16 54909 เด็กชาย ธรรมปพน สุขสุธรรมวงศ์ 50.00 96.00

90.00 95.00

85.00 83.20

3

26

4

ป.3/5

85.00 87.50

82.50 82.40

4

36

5

ป.3/8 13 54877 เด็กชาย ปิติ

ธรรมโกวิท

75.00 76.00

87.50 87.50

85.00 82.20

5

38

6

ป.3/9 14 54947 เด็กชาย ธีรดนัย

ธิติธารงชัย

63.33 92.00

92.50 90.00

72.50 82.07

6

40

7

ป.3/8 36 55191 เด็กชาย เตชภณ

ชุติมาธิกุล

66.67 84.00

75.00 92.50

87.50 81.13

7

52

8

ป.3/4 37 55244 เด็กชาย ธีร์รัฐ

ดารงพิพัฒน์ 63.33 92.00
สกุล

77.50 95.00

77.50 81.07

8

54

9

ป.3/7 20 54968 เด็กชาย พัฒฑิดนย์ ถิรธนาพงศ์

65.00 84.00

80.00 85.00

82.50 79.30

9

79

5

54829 เด็กชาย ณัฏฐ์ธนิน เรียนปิงวัง

ร้อยละ

เมตตานันท

54789 เด็กชาย พุทธางกูร ทองสิริสวัสดิ์ 65.00 92.00

10 ป.3/7 30 55080 เด็กชาย พงศ์สุระ

วัชรศิริวิทย์

73.33 68.00

92.50 85.00

77.50 79.27

10

81

11 ป.3/7

แพรไพศาล

70.00 80.00

85.00 87.50

72.50 79.00

11

89

4

54543 เด็กชาย อาติณ

22
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EP
3/4

10 54825 เด็กชาย ศศิพงศ์

คุณสุข

70.00 80.00

75.00 90.00

80.00 79.00

11

89

13 ป.3/2

8

เลิศทวีเดช

73.33 80.00

80.00 85.00

75.00 78.67

13

94

14

17 55019 เด็กชาย ภัทรพัฒน์ โพธิ์ไทย

66.67 76.00

77.50 92.50

80.00 78.53

14

96

EP
3/1

54780 เด็กชาย จุติวัฒน์

ตารางแสดงรายชื่อนักเรียน 100 อันดับแรก จากผลการทดสอบวัดคุณภาพนักเรียนในเครือมูลนิธิคณะ
เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561
ลาดับ ชั้น/ห้อง เลขที่ ID.NO

ร้อยละ

ชื่อ - นามสกุล

ไทย

ลาดับ

คณิต สังคม วิทย์ อังกฤษ รวม โรงเรียน มูลนิธิฯ

1

ป. 6/8

11 52162 เด็กชาย แทนชนม์ บุญครอง

64.00 25.00 47.00 53.00 56.00 84.67

1

8

2

ป. 6/9

19 52313 เด็กชาย โอมธัช

วิริยะธีรกิจ

63.00 27.00 46.00 49.00 55.00 83.75

2

14

3

ป. 6/6

17 52293 เด็กชาย วิศรุต

จงภิญโญตระกูล 59.00 25.00 46.00 51.00 56.00 82.42

3

24

4

ป. 6/2

2

52103 เด็กชาย ณัฐดนัย

เกรียงไกรลิปิกร

60.00 25.00 47.00 46.00 58.00 82.00

4

30

5

ป. 6/7

7

52197 เด็กชาย ณภัทร

ชินสุวพลา

59.00 26.00 44.00 51.00 53.00 81.42

5

35

6

ป. 6/6

8

52186 เด็กชาย กวินภพ

ตันธเนศ

56.00 27.00 43.00 48.00 56.00 81.00

6

41

7

ป. 6/8

32 52413 เด็กชาย พงศ์พิสิฏฐ์ เศรษฐภักดีพงศ์

60.00 25.00 41.00 51.00 56.00 81.00

6

41

8

ป. 6/5

10 52200 เด็กชาย สุกฤษฏิ์

สุระรัตน์ชัย

55.00 26.00 44.00 51.00 53.00 80.42

8

54

9

ป. 6/4

4

52136 เด็กชาย ชยพัทธ์

จารุชัยนันท์

56.00 25.00 45.00 51.00 53.00 80.33

9

57

10 ป. 6/1

8

52148 เด็กชาย ทัพพสาร สุขสุธรรมวงศ์

58.00 25.00 45.00 49.00 53.00 80.17

10

61

11 ป. 6/2

4

52117 เด็กชาย ปูรณ์

ภู่สันติพงษ์

55.00 26.00 44.00 49.00 54.00 80.08

11

65

12 ป. 6/1

7

52143 เด็กชาย ภูริณัฐ

ลาภศิริวัฒน์กุล

59.00 28.00 41.00 46.00 52.00 79.75

12

71

13 ป. 6/1

14 52245 เด็กชาย ธีรติ

เอกเสถียร

57.00 25.00 45.00 47.00 54.00 79.58

13

73

14 ป. 6/1

36 52463 เด็กชาย ภาณุวัฒน์ สุวรรณขจิต

57.00 28.00 45.00 46.00 48.00 79.25

14

80

15 ป. 6/1

28 52370 เด็กชาย กุลธวัช

มณีศรี

51.00 25.00 45.00 46.00 58.00 79.08

15

82

16 ป. 6/7

28 52401 เด็กชาย ภูริณัฐ

เตชะอานวยพร

54.00 27.00 41.00 46.00 55.00 78.83

16

87

17 ป. 6/7

5

52172 เด็กชาย ณพวีร์

เตชัสหงส์

57.00 26.00 43.00 45.00 53.00 78.58

17

92

18 ป. 6/9

1

52090 เด็กชาย ฐนาเอก

คล่องบุญจิต

61.00 23.00 47.00 43.00 54.00 78.58

17

92

19 ป. 6/1

11 52219 เด็กชาย พริษฐ์

จิตต์วิวัฒน์

57.00 28.00 39.00 50.00 48.00 78.58

17

92

20 ป. 6/3

18 52317 เด็กชาย พีรพัฒน์

วุฒิเลิศเจริญวงศ์ 53.00 27.00 42.00 45.00 55.00 78.58

18

92

23

9. สรุปผลการประเมินภายในสถานศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
ค่าเป้าหมาย ผลประเมินของโรงเรียน
ปี 2561
ร้อยละ คะแนน คุณภาพ

มาตรฐาน /ตัวบ่งชี้
มำตรฐำนที่ 1 ผูเ้ รียนมีสุขภำวะทีด่ ี และมีสุนทรียภำพ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 มีสุขนิสัยในกำรดูแลสุขภำพและออกกำลังกำย สม่ำเสมอ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 มีน้ำหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภำพทำงกำยตำมเกณฑ์มำตรฐำน
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 สำมำรถป้องกันตนเองจำกสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงสภำวะที่เสี่ยงต่อ
ควำมรุนแรง โรค ภัย อุบัตเิ หตุและปัญหำทำงเพศ

92.50
85
98

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 เห็นคุณค่ำในตนเอง มีควำมมั่นใจ กล้ำแสดงออกอย่ำงเหมำะสม
97
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ให้เกียรติผู้อื่น
98
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 สร้ำงผลงำนจำกเข้ำร่วมกิจกรรมด้ำนศิลปะ ดนตรี/นำฏศิลป์ กีฬำ/
93
นันทนำกำร และสร้ำงผลงำนตำมจินตนำกำร
***ภำพรวมผลประเมินมำตรฐำนที่ 1
มำตรฐำนที่ 2 ผู้เรียนมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตำมหลักสูตร
95
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เอื้ออำทรผู้อื่น และกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ
97
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ยอมรับควำมคิดและวัฒนธรรมทีต่ ่ำงกัน
97
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ตระหนัก รู้คุณค่ำ ร่วมอนุรักษ์และพัฒนำสิ่งแวดล้อม
97
***ภำพรวมผลประเมินมำตรฐำนที่ 2
มำตรฐำนที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในกำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเองรักกำรเรียนรู้และพัฒนำ
ตนเองอย่ำงต่อเนื่อง
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 มีนิสัยรักกำรอ่ำน และสำมำรถแสวงหำควำมรู้จำกห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และ
97
สื่อต่ำงๆ รอบตัว
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 มีทักษะในกำรอ่ำน ฟัง ดู พูด เขียนและตั้งคำถำมเพื่อค้นคว้ำหำควำมรู้
97
เพิ่มเติม
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น เพื่อกำรเรียนรู้ระหว่ำงกัน
97
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ใช้เทคโนโลยีในกำรเรียนรู้และนำเสนอผลงำน
98
***ภำพรวมผลประเมินมำตรฐำนที่ 3
มำตรฐำนที่ 4 ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิดอย่ำงเป็นระบบ คิดสร้ำงสรรค์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหำได้อย่ำงมีสติ สมเหตุผล
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 สรุปควำมคิดจำกเรือ่ งที่อ่ำน ฟังและดู และสื่อสำร โดยกำรพูดหรือเขียนตำม
98
ของตนเอง
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 นำเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหำด้วยภำษำหรือวิธีกำรของตน
98
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 กำหนดเป้ำหมำย คำดกำรณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหำโดยมีเหตุผลประกอบ
98
ตัวบ่งชี้ที่ 4.4 มีควำมคิดริเริม่ และสร้ำงสรรค์ผลงำนด้วยควำมภำคภูมิใจ
98
***ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที่ 4

24

95.76
85.27
98.15

0.48
0.43
0.98

ดีเยี่ยม
ดีมำก
ดีเยี่ยม

98.33
98.75
99.44

0.98
0.99
0.99

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

95.95

4.85

ดีเยี่ยม

98.66
98.00
97.14
97.50
97.83

1.97
0.98
0.97
0.98
4.90

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

97.50

1.95

ดีเยี่ยม

98.00

0.98

ดีเยี่ยม

97.00
99.00
97.88

0.97
0.99
4.89

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

98.89

1.98

ดีเยี่ยม

98.81
98.33
99.44
98.97

0.99
0.98
0.99
4.94

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

มาตรฐาน /ตัวบ่งชี้

ค่าเป้าหมาย ผลประเมินของโรงเรียน
ปี 2561
ร้อยละ คะแนน คุณภาพ

มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร
85.22** 0.85** ดีเยี่ยม
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนแต่ละกลุ่มสำระเป็นไปตำมเกณฑ์
87
97.67 0.97 ดีเยี่ยม
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ผลกำรประเมินสมรรถนะสำคัญตำมหลักสูตรเป็นไปตำมเกณฑ์
95
97.97 1.96 ดีเยี่ยม
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 ผลกำรประเมินกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์และเขียนเป็นไปตำมเกณฑ์
93
89.49 0.89 ดีเยี่ยม
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 กำรทดสอบรวบยอดระดับชำติเป็นไปตำมเกณฑ์
85
***ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที่ 5 92.59 4.67 ดีเยี่ยม
มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้
และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
97
99.00 1.98 ดีเยี่ยม
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 วำงแผนกำรทำงำนและดำเนินกำรจนสำเร็จ
98
99.33 0.99 ดีเยี่ยม
ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 ทำงำนอย่ำงมีควำมสุข มุ่งมั่นพัฒนำงำน และภูมิใจในผลงำนของตนเอง
98
98.22 0.98 ดีเยี่ยม
ตัวบ่งชี้ที่ 6.3 ทำงำนร่วมกับผู้อื่นได้
98
98.00 0.98 ดีเยี่ยม
ตัวบ่งชี้ที่ 6.4 มีควำมรูส้ ึกที่ดีต่ออำชีพสุจริตและหำควำมรูเ้ กี่ยวกับอำชีพที่ตนเองสนใจ
***ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที่ 6 98.64 4.93 ดีเยี่ยม
มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
99
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ครูมีกำรกำหนดเป้ำหมำยคุณภำพผู้เรียนทั้งด้ำนควำมรู้ ทักษะ กระบวนกำร
99.35
0.99
ดีเยี่ยม
สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
99
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 ครูมีกำรวิเครำะห์ผเู้ รียนเป็นรำยบุคคลและใช้ข้อมูลในกำรวำงแผนกำรจัดกำร
89.32** 0.89** ดีเยี่ยม
เรียนรูเ้ พื่อพัฒนำศักยภำพของผู้เรียน
99
ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 ครูออกแบบและจัดกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคลและ
99.67
1.99
ดีเยี่ยม
พัฒนำกำรทำงสติปญ
ั ญำ
99
ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมำะสมผนวกกับกำรนำบริบทและภูมิปัญญำของ
99.67
1.00
ดีเยี่ยม
ท้องถิ่นมำบูรณำกำรในกำรจัดกำรเรียนรู้
99
ตัวบ่งชี้ที่ 7.5 ครูมีกำรวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย
99.52
0.99
ดีเยี่ยม
วิธีกำรที่หลำกหลำย
99
ตัวบ่งชี้ที่ 7.6 ครูให้คำแนะนำ คำปรึกษำและแก้ไขปัญหำให้แก่ผู้เรียนทั้งด้ำนกำรเรียนและ
99.17
0.99
ดีเยีย่ ม
คุณภำพชีวิตด้วยควำมเสมอภำค
100
ตัวบ่งชี้ที่ 7.7 ครูมีกำรศึกษำ วิจัยและพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ในวิชำที่ตนรับผิดชอบและ
100.00
1.00
ดีเยีย่ ม
ใช้ผลในกำรปรับปรุงกำรสอน
96
ตัวบ่งชี้ที่ 7.8 ครูประพฤติปฏิบัตติ นเป็นแบบอย่ำงที่ดีและเป็นสมำชิกที่ดีของสถำนศึกษำ
99.83
1.00
ดีเยีย่ ม
100
ตัวบ่งชี้ที่ 7.9 ครูจัดกำรเรียนกำรสอนตำมวิชำที่ได้รับมอบหมำยเต็มเวลำเต็มควำมสำมำรถ
100.00
1.00
ดีเยีย่ ม
***ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที่ 7 98.50 9.85 ดีเยี่ยม
มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล
97
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 ผู้บริหำรมีวิสยั ทัศน์ ภำวะผู้นำและควำมคิดริเริ่มที่เน้นกำรพัฒนำผู้เรียน
98.00
0.98
ดีเยี่ยม
97
ตัวบ่งชี้ที่ 8.2 ผู้บริหำรใช้หลักกำรบริหำรแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลกำรประเมินหรือ
98.50
1.97
ดีเยี่ยม
ผลกำรวิจัยเป็นฐำนคิดทั้งด้ำนวิชำกำรและกำรจัดกำร
98
ตัวบ่งชี้ที่ 8.3 ผู้บริหำรสำมำรถบริหำรจัดกำรศึกษำให้บรรลุเป้ำหมำยตำมที่กำหนดไว้ใน
94.57** 1.89** ดีเยี่ยม
แผนปฏิบัติกำร
25

95
ตัวบ่งชี้ที่ 8.4 ผู้บริหำรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพบุคลำกรให้พร้อมรับกำรกระจำยอำนำจ
85
ตัวบ่งชี้ที่ 8.5 นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำ
97
ตัวบ่งชี้ที่ 8.6 ผู้บริหำรให้คำแนะนำ คำปรึกษำทำงวิชำกำรและเอำใจใส่กำรจัดกำรศึกษำ
เต็มศักยภำพและเต็มเวลำ
***ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที่ 8
มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 คณะกรรมกำรสถำนศึกษำรู้และปฏิบัตหิ น้ำที่ตำมระเบียบกำหนด
97
ตัวบ่งชี้ที่ 9.2 คณะกรรมกำรสถำนศึกษำกำกับ ติดตำม ดูแลและขับเคลื่อนกำรดำเนินงำน
97
ของสถำนศึกษำให้บรรลุผลสำเร็จตำมเป้ำหมำย
97
ตัวบ่งชี้ที่ 9.3 ผู้ปกครองและชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำสถำนศึกษำ
***ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที่ 9
มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน
99
ตัวบ่งชี้ที่ 10.1 หลักสูตรสถำนศึกษำเหมำะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น
98
ตัวบ่งชี้ที่ 10.2 จัดรำยวิชำเพิ่มเติมที่หลำกหลำยให้ผู้เรียนเลือกเรียนตำมควำมถนัด
ควำมสำมำรถ และควำมสนใจ
97
ตัวบ่งชี้ที่ 10.3 จัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองควำมต้องกำร
ควำมสำมำรถและควำมถนัดและควำมสนใจของผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 10.4 สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุป
100
ควำมรู้ได้ด้วย ตนเอง
ตัวบ่งชี้ที่ 10.5 นิเทศภำยใน กำกับ ติดตำมตรวจสอบและนำผลไปปรับปรุงกำรเรียน
100
กำรสอนอย่ำงสม่ำเสมอ
ตัวบ่งชี้ที่ 10.6 จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภำพและครอบคลุมถึงผู้เรียน
100
ทุกคน
***ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที่ 10
มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริหารที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
พัฒนาเต็มศักยภาพ
98
ตัวบ่งชี้ที่ 11.1 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร อำคำรเรียนมั่นคง สะอำดและปลอดภัย มีสิ่ง
อำนวยควำมสะดวกพอเพียง อยู่ในสภำพแวดล้อมร่มรื่นและมีแหล่งเรียนรูส้ ำหรับผูเ้ รียน
82
ตัวบ่งชี้ที่ 11.2 จัดโครงกำร กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภำพอนำมัยและควำมปลอดภัยของผู้เรียน
99
ตัวบ่งชี้ที่ 11.3 จัดห้องสมุดที่ให้บริกำรสื่อและเทคโนโลยีสำรสนเทศที่เอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้
ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีสว่ นร่วม
***ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที่ 11
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98.33

1.96

87.96

0.88

98.50

1.97

ดีเยี่ยม
ดีมำก
ดีเยี่ยม

95.97

9.65

ดีเยี่ยม

98.00
97.00

1.96
0.97

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

97.00
97.33

1.94
4.87

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

99.20
99.00

1.98
1.98

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

98.20

0.98

ดีเยี่ยม

100.00

1.00

ดีเยี่ยม

100.00

2.00

ดีเยี่ยม

100.00

2.00

ดีเยี่ยม

99.40

9.94

ดีเยี่ยม

98.67

3.95

ดีเยี่ยม

95.00
100.00

2.85
3.00

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

97.89

9.80

ดีเยี่ยม

ค่าเป้าหมาย ผลประเมินของโรงเรียน
ปี2560
ร้อยละ คะแนน คุณภาพ

มาตรฐาน /ตัวบ่งชี้

มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กาหนด
ในกฎกระทรวง
ตัวบ่งชี้ที่ 12.1 มีกำรกำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
97
ตัวบ่งชี้ที่ 12.2 จัดทำและดำเนินกำรตำมแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่มุ่ง
97
คุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
ตัวบ่งชี้ที่ 12.3 จัดระบบข้อมูลสำรสนเทศและใช้สำรสนเทศในกำรบริหำรจัดกำรเพื่อพัฒนำ
97
คุณภำพสถำนศึกษำ
98
ตัวบ่งชี้ที่ 12.4 ติดตำมตรวจสอบและประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
ตัวบ่งชี้ที่ 12.5 นำผลกำรประเมินคุณภำพทั้งภำยในและภำยนอกไปใช้วำงแผนพัฒนำ
97
คุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง
98
ตัวบ่งชี้ที่ 12.6 มีกำรจัดทำรำยงำนประจำปีที่เป็นรำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยใน
***ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที่ 12
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 13.1 มีกำรสร้ำงและพัฒนำแหล่งเรียนรู้ภำยในสถำนศึกษำ และใช้ประโยชน์
97
จำกแหล่งเรียนรู้ทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำเพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียนและ
บุคลำกรของสถำนศึกษำรวมทั้งผูเ้ กี่ยวข้อง
ตัวบ่งชี้ที่ 13.2 มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงบุคลำกรภำยในสถำนศึกษำระหว่ำง
95
สถำนศึกษำกับครอบครัวชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
***ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที่ 13
มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและ
จุดเน้นที่กาหนดขึ้น
ตัวบ่งชี้ที่ 14.1 จัดโครงกำร กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตำมเป้ำหมำยวิสยั ทัศน์
95
ปรัชญำ และจุดเน้นของสถำนศึกษำ
ตัวบ่งชี้ที่ 14.2 ผลกำรดำเนินงำนส่งเสริมให้ผเู้ รียนบรรลุตำมเป้ำหมำยวิสัยทัศน์ ปรัชญำ
98
และจุดเน้นของสถำนศึกษำ
***ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที่ 14
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100.00
100.00

1.00
1.00

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

98.00

0.98

ดีเยี่ยม

100.00

0.50

ดีเยี่ยม

100.00

0.50

ดีเยี่ยม

100.00
99.67

1.00
4.98

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

97.50

4.88

ดีเยี่ยม

98.00

4.90

ดีเยี่ยม

97.75

9.78

ดีเยี่ยม

98.00

2.94

ดีเยี่ยม

99.00

1.98

ดีเยี่ยม

98.50

4.92

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อ
พัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น
ตัวบ่งชี้ที่ 15.1 จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทาง

98

98.28

2.95

ดีเยี่ยม

89

90.17

1.80

ดีเยี่ยม

ปฏิรูปการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 15.2 ผลการดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย

***ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที่ 15 94.22 4.75 ดีเยี่ยม
รวมคะแนน 97.41 97.72 ดีเยี่ยม
ผลรวมของผลประเมินในภาพรวมทั้ง 15 มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 97.41 = 97.72 คะแนน มีคุณภาพระดับ ดีเยี่ยม
ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน  มีมาตรฐานการจัดศึกษา  ไม่มีมาตรฐานการจัดศึกษา
จุดเด่น
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน
1. ผู้เรียน มีการแสดงความเคารพต่อผู้ใหญ่ รู้จักตนเอง พัฒนาและปรับปรุงตนเอง มีความมั่นคงทางอารมณ์ และมีความ
มั่นใจในตนเอง และกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
2. นักเรียนส่วนใหญ่มี มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ ใฝ่เรียนรู้ มีความมุ่งมั่นในการทางาน รักความเป็นไทยรู้จักยกมือ
ไหว้กล่าวทักทายสวัสดีต่อครูและผู้อื่น และมีจิตสาธารณะช่วยเหลือผู้อื่น นักเรียนได้ปฏิบัติตนตามแนววิถีจิตของนักบุญหลุยส์ มารีย์
กรีญอง เดอมงฟอร์ต โดยการไปมอบสิ่งของและปัจจัยแก่ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส มีการบาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
3. ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ ค้นคว้า และนาเสนอผลงานรวมใช้เพื่อการสืบค้นความรู้ต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถพัฒนานักเรียนเรียนรู้จนเกิดการพัฒนาจนนาไปสู่การแข่งขันระดับประเทศ ต่างประเทศ จนได้รับรางวัล
4. ผู้เรียนสามารถคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจและมีการนาเสนอผลงานให้กับผู้ที่สนใจทั้งภายในและ
นอกโรงเรียน
5. ผู้เรียนสามารถนาความคิดจากเรื่องที่อ่านมาคิดวิเคราะห์ ผ่านการพูด การเขียนตามคิดของตนเองในใบงานที่กาหนดให้ได้
หรือนาเสนองานตามที่ได้รับมอบหมายจากครูผู้สอนได้
6. ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น ที่จะทางานอย่างเต็มใจ ตั้งใจฝึกซ้อม ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตน พัฒนางาน ชื่นชมใน
ผลงานของตนและมีความภาคภูมิใจต่อผลงานของตน
มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา
1. ครูออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล จัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ตรงตามแผนที่วางไว้ ใช้
สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสม และนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ ผู้เรียนได้เรียนรู้ในสิ่งต่าง ๆ ที่มากกว่าใน
ห้องเรียน รวมถึงได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างอย่างเข้าใจ
2. ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการ
จัดการผู้บริหารให้คาแนะนา คาปรึกษาทางวิชาการ และเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา
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3. คณะกรรมการบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ กากับ ติดตาม ดูแล
เสนอแนะ ให้คาปรึกษา ส่งเสริม สนับสนุน และขับเคลื่อนการดาเนินงานของโรงเรียนอย่างได้อย่างต่อเนื่องและบรรลุผลสาเร็จตาม
เป้าหมาย ส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลต่างๆ และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
4. โรงเรียนสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเองในทุกกลุ่มสาระฯ
การนิเทศภายใน กากับ ติดตามตรวจสอบ และได้นาผลไปปรับปรุงการเรียนการสอน และ การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนมี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน
5. ห้องสมุดมีระบบบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัยและทันต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน มีบริการสื่อเทคโนโลยีให้แก่
ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารทั้ งครูผู้สอน และผู้ เรีย น มี ก ารจั ด บรรยากาศบริเ วณห้ อ งสมุดให้ เหมาะสมกั บ การศึ กษาค้น คว้ า ด้ว ยตนเองอย่างมี
ประสิทธิภาพ
6. โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในตามที่กระทรวงกาหนด มี การวางแผนการตรวจติดตาม กากับดูแลอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง คณะครูมีความเข้าใจ และให้ความร่วมมือในการทางานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเป็นอย่าง
มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
1. โรงเรียนส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรในโรงเรียนกับครอบครัว ชุมชน องค์กรที่เกี่ยวข้อง เช่น ส่งเสริม
ให้ผู้ปกครอง ชุมชน ที่มีความรู้ ความสามารถในหลากหลายอาชีพ เข้ามาแบ่งปันความรู้และจัดกิจกรรม นอกจากนี้มีการทา MOU กับ
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ
มาตรฐานด้านการอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
1. โรงเรียน มีการจัดกิจกรรม โครงการที่ส่งเสริมให้ผเู้ รียนมีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรม และการสนับสนุนการ
ดาเนินงานต่างๆ ตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา และบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้
มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม
แนวทางการพัฒนา
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน
1. ควรจัดกิจกรรมสาหรับผู้เรียนที่เสี่ยงต่อโรคอ้วนอย่างต่อเนื่อง และแจ้งผู้ปกครองให้ทราบเพื่อจะได้พัฒนาผู้เรียนร่วมกัน และ
ในปีนี้มีกิจกรรมเพิ่มเติม คือ โครงการโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ ซึ่งได้จัดให้ความรู้แก่ผู้เรียนในระดับชั้น ป.1 – ป.2 นาร่องก่อน
2. ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมทีส่ ร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรม มีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็น กล้าแสดงออกและทางานร่วมกันให้มากขึ้น
3. ควรจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีการทางานกลุ่มมากขึ้น และสอนในเรื่องกระบวนการคิดแก่ผู้เรียน ควรปลูกฝังให้ผู้เรียน
เห็นความสาคัญของการทางานกลุ่ม เห็นความสาคัญของผู้อื่นและรู้จักรับฟังความคิดเห็นในการทางานร่วมกัน
4. ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาเรื่องการกาหนดเป้าหมาย การคาดคะเนสถานการณ์ตัดสินแก้ปญ
ั หาโดยมีเหตุผลประกอบ จาก
การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของครูผสู้ อนที่มุ่งเน้นให้รู้จักคิดวางแผน กาหนดเป้าหมาย ตัดสินใจ การแก้ปญ
ั หาให้มากขึ้น
5. ผู้เรียนควรได้รับความรู้ความเข้าใจในทักษะต่างๆ ตามหลักสูตรให้มากขึ้นเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ดีขึ้น
6. ครูผู้สอนควรจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้ผู้เรียนมีโอกาสรูจ้ กั อาชีพที่หลากหลาย และกระตุ้นให้เห็นถึงความสาคัญของการ
ประกอบอาชีพหรืออาชีพที่ใฝ่ฝันอยากเป็นในอนาคต
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มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา
1. ควรมีการวิเคราะห์ผเู้ รียนเป็นรายบุคคล นาข้อมูลจากการวิเคราะห์ผู้เรียนมาใช้ในวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียนให้มากขึ้น และควรบันทึกผลการพัฒนาของผูเ้ รียนให้ชัดเจน
2. งานหลักสูตรการเรียนการสอน และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ควรหาแนวทางการพัฒนากระบวนการเรียน การสอนของ
ครู ควรอบรมเกี่ยวกับในวิชาที่ครูสอนมากขึ้น เพราะปัจจุบันเนื้อสาระของแต่ละวิชามีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงตลอดเวลา
3. คณะผู้บริหาร ควรมีการวางแผนและดาเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างเหมาะสม ครอบคลุม
และดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
4. ควรมีมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน ตามสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ และ
จัดกิจกรรมส่งเสริมโครงการโรงเรียนรอบรูส้ ุขภาพในทุกระดับชั้น
5. ควรจัดทาข้อมูลสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถนาข้อมูลมาใช้อ้างอิงได้ถูกต้อง และเกิดประโยชน์
จริง
มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
1. โรงเรียนควรส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาและผลิตนวัตกรรมใหม่ๆ เพิ่มขึ้นในแหล่งการเรียนรูภ้ ายในโรงเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้
เข้ามาศึกษาค้นคว้ามากขึ้น
มาตรฐานด้านการอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม
1. ครูผู้สอนควรพัฒนากระบวนการคิด การใช้ทักษะในศตวรรษที่ 21 กระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง จัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ และพัฒนาการคิดระดับสูง มากขึ้น เน้นให้ ผู้เรียนมีความวิริยะอุตสาหะ มีความ
รับผิดชอบ และมีการสื่อสาร นาเสนอผลงานให้มากขึ้น และเน้นการจัดการเรียนรู้โดยการเล่น มีสถานการณ์จาลอง ใช้วินัยเชิงบวก
ในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ไ ด้หลายทางโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเหลือ เพื่อ
ตอบสนองนโยบาย จุดเน้นตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
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10. ผลการประเมินภายนอก (สมศ.รอบ 3)
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม ได้รับการประเมินจาก สมศ. ในรอบที่ 3 เมื่อวันที่ 20 ถึง 22 กุมภาพันธ์ 2554 โดยมีผลการ
ประเมิน ดังนี้
ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จาแนกตามกลุ่มตัวบ่งชี้
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมศึกษา
การศึกษาขั้นฐาน
ประถมและมัธยมศึกษา

น้าหนัก
(คะแนน)

คะแนน
ที่ได้

กลุ่มตัวบ่งชี้พนื้ ฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตทีด่ ี
10.00
9.82
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
10.00
9.27
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
10.00
9.09
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น ทาเป็น
10.00
9.62
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
20.00
12.56
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
10.00
9.00
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
5.00
4.80
ตัวบ่งชี้ที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด
5.00
5.00
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
5.00
5.00
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
5.00
5.00
สถานศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชีม้ าตรการส่งเสริม
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการดาเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา
5.00
5.00
ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน
5.00
5.00
และพัฒนาสูค่ วามเป็นเลิศ ที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
คะแนนรวม
100.00
89.16
สถานศึกษามีผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป
ใช่  ไม่ใช่
สถานศึกษามีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีขึ้นไป 12 ตัวบ่งชี้ จากทั้งหมด 12 ตัวบ่งชี้
ใช่  ไม่ใช่
สถานศึกษาไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน ใช่  ไม่ใช่
สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม
สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา  ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา
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ระดับ
คุณภาพ
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

ดีมาก
ดีมาก
ดี

ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. รอบ 3
จุดเด่น
1. ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความใฝ่รู้ คิดเป็น ทาเป็น
2. สถานศึกษามีผลการพัฒนาบรรลุตามปรั ชญา ปณิธาน / วิสัยทัศน์ พันธกิจ ตามจุดเน้น จุดเด่นที่ส่งผลสะท้อ นเป็ น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา คือ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของผู้เรียน มีผลดาเนินการตามโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษาให้โดดเด่นด้านความสามารถทางภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารกับครูชาวต่างชาติได้
3. ผู้บริหารมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ มีผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับ
แนวทางปฏิรูปการศึกษา
4. การดาเนินการของสถานศึกษาในด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญมีประสิทธิผล
จุดที่ควรพัฒนา
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนโดยเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2. พัฒนาครูในด้านการนาผลประเมินไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
3. สถานศึกษาควรพัฒนาระบบสารสนเทศให้ทันสมัย ทันต่อการใช้งาน
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
1. ด้านผลการจัดการศึกษา
สถานศึกษาควรพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O – NET ให้สูงขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม โดยดึงสิ่งที่ยากจากหลักสูตรทั้ง 7
สาระมาเพิ่มเติมความรู้ให้ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตัวอย่าง : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระที่ 1 พุทธศาสนามีคา
ยากๆ เช่น บุญกิริยาวัตถุ 10 อคติ 4 สติปัฏฐาน 4 ฯลฯ
2. ด้านการบริหารจัดการศึกษา
ครูควรนาผลการประเมินจากการนิเทศของฝ่ายบริหารไปพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญมีประสิทธิภาพมากขึ้น
3. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
การจัดทาข้อมูลสารสนเทศ ควรมีข้อมูลภายในสถานศึกษาและข้อมูลชุมชนอย่างครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการบริหาร
จัดการ และทาให้ระบบประกันคุณภาพภายในมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
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ส่วนที่ 2
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
กรอบแนวคิด และการวิเคราะห์ประเด็น การจัดทาแผนพัฒนาโรงเรียน
กระบวนการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ฉบับปีการศึกษา 2561 – 2565
กระบวนการจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา 2562 – 2565
แนวคิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)
2. แผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2560 – 2579
3. มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กระทรวงศึกษาธิการ
ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2561)
4. นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓
5. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒
6. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องนโยบายและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
7. แผนยุทธศาสตร์มลู นิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย พ.ศ.
2559-2564
8. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม พ.ศ.
2558-2560
9. เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ปี 2561-2562 (TQA)
เป็นต้น

การพัฒนายุทธศาสตร์
1. การวิเคราะห์ SWOT สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก โดย
- สภาพแวดล้อมภายใน ใช้กรอบแนวความคิดในรูปแบบ 7s
Mckinsey
- สภาพแวดล้อมภายนอก ใช้กรอบ C-PEST Analysis
2. สารสนเทศโรงเรียน ปีการศึกษา 2557 - 2561
3. ผลการวิจยั “การศึกษาความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
ต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
ปีการศึกษา 2559-2561”
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1. จัดประชุมคณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม เพื่อดาเนินการวิเคราะห์ SWOT สาหรับจัดทาแผนพัฒนาโรงเรียน ปีการศึกษา 2561-2565 (วันที่ 12 และวันที่
15 พ.ค. 2560) โดยแบ่งเป็นระดับฝ่าย และกลุ่มสาระการเรียนรู้

2. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ฉบับปีการศึกษา 2561 – 2565 (ระยะ 5 ปี) และคณะอนุกรรมการ
3. จัดประชุมคณะอนุกรรมการ ดาเนินการวิเคราะหขอมูลและจัดทายุทธศาสตรแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม (วันที่ 14 และวันที่ 17 ก.ค. 2560 วิเคราะห์ข้อมูล SWOT เพื่อหาค่าน้าหนัก การให้ความสาคัญของแต่ละประเด็น

4. นาผลการวิเคราะห์ SWOT นาเสนอต่อคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อานวยการพิจารณาให้ความเห็นชอบ ในวันที่ 1 สิงหาคม 2560
5. ดาเนินการจัดทาสรุป SWOT ด้วยเทคนิค TOWS Matrix โดยที่ปรึกษา ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทรัตน์ เจริญกุล จุฬาลงกรณ์มหา
วิทยาชัย

6. จัดประชุมคณะอนุกรรมการ ดาเนินการวิเคราะหขอมูลและจัดทายุทธศาสตรแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ในวันที่ 1 กันยายน
2560 เพื่อนาเสนอ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ มาตรการ ผู้รับผิดชอบ

7. นาเสนอยุทธศาสตร์ ต่อคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อานวยการพิจารณาให้ความเห็นชอบ ในวันที่ 5 กันยายน 2560
8. จัดประชุมคณะอนุกรรมการ ดาเนินการวิเคราะหขอมูลและจัดทายุทธศาสตรแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ในวันที่ 29 กันยายน
2560 เพื่อสรุป (ร่าง) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ

9. จัดสัมมนาจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถมฉบับปีการศึกษา 2561 – 2565 (ระยะ 5 ปี)
วันที่ 9 - 10 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมหลุยส์มารี ตึกพระนางพรหมจารี มารีอา เพือ่ สรุปแผนพัฒนาฯ และโครงการ กิจกรรม

10. นาแผนพัฒนาฯ นาเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อานวยการ วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560
11. นาแผนพัฒนาฯ นาเสนอคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ให้ความเห็นชอบ ในวันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560
กระบวนการจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา 2562-2565
1. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ฉบับปีการศึกษา 2561 – 2565 และจัดประชุมเพือ่ พิจารณา
ร่วมกัน
2. นาเสนอพิจารณาแผนการจัดการศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ฉบับปรับปุรง ปีการศึกษา 2562 – 2565 ต่อคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อานวยการครั้งที่
11/2562 พิจารณาให้ความเห็นชอบ ในวันที่ 17 ธันวาคม 2562
3. นาเสนอแผนการจัดการศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ฉบับปรับปุรง ปีการศึกษา 2562 – 2565 ต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 2/2562พิจารณา
ให้ความเห็นชอบ ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธื 2563

แผนพัฒนาการจัดการศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ฉบับปีการศึกษา 2562 – 2565
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ผลการวิเคราะห์ SWOT Analysis
จุดแข็ง
1. โรงเรียนจัดโครงสร้างการบริหารโรงเรียนที่คล่องตัวและชัดเจนสอดคล้องกับกฎระเบียบตามที่มูลนิธิฯ กาหนด
2. โรงเรียนกาหนด บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบและมาตรฐานของหน่วยงานมีความชัดเจน
3. โรงเรียนกาหนดทิศทางการบริหาร โดยมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย กลยุทธ์ และตัวชี้วัดความสาเร็จมี
ความชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน และมีการกากับ ติดตาม สรุปผลอย่างเป็นระบบ
4. โรงเรียนมีการจัดโครงการและกิจกรรมที่หลากหลาย มีการวิเคราะห์เพื่อให้มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมาย
ของโรงเรียนที่ตั้งไว้
5. โรงเรียนมีระบบการให้บริการแก่ครู ผู้ปกครอง นักเรียน และชุมชนโดยรวมดีมีความชัดเจน
6. โรงเรียนมีระบบการจัดการเรียนรูใ้ ห้ผู้เรียนมีคุณภาพตามหลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรสถานศึกษาอย่างครบถ้วน จัด
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
7. โรงเรียนจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย
8. โรงเรียนมีระบบการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาในด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจ
และสติปัญญา
9. โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพดีเยี่ยม
10. ผู้บริหารระดับสูงและระดับกลางมีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้นา มีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษาให้เป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล และมีเทคนิคการบริหารเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน มุ่งสู่วิสัยทัศน์ของโรงเรียนชัดเจน
11. ผู้บริหารระดับสูงและระดับกลาง ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม ให้ บุคลากรได้ใช้ศักยภาพที่มีอยู่ปฏิบัติงานได้อย่าง
เต็มที่
12. ผู้บริหารระดับสูงและระดับกลาง ใช้รูปแบบการบริหารจัดการที่เหมะสมในการบริหารงาน เช่น การสั่งการ การควบคุม
การจูงใจ สะท้อนถึงวัฒนธรรมองค์กร
13. บุคลากรของโรงเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ความสามารถที่ตรงกั บงานที่รับผิดชอบ มีการพัฒนาตนเองอย่าง
สม่าเสมอและต่อเนื่อง
14. บุคลากรของโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง
15. ครูผู้สอนมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญอย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ
16. ครูสนับสนุนการสอนและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี
17. บุคลากรมีค่านิยมและบรรทัดฐานที่ยึดถือร่วมกันจนกลายเป็นรากฐานของระบบการบริหาร เช่น มีคุณธรรม จริยธรรม
ซื่อสัตย์ รักษาวินัย เสียสละเพื่อส่วนรวมและบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
18. บุคลากรและผู้บริหารภายในโรงเรียนมีวิธีการปฏิบัติร่วมกันจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร เช่น การเคารพผู้อาวุโส การให้
เกียรติซึ่งกันและกัน การอนุรักษ์ทรัพยากรและการให้ความร่วมมือกับองค์กร
19. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระฯ เฉลี่ย 3.00 เป็นไปตามเป้าหมายในแผนพัฒนาโรงเรียน
20. ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ รวม 5 กลุ่มสาระฯ มากกว่าขีดจากัดล่าง เป็นไปตามเป้าหมายในแผนพัฒนาโรงเรียน
21. ผู้เรียนมีทักษะการเป็นผู้นา มุ่งสู่ความเป็นสุภาพบุรุษอัสสัมชัญ
22. ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นไปตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
23. ผู้เรียนเป็นผู้มีความสามารถด้านสุนทรียภาพ(ด้านดนตรี/กีฬา) เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
24. โรงเรียนตั้งอยู่ในบริเวณที่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของกรุงเทพฯ
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25. โรงเรียนมีอาคารสถานที่และพื้นที่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมของนักเรียน มีบรรยากาศ
ร่มรื่น สะอาด ปลอดภัย
จุดอ่อน
1. การสื่อสารลงสู่ผู้ปฏิบัติในทุกระดับยังไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ส่งผลให้บุคลากรบางส่วนยังไม่ให้ความสาคัญด้าน
กลยุทธ์ขององค์กรเท่าที่ควร
2. งานวิจัยของครูขาดการเผยแพร่ การพัฒนาและต่อยอด
โอกาส
1. ผู้เรียนในอนาคตมีความพร้อมในทุกๆ ด้าน เช่น ร่างกาย ฐานะทางสังคม อารมณ์และสติปัญญา ส่งผลต่อโรงเรียนใน
การมีนักเรียนที่มีคุณภาพ
2. ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมและมีความพร้อมให้การสนับสนุน
โรงเรียน
3. รัฐบาลมีนโยบายเด่นชั ดเกี่ยวกับการจัดการศึกษา เน้นส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมมากขึ้น และทาให้โรงเรียนมีการ
ยกระดับการศึกษาไปสู่มาตรฐานสากล
4. รัฐบาลเปิดโอกาสให้โรงเรียนได้จัดทาหลักสูตรสถานศึกษาเอง ทาให้โรงเรียนสามารถกาหนดจุดเด่นของตัวเองได้
5. รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิด สร้างสรรค์ แก้ปัญหา รู้จักการใช้เทคโนโลยีและมีการสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศได้หลากหลายซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและความพร้อมของโรงเรียน
6. นโยบายการจัดการศึกษาของมูลนิธิฯ ทาให้โรงเรียนเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพราะมีการกากับ ติดตาม ประเมิน
มาตรฐานจากมูลนิธิฯ เป็นประจาและต่อเนื่อง
7. สภาวะทางด้านเศรษฐกิจของกลุ่มผู้ปกครองมีความมั่นคง และสามารถสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน
ด้วยดี
8. การไม่รับเงินสนับสนุนด้านงบประมาณจากรัฐบาลทาให้โรงเรียนมีอิสระในการบริหารจัดการ
9. ครอบครัวของผู้ปกครองและผู้เรียนมีความพร้อมทั้งฐานะและการดูแลเอาใจใส่นักเรียน ส่งผลให้เกิดการสนับสนุนและ
เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของทางโรงเรียนสม่าเสมอ
10. ระดับการศึกษาของผู้ปกครองที่เป็นกลุ่มเป้าหมายอยู่ในเกณฑ์ดี จบการศึกษาระดับสูง ส่งผลต่อการส่งเสริมการจัด
การศึกษา
11. ผู้ปกครองมีความเชี่อมั่นในการจัดการศึกษาของโรงเรียนส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนในทุกมิติ
12. ความก้าวหน้าและความเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ทาให้ผู้ปกครอง และผู้เรียนมีความเข้าใจ และ
มีความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ภาวะคุกคาม
1. ผู้ปกครองมีโอกาสเลือกโรงเรียนที่หลากหลาย ส่งผลต่อการรับนักเรียนในแต่ละปีของโรงเรียน
2. นโยบายของรัฐบาล เกี่ยวกับค่าตอบแทน ขั้นเงินเดือนมีการปรับขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงทาให้บุคลากรสายครูมุ่งสู่โรงเรียน
รัฐบาลมากขึ้น
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วิสัยทัศน์ (Vision)
โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม จัดการศึกษาตามทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต สร้างสรรค์นวัตกรรม
เป็นผู้นาด้านวิชาการ และบริหารจัดการสู่มาตรฐานสากล
พันธกิจ (Missions)
1. พัฒนาครูและผู้เรียนให้ดาเนินชีวิตบนพื้นฐานนักบุญมงฟอร์ต
2. พัฒนาผู้เรียนให้สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมตามศักยภาพแห่งตน
3. พัฒนาทักษะผู้เรียนตามศตวรรษที่ 21 และส่งเสริมการแข่งขันด้านวิชาการสู่ระดับนานาชาติ
4. พัฒนาครูให้มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอนด้านนวัตกรรมและการใช้เทคโนโลยี
5. พัฒนาความผูกพันระหว่างโรงเรียน ครู ผู้ปกครองและผู้เรียน
6. ยกระดับการบริหารจัดการของโรงเรียนให้มีมาตรฐานสากล
เป้าหมาย (Goals)
1. ครูและผู้เรียนมีการดาเนินชีวิตบนพื้นฐานนักบุญมงฟอร์ต
2. ผู้เรียนสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมตามศักยภาพแห่งตน
3. ผู้เรียนมีทักษะตามศตวรรษที่ 21 และมีผลงานการแข่งขันด้านวิชาการในระดับนานาชาติ
4. ครูมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอนด้านนวัตกรรมและการใช้เทคโนโลยี
5. ครู ผู้ปกครอง และผู้เรียน มีความผูกพันกับโรงเรียน
6. โรงเรียนมีการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 1
กลยุทธ์ที่ 1
กลยุทธ์ที่ 2
กลยุทธ์ที่ 3
ยุทธศาสตร์ที่ 2
กลยุทธ์ที่ 1
กลยุทธ์ที่ 2
กลยุทธ์ที่ 3
กลยุทธ์ที่ 4
กลยุทธ์ที่ 5
กลยุทธ์ที่ 6

พัฒนาการจัดการศึกษาให้บรรลุตามทิศทางการจัดการศึกษาใน
แนวมงฟอร์ต
เสริมสร้างผู้เรียนในการแสวงหาสัจธรรมของชีวิต มีวิริยะอุตสาหะ ตระหนัก
ถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และมีจิตสาธารณะ
จัดการศึกษาเพื่อปลูกฝังผู้เรียนให้มีทัศนคติในการร่วมมือ ร่วมงานและเอื้ออาทร
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในการดาเนินชีวิตตามแนวมงฟอร์ต
ยกระดับคุณภาพสู่การเป็นโรงเรียนผลิตภาพและผู้นาด้านวิชาการ
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมุ่งสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล
ส่งเสริมผู้เรียนให้สร้างผลงาน อาทิ ชิ้นงาน โครงงาน นวัตกรรม
พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนทีเ่ น้นกระบวนการคิด
พัฒนากระบวนการจัดทาวิจัย นวัตกรรม องค์ความรู้ที่ดีเลิศ (Best Practices)
ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม องค์ความรู้
ที่ดีเลิศ (Best Practices)
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาความผูกพันระหว่างโรงเรียน ครู ผู้ปกครองและผู้เรียน
กลยุทธ์ที่ 1
เสริมสร้างความผูกพันระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียน
กลยุทธ์ที่ 2
เสริมสร้างความผูกพันระหว่างผู้เรียนกับโรงเรียน
กลยุทธ์ที่ 3
เสริมสร้างความผูกพันระหว่างครูกับโรงเรียน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการมุ่งสู่มาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ 1
เสริมสร้างกระบวนการบริหารและการจัดการ
กลยุทธ์ที่ 2
พัฒนาระบบการบริหารจัดการเทียบเคียงตามเกณฑ์ TQA
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาให้บรรลุตามทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต
กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างผู้เรียนในการแสวงหาสัจธรรมของชีวิต มีวิริยะอุตสาหะ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
และมีจิตสาธารณะ
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของผู้เรียนมีการแสวงหาสัจธรรมของชีวิต มีวิริยะอุตสาหะ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และมี
จิตสาธารณะ
กลยุทธ์ที่ 2 จัดการศึกษาเพื่อปลูกฝังผู้เรียนให้มีทัศนคติในการร่วมมือ ร่วมงานและเอื้ออาทร
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของผู้เรียนมีทัศนคติ ของความร่วมมือ ร่วมงาน และเอื้ออาทร
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในการดาเนินชีวิตตามแนวมงฟอร์ต
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการอบรมจิตตารมย์นักบุญหลุยส์ มารี และ อบรมสิทธิเด็ก สิทธิ
มนุษยชน
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคณภาพสู่การเป็นโรงเรียนผลิตภาพและผู้นาด้านวิชาการ
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมุ่งสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนดในแต่ละระดับชั้น
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละผู้เรียนมีความสามารถในการเขียนตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนดในแต่ละระดับชั้น
ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละผู้เรียนมีความสามารถใน การสื่อสาร ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนดในแต่ละระดับชั้น
ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละผู้เรียนมีความสามารถใน การคิดคานวณ ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนดในแต่ละระดับชั้น
ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา
ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
ตัวชี้วัดที่ 7 ร้อยละของผู้เรียนความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
ตัวชี้วัดที่ 9 ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
ตัวชี้วัดที่ 10 ร้อยละของผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
ตัวชี้วัดที่ 11 ร้อยละของผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
ตัวชี้วัดที่ 12 ร้อยละของผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะ จิตสังคม
ตัวชี้วัดที่ 13 ร้อยละของผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ที่มีคะแนนเฉลีย่ รวม 4 กลุ่ม
สาระการเรียนรูส้ ูงขึ้น
38

ตัวชี้วัดที่ 14
ตัวชี้วัดที่ 15
ตัวชี้วัดที่ 16

ร้อยละของผูเ้ รียนในระดับชั้นป.1-ป.6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลีย่ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป
ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
ร้อยละของผูเ้ รียนทีเ่ ข้าสอบวัดความสามารถทางการเรียน 3 รายวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
จากแบบทดสอบมาตรฐานiPSLE มีระดับคะแนนผลการทดสอบได้ตามมาตรฐานของ iPSLE
(สิงคโปร์)
ตัวชี้วัดที่ 17 ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าสอบวัดความสามารถทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาษาจีน
ระดับชั้นป.3 และระดับชั้นป.5,ป.6 จากแบบทดสอบมาตรฐานสากล YCT มีระดับคะแนนผลการทดสอบได้ตาม
มาตรฐานสากลของ YCT
ตัวชี้วัดที่ 18 ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าสอบวัดความสามารถทางการเรียน 3 รายวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
จากแบบทดสอบมาตรฐาน Cambridge Assessment International Education ระดับคะแนนผลการทดสอบ
เฉลี่ย 3 รายวิชาร้อยละตามที่กาหนดขึ้นไป
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมผู้เรียนให้สร้างผลงาน อาทิ ชิ้นงาน โครงงาน นวัตกรรม
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของผู้เรียนทีไ่ ด้รับการฝึกพัฒนาทักษะกระบวนการคิด
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของผู้เรียนทีส่ ร้างผลงาน ชิ้นงาน โครงงาน นวัตกรรม ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป
ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของผู้เรียนได้นาผลงาน ชิ้นงาน โครงงานหรือนวัตกรรม เผยแพร่สู่สาธารณชนได้
ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละของผลงาน ชิ้นงาน โครงงาน นวัตกรรมของผูเ้ รียนทีไ่ ด้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการประกวดผลงาน
ชิ้นงาน โครงงาน นวัตกรรม ทั้งภายในและภายนอก
(ร้อยละของจานวนที่ส่งเข้าประกวด)
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของครูผู้สอน จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของครูผู้สอนมีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของครูผู้สอนที่มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละของครูผู้สอนมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละของครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิด
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของครูผู้สอนทุกวิชาที่มีรูปแบบการสอนที่เน้นกระบวนการคิดอย่างน้อย 4 แผน/วิชา/ชั้น/ปีการศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของครูผู้สอนทุกวิชาจัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนให้สร้างผลงาน ชิ้นงาน โครงงาน นวัตกรรม
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนากระบวนการจัดทาวิจัย นวัตกรรม องค์ความรู้ที่ดีเลิศ (Best Practice)
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของครูที่ได้รับการอบรมให้ความรู้กระบวนการจัดทางานวิจัย นวัตกรรม
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของครูที่ได้รับการส่งเสริมสร้างงานวิจัย นวัตกรรม
กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม องค์ความรู้ที่ดีเลิศ (Best Practice)
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของครูที่จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ด้านวิจัย นวัตกรรม องค์ความรู้
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละงานวิจัยของครูที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของผลงานวิจัยและนวัตกรรม ของครูที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการประกวดทั้งภายในและภายนอก
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาความผูกพันระหว่างโรงเรียน ครู ผู้ปกครองและผู้เรียน
กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างความผูกพันระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียน
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ตัวชี้วัดที่ 1
กลยุทธ์ที่ 2
ตัวชี้วัดที่ 1
กลยุทธ์ที่ 3
ตัวชี้วัดที่ 1
ตัวชี้วัดที่ 2
ยุทธศาสตร์ที่ 4
กลยุทธ์ที่ 1
ตัวชี้วัดที่ 1
ตัวชี้วัดที่ 2
ตัวชี้วัดที่ 3
ตัวชี้วัดที่ 4
ตัวชี้วัดที่ 5
ตัวชี้วัดที่ 6
กลยุทธ์ที่ 2
ตัวชี้วัดที่ 1
ตัวชี้วัดที่ 2

ร้อยละของผู้ปกครองที่มีความผูกพันกับโรงเรียนในระดับดีขึ้นไป
เสริมสร้างความผูกพันระหว่างผู้เรียนกับโรงเรียน
ร้อยละของผู้เรียนที่มีความผูกพันต่อโรงเรียนในระดับดีขึ้นไป
เสริมสร้างความผูกพันระหว่างครูกับโรงเรียน
ร้อยละของครูที่มีความผูกพันกับโรงเรียนในระดับดีขึ้นไป
ร้อยละของครู บุคลากรทางการศึกษาลาออกลดลง
พัฒนาระบบการบริหารจัดการมุ่งสู่มาตรฐานสากล
เสริมสร้างกระบวนการบริหารและการจัดการ
ร้อยละโรงเรียนมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
ร้อยละโรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
ร้อยละ โรงเรียนมีการดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก
กลุ่มเป้าหมาย
ร้อยละของครูและบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
ร้อยละของโรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
ร้อยละโรงเรียนมีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
พัฒนาระบบการบริหารจัดการเทียบเคียงตามเกณฑ์ TQA
ร้อยละของครูที่ได้รับการอบรมและพัฒนาบุคลากรให้ความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการเทียบเคียงตาม
เกณฑ์ TQA
ร้อยละของการดาเนินการกากับ ติดตามและประเมินผลเทียบเคียงตามเกณฑ์ TQA
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บทที่ 3
การกาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จและแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่รองรับ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาให้บรรลุตามทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต
กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างผู้เรียนในการแสวงหาสัจธรรมของชีวิต มีวิริยะอุตสาหะ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และมีจิต
สาธารณะ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เป้าหมาย/ปีการศึกษา
โครงการ/กิจกรรม/งาน
ผู้รับผิดชอบ
2562 2563 2564 2565
(ประเด็นการพิจารณา)
1. ร้อยละของผู้เรียนมีการ
93 94 95 96 โครงการ Montfort Forever
งานกิจกรรม
แสวงหาสัจธรรมของชีวิต มีวิริยะ
1. จัดกิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์ / เอกลักษณ์
อุตสาหะ ตระหนักถึงความ
1.1 ติดป้ายนิเทศ อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์ของ
รับผิดชอบต่อสังคม และมีจติ
โรงเรียนในห้องเรียน
สาธารณะ
1.2 กิจกรรมยามเช้า
2. จัดกิจกรรมสัมผัสชีวิตตามวิถีมงฟอร์ต
2.1 ระดับชั้น ป.1 – เรียนรู้ประวัติของนักบุญมง
ฟอร์ตจากวิทยากร พร้อมทากิจกรรม
2.2 ระดับชั้น ป.2 – เรียนรู้การจัดการศึกษา
ตามแนวนักบุญมงฟอร์ตจากวิทยากร พร้อมทา
กิจกรรม
2.3 ระดับชั้น ป.3 – เรียนรู้การดาเนินชีวิตตาม
แนวนักบุญ มงฟอร์ตจากวิทยากร แล้วนาไปเป็น
แนวทางในการดาเนินชีวิต
2.4 ระดับชั้น ป.4 – 6 – ปฏิบัติกิจกรรมแก่
ผู้ด้อยโอกาสตามแนววิถีมงฟอร์ต และบันทึกลงใน
แบบฟอร์มบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม
และสาธารณประโยชน์ไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาให้บรรลุตามทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต
กลยุทธ์ที่ 2 จัดการศึกษาเพื่อปลูกฝังผู้เรียนให้มีทัศนคติในการร่วมมือ ร่วมงานและเอื้ออาทร
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เป้าหมาย/ปีการศึกษา
โครงการ/กิจกรรม/งาน
ผู้รับผิดชอบ
2562 2563 2564 2565
(ประเด็นการพิจารณา)
1. ร้อยละของผู้เรียนมีทัศนคติ
93 94 95 96 โครงการ Montfort Forever
งานกิจกรรม
ของความร่วมมือ ร่วมงาน และ
1. อบรม / ให้ความรู้แก่ผู้เรียน ดังนี้
เอื้ออาทร
1.1 อบรมจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์มารี
1.2 อบรมคุณค่าหลัก 10 ประการคือ
- เพื่อพระเจ้าเท่านั้นหรือศรัทธาในศาสนา
- มีเมตตาธรรมและรักสันติ
- มีความวิริยะอุตสาหะ
- มีความซื่อสัตย์สุจริต
- มีวินัย
- ใฝ่เรียนรู้
- มีความมัธยัสถ์และประหยัด
- มีจิตสาธารณะ
- รักษ์สิ่งแวดล้อม
- มีความเป็นสุภาพบุรุษอัสสัมชัญ
2. จัดป้ายนิเทศ
2.1 เรื่องคาสอนด้านศาสนาในห้องเรียน
3. จัดกิจกรรมสัมผัสชีวิตตามวิถีมงฟอร์ต
3.1 ระดับชั้น ป.1 – เรียนรู้ประวัติของนักบุญมง
ฟอร์ตจากวิทยากร พร้อมทากิจกรรม
3.2 ระดับชั้น ป.2 – เรียนรู้การจัดการศึกษา
ตามแนวนักบุญมงฟอร์ตจากวิทยากร พร้อมทา
กิจกรรม
3.3 ระดับชั้น ป.3 – เรียนรู้การดาเนินชีวิตตาม
แนวนักบุญมงฟอร์ตจากวิทยากร แล้วนาไปเป็น
แนวทางในการดาเนินชีวิต
3.4 ระดับชั้น ป.4 – 6 – ปฏิบัติกิจกรรมแก่
ผู้ด้อยโอกาสตามแนววิถีมงฟอร์ต และบันทึกลงใน
แบบฟอร์มบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม
และสาธารณประโยชน์ไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาให้บรรลุตามทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในการดาเนินชีวิตตามแนวมงฟอร์ต
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เป้าหมาย/ปีการศึกษา
โครงการ/กิจกรรม/งาน
2562 2563 2564 2565
(ประเด็นการพิจารณา)
1. ร้อยละของครูและบุคลากร
80
85 90 90 โครงการ Montfort Forever
ทางการศึกษาได้รับการอบรมจิต
1. อบรมให้ความรู้ให้แก่ครู บุคลากรทางการ
ตารมย์นักบุญหลุยส์ มารี และ
ศึกษา ดังนี้
อบรมสิทธิเด็ก สิทธิมนุษยชน
1.1 อบรมจิตตารมย์นักบุญหลุยส์ มารี
1.2 อบรมสิทธิเด็ก สิทธิมนุษยชน
2. ร้อยละของครูและบุคลากร
75
80 90 90 1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
ทางการศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม
สัมผัสชีวิตผูด้ ้อยโอกาสทางสังคม ปีการศึกษาละ
สัมผัสชีวิตผูด้ ้อยโอกาสทางสังคม
1 ครั้ง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพสู่การเป็นโรงเรียนผลิตภาพและผู้นาด้านวิชาการ
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมุ่งสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เป้าหมาย/ปีการศึกษา
โครงการ/กิจกรรม/งาน
2562 2563 2564 2565
(ประเด็นการพิจารณา)
1. ร้อยละผู้เรียนมีความสามารถ
78
79 80 81 -กิจกรรมวันสุนทรภู่
ในการอ่าน ตามเกณฑ์ที่
-กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
สถานศึกษากาหนดในแต่ละ
-สมุดบันทึกการอ่าน
ระดับชั้น
-ฝึกการอ่านให้กับผูเ้ รียนซึ่งกาหนดอยู่ในแผนการ
จัดการเรียนรู้
-กิจกรรม Reading aloud
-กิจกรรมวันตรุษจีน
-กิจกรรมคิดยามเช้า
2. ร้อยละผู้เรียนมีความสามารถ
78
79 80 81 -การเขียนเรียงความภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ในการเขียนตามเกณฑ์ที่
ภาษาจีน แผนการจัดการเรียนรู้
สถานศึกษากาหนดในแต่ละ
-กิจกรรม การ์ดอวยพรวันแม่ และวันพ่อ
ระดับชั้น
-กิจกรรมประกวดคัดลายมือ (3 ภาษา)
-กิจกรรมคิดยามเช้า
3. ร้อยละผู้เรียนมีความสามารถ 73.50 74 75 76 -กิจกรรมวันฮาโลวีน
ใน การสื่อสาร ตามเกณฑ์ที่
วันวาเลนไทน์ วันตรุษจีน
สถานศึกษากาหนดในแต่ละ
-กิจกรรมประกวดนักพูด (3 ภาษา)
ระดับชั้น
-กิจกรรมคิดยามเช้า
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ผู้รับผิดชอบ
งาน
ทรัพยากร
มนุษย์

งาน
ทรัพยากร
มนุษย์

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มสาระฯ

กลุ่มสาระฯ

กลุ่มสาระฯ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
(ประเด็นการพิจารณา)
4. ร้อยละผู้เรียนมีความสามารถ
ใน การคิดคานวณ ตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษากาหนดในแต่ละ
ระดับชั้น
5. ร้อยละผู้เรียนมีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลีย่ นความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา

เป้าหมาย/ปีการศึกษา

ผู้รับผิดชอบ

2563

75

76

77

78

- กิจกรรมฝึกคณิต คานวณ แผนการจัดการ
เรียนรู้
- กิจกรรมคิดยามเช้า

กลุ่มสาระฯ

90

91

92

93

กลุ่มสาระฯ

6. ร้อยละผู้เรียนมีความสามารถ
ในการสร้างนวัตกรรม

85

86

87

88

7. ร้อยละของผู้เรียน
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

85

86

87

88

8. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้
ทักษะพื้นฐานและเจตคติทดี่ ีต่อ
งานอาชีพ

88

89

90

91

-กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
-กิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้ (การทดลอง
, โครงงาน)
-กิจกรรมลงสู่การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ในคาบเรียน
ได้แก่การนาเสนองานหน้าชั้น ,การอภิปรายกลุ่ม
-กิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
-กิจกรรมคิดยามเช้า
-จัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ
-กิจกรรมการทาโครงงานวิทยาศาสตร์ (วิทย์กับ
คอม)
-กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
-กิจกรรมส่งเสริมทักษะคอมพิวเตอร์ และ STEM
ตามแผนการจัดการเรียนรู้
-กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานักเรียนสู่เวทีการ
แข่งขันภายในประเทศและต่างประเทศ
-กิจกรรมคิดยามเช้า
-กิจกรรม Project Day
กิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้
เช่น ให้นักเรียนค้นคว้าหาความรู้ในและนอก
ห้องเรียนมานาเสนอด้วยโปรแกรม Keynote
และPower Point /ทารายงาน
จัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้
เศรษฐศาสตร์ เช่น แสดงบทบาทสมมุติการ
ประกอบอาชีพต่างๆ

9. ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะ
และค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
กาหนด

82

83

84

85

- จัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้
- จัดกิจกรรมตามแผนงานระดับชัน้
เช่น การอบรมนักเรียน เป็นต้น

กลุ่มสาระฯ

10. ร้อยละของผู้เรียนมีความ
ภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย

82

84

85

- จัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้
- จัดการเรียนรู้เพิม่ เติมเรื่อง “ภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
สาทร”

กลุ่มสาระฯ

83

2564 2565

โครงการ/กิจกรรม/งาน

2562

44

กลุ่มสาระฯ

กลุ่มสาระฯ

กลุ่มสาระฯ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
(ประเด็นการพิจารณา)

เป้าหมาย/ปีการศึกษา
2562

2563

2564 2565

11. ร้อยละของผู้เรียนยอมรับที่จะ
อยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย

90

91

92

93

12. ร้อยละของผู้เรียนมีสุขภาวะ
ทางร่างกายและลักษณะ จิตสังคม

85

86

87

88

13. ร้อยละของผลสัมฤทธิ์การ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ที่มีคะแนนเฉลีย่ รวม 4
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ ูงขึ้น

85

86

87

88

14. ร้อยละของผู้เรียนในระดับชั้น
ป.1ป.6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เฉลี่ย 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ตั้งแต่
3.00 ขึ้นไป

85

86

86

87

45

โครงการ/กิจกรรม/งาน
- จัดกิจกรรมคิดยามเช้าเรื่อง “ภูมิปัญญาไทย
สมัยโบราณ”
- จัดกิจกรรมวันสาคัญต่างๆร่วมกับงานกิจกรรม
เป็นต้น
- จัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้
- จัดการเรียนการสอนเรื่อง “การยอมรับความ
แตกต่างและความหลากหลายทางวัฒนธรรม"
- จัดการเรียนการสอนโดยคละกลุม่ ผู้เรียนไม่
แบ่งแยก
- จัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้
- จัดการเรียนการสอนเรื่อง โดยเปิดโอกาสให้
นักเรียนได้แสดงความสามารถและแสดงความ
คิดเห็นอย่างมีเหตุผล
- จัดการเรียนการสอนโดยให้นักเรียนทางานกลุ่ม
ร่วมกันเน้นการสร้างวินัยเชิงบวกในการทางาน
- จัดกิจกรรมเผยแพร่ผลงานนักเรียนด้านศิลปะ
ดนตรี และนาฏศิลป์
- จัดกิจกรรมคิดยามเช้ากลุม่ สาระฯ ศิลปะ
- จัดกิจกรรมการส่งเสริมพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์
จิตใจ เช่น กิจกรรมสร้ำงสรรค์ (ศิลปะ) ใน
โครงกำร ACP SMART BOYS
- จัดกิจกรรมค่ายศิลปะสร้างสรรค์ (ACP
Creative Art Camp)
- จั ด ให้ ผู้ เ รี ย นได้รับ การทบทวนเนื้ อ หา ฝึ ก ท า
ข้อสอบ
O-NET ย้อนหลัง 3 ปี
- ให้ ข วั ญ และก าลั ง ใจแก่ ผู้ เ รี ย น และคณะ
ครูผู้สอน
- ปลูกฝังให้ ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน ให้
เวลาและสังเกตพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่าง
ใกล้ชิด
- วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนทุก
กลุ่ ม สาระการเรีย นรู้รายมาตรฐาน รายบุคคล

ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มสาระฯ

กลุ่มสาระฯ

กลุ่มสาระฯ

กลุ่มสาระฯ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
(ประเด็นการพิจารณา)

เป้าหมาย/ปีการศึกษา
2562

2563

2564 2565

15. ร้อยละของผู้เรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา

85

85

86

87

16. ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าสอบ
วัดความสามารถทางการเรียน 3
รายวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษจากแบบทดสอบ
มาตรฐานiPSLE มีระดับคะแนน
ผลการทดสอบได้ตามมาตรฐาน
ของ iPSLE
(สิงคโปร์)
17. ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าสอบ
วัดความสามารถทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ภาษาจีน
ระดับชั้นป.3 และระดับชั้นป.5,ป.
6 จากแบบทดสอบ
มาตรฐานสากล YCT มีระดับ

-

50

55

60

-

50

55

60
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โครงการ/กิจกรรม/งาน
รายข้ อ เพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล พื้ น ฐานในการวางแผน
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
- พั ฒ นาคุ ณภาพผู้เรีย นให้สอดคล้อ งกับสภาพ
ปัญหา พัฒนาครูผู้สอนกลุ่มเป้าหมาย สาระการ
เรียนรู้ที่ต่ากว่ามาตรฐานด้วยรูปแบบและวิธีการ
ที่หลากหลาย
- มีแนวทางดาเนินงานการนิเทศ กากับ ติดตาม
และประเมินผลการดาเนินการที่ชัดเจน
- ทบทวนบทเรียนอย่างสม่าเสมอ เน้นการเรียน
การสอนที่คิดวิเคราะห์มากกว่าการท่องจา
- วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนทุก
กลุ่ ม สาระการเรีย นรู้รายมาตรฐาน รายบุคคล
รายข้ อ เพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล พื้ น ฐานในการวางแผน
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
- พั ฒ นาคุ ณภาพผู้เรีย นให้สอดคล้อ งกับสภาพ
ปัญหา พัฒนาครูผู้สอนกลุ่มเป้าหมาย สาระการ
เรียนรู้ที่ต่ากว่ามาตรฐานด้วยรูปแบบและวิธีการ
ที่หลากหลาย
- มีการนิเทศ กากับ ติดตามและประเมินผลการ
ดาเนินการทีส่ ม่าเสมอ
1.มี ห ลั ก สู ต รการเรี ย นการสอนตามหลั ก สู ต ร
มาตรฐานสากล iPSLE
2.จั ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การเรี ย นการสอนตาม
หลักสูตรมาตรฐานสากล iPSLE
3. ท ด ส อ บ Mock Test โ ด ย ใ ช้ ข้ อ ส อ บ
มาตรฐานสากล iPSLE
4.มี ก ารวั ด และประเมิ น ผลตามหลั ก สู ต ร
มาตรฐานสากล iPSLE
1.มี ห ลั ก สู ต รการเรี ย นการสอนตามหลั ก สู ต ร
มาตรฐานสากล
2.จั ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การเรี ย นการสอนตาม
หลักสูตรมาตรฐานสากล YCT
3. ท ด ส อ บ Mock Test โ ด ย ใ ช้ ข้ อ ส อ บ
มาตรฐานสากล YCT

ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มสาระฯ

กลุ่มสาระฯ

กลุ่มสาระฯ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
(ประเด็นการพิจารณา)
คะแนนผลการทดสอบได้ตาม
มาตรฐานสากลของ YCT
18. ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าสอบ
วัดความสามารถทางการเรียน 3
รายวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษจากแบบทดสอบ
มาตรฐาน Cambridge
Assessment International
Education ระดับคะแนนผลการ
ทดสอบเฉลี่ย 3 รายวิชาร้อยละ
ตามที่กาหนดขึ้นไป

เป้าหมาย/ปีการศึกษา
2562

2563

2564 2565

โครงการ/กิจกรรม/งาน

ผู้รับผิดชอบ

4.มี กา ร วั ด และป ระเ มิ น ผลตามหลั ก สู ต ร
มาตรฐานสากล YCT
-

70

71

72
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1. มีหลักสูตรรายวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์
ฝ่าย
และวิทยาศาสตร์ ตามมาตรฐาน Cambridge
โปรแกรม
International Education
ภาษาอังกฤษ
2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตร
มาตรฐานสากลCambridge International
Education
3. ด าเนิ น การทดสอบรายวิ ช าภาษาอั ง กฤษ
คณิ ต ศาสตร์ และวิ ท ยาศาสตร์ โดยใช้ ข้ อ สอบ
Cambridge Assessment International
Education

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพสู่การเป็นโรงเรียนผลิตภาพและผู้นาด้านวิชาการ
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมผู้เรียนให้สร้างผลงาน อาทิ ชิ้นงาน โครงงาน นวัตกรรม
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เป้าหมาย/ปีการศึกษา
โครงการ/กิจกรรม/งาน
ผู้รับผิดชอบ
2562 2563 2564 2565
(ประเด็นการพิจารณา)
1. ร้อยละของผู้เรียนทีไ่ ด้รับการ
95
96
97 98 โครงการ ACP SMART BOYS
งำนบริหำร
ฝึกพัฒนาทักษะกระบวนการคิด
1.จั ด กิ จ กรรมการเรี ยนการสอนที่ เ น้นการคิด ฝ่ำยวิชำกำร
ระดับสูง ในระดับชั้น ป.4-6 โดยจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ ของกลุ่มสาระภาษาไทย คณิตศาสตร์
วิ ท ยาศาสตร์ สั ง คมศึ ก ษาฯ ภาษาอั ง กฤษ
คอมพิวเตอร์ และ STEM นอกจากนี้มีการจั ด
กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
จากสถานการณ์จริง และกิจกรรมที่ส่งเสริมให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้และเน้นกระบวนการคิด
ระดั บ สู งซึ่ งเป็ น กิ จ กรรมที่ บู ร ณาการจากวิชา
ต่างๆ ที่ผู้เรียนได้เรียนรู้มาจากในห้องเรียน
1.1 จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการคิด ให้กับ
นักเรียนช่วงชั้นที่ 2 ระดับชั้น ป.4-6 ผู้เรียนทา
กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาของสมอง
- การขยับกล้ามเนื้อมัดเล็ก กล้ามเนื้อมัดใหญ่
โดยการทากิจกรรมเข้าจังหวะให้กล้ามเนื้อเกิด
การเคลื่อนไหว ทากิจกรรมสร้างสรรค์ทางศิลปะ
ให้ผู้เรียนได้คิดและลงมือปฏิบัติด้วยตัวเอง
- ฝึกกระบวนการคิด ระดับสูงเรียนรู้จากความ
ผิ ด พลาด การแก้ ปั ญ หาโดยให้ ผู้ เ รี ย นลงมื อ
ปฏิบัติกิจกรรมระดับ ป.4 ผู้เรียนฝึกต่อโดมิโน่
โ ด ย มี ภ า ร กิ จ ที่ จ ะ ต้ องแ ก้ ไ ขซึ่ งเ กิ ด จ า ก
กระบวนการคิ ด ของผู้ เ รี ย นเองต่ อ เนื่ อ งจาก
ระดับชั้น ป.3
- ฝึกกระบวนการคิด ระดับสูงเรียนรู้จากความ
ผิ ด พลาด การแก้ ปั ญ หาโดยให้ ผู้ เ รี ย นลงมื อ
ปฏิ บั ติ กิ จ กรรมระดั บ ป.5 ผู้ เ รี ย นฝึ ก คิ ด ท า
สิ่ ง ป ร ะ ดิ ษ ฐ์ ที่ ช่ ว ย แ ก้ ปั ญ ห า ต่ า ง ๆ ใ น
ชีวิตประจาวันหรือแก้ปัญหาเพื่อสังคม
- ฝึกกระบวนการคิด ระดับสูงเรียนรู้จากความ
ผิ ด พลาด การแก้ ปั ญ หาโดยให้ ผู้ เ รี ย นลงมื อ
ปฏิ บั ติ กิ จ กรรมระดั บ ป.6 ผู้ เ รี ย นฝึ ก คิ ด ท า
48

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
(ประเด็นการพิจารณา)

เป้าหมาย/ปีการศึกษา
2562

2563

2564

2565

โครงการ/กิจกรรม/งาน
โครงงานร่วมกันเพื่อนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
แก้ปัญหา หรือเพื่อสังคม
1.2 ประเมินผลการทากิจกรรมสร้างสรรค์
- จานวนครั้งของการพัฒนา
- ความสามารถในการทางาน การแก้ปัญหา
- ความสาเร็จของชิ้นงาน
2.จั ด กิ จ กรรมการเรี ยนการสอนที่ เ น้ นการคิด
ระดับสูง ในระดับชั้น ป.1-3 โดยจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ ของกลุ่มสาระภาษาไทย คณิตศาสตร์
วิ ท ยาศาสตร์ สั ง คมศึ ก ษาฯ ภาษาอั ง กฤษ
ศิลปะ นอกจากนี้มีการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง
และกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้
และเน้ น กระบวนการคิ ด ระดั บ สู ง ซึ่ งเป็ น
กิจกรรมที่บูรณาการจากวิชาต่าง ๆ ที่ผู้เรียนได้
เรียนรู้มาจากในห้องเรียน
2.1 จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการคิด ให้กับ
นักเรียนช่วงชั้นที่ 1 ระดับชั้น ป.1-3 ผู้เรียนทา
กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาของสมอง
- การขยับกล้ามเนื้อมัดเล็ก กล้ามเนื้อมัดใหญ่
โดยการทากิจกรรมเข้าจังหวะให้กล้ามเนื้อเกิด
การเคลื่อนไหว ทากิจกรรมสร้างสรรค์ทางศิลปะ
ให้ผู้เรียนได้คิดและลงมือปฏิบัติด้วยตัวเอง
- ฝึกกระบวนการคิด การแก้ปัญหาโดยให้ผู้เรียน
ลงมื อ ปฏิ บั ติ กิ จ กรรมระดั บ ป.1ตั ด กระดาษ
ออกแบบตกแต่งห้อง ของเล่น ของใช้ของตัวเอง
เรียนรู้การทางานอย่างอดทน มีสมาธิ เรียนรู้
จากความผิ ด พลาดจากการท างาน การ
แก้ปัญหา ซึ่งเกิดจากกระบวนการคิดของผู้เรียน
ร่วมกับครูผู้สอน
- ฝึกกระบวนการคิด การแก้ปัญหาโดยให้ผู้เรียน
ลงมือปฏิบัติกิจกรรมระดับ ป.2 ผู้เรียนฝึกตัด
กระดาษและเพิ่มภารกิจต่อจากระดับ ป.1 คือ
ทาให้เกิดการเคลื่อนไหวได้ โดยใช้พลังงานและ
กลไกล ต่าง ๆ
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ผู้รับผิดชอบ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
(ประเด็นการพิจารณา)

เป้าหมาย/ปีการศึกษา
2562

2563

2564

2565

2. ร้อยละของผู้เรียนทีส่ ร้าง
ผลงาน ชิ้นงาน โครงงาน
นวัตกรรม ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป

73

74

75

76

3. ร้อยละของผู้เรียนได้นาผลงาน
ชิ้นงาน โครงงานหรือนวัตกรรม
เผยแพร่สู่สาธารณชนได้

81

82

83

84

4. ร้อยละของผลงาน ชิ้นงาน
โครงงาน นวัตกรรมของผู้เรียนที่
ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการ
ประกวดผลงาน ชิ้นงาน โครงงาน
นวัตกรรม ทั้งภายในและภายนอก
(ร้อยละของจานวนที่ส่งเข้า
ประกวด)

55

60

65

70

50

โครงการ/กิจกรรม/งาน
- ฝึกกระบวนการคิดระดับสูง การแก้ปัญหาโดย
ให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมระดับ ป.3 ผู้เรียน
ฝึกต่อโดมิโนออกแบบการวางโดมิโนและทาให้
โดมิโนล้มได้ครบทั้งหมด
2.2 ประเมินผลการทากิจกรรมสร้างสรรค์
- จานวนครั้งของการพัฒนา
- ความสามารถในการทางาน การแก้ปัญหา
- ความสาเร็จของชิ้นงาน
โครงการ ACP SMART BOYS
1.จั ด กิ จ กรรมบู ร ณาการชิ้ น งานระหว่ า งกลุ่ ม
สาระวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ ร่วมกับกลุ่ม
สาระอื่นๆ เพื่อให้นักเรียนสร้างผลงาน ,ชิ้นงาน
, โครงงาน หรือ นวัตกรรม ในระดับชั้นป.1-ป.
6 ตามความเหมาะสมในแต่ละระดับชั้น
2.จั ด กิ จ กรรมน าเสนอ ผลงาน ชิ้ น งาน
โครงงานหรือนวัตกรรม ภายในโรงเรียน
โครงการ ACP SMART BOYS
1.น าผลงาน ชิ้ น งาน โครงงานหรือนวัตกรรม
เผยแพร่ต่อสาธารณชน

ผู้รับผิดชอบ

งำนบริหำร
ฝ่ำยวิชำกำร

งำนบริหำร
ฝ่ำยวิชำกำร

โครงการ ACP SMART BOYS
งำนบริหำร
ฝ่
1.จั ด กิ จ กรรมน าเสนอ ผลงาน ชิ้ น งาน ำยวิชำกำร
โครงงานหรือนวัตกรรม ภายในโรงเรียน
2.คัดเลือกผลงาน , ชิ้นงาน , โครงงาน หรือ
นวัตกรรม เข้าร่วมประกวดกับหน่วยงาน
ภายนอก

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพสู่การเป็นโรงเรียนผลิตภาพและผู้นาด้านวิชาการ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เป้าหมาย/ปีการศึกษา
โครงการ/กิจกรรม/งาน
2562 2563 2564 2565
(ประเด็นการพิจารณา)
1. ร้อยละของครูผู้สอน จัดการ
87
88
89
90 -แผนการจัดการเรียนรู้ 8 กลุม่ สาระฯ
เรียนรูผ้ ่านกระบวนการคิดและ
-บันทึกหลังสอน
ปฏิบัติจริง และสามารถนาไป
-งานนิเทศการเรียนการสอน
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
2. ร้อยละของครูผู้สอนมีการใช้สื่อ 87
88
89
90 -แผนการจัดการเรียนรู้ 8 กลุม่ สาระฯ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่ง
-บันทึกหลังสอนกิจกรรมนิเทศภายใน
เรียนรู้ทเี่ อื้อต่อการเรียนรู้
3. ร้อยละของครูผู้สอนที่มีการ
87
88
89
90 -แผนการจัดการเรียนรู้ 8 กลุม่ สาระฯ
บริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
-บันทึกหลังสอนกิจกรรมนิเทศภายใน
4. ร้อยละของครูผู้สอนมีการ
87
88
89
90 -กิจกรรมนิเทศภายใน
ตรวจสอบและประเมินผูเ้ รียน
-กิจกรรมส่งเสริมการทาวิจัยในชั้นเรียน
อย่างเป็นระบบ และนาผลมา
-บันทึกหลังสอน
พัฒนาผู้เรียน
5. ร้อยละของครูมีการแลกเปลีย่ น 90
91
92
93 -แผนการจัดการเรียนรู้ 8 กลุม่ สาระฯ
เรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อ
-บันทึกหลังสอน
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการ
-งานนิเทศการเรียนการสอน
เรียนรู้

ผู้รับผิดชอบ
กลุม่ สาระฯ

กลุม่ สาระฯ

กลุม่ สาระฯ
กลุม่ สาระฯ

กลุม่ สาระฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพสู่การเป็นโรงเรียนผลิตภาพและผู้นาด้านวิชาการ
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิด
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เป้าหมาย/ปีการศึกษา
โครงการ/กิจกรรม/งาน
ผู้รับผิดชอบ
2562 2563 2564 2565
(ประเด็นการพิจารณา)
งานหลักสูตรฯ
1. ร้อยละของครูผู้สอนทุกวิชาที่มี
86
87
88
89 โครงการ ACP Innovative Teachers
รูปแบบการสอนที่เน้น
1. การส่งเสริม การจัดการเรียนรูท้ ี่เน้น STEP
กระบวนการคิดอย่างน้อย 4
Project ครบทุกทักษะ โดยเน้นทักษะ
แผน/วิชา/ชั้น/ปีการศึกษา
Practice Productivity and Presentation
2. ร้อยละของครูผู้สอนทุกวิชาจัด
75
76
77
78 มากขึ้น
2. การพัฒนาทักษะผู้เรียนตามศตวรรษที่ 21
กิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนให้สร้าง
3. การพัฒนาครูเรื่องกระบวนการคิด
ผลงาน ชิ้นงาน โครงงาน
4. การพัฒนาครูด้านการใช้เทคโนโลยีการเรียน
นวัตกรรม
การสอน
5. การพัฒนาครู เกี่ยวกับเรื่องวินัยเชิงบวก
51

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพสู่การเป็นโรงเรียนผลิตภาพและผู้นาด้านวิชาการ
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนากระบวนการจัดทาวิจัย นวัตกรรม องค์ความรู้ที่ดีเลิศ (Best Practice)
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เป้าหมาย/ปีการศึกษา
โครงการ/กิจกรรม/งาน
ผู้รับผิดชอบ
2562 2563 2564 2565
(ประเด็นการพิจารณา)
1. ร้อยละของครูที่ได้รับการอบรม
100 100 100 100 งานวิจัยดาเนินการ
งานวิจยั
ให้ความรู้กระบวนการจัดทางานวิจัย
1. นาเสนอความรูเ้ กี่ยวกับกระบวนการจัดทา
นวัตกรรม
งานวิจยั และนวัตกรรม โดยการอบรม หรือ
นาเสนอความรูด้ ว้ ยสือ่ เทคโนโลยีวิธีใดวิธี
2. ร้อยละของครูที่ได้รับการส่งเสริม 100 100 100 100 หนึง่ หรือการชีแ้ จงให้ความรูเ้ ป็ นรายบุคคล
สร้างงานวิจัย นวัตกรรม
เป็ นต้น
2. ส่งเสริมการสร้างงานวิจยั และนวัตกรรม
โดยการกาหนดปฏิทินดาเนินการตลอดปี
การศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพสู่การเป็นโรงเรียนผลิตภาพและผู้นาด้านวิชาการ
กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม องค์ความรู้ที่ดีเลิศ (Best Practice)
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เป้าหมาย/ปีการศึกษา
โครงการ/กิจกรรม/งาน
(ประเด็นการพิจารณา)
2562 2563 2564 2565
1. ร้อยละของครูที่จัดกิจกรรม
85
86
87
88 งานวิจยั ดาเนินการ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้และเผยแพร่ด้าน
1. จัดกิจกรรมแลกเปลีย่ นเรียนรูด้ า้ นวิจยั
วิจัย นวัตกรรม องค์ความรู้
นวัตกรรม องค์ความรู ้ ระหว่างครูและ
เพื่อนครู
2. ร้อยละงานวิจัยของครูทผี่ ่าน
35
40
45
50 1.1 แลกเปลีย่ นภายในโรงเรียน
เกณฑ์การประเมิน
1.2 แลกเปลีย่ นภายนอกโรงเรียน
2. รวบรวม เผยแพร่งานวิจยั นวัตกรรม
3. ร้อยละของผลงานวิจัยและ
51
52
53
54 องค์ความรู ้
นวัตกรรม ของครูทไี่ ด้รบั รางวัลจาก
2.1 เผยแพร่ผา่ นช่องทางต่าง ๆ เช่น ผ่าน
การเข้าร่วมการประกวดทั้งภายใน
กลุม่ สาระฯ เว็บไซต์ วารสาร เป็ นต้น
และภายนอก
3. จัดกิจกรรมประกวดงานวิจยั นวัตกรรม
ภายในโรงเรียน
4. ส่งงานวิจยั นวัตกรรม เข้าร่วมประกวด
องค์กรภายนอก

52

ผู้รับผิดชอบ
งานวิจยั

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาความผูกพันระหว่างโรงเรียน ครู ผู้ปกครองและผู้เรียน
กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างความผูกพันระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียน
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เป้าหมาย/ปีการศึกษา
โครงการ/กิจกรรม/งาน
2562 2563 2564 2565
(ประเด็นการพิจารณา)
1. ร้อยละของผู้ปกครองที่มีความ
73 77
82
85 โครงการ ACP ENGAGEMENT
ผูกพันกับโรงเรียนในระดับดีขึ้นไป
1. จัดประชุมผู้ปกครองเครือข่าย อย่างน้อย
ภาคเรียนละ 2 ครั้ง
2. จัดกิจกรรมสายสัมพันธ์แม่อสั สัมชัญ
3. จัดกิจกรรมสายสัมพันธ์พ่ออัสสัมชัญ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาความผูกพันระหว่างโรงเรียน ครู ผู้ปกครองและผู้เรียน
กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างความผูกพันระหว่างผู้เรียนกับโรงเรียน
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เป้าหมาย/ปีการศึกษา
โครงการ/กิจกรรม/งาน
2562 2563 2564 2565
(ประเด็นการพิจารณา)
1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความผูกพัน 73 77
82
85 โครงการ ACP ENGAGEMENT
ต่อโรงเรียนในระดับดีขึ้นไป
1. จัดกิจกรรมรักกันฉันท์พี่น้อง
- กิจกรรมสัมพันธ์ชั้น ป.1 กับ ป.6
- กิจกรรมสัมพันธ์ชั้น ป.2 กับ ป.4
- กิจกรรมสัมพันธ์ชั้น ป.3 กับ ป.5
- กิจกรรม “ส่งพี่ ... รับน้อง”
- กิจกรรม AC – ACP Connection

ผู้รับผิดชอบ
งานกิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ
งานกิจกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาความผูกพันระหว่างโรงเรียน ครู ผู้ปกครองและผู้เรียน
กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างความผูกพันระหว่างครูกับโรงเรียน
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เป้าหมาย/ปีการศึกษา
โครงการ/กิจกรรม/งาน
ผู้รับผิดชอบ
2562 2563 2564 2565
(ประเด็นการพิจารณา)
1. ร้อยละของครูที่มีความผูกพันกับ 82 84
86
88 โครงการ ACP ENGAGEMENT
งาน
โรงเรียนในระดับดีขึ้นไป
1. พัฒนาแผนการทดแทนตาแหน่ง
ทรัพยากร
(Succession Plan)
มนุษย์
2. ร้อยละของครู บุคลากรทางการ
3
2.5
2
1.5 2. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความผูกพันครู ดังนี้
2.1 จัดกิจกรรมเสริมสร้างภาวะผู้นาใน
ศึกษาลาออกลดลง
องค์กร
- พัฒนาครูผู้นา ผ่านการอบรมด้านการ
บริหารจัดการ ความเป็นผู้นา และความรู้
ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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2.2 จัดกิจกรรมครูพอเพียง ชีวิตสมดุล
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
2.3 จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ ฉันท์พี่น้อง
เพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ดี ความสามัคคี
สร้างความสัมพันธ์ดี และเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร
3. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการระดม
ทุนเพื่อจัดกองทุนเพิ่มเติมในสวัสดิการแก่
บุคลากรครู

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการมุ่งสู่มาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างกระบวนการบริหารและการจัดการ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เป้าหมาย/ปีการศึกษา
2562 2563 2564 2565
(ประเด็นการพิจารณา)
1. ร้อยละโรงเรียนมีเป้าหมาย
91 92
93
95
วิสัยทัศน์ และพันธกิจทีส่ ถานศึกษา
กาหนดชัดเจน
2. ร้อยละโรงเรียนมีระบบบริหาร
93 94
95
96
จัดการคุณภาพของสถานศึกษา

3. ร้อยละ โรงเรียนมีการดาเนินงาน
พัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียน
รอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุม่ เป้าหมาย
4. ร้อยละของครูและบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ

85

86

87

88

90

91

92

93
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โครงการ/กิจกรรม/งาน
- แผนพัฒนาการจัดการศึกษาฯ
- แผนปฏิบัติการประจาปี

ผู้รับผิดชอบ
งานนโยบาย
และแผน

-บันทึกการประชุมคณะกรรมการบริหาร
งานนโยบาย
โรงเรียนฯ
และแผน
-บันทึกการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา
ผู้อานวยการ
-บันทึกการประชุมครูประจาเดือน
-ระบบการนิเทศภายใน
-กิจกรรมการให้คาปรึกษางานแนะแนว
-การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
-ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการจัด
การศึกษาของผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
-การจัดทาหลักสูตร
งานบริหาร
-ผลการประเมินการใช้หลักสูตร
ฝ่ายวิชาการ
-การติดตามการใช้หลักสูตรของทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้และสรุปผลทุกปีการศึกษา
-อบรม/สัมมนา ภายในและภายนอก
งาน
สถานศึกษา
ทรัพยากร
-โครงการ ACP ENGAGEMENT
มนุษย์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
(ประเด็นการพิจารณา)
5. ร้อยละของโรงเรียนจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ

6. ร้อยละโรงเรียนมีการจัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้

เป้าหมาย/ปีการศึกษา
2562

2563

2564

2565

90

91

92

93

93

94

95

96

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการมุ่งสู่มาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการเทียบเคียงตามเกณฑ์ TQA
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เป้าหมาย/ปีการศึกษา
2562 2563 2564 2565
(ประเด็นการพิจารณา)
1. ร้อยละของครูที่ได้รับการอบรม
100 100 100 100
และพัฒนาบุคลากรให้ความรู้
เกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการ
เทียบเคียงตามเกณฑ์ TQA
2. ร้อยละของการดาเนินการกากับ 80 85
90
95
ติดตามและประเมินผลเทียบเคียง
ตามเกณฑ์ TQA
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โครงการ/กิจกรรม/งาน
-ส่งเสริมสุขภาวะและความปลอดภัยด้าน
อาหาร
-ส่งเสริมความปลอดภัยทั้งภายในและ
ภายนอกห้องเรียน
-กิจกรรมหลีกเลี่ยงภาวะทีเ่ สี่ยงต่อความ
รุนแรงของโรคภัยและอุบัติเหตุ
-ระบบ SWIS
-ระบบ EMIS
-ระบบ Internet & Network
-ระบบ Printer Network
-IPAD, MAC

ผู้รับผิดชอบ
งานอาคาร
สถานที่

งานเทคโนฯ

โครงการ/กิจกรรม/งาน

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ Gearing towards Thailand
Quality Award
โดยจัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
1. จัดอบรมและพัฒนาบุคลากรให้ความรู้
เกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการ
เทียบเคียงตามเกณฑ์ TQA
2. วิเคราะห์ภาระงานหลัก/ร่วม ตามระบบ
บริหารมอบหมายหน้าที่แต่ละฝ่ายให้
ดาเนินการ
3. ดาเนินการบริหารจัดการเทียบเคียงตาม
เกณฑ์ TQA
(7 ด้าน) ของทุกฝ่ายที่ได้รับมอบหมาย
4. ดาเนินการกากับ ติดตาม และประเมินผล
เทียบเคียงตามเกณฑ์ TQA
5. นาผลการประเมินไปใช้วางแผนการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

งานประกัน
คุณภาพ

บทที่ 4
การกาหนดแผนการดาเนินงานและงบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาให้บรรลุตามทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต
กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างผู้เรียนในการแสวงหาสัจธรรมของชีวิต มีวิริยะอุตสาหะ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
และมีจิตสาธารณะ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ปีการศึกษา/งบประมาณ
รวม
โครงการ/กิจกรรม/งาน
2562 2563 2564 2565 งบประมาณ
(ประเด็นการพิจารณา)
98,000 35,000 35,000 35,000
203,000
1. ร้อยละของผู้เรียนมีการ
โครงการ Montfort Forever
แสวงหาสัจธรรมของชีวิต มี
1. จัดกิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์ / เอกลักษณ์
วิริยะอุตสาหะ ตระหนักถึง
1.1 ติดป้ายนิเทศ อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์
ความรับผิดชอบต่อสังคม และ ของโรงเรียนในห้องเรียน
มีจิตสาธารณะ
1.2 กิจกรรมยามเช้า
2. จัดกิจกรรมสัมผัสชีวิตตามวิถีมงฟอร์ต
2.1 ระดับชั้น ป.1 – เรียนรู้ประวัติของ
นักบุญมงฟอร์ตจากวิทยากร พร้อมทากิจกรรม
2.2 ระดับชั้น ป.2 – เรียนรู้การจัด
การศึกษาตามแนวนักบุญมงฟอร์ตจากวิทยากร
พร้อมทากิจกรรม
2.3 ระดับชั้น ป.3 – เรียนรู้การดาเนินชีวิต
ตามแนวนักบุญ มงฟอร์ตจากวิทยากร แล้ว
นาไปเป็นแนวทางในการดาเนินชีวิต
2.4 ระดับชั้น ป.4 – 6 – ปฏิบัติกิจกรรมแก่
ผู้ด้อยโอกาสตามแนววิถีมงฟอร์ต และบันทึก
ลงในแบบฟอร์มบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อ
สังคมและสาธารณประโยชน์ไม่น้อยกว่า 10
ชั่วโมง
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาให้บรรลุตามทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต
กลยุทธ์ที่ 2 จัดการศึกษาเพื่อปลูกฝังผู้เรียนให้มีทัศนคติในการร่วมมือ ร่วมงานและเอื้ออาทร
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ปีการศึกษา/งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม/งาน
2562 2563 2564 2565
(ประเด็นการพิจารณา)
1. ร้อยละของผู้เรียนมีทัศนคติ โครงการ Montfort Forever
ของความร่วมมือ ร่วมงาน และ 1. อบรม / ให้ความรู้แก่ผู้เรียน ดังนี้
เอื้ออาทร
1.1 อบรมจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์มารี
1.2 อบรมคุณค่าหลัก 10 ประการคือ
- เพื่อพระเจ้าเท่านั้นหรือศรัทธาในศาสนา
- มีเมตตาธรรมและรักสันติ
- มีความวิริยะอุตสาหะ
- มีความซื่อสัตย์สุจริต
- มีวินัย
- ใฝ่เรียนรู้
- มีความมัธยัสถ์และประหยัด
- มีจิตสาธารณะ
- รักษ์สิ่งแวดล้อม
- มีความเป็นสุภาพบุรุษอัสสัมชัญ
2. จัดป้ายนิเทศ
2.1 เรื่องคาสอนด้านศาสนาในห้องเรียน
3. จัดกิจกรรมสัมผัสชีวิตตามวิถีมงฟอร์ต
3.1 ระดับชั้น ป.1 – เรียนรู้ประวัติของ
นักบุญมงฟอร์ตจากวิทยากร พร้อมทา
กิจกรรม
3.2 ระดับชั้น ป.2 – เรียนรู้การจัด
การศึกษาตามแนวนักบุญมงฟอร์ตจาก
วิทยากร พร้อมทากิจกรรม
3.3 ระดับชั้น ป.3 – เรียนรู้การดาเนินชีวิต
ตามแนวนักบุญมงฟอร์ตจากวิทยากร แล้ว
นาไปเป็นแนวทางในการดาเนินชีวิต
3.4 ระดับชั้น ป.4 – 6 – ปฏิบัติกิจกรรม
แก่ผู้ด้อยโอกาสตามแนววิถีมงฟอร์ต และ
บันทึกลงในแบบฟอร์มบันทึกการเข้าร่วม
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ไม่
น้อยกว่า 10 ชั่วโมง
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รวม
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาให้บรรลุตามทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในการดาเนินชีวิตตามแนวมงฟอร์ต
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ปีการศึกษา/งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม/งาน
2562 2563 2564 2565
(ประเด็นการพิจารณา)
1. ร้อยละของครูและบุคลากร โครงการ Montfort Forever
ทางการศึกษาได้รับการอบรมจิต 1. อบรมให้ความรู้ให้แก่ครู บุคลากรทางการ
ตารมย์นักบุญหลุยส์ มารี และ ศึกษา ดังนี้
อบรมสิทธิเด็ก สิทธิมนุษยชน
1.1 อบรมจิตตารมย์นักบุญหลุยส์ มารี
1.2 อบรมสิทธิเด็ก สิทธิมนุษยชน
2. ร้อยละของครูและบุคลากร 1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วม
ทางการศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมสัมผัสชีวิตผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ปี
สัมผัสชีวิตผูด้ ้อยโอกาสทาง
การศึกษาละ 1 ครั้ง
สังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพสู่การเป็นโรงเรียนผลิตภาพและผู้นาด้านวิชาการ
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมุ่งสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ปีการศึกษา/งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม/งาน
2562 2563 2564 2565
(ประเด็นการพิจารณา)
1. ร้อยละผู้เรียนมีความสามารถ -กิจกรรมวันสุนทรภู่
ในการอ่าน ตามเกณฑ์ที่
-กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
สถานศึกษากาหนดในแต่ละ
-สมุดบันทึกการอ่าน
ระดับชั้น
-ฝึกการอ่านให้กับผูเ้ รียนซึ่งกาหนดอยู่ใน
แผนการจัดการเรียนรู้
-กิจกรรม Reading aloud
-กิจกรรมวันตรุษจีน
-กิจกรรมคิดยามเช้า
2. ร้อยละผู้เรียนมีความสามารถ -การเขียนเรียงความภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ในการเขียนตามเกณฑ์ที่
ภาษาจีน แผนการจัดการเรียนรู้
สถานศึกษากาหนดในแต่ละ
-กิจกรรม การ์ดอวยพรวันแม่ และวันพ่อ
ระดับชั้น
-กิจกรรมประกวดคัดลายมือ (3 ภาษา)
-กิจกรรมคิดยามเช้า
3. ร้อยละผู้เรียนมีความสามารถ -กิจกรรมวันฮาโลวีน
ใน การสื่อสาร ตามเกณฑ์ที่
วันวาเลนไทน์ วันตรุษจีน
สถานศึกษากาหนดในแต่ละ
-กิจกรรมประกวดนักพูด (3 ภาษา)
ระดับชั้น
-กิจกรรมคิดยามเช้า
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รวม
งบประมาณ
(งบประมาณ
รวมกับ ย.1
กลยุทธ์ที่ 1)

(งบประมาณ
รวมกับ ย.1
กลยุทธ์ที่ 1)

รวม
งบประมาณ
งบประมาณ
ตามแผนงาน

งบประมาณ
ตามแผนงาน

งบประมาณ
ตามแผนงาน

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
(ประเด็นการพิจารณา)
4. ร้อยละผู้เรียนมีความสามารถ
ใน การคิดคานวณ ตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษากาหนดในแต่ละ
ระดับชั้น
5. ร้อยละผู้เรียนมีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลีย่ นความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา

โครงการ/กิจกรรม/งาน

ปีการศึกษา/งบประมาณ

รวม
2565 งบประมาณ
งบประมาณ
ตามแผนงาน

2562

2563

2564

-

-

-

-กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
-กิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้ (การ
ทดลอง, โครงงาน)
-กิจกรรมลงสู่การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนในคาบเรียน
ได้แก่การนาเสนองานหน้าชั้น ,การอภิปราย
กลุ่ม
-กิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
-กิจกรรมคิดยามเช้า
6. ร้อยละผู้เรียนมีความสามารถ -จัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่ม
ในการสร้างนวัตกรรม
สาระ
-กิจกรรมการทาโครงงานวิทยาศาสตร์ (วิทย์
กับคอม)
-กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
-กิจกรรมส่งเสริมทักษะคอมพิวเตอร์ และ
STEM ตามแผนการจัดการเรียนรู้
-กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานักเรียนสู่เวทีการ
แข่งขันภายในประเทศและต่างประเทศ
-กิจกรรมคิดยามเช้า
-กิจกรรม Project Day
7. ร้อยละของผู้เรียน
กิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้
ความสามารถในการใช้
เช่น ให้นักเรียนค้นคว้าหาความรู้ในและนอก
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ ห้องเรียนมานาเสนอด้วยโปรแกรม Keynote
สื่อสาร
และPower Point /ทารายงาน
8. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้
จัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้
ทักษะพื้นฐานและเจตคติทดี่ ีต่อ เศรษฐศาสตร์ เช่น แสดงบทบาทสมมุติการ
งานอาชีพ
ประกอบอาชีพต่างๆ

-

-

-

-

งบประมาณ
ตามแผนงาน

-

-

-

-

งบประมาณ
ตามแผนงาน

-

-

-

-

งบประมาณ
ตามแผนงาน

-

-

-

-

งบประมาณ
ตามแผนงาน

9. ร้อยละของผู้เรียนมี
คุณลักษณะและค่านิยมที่ดี
ตามที่สถานศึกษากาหนด

-

-

-

-

งบประมาณ
ตามแผนงาน

- กิจกรรมฝึกคณิต คานวณ แผนการจัดการ
เรียนรู้
- กิจกรรมคิดยามเช้า

- จัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้
- จัดกิจกรรมตามแผนงานระดับชัน้
เช่น การอบรมนักเรียน เป็นต้น
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ตัวชี้วัดความสาเร็จ
(ประเด็นการพิจารณา)
10. ร้อยละของผู้เรียนมีความ
ภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็น
ไทย

โครงการ/กิจกรรม/งาน

- จัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้
- จัดการเรียนรู้เพิม่ เติมเรื่อง “ภูมปิ ัญญา
ท้องถิ่นสาทร”
- จัดกิจกรรมคิดยามเช้าเรื่อง “ภูมิปัญญาไทย
สมัยโบราณ”
- จัดกิจกรรมวันสาคัญต่างๆร่วมกับงาน
กิจกรรม เป็นต้น
11. ร้อยละของผู้เรียนยอมรับที่ - จัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้
จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
- จัดการเรียนการสอนเรื่อง “การยอมรับ
และหลากหลาย
ความแตกต่างและความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม"
- จัดการเรียนการสอนโดยคละกลุม่ ผู้เรียนไม่
แบ่งแยก
12. ร้อยละของผู้เรียนมีสุขภาวะ - จัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้
ทางร่างกายและลักษณะ จิต
- จัดการเรียนการสอนเรื่อง โดยเปิดโอกาสให้
สังคม
นักเรียนได้แสดงความสามารถและแสดงความ
คิดเห็นอย่างมีเหตุผล
- จัดการเรียนการสอนโดยให้นักเรียนทางาน
กลุ่มร่วมกันเน้นการสร้างวินัยเชิงบวกในการ
ทางาน
- จัดกิจกรรมเผยแพร่ผลงานนักเรียนด้าน
ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์
- จัดกิจกรรมคิดยามเช้ากลุม่ สาระฯ ศิลปะ
- จัดกิจกรรมการส่งเสริมพัฒนำกำรด้ำน
อำรมณ์จิตใจ เช่น กิจกรรมสร้ำงสรรค์ (ศิลปะ)
ในโครงกำร ACP SMART BOYS
- จัดกิจกรรมค่ายศิลปะสร้างสรรค์ (ACP
Creative Art Camp)
13. ร้อยละของผลสัมฤทธิ์การ - จัดให้ผู้เรียนได้รับการทบทวนเนื้อหา ฝึกทา
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ข้อสอบ
ขั้นพื้นฐาน
O-NET ย้อนหลัง 3 ปี
(O-NET) ที่มีคะแนนเฉลีย่ รวม 4 - ให้ ข วั ญ และก าลั ง ใจแก่ ผู้ เ รี ย น และคณะ
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ ูงขึ้น
ครูผู้สอน
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ปีการศึกษา/งบประมาณ

รวม
2565 งบประมาณ
งบประมาณ
ตามแผนงาน

2562

2563

2564

-

-

-

-

-

-

-

งบประมาณ
ตามแผนงาน

-

-

-

-

งบประมาณ
ตามแผนงาน

-

-

-

-

งบประมาณ
ตามแผนงาน

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
(ประเด็นการพิจารณา)
14. ร้อยละของผู้เรียนใน
ระดับชั้นป.1ป.6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เฉลี่ย 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป

โครงการ/กิจกรรม/งาน

- ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน ให้
เวลาและสังเกตพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป
อย่างใกล้ชิด
- วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
ทุ ก กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ร ายมาตรฐาน
รายบุคคล รายข้อ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานใน
การวางแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
- พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหา พัฒนาครูผู้สอนกลุ่มเป้าหมาย สาระ
การเรียนรู้ที่ต่ากว่ามาตรฐานด้วยรูปแบบและ
วิธีการที่หลากหลาย
- มี แ นวทางด าเนิ น งานการนิ เ ทศ ก ากั บ
ติดตามและประเมินผลการดาเนินการที่ชัดเจน
15. ร้อยละของผู้เรียนที่มี
- ทบทวนบทเรี ย นอย่ า งสม่ าเสมอ เน้ น การ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
เรี ย นการสอนที่ คิ ด วิ เ คราะห์ ม ากกว่ า การ
หลักสูตรสถานศึกษา
ท่องจา
- วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
ทุ ก กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ร ายมาตรฐาน
รายบุคคล รายข้อ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานใน
การวางแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
- พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหา พัฒนาครูผู้สอนกลุ่มเป้าหมาย สาระ
การเรียนรู้ที่ต่ากว่ามาตรฐานด้วยรูปแบบและ
วิธีการที่หลากหลาย
- มีการนิเทศ กากับ ติดตามและประเมินผล
การดาเนินการทีส่ ม่าเสมอ
16. ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าสอบ 1.มีหลักสูตรการเรียนการสอนตามหลักสูตร
วัดความสามารถทางการเรียน 3 มาตรฐานสากล iPSLE
รายวิชาคณิตศาสตร์
2.จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนตาม
วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษจาก หลักสูตรมาตรฐานสากล iPSLE
แบบทดสอบมาตรฐานiPSLE มี 3. ท ด ส อ บ Mock Test โ ด ย ใ ช้ ข้ อ ส อ บ
ระดับคะแนนผลการทดสอบได้ มาตรฐานสากล iPSLE
ตามมาตรฐานของ iPSLE
4.มี ก ารวั ด และประเมิ น ผลตามหลั ก สู ต ร
(สิงคโปร์)
มาตรฐานสากล iPSLE
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ปีการศึกษา/งบประมาณ
2562

2563

2564

-

-

-

-

-

-

รวม
2565 งบประมาณ
งบประมาณ
ตามแผนงาน

-

งบประมาณ
ตามแผนงาน

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
(ประเด็นการพิจารณา)
17. ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าสอบ
วัดความสามารถทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ภาษาจีน
ระดับชั้นป.3 และระดับชั้นป.5,
ป.6 จากแบบทดสอบ
มาตรฐานสากล YCT มีระดับ
คะแนนผลการทดสอบได้ตาม
มาตรฐานสากลของ YCT
18. ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าสอบ
วัดความสามารถทางการเรียน 3
รายวิชาคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษจาก
แบบทดสอบมาตรฐาน
Cambridge Assessment
International Education
ระดับคะแนนผลการทดสอบ
เฉลี่ย 3 รายวิชาร้อยละตามที่
กาหนดขึ้นไป

โครงการ/กิจกรรม/งาน

ปีการศึกษา/งบประมาณ
2562

2563

2564

1.มีหลักสูตรการเรียนการสอนตามหลักสูตร
มาตรฐานสากล
2.จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรมาตรฐานสากล YCT
3. ท ด ส อ บ Mock Test โ ด ย ใ ช้ ข้ อ ส อ บ
มาตรฐานสากล YCT
4.มี ก ารวั ด และประเมิ น ผลตามหลั ก สู ต ร
มาตรฐานสากล YCT

-

-

-

1. มีหลักสูตรรายวิชาภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ตามมาตรฐาน
Cambridge International Education
2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตร
มาตรฐานสากลCambridge International
Education
3. ด าเนิ น การทดสอบรายวิ ชาภาษาอั งกฤษ
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ โดยใช้ข้อสอบ
Cambridge Assessment International
Education

-

-

-
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รวม
2565 งบประมาณ
งบประมาณ
ตามแผนงาน

-

งบประมาณ
ตามแผนงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพสู่การเป็นโรงเรียนผลิตภาพและผู้นาด้านวิชาการ
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมผู้เรียนให้สร้างผลงาน อาทิ ชิ้นงาน โครงงาน นวัตกรรม
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ปีการศึกษา/งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม/งาน
2562
2563
2564
2565
(ประเด็นการพิจารณา)
152,000 96,000 96,000 96,000
1. ร้อยละของผู้เรียนที่
โครงการ ACP SMART BOYS
ได้รับการฝึกพัฒนาทักษะ 1.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการคิด
กระบวนการคิด
ระดับสูง ในระดับชั้น ป.4-6 โดยจัดกิจกรรม
ก า ร เ รี ย น รู้ ข อ ง ก ลุ่ ม ส า ร ะ ภ า ษ า ไ ท ย
คณิ ต ศาสตร์ วิ ท ยาศาสตร์ สั ง คมศึ ก ษาฯ
ภาษาอั ง กฤษ คอมพิ ว เตอร์ และ STEM
นอกจากนี้มีการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง และ
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้
และเน้ น กระบวนการคิ ด ระดั บ สู ง ซึ่ ง เป็ น
กิจกรรมที่บูรณาการจากวิชาต่างๆ ที่ผู้เรียนได้
เรียนรู้มาจากในห้องเรียน
1.1 จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการคิดให้กับ
นักเรียนช่วงชั้นที่ 2 ระดับชั้น ป.4-6 ผู้เรียนทา
กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาของสมอง
- การขยับกล้ามเนื้อมัดเล็ก กล้ามเนื้อมัดใหญ่
โดยการทากิจกรรมเข้าจังหวะให้กล้ามเนื้อเกิด
การเคลื่ อ นไหว ท ากิ จ กรรมสร้ า งสรรค์ ท าง
ศิ ล ปะให้ ผู้ เ รี ย นได้ คิ ด และลงมื อ ปฏิ บั ติ ด้ ว ย
ตัวเอง
- ฝึกกระบวนการคิดระดับสูงเรียนรู้จากความ
ผิ ด พลาด การแก้ ปั ญ หาโดยให้ ผู้ เ รี ย นลงมื อ
ปฏิบัติกิจกรรมระดับ ป.4 ผู้เรียนฝึกต่อโดมิโน่
โดยมี ภ ารกิ จ ที่ จ ะต้ อ งแก้ ไ ขซึ่ ง เกิ ด จ าก
กระบวนการคิ ด ของผู้ เ รี ย นเองต่ อ เนื่ อ งจาก
ระดับชั้น ป.3
- ฝึกกระบวนการคิดระดับสูงเรีย นรู้จากความ
ผิ ด พลาด การแก้ ปั ญ หาโดยให้ ผู้ เ รี ย นลงมื อ
ปฏิ บั ติ กิ จ กรรมระดั บ ป.5 ผู้ เ รี ย นฝึ ก คิ ด ท า
สิ่ งป ร ะดิ ษฐ์ ที่ ช่ วยแ ก้ ปั ญหาต่ า ง ๆ ใน
ชีวิตประจาวันหรือแก้ปัญหาเพื่อสังคม
- ฝึกกระบวนการคิดระดับสูงเรียนรู้จากความ
ผิ ด พลาด การแก้ ปั ญ หาโดยให้ ผู้ เ รี ย นลงมื อ
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รวม
งบประมาณ
440,000

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
(ประเด็นการพิจารณา)

โครงการ/กิจกรรม/งาน
ปฏิ บั ติ กิ จ กรรมระดั บ ป.6 ผู้ เ รี ย นฝึ ก คิ ด ท า
โครงงานร่วมกันเพื่อนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
แก้ปัญหา หรือเพื่อสังคม
1.2 ประเมินผลการทากิจกรรมสร้างสรรค์
- จานวนครั้งของการพัฒนา
- ความสามารถในการทางาน การแก้ปัญหา
- ความสาเร็จของชิ้นงาน
2.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการคิด
ระดับสูง ในระดับชั้น ป.1-3 โดยจัดกิจกรรม
ก า ร เ รี ย น รู้ ข อ ง ก ลุ่ ม ส า ร ะ ภ า ษ า ไ ท ย
คณิ ต ศาสตร์ วิ ท ยาศาสตร์ สั ง คมศึ ก ษาฯ
ภาษาอั ง กฤษ ศิ ล ปะ นอกจากนี้ มี ก ารจั ด
กิ จ กรรมสร้ า งสรรค์ เ พื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นเกิ ด การ
เรี ย นรู้ จ ากสถานการณ์ จ ริ ง และกิ จ กรรมที่
ส่ ง เสริ ม ให้ นั ก เรี ย นเกิ ด การเรี ย นรู้ แ ละเน้ น
กระบวนการคิ ด ระดั บ สู ง ซึ่ ง เป็ น กิ จ กรรมที่
บูรณาการจากวิชาต่าง ๆ ที่ผู้เรียนได้เรียนรู้มา
จากในห้องเรียน
2.1 จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการคิดให้กับ
นักเรียนช่วงชั้นที่ 1 ระดับชั้น ป.1-3 ผู้เรียนทา
กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาของสมอง
- การขยับกล้ามเนื้อมัดเล็ก กล้ามเนื้อมัดใหญ่
โดยการทากิจกรรมเข้าจังหวะให้กล้ามเนื้อเกิด
การเคลื่ อ นไหว ท ากิ จ กรรมสร้ า งสรรค์ ท าง
ศิ ล ปะให้ ผู้ เ รี ย นได้ คิ ด และลงมื อ ปฏิ บั ติ ด้ ว ย
ตัวเอง
- ฝึ ก กระบวนการคิ ด การแก้ ปั ญ หาโดยให้
ผู้ เ รี ย นลงมื อ ปฏิ บั ติ กิ จ กรรมระดั บ ป.1ตั ด
กระดาษออกแบบตกแต่งห้อง ของเล่น ของใช้
ของตั ว เอง เรี ย นรู้การท างานอย่างอดทน มี
สมาธิ เรี ย นรู้ จ ากความผิ ด พลาดจากการ
ทางาน การแก้ปัญหา ซึ่งเกิดจากกระบวนการ
คิดของผู้เรียนร่วมกับครูผู้สอน
- ฝึ ก กระบวนการคิ ด การแก้ ปั ญ หาโดยให้
ผู้เรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมระดับ ป.2 ผู้เรียน
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ปีการศึกษา/งบประมาณ
2562

2563

2564

2565

รวม
งบประมาณ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
(ประเด็นการพิจารณา)

โครงการ/กิจกรรม/งาน

ฝึกตัดกระดาษและเพิ่มภารกิจต่อจากระดับ ป.
1 คื อ ท าให้ เ กิ ด การเคลื่ อ นไหวได้ โดยใช้
พลังงานและกลไกล ต่าง ๆ
- ฝึกกระบวนการคิดระดับสูง การแก้ปัญหา
โดยให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมระดับ ป.3
ผู้ เ รี ย นฝึก ต่อ โดมิโนออกแบบการวางโดมิโน
และทาให้โดมิโนล้มได้ครบทั้งหมด
2.2 ประเมินผลการทากิจกรรมสร้างสรรค์
- จานวนครั้งของการพัฒนา
- ความสามารถในการทางาน การแก้ปัญหา
- ความสาเร็จของชิ้นงาน
2. ร้อยละของผู้เรียนที่
โครงการ ACP SMART BOYS
สร้างผลงาน ชิ้นงาน
1.จัดกิจกรรมบูรณาการชิ้นงานระหว่างกลุ่ม
โครงงาน นวัตกรรม ตั้งแต่ สาระวิ ทยาศาสตร์หรือ คณิตศาสตร์ ร่ ว มกับ
ระดับดีขึ้นไป
กลุ่มสาระอื่นๆ เพื่อให้นักเรียนสร้างผลงาน ,
ชิ้ น งาน , โครงงาน หรื อ นวั ต กรรม ใน
ระดับชั้นป.1-ป.6 ตามความเหมาะสมในแต่ละ
ระดับชั้น
2.จั ด กิ จ กรรมน าเสนอ ผลงาน ชิ้ น งาน
โครงงานหรือนวัตกรรม ภายในโรงเรียน
3. ร้อยละของผู้เรียนได้นา โครงการ ACP SMART BOYS
ผลงาน ชิ้นงาน โครงงาน 1.นาผลงาน ชิ้นงาน โครงงานหรือนวัตกรรม
หรือนวัตกรรม เผยแพร่สู่ เผยแพร่ต่อสาธารณชน
สาธารณชนได้
4. ร้อยละของผลงาน
โครงการ ACP SMART BOYS
ชิ้นงาน โครงงาน
1.จั ด กิ จ กรรมน าเสนอ ผลงาน ชิ้ น งาน
นวัตกรรมของผูเ้ รียนที่
โครงงานหรือนวัตกรรม ภายในโรงเรียน
ได้รับรางวัลจากการเข้า
2.คัดเลือกผลงาน , ชิ้นงาน , โครงงาน หรือ
ร่วมการประกวดผลงาน นวัตกรรม เข้าร่วมประกวดกับหน่วยงาน
ชิ้นงาน โครงงาน
ภายนอก
นวัตกรรม ทั้งภายในและ
ภายนอก
(ร้อยละของจานวนที่ส่ง
เข้าประกวด)
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ปีการศึกษา/งบประมาณ

รวม
งบประมาณ

2562

2563

2564

2565

-

-

-

-

(งบประมาณ
รวมกับ ย.2
กลยุทธ์ที่ 2)

-

-

-

-

(งบประมาณ
รวมกับ ย.2
กลยุทธ์ที่ 2)

-

-

-

-

(งบประมาณ
รวมกับ ย.2
กลยุทธ์ที่ 2)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพสู่การเป็นโรงเรียนผลิตภาพและผู้นาด้านวิชาการ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
โครงการ/กิจกรรม/งาน
(ประเด็นการพิจารณา)
1. ร้อยละของครูผู้สอน จัดการเรียนรู้ -แผนการจัดการเรียนรู้ 8 กลุม่ สาระฯ
ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง
-บันทึกหลังสอน
และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิต -งานนิเทศการเรียนการสอน
ได้
2. ร้อยละของครูผู้สอนมีการใช้สื่อ
-แผนการจัดการเรียนรู้ 8 กลุม่ สาระฯ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่ง
-บันทึกหลังสอนกิจกรรมนิเทศภายใน
เรียนรู้ทเี่ อื้อต่อการเรียนรู้
3. ร้อยละของครูผู้สอนที่มีการบริหาร -แผนการจัดการเรียนรู้ 8 กลุม่ สาระฯ
จัดการชั้นเรียนเชิงบวก
-บันทึกหลังสอนกิจกรรมนิเทศภายใน
4. ร้อยละของครูผู้สอนมีการ
-กิจกรรมนิเทศภายใน
ตรวจสอบและประเมินผูเ้ รียนอย่าง
-กิจกรรมส่งเสริมการทาวิจัยในชั้นเรียน
เป็นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน -บันทึกหลังสอน
5. ร้อยละของครูมีการแลกเปลีย่ น
-แผนการจัดการเรียนรู้ 8 กลุม่ สาระฯ
เรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อ
-บันทึกหลังสอน
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ -งานนิเทศการเรียนการสอน

ปีการศึกษา/งบประมาณ
2562

-

รวม
2563 2564 2565 งบประมาณ
- งบประมาณ
ตามแผนงาน

-

-

-

-

งบประมาณ
ตามแผนงาน

-

-

-

-

-

-

-

-

งบประมาณ
ตามแผนงาน
งบประมาณ
ตามแผนงาน

-

-

-

-

งบประมาณ
ตามแผนงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพสู่การเป็นโรงเรียนผลิตภาพและผู้นาด้านวิชาการ
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิด
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ปีการศึกษา/งบประมาณ
รวม
โครงการ/กิจกรรม/งาน
2562
2563 2564 2565 งบประมาณ
(ประเด็นการพิจารณา)
73,000 73,000 73,000 73,000
292,000
1. ร้อยละของครูผู้สอนทุกวิชาที่มี
โครงการ ACP Innovative
รูปแบบการสอนที่เน้นกระบวนการ Teachers
คิดอย่างน้อย 4 แผน/วิชา/ชั้น/ปี
1. การส่งเสริม การจัดการเรียนรูท้ ี่เน้น
การศึกษา
STEP Project ครบทุกทักษะ โดยเน้น
ทักษะ Practice Productivity and
2. ร้อยละของครูผู้สอนทุกวิชาจัด
Presentation มากขึ้น
กิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนให้สร้าง
ผลงาน ชิ้นงาน โครงงาน นวัตกรรม 2. การพัฒนาทักษะผู้เรียนตามศตวรรษ
ที่ 21
3. การพัฒนาครูเรื่องกระบวนการคิด
4. การพัฒนาครูด้านการใช้เทคโนโลยี
การเรียนการสอน
5. การพัฒนาครู เกี่ยวกับเรื่องวินัยเชิง
บวก
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพสู่การเป็นโรงเรียนผลิตภาพและผู้นาด้านวิชาการ
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนากระบวนการจัดทาวิจัย นวัตกรรม องค์ความรู้ที่ดีเลิศ (Best Practice)
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ปีการศึกษา/งบประมาณ
รวม
โครงการ/กิจกรรม/งาน
2562 2563 2564 2565 งบประมาณ
(ประเด็นการพิจารณา)
1. ร้อยละของครูที่ได้รับการอบรม งานวิจัยดาเนินการ
- งบประมาณ
ให้ความรู้กระบวนการจัดทา
ตามแผนงาน
1. นาเสนอความรูเ้ กี่ยวกับกระบวนการ
งานวิจัย นวัตกรรม
จัดทางานวิจยั และนวัตกรรม โดยการอบรม
หรือ นาเสนอความรูด้ ว้ ยสือ่ เทคโนโลยีวิธีใด
2. ร้อยละของครูที่ได้รับการส่งเสริม วิธีหนึง่ หรือการชีแ้ จงให้ความรูเ้ ป็ น
สร้างงานวิจัย นวัตกรรม
รายบุคคล เป็ นต้น
2. ส่งเสริมการสร้างงานวิจยั และนวัตกรรม
โดยการกาหนดปฏิทินดาเนินการตลอดปี
การศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพสู่การเป็นโรงเรียนผลิตภาพและผู้นาด้านวิชาการ
กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม องค์ความรู้ที่ดีเลิศ (Best Practice)
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ปีการศึกษา/งบประมาณ
รวม
โครงการ/กิจกรรม/งาน
2562 2563 2564 2565 งบประมาณ
(ประเด็นการพิจารณา)
1. ร้อยละของครูที่จัดกิจกรรม
- งบประมาณ
งานวิจยั ดาเนินการ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้และเผยแพร่ด้าน 1. จัดกิจกรรมแลกเปลีย่ นเรียนรูด้ า้ นวิจยั
ตามแผนงาน
วิจัย นวัตกรรม องค์ความรู้
นวัตกรรม องค์ความรู ้ ระหว่างครูและเพื่อน
ครู
2. ร้อยละงานวิจัยของครูทผี่ ่าน
1.1 แลกเปลีย่ นภายในโรงเรียน
เกณฑ์การประเมิน
1.2 แลกเปลีย่ นภายนอกโรงเรียน
2. รวบรวม เผยแพร่งานวิจยั นวัตกรรม
3. ร้อยละของผลงานวิจัยและ
องค์ความรู ้
นวัตกรรม ของครูทไี่ ด้รบั รางวัลจาก 2.1 เผยแพร่ผา่ นช่องทางต่าง ๆ เช่น ผ่าน
การเข้าร่วมการประกวดทั้งภายใน กลุม่ สาระฯ เว็บไซต์ วารสาร เป็ นต้น
และภายนอก
3. จัดกิจกรรมประกวดงานวิจยั นวัตกรรม
ภายในโรงเรียน
4. ส่งงานวิจยั นวัตกรรม เข้าร่วมประกวด
องค์กรภายนอก
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาความผูกพันระหว่างโรงเรียน ครู ผู้ปกครองและผู้เรียน
กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างความผูกพันระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียน
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ปีการศึกษา/งบประมาณ
รวม
โครงการ/กิจกรรม/งาน
2562 2563 2564 2565 งบประมาณ
(ประเด็นการพิจารณา)
30,000 30,000 30,000 30,000 120,000
1. ร้อยละของผู้ปกครองที่มี
โครงการ ACP ENGAGEMENT
ความผูกพันกับโรงเรียนในระดับ 1. จัดประชุมผู้ปกครองเครือข่าย อย่างน้อย
ดีขึ้นไป
ภาคเรียนละ 2 ครั้ง
2. จัดกิจกรรมสายสัมพันธ์แม่อสั สัมชัญ
3. จัดกิจกรรมสายสัมพันธ์พ่ออัสสัมชัญ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาความผูกพันระหว่างโรงเรียน ครู ผู้ปกครองและผู้เรียน
กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างความผูกพันระหว่างผู้เรียนกับโรงเรียน
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ปีการศึกษา/งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม/งาน
2562
2563 2564 2565
(ประเด็นการพิจารณา)
1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความ โครงการ ACP ENGAGEMENT
ผูกพันต่อโรงเรียนในระดับดีขึ้น 1. จัดกิจกรรมรักกันฉันท์พี่น้อง
ไป
- กิจกรรมสัมพันธ์ชั้น ป.1 กับ ป.6
- กิจกรรมสัมพันธ์ชั้น ป.2 กับ ป.4
- กิจกรรมสัมพันธ์ชั้น ป.3 กับ ป.5
- กิจกรรม “ส่งพี่ ... รับน้อง”
- กิจกรรม AC – ACP Connection

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาความผูกพันระหว่างโรงเรียน ครู ผู้ปกครองและผู้เรียน
กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างความผูกพันระหว่างครูกับโรงเรียน
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ปีการศึกษา/งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม/งาน
2562
2563
2564 2565
(ประเด็นการพิจารณา)
1. ร้อยละของครูที่มีความผูกพัน โครงการ ACP ENGAGEMENT
กับโรงเรียนในระดับดีขึ้นไป
1. พัฒนาแผนการทดแทนตาแหน่ง
(Succession Plan)
2. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความผูกพันครู
2. ร้อยละของครู บุคลากร
ดังนี้
ทางการศึกษาลาออกลดลง
2.1 จัดกิจกรรมเสริมสร้างภาวะผู้นาใน
องค์กร
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รวม
งบประมาณ
(งบประมาณ
รวมกับ ย.3
กลยุทธ์ที่ 1)

รวม
งบประมาณ
(งบประมาณ
รวมกับ ย.3
กลยุทธ์ที่ 1)

- พัฒนาครูผู้นา ผ่านการอบรมด้านการ
บริหารจัดการ ความเป็นผู้นา และความรู้
ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2.2 จัดกิจกรรมครูพอเพียง ชีวิตสมดุล
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
2.3 จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ ฉันท์พี่
น้อง เพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ดี ความ
สามัคคี สร้างความสัมพันธ์ดี และ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
3. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการ
ระดมทุนเพื่อจัดกองทุนเพิ่มเติมใน
สวัสดิการแก่บุคลากรครู

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการมุ่งสู่มาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างกระบวนการบริหารและการจัดการ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
โครงการ/กิจกรรม/งาน
(ประเด็นการพิจารณา)
1. ร้อยละโรงเรียนมีเป้าหมาย - แผนพัฒนาการจัดการศึกษาฯ
วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่
- แผนปฏิบัติการประจาปี
สถานศึกษากาหนดชัดเจน
2. ร้อยละโรงเรียนมีระบบ
-บันทึกการประชุมคณะกรรมการบริหาร
บริหารจัดการคุณภาพของ
โรงเรียนฯ
สถานศึกษา
-บันทึกการประชุมคณะกรรมการที่
ปรึกษาผู้อานวยการ
-บันทึกการประชุมครูประจาเดือน
-ระบบการนิเทศภายใน
-กิจกรรมการให้คาปรึกษางานแนะแนว
-การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
-ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการจัด
การศึกษาของผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
3. ร้อยละ โรงเรียนมีการ
-การจัดทาหลักสูตร
ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้น -ผลการประเมินการใช้หลักสูตร
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
-การติดตามการใช้หลักสูตรของทุกกลุ่ม
หลักสูตรสถานศึกษา และทุก
สาระการเรียนรู้และสรุปผลทุกปี
กลุ่มเป้าหมาย
การศึกษา
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ปีการศึกษา/งบประมาณ
2564 2565

รวมงบประมาณ

2562

2563

-

-

-

-

งบประมาณตาม
แผนงาน

-

-

-

-

งบประมาณตาม
แผนงาน

-

-

-

-

งบประมาณตาม
แผนงาน

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
โครงการ/กิจกรรม/งาน
(ประเด็นการพิจารณา)
4. ร้อยละของครูและบุคลากรที่ -อบรม/สัมมนา ภายในและภายนอก
ได้รับการพัฒนาให้มีความ
สถานศึกษา
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
-โครงการ ACP ENGAGEMENT
5. ร้อยละของโรงเรียนจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ

-ส่งเสริมสุขภาวะและความปลอดภัยด้าน
อาหาร
-ส่งเสริมความปลอดภัยทั้งภายในและ
ภายนอกห้องเรียน
-กิจกรรมหลีกเลี่ยงภาวะทีเ่ สี่ยงต่อความ
รุนแรงของโรคภัยและอุบัติเหตุ
6. ร้อยละโรงเรียนมีการ
-ระบบ SWIS
จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ -ระบบ EMIS
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ -ระบบ Internet & Network
และการจัดการเรียนรู้
-ระบบ Printer Network
-IPAD, MAC
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการมุ่งสู่มาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการเทียบเคียงตามเกณฑ์ TQA
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
โครงการ/กิจกรรม/งาน
(ประเด็นการพิจารณา)
1. ร้อยละของครูที่ได้รับการ
โครงการ Gearing towards Thailand
อบรมและพัฒนาบุคลากรให้
Quality Award
ความรู้เกี่ยวกับระบบการ
โดยจัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
บริหารจัดการเทียบเคียงตาม 4. จัดอบรมและพัฒนาบุคลากรให้ความรู้
เกณฑ์ TQA
เกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการ
เทียบเคียงตามเกณฑ์ TQA
2. ร้อยละของการดาเนินการ
กากับ ติดตามและประเมินผล 5. วิเคราะห์ภาระงานหลัก/ร่วม ตามระบบ
บริหารมอบหมายหน้าที่แต่ละฝ่ายให้
เทียบเคียงตามเกณฑ์ TQA
ดาเนินการ
6. ดาเนินการบริหารจัดการเทียบเคียงตาม
เกณฑ์ TQA
(7 ด้าน) ของทุกฝ่ายที่ได้รับมอบหมาย
4. ดาเนินการกากับ ติดตาม และ
ประเมินผลเทียบเคียงตามเกณฑ์ TQA
5. นาผลการประเมินไปใช้วางแผนการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
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ปีการศึกษา/งบประมาณ

รวมงบประมาณ

2562

2563

2564 2565

-

-

-

-

งบประมาณตาม
แผนงาน

-

-

-

-

งบประมาณตาม
แผนงาน

-

-

-

-

งบประมาณตาม
แผนงาน

ปีการศึกษา/งบประมาณ
2562

2563

2564

2565

รวม
งบประมาณ

22,000

22,000

22,000

22,000

88,000

บทที่ 5
แหล่งวิทยาการภายนอกที่ให้การสนับสนุนทางวิชาการ
1. แหล่งวิทยากรภายในโรงเรียน
ลาดับที่
แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา
1
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
2
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
3
ห้อง STEM
4
ห้องดนตรีสากล / ดุริยางค์
5
ห้องศิลปะ
6
ห้องเรียนสีเขียว
7
ห้องโสตทัศนูปกรณ์
8
ห้อง Cooking
9
ห้องสมุด
10
ห้องเปียโน
11
ห้อง DLC (Discovery Learning Centre)
12
ห้องปฏิบัติการ Science Lab
13
ห้องสมุด EP
14
ห้องเกียรติยศ
15
ห้องดนตรีไทย
16
ห้องเซรามิค
17

ห้องแนะแนว

18
19
20
21

ป้ายนิเทศ บริเวณใต้ตึก

ตึก
ตึกอัสสัมชัญ 2000
ตึกอัสสัมชัญ 2000
ตึกอัสสัมชัญ 2000
ตึกอัสสัมชัญ 2000
ตึกอัสสัมชัญ 2000
ตึกอัสสัมชัญ 2000
ตึกอัสสัมชัญ 2000
ตึกอัสสัมชัญ 2000
ตึกตึกหิรญ
ั สมโภช
ตึกตึกหิรญ
ั สมโภช
ตึกไมเกิ้ล
ตึกไมเกิ้ล
ตึกมาร์ติน
ตึกมาร์ติน
ตึกเซนต์หลุยส์
ตึกพระนางฯ
ตึกพระนางฯ
ตึกอัสสัมชัญ 2000

สวนหย่อม บริเวณรอบโรงเรียน
ตู้ปลา-บ่อปลา แสดงระบบนิเวศ บริเวณรอบโรงเรียน
สวนพฤกษศาสตร์ ตึกไมเกิล้
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2. แหล่งวิทยาการภายนอกโรงเรียน
ลาดับ แหล่งเรียนรู้ในชุมชนรอบสถานศึกษา
1

วัดยานนาวา

2
3
4
5

วัดปรก
วัดบรมสถล (วัดดอน)
วัดพระศรีมหาอุมาเทวี
วัดลุ่มเจริญศรัทธา

6

โบสถ์วัดเซนต์หลุยส์ สาทร

7
8
9
10

อาสนวิหารอัสสัมชัญ
มิสยิดฮารูณ บางรัก
พิพิธภัณฑ์เปลือกหอยกรุงเทพ
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ก รุ ง เทพประกั น ภั ย (อาคาร
กรุงเทพประกันภัย ถนนสาทรใต้)
พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก

11

ลาดับ
แหล่งเรียนรู้ในชุมชนรอบสถานศึกษา
12 Thailand Creative & Design Center (ศูนย์สร้างสรรค์งาน
ออกแบบ) ไปรษณีย์กลาง
13 สวนสวยสมาคมแต้จิ๋ว
14 สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
15 บ้านทรงไทย ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช (บ้านสวนพลู)
16 ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร วัดวรจรรยาวาส
17 พิพิธภัณฑ์จักรเย็บผ้า
(คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลกรุงเทพ วิทยาเขตพระนครใต้)
18 สานักเขตสาทร
19 ห้องสมุดโรงเรียนอัสสัมชัญ

2. สถานศึกษา หน่วยงาน หรือสถาบันอุดมศึกษา
ลาดับ
สถานศึกษา หน่วยงาน หรือสถาบันอุดมศึกษา
ภายในประเทศ
1
โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ
2
โรงเรียนจิ้นเตอะ
3
โรงเรียนพระแม่มารี
4
โรงเรียนเซนต์หลุยส์
5
โรงเรียนวาสุเทวี
6
โรงเรียนศุภวิทย์
7
โรงเรียนทุ่งมหำเมฆ
8
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
8
สานักงานเขตสาทร
9
สถานีตารวจยานนาวา
10 บริษัทเทยิน โพลีเอสเตอร์ จากัด
ต่างประเทศ
1
โรงเรียน Scots College ประเทศนิวซีแลนด์
2
โรงเรียนโรงเรียนเฮ่อหู เมืองจิ่วเจียง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
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หมายเหตุ

3
4

โรงเรียนสาธิตสองภาษา เมืองจิ่วเจียง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
JDFA (Japan Dream Football Asso Ciation) ประเทศญี่ปุ่น

3. ภูมิปัญญา
บุคลากรจากหน่วยงาน/องค์กร และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ลาดับ
สถานศึกษา หน่วยงาน หรือสถาบันอุดมศึกษา
ผศ.ดร.ช่อทิพย์ สันธนะวนิช อาจารย์ภาควิชาสุขภาพจิตและ
1
การพยาบาล สาขาจิตเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ศิรริ าชพยาบาล
2
คุณไกวัล วัฒนไกร นักพากย์การ์ตูน
3
Bro. Anthonty Tan Kim Hock
4
ภราดาอนุรักษ์ นิธิภัทราภรณ์

73

กิจกรรม
ที่ปรึกษางานแนะแนว

วิทยากรรับเชิญ
Executive Academic Consultant
ที่ปรึกษาท่านผู้อานวยการ

บทที่ 6
การกาหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากรของโรงเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
บทบาทหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. ออกระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ของโรงเรียน
2. ให้ความเห็นชอบนโยบาย และแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน
3. ให้คาแนะนาการบริหารและการจัดการโรงเรียน ด้านบุคลากร แผนงาน งบประมาณ วิชาการ
กิจกรรมนักเรียน อาคารสถานที่ และความสัมพันธ์กับชุมชน
4. กากับดูแลให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน
5. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อานวยการ
6. ให้ความเห็นชอบการกู้ยืมเงินครั้งเดียว หรือหลายครั้งรวมกันเกินร้อยละยี่สิบห้าของมูลค่าของทรัพย์สิน
ที่โรงเรียนมีอยู่ขณะนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารโรงเรียนไม่ให้ความเห็นชอบการกู้ยืมเงิน
คณะกรรมการต้องเสนอทางเลือกที่ปฏิบัติได้ให้แก่โรงเรียนด้วย เว้นแต่คณะกรรมการจะเห็นว่าการกู้ยืม
เงินนั้นมิได้เป็นไปเพื่อประโยชน์ของการดาเนินกิจการโรงเรียน
7. ให้ความเห็นชอบการกาหนดค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่นของโรงเรียน
8. ให้ความเห็นชอบรายงานประจาปี งบการเงินประจาปี และการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
9. พิจารณาคาร้องทุกข์ของครู ผู้ปกครอง และนักเรียน
10. ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่กฎหมายระบุให้เป็นอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อานวยการ
บุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริหารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยให้มี
บทบาทหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. กากับติดตาม แผนงาน โครงการ กิจกรรมของฝ่ายต่าง ๆ ให้เป็นไปตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติงานประจาปี
และแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
2. พิจารณาแต่งตั้ง และถอดถอนบุคลากรตาแหน่งต่าง ๆ และนาเสนอขออนุมัติ
3. พิจารณาอัตรากาลัง เพื่อคัดเลือกบุคลากรเข้าปฏิบัติงานในหน้าที่ต่าง ๆ ของโรงเรียน
4. ให้ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะในการกาหนดแนวปฏิบัติ ประกาศ และระเบียบของโรงเรียน
5. พิจารณาพฤติกรรมของครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่
6. พิจารณารายละเอียดของงานและโครงการของฝ่ายต่างๆ ให้ส อดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญ พร้อม
ทั้งงบประมาณรายจ่ายของปีต่อไป เพื่อเสนอขออนุมัติ
7. ประเมินผลการปฏิบัติงานของครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ ประจาปีการศึกษา
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้รับใบอนุญาต หรือผู้แทนผู้รับใบอนุญาตมอบหมาย
9. ปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน

74

ครูประจาชั้น / ผู้ช่วยครูประจาชั้น
บทบาทหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. วางแผนปฏิบัติงาน
2. เป็นที่ปรึกษา ดูแล อบรมสั่งสอนนักเรียนในชั้นที่ได้รับมอบหมาย
3. กากับติดตามแก้ปัญหาของนักเรียน ทั้งในด้านการเรียนและความประพฤติ ตลอดทั้งหาแนวทางการที่จะส่งเสริมและพัฒนา
นักเรียนได้เต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
4. จัดประชุมคณะกรรมการตัวแทนผู้ปกครองของห้องอย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง
5. รวบรวมและทาเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับนักเรียนในชั้น เช่น สามะโนนักเรียน สมุดเรียกชื่อ ใบแจ้งผลการเรียน สมุดประจาตัว
นักเรียนให้เป็นปัจจุบัน และส่งตรวจตามเวลาที่กาหนด
6. แจ้งข่าวสารและแจกเอกสารของโรงเรียนให้แก่นักเรียนและผู้ปกครอง ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยในห้องเรียนที่ประจาชั้น
และรอบ ๆ บริเวณห้องเรียนรวมทั้งความพร้อมของอุปกรณ์ประจาห้องเรียน
7. ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยในห้องเรียนที่ประจาชั้นและรอบๆ บริเวณห้องเรียนรวมทั้งความ
พร้อมของอุปกรณ์ประจาห้องเรียน
8. ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของนักเรียนในชั้น
9. สังเกต สอบถามเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยของนักเรียน เพื่อให้คาแนะนา ติดต่อห้องพยาบาล หรือผู้ปกครองตามสมควรแก่กรณี
10. สารวจการมาเรียนและรับทราบการลาออกนอกบริเวณโรงเรียนของนักเรียน
11. ดูแล แนะนา และติดตามผลการทางานของกรรมการนักเรียนภายในห้องที่ประจาชั้น
12. ร่วมประชุมภายในระดับชั้นเพื่อแก้ไขปัญหาและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักเรียน
13. ให้ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินผลการเรียนของนักเรียนประจาปีและข้อมูลเพื่อประกอบการ
พิจารณาใบประกาศฯ
14. ดูแลการแต่งกายของนักเรียนให้เรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน
15. ลงโทษและว่ากล่าวตักเตือน นักเรียนที่ประพฤติผิดระเบียบวินัยตามแนวการปฏิบัติการลงโทษนักเรียน
ตามคู่มือนักเรียน
16. กากับติดตามแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนที่ขาดเรียน และมาสายเป็นประจา
17. ส่งเสริมนักเรียน ให้มีการแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์และตามความถนัดของนักเรียน
18. ปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีของนักเรียน เพื่อปลูกฝังคุณธรรมให้กับนักเรียน
19. ประเมินผลการปฏิบัติงาน
20. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ครูผู้สอน
บทบาทหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. ครูต้องรักและเมตตาศิษย์ โดยให้ความเอาใจใส่ช่วยเหลือ ส่งเสริม ให้กาลังใจในการศึกษาเล่าเรียนแก่ศิษย์ และผู้รับบริการตาม
บทบาทหน้าที่โดยเสมอภาค
2. ครูต้องอบรม สั่งสอน ฝึกฝน สร้างเสริมความรู้ ทักษะ และนิสัยที่ถูกต้องดีงามให้ แก่ศิษย์และผู้รับบริการตามบทบาทหน้าที่ อย่าง
เต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจ
3. ครูต้องประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ทั้ง ทางกาย วาจา ใจ
4. ครูต้องไม่กระทาตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคมของศิษย์ และผู้รับบริการ
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5. ครูต้องไม่แสวงหาประโยชน์อันเป็นอามิสสินจ้างจากศิษย์ ในการ ปฏิบัติหน้าที่ ตามปกติ และไม่ให้ศิษย์กระทาการใด ๆ อันเป็นการ
หาประโยชน์ให้แก่ตนโดยมิชอบ
6. ครูย่อมพัฒนาตนทั้งในด้านวิชาชีพ ด้านบุคลิกภาพ และวิสัยทัศน์ให้ทันต่อพัฒนาการทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง
อยู่เสมอ
7. ครูย่อมรักและศรัทธาในวิชาชีพครู และเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพครู
8. ครู พึ งช่ ว ยเหลื อ เกื้ อ กู ล ครู แ ละชุ ม ชนในทางสร้ า งสรรค์ โดยยึ ด มั่ น ในระบบคุ ณ ธรรม สร้ า งความสามั ค คี ในหมู่ ค ณะ รั ก ษา
ผลประโยชน์ของส่วนรวม
8. ครูพึงประพฤติ ปฏิบัติตน เป็นผู้นาในการอนุรักษ์ และพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อมและ
วัฒนธรรมไทย
10. ครูต้องมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ บุคลิกภาพและวิสัยทัศน์ ให้ทันต่อการพัฒนาทาง วิทยาการ เศรษฐกิจ สังคมและ
การเมืองอยู่เสมอ
บุคลากรทางการศึกษา (ครูสนับสนุนการสอน)
บทบาทหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. ให้ความร่วมมือกับฝ่ายที่สังกัดและฝ่ายต่าง ๆ เพื่อจัดกิจกรรมของโรงเรียนตามที่ได้รับมอบหมาย
2. พัฒนาคุณภาพ และประสิทธิในการปฏิบัติงานของตนเองอย่างต่อเนื่อง
3. ประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนและเพื่อนครู ทั้งทางกาย วาจา ใจ
4. ให้ความร่วมมือในการดูแล ช่วยเหลือนักเรียน และตักเตือนเมื่อพบนักเรียนประพฤติผิดระเบียบวินัย
5. รักและศรัทธาในวิชาชีพ มีวินัยในตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร
6. เข้าร่วมการประชุมของหน่วยงาน การประชุมของโรงเรียน หรือตามที่ได้รับมอบหมายทุกครั้ง
7. ไม่เพิกเฉยในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่พบเห็น และหรือนาเสนอผู้บังคับบัญชา
8. ส่งเสริมสนับสนุนให้ความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนในการพัฒนานักเรียน
9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
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บทที่ 7
การกากับ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
การปฏิบัติงานเพื่อให้ ได้ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ นอกจากจะมีการวางแผนที่ ดี
การกากับ ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่องแล้ว การเก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานตามแผนที่มีการ
กาหนดไว้แล้ว เพื่อนาข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจ แก้ไข ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผน หรือกาหนดวิธีการดาเนินงานให้
เกิดผลดียิ่งขึ้นก็เป็นสิ่งจาเป็นที่ต้องมีการดาเนินการอย่างเป็นระบบ เมื่อสิ้นสุดการดาเนินงานแล้วจะต้องมีการประเมินผลอย่างเป็น
กระบวนการ มีการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ และนาผลมาใช้ในการเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพของการ
ดาเนินโครงการหรือกิจกรรมเพื่อให้ทราบว่าการปฏิบัติงานที่ผ่านมาเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้หรือไม่ โรงเรียนได้กาหนดแนว
ทางการกากับ ติดตาม การประเมินผลและการรายงานไว้ ดังต่อไปนี้
การกากับ ติดตาม
1. โรงเรียนจัดระบบการกากับ ติดตาม ตรวจสอบ ผลของการปฏิบัติงานไว้ตามยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ของโรงเรียนเกี่ยวกับวิธีการ
ปฏิบัติ กาหนดหน้าทีบ่ ุคลากรที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน กาหนดระยะเวลาในการดาเนินการและงบประมาณต่าง ๆ
2. จัดให้มีผู้รับผิดชอบในการรายงานผลการปฏิบัติงานทั้งก่อนการปฏิบัติ ระหว่างดาเนินการ และหลังการปฏิบัติงาน ประจา
ทุกเดือน ภาคเรียน และประจาปี เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าและปัญหาในการปฏิบัติงาน
การประเมินผลการดาเนินงาน
1. การประเมินภายใน โรงเรียนมีคณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน การประเมินตามมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาของมูลนิธิฯ โดยงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ฝ่ายการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศ
ไทย การติดตามการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามรูปแบบการประเมินแนวใหม่แ ละกฎกระทรวงการ
ประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อการตรวจสอบการปฏิบัติงาน ทั้งด้านปัจจัย ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต และการ
ปฏิบัติงานทุกขั้นตอนได้แก่ การวางแผน การปฏิบัติ การกากับควบคุม การจัดสรรงบประมาณการติดตามประเมินผล เพื่อ
นาข้อมูลมาปรับปรุงพัฒนางานในปีต่อไป
2. การตรวจสอบภายนอก โรงเรียนได้รับการตรวจสอบภายนอกจาก สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์กรมหาชน)
การรายงาน
1. ให้ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ที่กาหนดในแผนพัฒนาการจัดการศึกษาฯ แผนปฏิบัติการประจาปี
จัดทารายงานตามแบบที่โรงเรียนกาหนด หลังจากดาเนินการเสร็จสิ้นตามระเบียบที่กาหนด นาเสนอต่อหัวหน้างานนโยบาย
และแผน และงานประกันคุณภาพการศึกษา เสนอไปยังคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อานวยการฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
2. โรงเรียนรายงานสรุปผลการดาเนินงานประจาปีไปยังมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
3. โรงเรียนรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) เกี่ยวกับผลสาเร็จในการ
ดาเนินงาน อุปสรรค ปัญหา และแนวทางที่โรงเรียนจะดาเนินงาน ในปีการศึกษาต่อไป
4. โรงเรียนจัดทาสรุปรายงานผลการการดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียน ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา 25622565
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การนาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนไปใช้
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา 2562 - 2565 ซึ่งเป็นแผนที่
กาหนดทิศทางการพัฒนาโรงเรียน ครอบคลุมการดาเนินงานของทุกฝ่าย ให้ทุกหน่วยงานของโรงเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการนา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ปรัชญาของของโรงเรียนมาจัดทาเป็นแผนปฏิบัติการ มีแผนงาน โครงการและกิจกรรม รองรับ
เพื่อให้แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนฯ ถูกต้อง สมบูรณ์ ตรงตามมาตรฐานตัวชี้วัดและบรรลุเป้าหมายในทางปฏิบัติ โดยมี
การจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีที่ชัดเจน ครอบคลุมทุกเป้าหมาย มีการกากับ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงาน
แนวทางการนาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนไปสู่การปฏิบัติไว้ดังนี้
1. จัดเตรียมแผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนไปสู่การปฏิบัติ กาหนดมาตรการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจใน ยุทธศาสตร์
กลยุทธ์ ตัวชี้วัด โดยจัดทากลยุทธ์และแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและความต้องการของชุมชน
2. จัดทากรอบและแนวปฏิบัติของยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โดยระดมความรู้ ความคิดเห็น ความสามารถของบุคลากรภายของ
โรงเรียน ในการพัฒนายุทธศาสตร์ กลยุทธ์สู่การปฏิบัติทุกขั้นตอน
3. ประชาสัมพันธ์ให้ครู บุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับรู้และเข้าใจแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน
4. สร้างความตระหนักให้กับทุกฝ่าย ทุกหน่วยงาน บุคลากรทุกคนยอมรับและร่วมมือในการนาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนเป็นแนวทางในการทางาน โครงการและกิจกรรมต่างๆ และแผนปฏิบัติการประจาปี
5. การจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี บุคลากรจะมีส่วนร่วม และกาหนดสภาพความสาเร็จที่คาดหวังใน แต่ละปี ที่สอดคล้องกับ
ตัวชี้วัดความสาเร็จที่ระบุไว้ในแต่ละเป้าหมายในแผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียน
6. นานโยบายและจุดเน้นของหน่วยงานต้นสังกัดขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสาเร็จ มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และ
เป็นรูปธรรม
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