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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
(Self - Assessment Report : SAR)
ปการศึกษา 2564
สวนที่ 1 : บทสรุปของผูบริหาร
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีไดมีการดําเนินการพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนตามมาตรฐานการศึกษา ระดับขั้นพื้นฐาน โดยมีการกําหนดคาเปาหมายในกา
รดําเนินงานตามประเด็นการพิจารณาและตัวชี้วัดอยางชัดเจน และไดทําการติดตามตรวจสอบตามตัวชี้วัดดังกลาวสูการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจําป 2564 อยางสมํ่าเสมอ สงผลการดํา
เนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีผลการประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียน โดยภาพรวมอยูในระดับ ยอดเยี่ยม ดังนี้

ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปการศึกษา 2564
มาตรฐานการศึกษา

ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

ยอดเยี่ยม

ผลการประเมินภาพรวมของสถานศึกษา

ยอดเยี่ยม

ดานคุณภาพผูเรียน
โรงเรียนมีการกําหนดและประกาศคาเปาหมายการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนในแตละประเด็นการพิจารณาไวอยางชัดเจน โดยมีเปาหมายที่ชัดเจนคือมุงพัฒนาอัจฉริยภาพผูเรียน
เต็มตามศักยภาพ และเปนไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร มีการออกแบบการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียน เพื่อใหผูเรียนมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ใหสอดคลองกับ
วิสัยทัศนของโรงเรียน “โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จัดการศึกษาตามทิศทางการศึกษาแนวมงฟอรต พัฒนาอัจฉริยภาพผูเรียนเต็มตามศักยภาพ สื่อสารภาษาสากล สรางสรรคนวัตกรรมการ
ศึกษาดวยมาตรฐานคุณภาพสากล” กลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ มีดําเนินการพัฒนาผูเรียนผานทางการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนและการจัดกิจกรรมการเรียนรูในรูปแบบที่หลากหลาย
เพื่อการสงเสริมคุณภาพของผูเรียน ทั้งในดานผลสัมฤทธิ์ทางดานวิชาการและคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน สงผลใหการประเมินคุณภาพของผูเรียนในภาพรวมอยูในระดับยอดเยี่ยม
โดยในสวนผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน แยกเปนประเด็นการพิจารณาตาง ๆ ดังนี้ ความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร อยูในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม รอยละ 95.83 ความ
สามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา อยูในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม รอยละ 94.39 ความสามารถในการสรางนวัตกรรม อยูใน
ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม รอยละ 95.01 ความสามารถในการใชเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร อยูในระดับยอดเยี่ยม รอยละ 91.62 ผูเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ถึงระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย 8 กลุมสาระการเรียนรูที่มีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป อยูในระดับคุณภาพดีเลิศ รอยละ 85.24 มีความรู ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีตองาน
อาชีพ อยูในระดับคุณภาพ ดีเลิศ รอยละ 88.99 ซึ่งในประเด็นพิจารณาเรื่องความสามารถในการใชเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีความรู ทักษะพื้นฐานและ
เจตคติที่ดีตองานอาชีพ ไมบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว สืบเนื่องจาก สถานการณการแพรระบาดฯ ทําใหการเรียนการสอนอยูรูปแบบออนไลนเกือบตลอดปการศึกษา ซึ่งในการสงเสริมการ
จัดการเรียนรูทางดานเทคโนโลยีและความรู ทักษะในดานงานอาชีพ มีขอจํากัดในการดําเนินการ ซึ่งตองเนนการลงมือปฏิบัติจริง ทั้งนี้ ในสวนของการทดสอบระดับชาติ ผลสัมฤทธิ์ของผู
เรียนในปการศึกษา 2564 (ไมไดเขารวมการทดสอบครบทุกคน) มีความกาวหนามากขึ้นเมื่อเทียบกับ ปการศึกษา 2564 โดยมีผูเรียนรอยละ 98.61 ที่มีผลการทดสอบระดับชาติสูงกวาคา
เฉลี่ย T-Score 40
ในสวนของคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน แยกเปนประเด็นการพิจารณาตาง ๆ ดังนี้ การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดี อยูในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม รอยละ 96.67 ความ
ภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย อยูในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม รอยละ 98.48 การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย อยูในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม รอยละ 92.41 สุข
ภาวะทางรางกายและจิตสังคม อยูในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม รอยละ 94.26 ซึ่งในประเด็นพิจารณาเรื่องการยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลายและสุขภาวะทางรางกาย
และจิตสังคม ไมบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว สืบเนื่องจาก สถานการณการแพรระบาดฯ ทําใหการเรียน การสอนอยูรูปแบบออนไลนเกือบตลอดปการศึกษา มีขอจํากัดในการจัดกิจกรรม
สงเสริมและชวยเหลือผูเรียนที่มีนํ้าหนัก-สวนสูงไมเปนไปตามเกณฑของกรมอนามัยรวมทั้งการเขารวมกิจกรรมของผูเรียนที่เปนการสงเสริมเรื่องการยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตาง
และหลากหลายของผูเรียน ทั้งนี้ โรงเรียนไดมีการกําหนดเอกลักษณวา ผูเรียนมีความสามารถทางดานสุนทรียภาพ (ศิลปะ ดนตรี กีฬา) ซึ่งไดมีการนําไปสูการพัฒนาและผานการจัดการเรียน
การสอน แผนงานโครงการและกิจกรรมตาง ๆ ของกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ, กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา, ศูนยดนตรีและศูนยกีฬา โดยมุงเนนใหผูเรียนมีผลงานทางดาน
สุนทรียภาพ ซึ่งงผูเรียนรอยละ 94.07 มีการสรางผลงานหรือเขารวมกิจกรรมที่ชวยสงเสริมสุนทรียภาพของผูเรียนทางดานดนตรี กีฬาและศิลปะจากการพัฒนาผูเรียน สงผลใหผูเรียนสามา
รถนําชื่อเสียงมาสูโรงเรียนจากการเขารวมการแขงขัน ดานวิชาการ และดานอื่น ๆ ในระดับประเทศและนานาชาติ เชน

1. ผูเรียนระดับชั้นประถมศึกษา จํานวน 4 คนไดรับคัดเลือกใหเปนเด็กและเยาวชนที่นําชื่อเสียงมาสูประเทศชาติ ประจําป 2565 ดานศิลปวัฒนธรรมและดนตรี และผูเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษา จํานวน 3 คน ไดรับการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเดนและเด็กที่นําชื่อเสียงมาสูประเทศชาติ ประจําป 2565 ดานวิชาการ ประเภททีม
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2. ทีมผูเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ทีม Identation Error จํานวน 3 คน ไดรับการคัดเลือกใหเปนตัวแทนประเทศไทยในการเขารวมการแขงขันรายการ The 2nd Kibo Robot
Programming Challenge (Kibo-RPC) จัดโดยองคกรสํารวจอวกาศญี่ปุน (Japan Aerospace Exploration Agency: JAXA) และองคการบริหารการบินและอวกาศแหงชาติสหรัฐ
(National Aeronautics and Space Administration: NASA) โดยในรอบProgramming Skills ทีมผูเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีไดรับรางวัลชนะเลิศ สวนในรอบ The Final
Round เปนการเขียนโปรแกรมดวยภาษา Java ผานทางออนไลน เพื่อควบคุมการทํางานของหุนยนต Astrobee ที่คอยชวยเหลือนักบินอวกาศในสถานีอวกาศนานาชาติใหเคลื่อนที่ไป
อาน QR Code และยิงแสงเลเซอรเขาเปาหมาย ซึ่งทีมผูเรียนของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีสามารถทําคะแนนไดสูงสุดของการแขงขัน ไดรับรางวัลชนะเลิศ “The Best Achievement
Onboard Award, 1st Place Winner”

3. ผูเรียนชมรมหุนยนต ACT Robot Club ไดรับรางวัลชนะเลิศ จากการแขงขันหุนยนตชิงแชมปประเทศไทย รายการ MakeX Robotics Competition Thailand 2021 ไดสิทธิเปน
ตัวแทนประเทศไทย ไปรวมการแขงขัน World Robotics Competition ณ ประเทศจีน

4. ทีมผูเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในนามทีม “ลูกเรือหานเปดและเปดหาน” ไดเขารวมการแขงขันรุน Fly Weight ระดับมัธยมปลายหรือเทียบเทา ใน
โครงการประกวดแนวคิดนวัตกรรมอาหาร Food Innopolis Innovation Contest 2021 : Food Heritage Innovation and Future Life Style Food In-novation “Local
Wisdom to Global Living” จัดโดยสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) รวมกับบริษัทในเครือบุญรอดบริวเวอรี่ ซึ่งผลงาน “วุนกรอบจากใบเครือหมา
นอย” ของทีมผูเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีไดรับรางวัล “Popular vote” และ “Best Presentation Award”

5. ทีมผูเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ระดับชั้นมัธยมศึกษา ไดรับรางวัลเหรียญเงิน จากผลงานนวัตกรรม“ระบบคัดกรองทางดานสุขภาพอัจฉริยะ” (Intelligent hygienic screening)
จากการเขารวมประกวดโครงการประกวดสิ่งประดิษฐและนวัตกรรม “Thailand New Gen Inventors Award” (I-New Gen Award 2021-2022)

6. ทีมผูเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและทีมผูเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา รวมจํานวน 2 ทีม ผานการคัดเลือกและรับทุนสนับสนุน จากการแขงขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรแหง
ประเทศไทย โดยมีผลงานการพัฒนาโปรแกรม Studicise และโปรแกรม Domacod ในขอเสนอโครงการระบบชวยเหลือแบบชาญฉลาด จัดโดยสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงประเทศไทย (สวทช.)

7. ผูเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ไดรับคะแนนสอบสูงสุดของประเทศจากการสอบวัดความรูเคมีระดับชาติ The Inter-national Chemistry Quiz (ICQ) 2021 จัดโดย The Royal
Australian Chemical Institute โดยมีผูเรียนสอบไดคะแนนสูงสุดของประเทศ ระดับ “High distinction excellence” จํานวน 1 คน และระดับ “High distinction” จํานวน 6
คน

8. ผูเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรับรางวัลชนะเลิศ ประเภทการแขงขันครอสเวิรดเกม เกมตอศัพทภาษาอังกฤษ รุน มัธยมศึกษาตอนปลาย ในรายการ Max Ploys
Crossword Game A-Math Kumkom Sudoku and Goldﬁnger Ed-Sport Challenge 2021 จัดการแขงขันโดย บริษัทแม็กซพลอยส อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

9. ผูเรียนที่เปนนักกีฬาฟุตบอลของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 12 คน ไดรับการคัดเลือกใหเขารวมโครงการศูนยบมเพาะนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนชั้น
เลิศ Football Excellent Center ซึ่งจัดตั้งโดยการกีฬาแหงประเทศไทย (กกท.) เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนดวยหลักสูตรที่ไดมาตรฐานการรับรองจากสหพันธ
ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA)

10. ผูเรียนของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีไดรับการคัดเลือกใหเปนนักกีฬาทีมชาติในกีฬาประเภทตาง ๆ เชน ฟุตบอล, เทเบิลเทนนิส, เทนนิส
11. ผูเรียนจํานวน 3 คน ไดรับรางวัลเหรียญเงิน, เหรียญทองแดงและรางวัลชมเชย จากโครงการประเมินและพัฒนาสูความเปนเลิศทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร (TEDET) ประจําป
พ.ศ. 2564 และผูเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายและระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 16 คน โดยไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง พรอมเหรียญรางวัล จํานวน 12 คน ได
รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน พรอมเหรียญรางวัล จํานวน 2 คน และไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง พรอมเหรียญรางวัล จํานวน 2 คน จากการเขารวมโครงการประเมิน
ทักษะภาษาอังกฤษ ระดับประเทศ ครั้งที่ 2 รายการ TESET (Thailand English Skills Evaluation Test) ประจําป 2563

ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ
โรงเรียนสงเสริมพัฒนากระบวนการบริหารและจัดการ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลที่เนนการมีสวนรวมจากทุกหนวยงาน ตลอดจน
ความรวมมือกับชุมชน รวมกันวางแผนการจัดการศึกษา เพื่อรวมกันวางแผนกําหนดทิศทางการพัฒนาที่มุงหมายดําเนินการตอไปในอนาคต สังเคราะหเปนนโยบายระดับตาง ๆ ไดแก เปา
หมาย วิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร กลยุทธ จัดทําเปนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ปการศึกษา 2560 – 2564 รวมทั้งแผนปฏิบัติการประจําปใหสอดคลองกับแผนพัฒนา
คุณภาพ การสนับสนุนองคประกอบตาง ๆ เพื่อดําเนินการใหสอดคลองตามแผนพัฒนาคุณภาพ มีการจัดสรรงบประมาณ การระดมทรัพยากรอยางเพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งการกําหนด
รูปแบบการพัฒนาอยางเปนระบบ อีกทั้ง จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู อยางมีคุณภาพและจัดระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน
โรงเรียนยังไดกําหนดผูรับผิดชอบของหนวยงาน/ฝาย ตามโครงสรางการบริหารของโรงเรียนที่ครอบคลุมภาระงานตาง ๆ เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวในแผนงาน โครงการและ
กิจกรรมตาง ๆ มีการวางแผนการดําเนินงาน การกํากับติดตามความกาวหนา ประเมินและสรุปผลการดําเนินงานเพื่อนําผลที่ไดไปปรับปรุงการดําเนินงานใหสอดคลองกับวัตถุประสงคเชิงกล
ยุทธ พันธกิจและวิสัยทัศนที่กําหนด รวมทั้งปรับปรุงประสิทธิภาพเพื่อประสิทธิผลการบริหารจัดการที่เปนระบบครบวงจร PDCA ชัดเจน มีการนําเสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผน
ปฏิบัติการประจําป ตอคณะกรรมการบริหารโรงเรียนใหความเห็นชอบ และนําแผนปฏิบัติการประจําปไปสูการปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาที่โครงการ/กิจกรรมกําหนดไว มีการติดตามตรวจ
สอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอยางตอเนื่อง โดยมีการติดตามการดําเนินงานของผานการประชุมของหนวยงานและการสรุปผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม เพื่อนําผลการ
ดําเนินงานที่ไดไปปรับปรุงพัฒนางานอยางตอเนื่อง รวมทั้งมี การติดตาม ตรวจสอบประเมินผลจากการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน ซึ่งนําผลการตรวจประกันคุณภาพภายในและผลการ
ปฏิบัติงานไปปรับปรุงแกไขและพัฒนางานอยางตอเนื่อง มีการพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน การจัดทําและบริหารแผนงานและโครงการในระบบ
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SWIS และเพื่อใหการจัดทําโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจําป ประจําปการศึกษา 2565 มีการดําเนินการใหถูกตอง สอดคลองกับแผนการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน รวม
ทั้ง วิสัยทัศน พันธกิจและเปาหมายที่โรงเรียนกําหนด
โรงเรียนเนนการบริหารแบบมีสวนรวม บุคลากรจากทุกหนวยงานมีสวนรวมในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนาและรวมรับผิดชอบตอการจัดการศึกษาผานการจัดทําแผนงาน โครงการ
และกิจกรรมตาง ๆ อีกทั้ง มีการเปดโอกาสใหมีผูแทนจากหนวยงานภายนอก เขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการโรงเรียน มีการทําแบบสํารวจความคิดเห็นกับผูมีสวนเกี่ยวของ
(Stakeholders) ไดแก ผูเรียน ผูปกครอง บุคลากรและชุมชน เพื่อใหทราบขอมูลในการแกไขปรับปรุงและพัฒนาทั้งดานดานงานบริหารวิชาการ ดานงานบริหารงบประมาณ ดานงานบริหาร
บุคคล และดานงานบริหารทั่วไป ซึ่งในปการศึกษา 2564 ยังคงเกิดสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อยางตอเนื่อง ทําใหโรงเรียนตองมีการปรับ
เปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนเปนแบบผสมระหวาง On Site กับ Distance Learning ในรูปแบบ On-Site กับ Online ซึ่งโรงเรียนไดมีการทําแบบสํารวจความคิดเห็นในประเด็นเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนการสอนออนไลน เพื่อนําความคิดเห็นของผูมีสวนเกี่ยวของมาวิเคราะหหาแนวทางจัดการเรียนการสอนของครูแบบผสานวิธีรวมทั้งการแกไขปญหา เพื่อผลการจัดการศึกษา
อยางมีคุณภาพและยั่งยืน
ดานการบริหารอัตรากําลังของบุคลากร แตละหนวยงานมีการวิเคราะหอัตรากําลังอยางเปนระบบและเหมาะสม มุงเนนการสรรหาบุคลากรที่มีความรูความสามารถที่เหมาะสมกับ
ตําแหนง มีการวางแผนการทดแทนตําแหนงเพื่อใหมีจํานวนครูและบุคลากรที่เพียงพอและเหมาะสมทุกป มีการทําคําสั่งแตงตั้งครูและบุคลากรอื่น ๆ ในการทําหนาที่ตาง ๆ อยางชัดเจน ครู
และบุคลากรของโรงเรียนสวนใหญไดเขารับการอบรม สัมมนา ใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ทั้งในรูปแบบการอบรมออนไลนและการอบรม สัมมนาตาง ๆ มีจัดหลักสูตรอบรม เพื่อสงเสริม
และพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศใหแกบุคลากรในดานตาง ๆ ทั้งดานการเรียนการสอน การประยุกตใชงานตาง ๆ
ในดานการพัฒนาวิชาการ จัดทําและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่มีโครงสราง องคประกอบของหลักสูตรครบถวน สอดคลองกับวัตถุประสงคของแผนการศึกษาชาติ หลักสูตรแกน
กลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุงพ.ศ. 2560) ตอบสนองตอวิสัยทัศน พันธกิจและจุดเนนของสถานศึกษา ผานความเห็น
ชอบของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและนํามาสูการปฏิบัติของครูได มีการติดตามประเมินผลการใชหลักสูตรสถานศึกษาจากผูที่เกี่ยวของ มีการเชิญผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชามาเปนที่
ปรึกษาใหคําแนะนําเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและการพัฒนากระบวนการเรียนรู เพื่อนําขอมูลผลการประเมินไปทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษารวมทั้งการพัฒนาครู ทั้งนี้ ในป
การศึกษา 2564 ทางโรงเรียนไดมีการทําบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ ระหวางโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีกับคณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เพื่อพัฒนาผูเรียนเรื่อง
กระบวนการคิดและวิธีทํางานในสายนิเทศศาสตร, บันทึกความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนแผนการเรียนการจัดการธุรกิจ, บันทึก
ความรวมมือทางวิชาการกับวิทยาลัยนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อพัฒนาโครงการทางวิชาการเพื่อประโยชนของนักเรียนแผนการเรียนสหศิลป-Digital Art, บันทึกความรวมมือทาง
วิชาการกับวิทยาลัยดุสิตธานี เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนแผนการเรียนการจัดการธุรกิจ มีการดําเนินการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรที่ใชอยูใหมีความนาสนใจ ทันสมัย ไดแก หลักสูตรภาษา
ญี่ปุน ที่ใชมาอยางตอเนื่องเปนระยะเวลานาน พัฒนาใหสอดคลองกับการสอบวัดมาตรฐานดานภาษา หลักสูตร Robotic & AI ปรับปรุง เนื้อหาการสอน ชื่อรายวิชา และ หลักสูตรวิชาเพิ่ม
เติม กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6 ใหเหมาะสมกับการนําไปใชและศึกษาตอในอนาคต นอกจากนั้น ยังมีการเปดแผนการเรียนใหม ไดแก แผนการเรียน
นวัตกรรมอัจฉริยะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 สงเสริมศักยภาพผูเรียนใหสอดคลองกับกลไกการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี องคความรู และประสบการณดานความคิดสรางสรรคและ
นวัตกรรมใหเปนหนึ่งในสมรรถนะของโลกแหงอนาคต แผนการเรียน Digital Science ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 พัฒนาขึ้น เพื่อสงเสริมศักยภาพผูเรียนใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยีอยางกาวกระโดด องคความรู และประสบการณดานเทคโนโลยีดิจิทัล เปนหนึ่งในสมรรถนะของโลกในอนาคต โดยเฉพาะอยางยิ่งองคความรูที่เกี่ยวกับวิทยาการขอมูล (Data
science) สกุลเงินดิจิทัล (Digital currency) และธุรกิจดิจิทัล (Digital business)
โรงเรียนมีการสงเสริมใหครูเรียนรูการถอดบทเรียนสูการพัฒนาผลงาน สื่อการสอน งานวิจัย โดยไดมีการสงเสริมใหครูไดรับการอบรมในหัวขอตาง ๆ ในปการศึกษา 2564 ครูสวนใหญ
มีการถอดบทเรียนสูการเขียนบทความทางวิชาการ นําเสนอประสบการณของผูเขียนเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ บนพื้นฐานของวิชาการ หรือแสดงความคิดเห็นในเชิงวิเคราะหวิจารณหรือเพื่อนํา
เสนอแนวคิดใหมหรือ อาจเปนการตั้งคําถามหรือประเด็น ใหม ๆ เสนอแนวคิดใหม ๆ จากพื้นฐานทางวิชาการนั้น ๆ ที่จะกระตุนใหผูอานเกิดความสนใจที่จะศึกษาคนควาในเรื่องนั้นตอไป
ดานการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ โรงเรียนไดมีการนําอุปกรณและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหเปน
Smart classroom โดยทุกหองเรียนไดมีการจัดเครื่องคอมพิวเตอรประจําหองที่สามารถเชื่อมตอเขากับระบบเครือขายอินเทอรเน็ตของโรงเรียน มีการจัดทําศูนย ACT Learning Space ,
ศูนย ACT STEM Center เพื่อเปนแหลงเรียนรูภายนอกใหแกผูเรียนและสงเสริมการทํางานในรูปแบบ Co-Learning ดานการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม โรงเรียนไดรับรางวัลชนะเลิศ
ในโครงการเยาวชนรักษสิ่งแวดลอม (Power of Youth) จากสโมสรโรตารีกรุงเทพอินเตอรเนชั่นแนล
ดานการสงเสริมการจัดการศึกษาตามทิศทางการศึกษาในแนวนักบุญมงฟอรต สงเสริมใหผูเรียนไดแสวงหาความจริงและดําเนินชีวิตตามที่คนพบจากประสบการณ ไดมีการรวม
กิจกรรมฝายจิตหรือศาสนา โดยไดมีการปรับรูปแบบกิจกรรมใหสอดคลองกับมาตรการความปลอดภัยและการปองกันการแพรระบาดฯ ในดานการพัฒนาการจัดการศึกษาเชิงอาแขนรับ ในป
การศึกษา 2564 นี้ ทางโรงเรียนไดมีการมอบทุนการศึกษาใหแกทุนผูเรียนที่มีความโดดเดนทางดานวิชาการ ดนตรี กีฬา บุตรบุคลากร และผูเรียนยากไรจากชุมชน รวมทั้งสิ้น 279 ทุน

ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ครูมีการดําเนินการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาอัจฉริยภาพของตนตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดหลักสูตรสถาน
ศึกษา และนโยบายในดานการจัดการศึกษาของมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย มีการเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการเลือกแผนการเรียนและรายวิชาเพิ่มเติมที่ตรงกับ
ความตองการและความสนใจของตนเอง ครูจัดการเรียนรูใหผูเรียนผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีการจัดรายวิชาเพิ่มเติมโดยคํานึงถึงความแตกตางของผูเรียน มีการสงเสริม การ
จัดการเรียนรูแบบ Active Learning ผานการทํากิจกรรมในรูปแบบ On-Site และ Online มีการเปดโอกาสใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงและสรางองคความรูดวยตนเอง ครูมีการจัดทํา
แผนการจัดการเรียนรู และใหผูเรียนไดฝกทักษะการคิด ไดแสดงความคิดเห็น ไดแสดงออก เปนผูสามารถสรุปองคความรู นําเสนอผลงานและสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได
ในปการศึกษา 2564 ยังคงเกิดสถานการณการแพรระบาดสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)อยางตอเนื่อง ทําใหตองมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธี
การสอนเปนรูปแบบออนไลนเปนสวนใหญ ซึ่งทางโรงเรียนไดมีการเตรียมความพรอมใหแกครูทุกกลุมสาระการเรียนรูในการใชสื่อและเทคโนโลยีสําหรับการสอนออนไลน รวมทั้งการสรางและ
ใชสื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมตอการจัดการเรียนรูในรูปแบบออนไลน
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จากการนิเทศการสอนครูโดยงานหลักสูตรและนิเทศการสอนรวมกับคณะกรรมการครูเครือขายนิเทศ พบวา ครูมีการจัดการชั้นเรียนเชิงบวก มีปฏิสัมพันธกับผูเรียนในรูปแบบตาง ๆ มี
กิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนมีกําลังใจในการพัฒนาตนเอง และเปนแบบอยางที่ดีแกผูอื่น ทางดานจรรยาบรรณ ครูมีการปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีของผูเรียนอยูเสมอ ทางดานการศึกษา ครูมี
การจัดลําดับเนื้อหาสาระ ความรูใหสอดคลองกับศักยภาพ ความถนัด ความสนใจและวุฒิภาวะของผูเรียน พรอมทั้งใหผูเรียนมีโอกาสวางแผนการเรียนรวมกับครู ดานการสรางบรรยากาศ
เพื่อการเรียนรู ครูมีเทคนิค วิธีการในการถายทอดที่นาสนใจหลายรูปแบบวิธี
ดานตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน มีการกําหนดรูปแบบและมาตรฐานของการวัดและประเมินผลใหครูยึดถือปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน ครูมี
การควบคุมการวัดและประเมินผลตามมาตรฐานของมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย การจัดทําหลักฐานการศึกษาและขอมูลการวัดและประเมินผลตามกระบวนการของหลักสูตรที่
สถานศึกษากําหนด นอกจากนี้ ครูมีวิธีการประเมินผูเรียนดานพฤติกรรมรายบุคคล ผานกิจกรรมการเยี่ยมบาน พบชั้นเรียน (Homeroom) การใชแบบประเมินพฤติกรรมผูเรียน รวมทั้งมีวิธี
การวัดและประเมินผลดวยวิธีการที่หลากหลายตามสภาพจริง เชน การสังเกต การตรวจผลงาน การทดสอบที่เนนภาคปฏิบัติ เปนตน มีการนําขอมูลจากการวัดและประเมินผลไปสูการทํา
วิจัยในชั้นเรียนและบทความทางวิชาการ เพื่อชวยในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนบรรลุทั้งดานความรู ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค
ครูทุกคนไดรับการนิเทศอยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง ซึ่งครูไดมีการนําขอเสนอแนะของผูนิเทศมาใชในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรูของตนเพื่อใหการจัดการเรียนการ
สอนมีคุณภาพ มีการประชุมกลุมยอยของกลุมสาระการเรียนรูฯ อยางสมํ่าเสมอเพื่อแจงขอมูลตาง ๆ ภายในกลุมสาระการเรียนรูฯ มีการนําเสนอปญหาที่พบเกี่ยวกับการเรียนการสอนและ
แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันผานกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพเพื่อรวมกันหาแนวทางในการพัฒนาผูเรียน

ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐาน

โรงเรียน (School Name) : อัสสัมชัญธนบุรี
ประเภทโรงเรียน (School Type) : ในระบบ (สามัญปกติ)
รหัสโรงเรียน : 1110100692
ที่อยู (Address) : 92

อาคาร (Bldg) : -

หมูที่ (Village No.) : -

ตรอก (Alley) : -

ซอย (Lane) : -

ถนน (Street) : อัสสัมชัญ

ตําบล/แขวง (Sub-district) : บางไผ

เขต/อําเภอ (District) : บางแค

จังหวัด (Province) : กรุงเทพมหานคร

รหัสไปรษณีย (Post Code) : 10160

โทรศัพท (Tel.) : 02-807-9555

โทรสาร (Fax.) : 02-421-8121

อีเมล (E-mail) : เว็บไซต (Website) : http://www.act.ac.th/
ไลน (Line) : ระดับที่เปดสอน

ปกติ (สามัญศึกษา) : ประถมศึกษา, มัธยมศึกษาตอนตน, มัธยมศึกษาตอนปลาย
English Program : ประถมศึกษา, มัธยมศึกษาตอนตน, มัธยมศึกษาตอนปลาย
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เฟซบุก (Facebook) : -

ตอนที่ 2 การนําเสนอผลการประเมินตนเอง
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. มาตรฐานการศึกษา

มาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน
1. มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ

ยอดเยี่ยม

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา

ยอดเยี่ยม

3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม

ยอดเยี่ยม

4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

ยอดเยี่ยม

5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา

ดีเลิศ

6. มีความรูทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ

ดีเลิศ

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน
7. การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด

ยอดเยี่ยม

8. ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย

ยอดเยี่ยม

9. การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย

ยอดเยี่ยม

10. สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม

ยอดเยี่ยม

11. การสรางผลงานจากการเขารวมกิจกรรมที่สงเสริมสุนทรียภาพของผูเรียน (ดนตรี กีฬา ศิลปะ)

ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

ยอดเยี่ยม

1. มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน

ยอดเยี่ยม

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา

ยอดเยี่ยม

3. ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย

ยอดเยี่ยม

4. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

ยอดเยี่ยม

5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ

ยอดเยี่ยม

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู

ยอดเยี่ยม

7. โรงเรียนสงเสริมการจัดการศึกษาตามทิศทางการศึกษาในแนวนักบุญมงฟอรต

ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

ยอดเยี่ยม

1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได

ยอดเยี่ยม

2. ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู

ยอดเยี่ยม

3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก

ยอดเยี่ยม

4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน

ยอดเยี่ยม

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู

ยอดเยี่ยม

สรุปผลการประเมินระดับขั้นพื้นฐาน
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ยอดเยี่ยม

2. หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ
2.1 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2560 - 2564
2.2 แผนปฏิบัติการประจําป
2.3 ขอมูลจากระบบสารสนเทศ
2.4 รายงานวิจัย การสํารวจความพึงพอใจและความคิดเห็นของกลุมผูมีสวนไดเสียที่มีตอการ ประเมินหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
2.5 รายงานการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2.6 สรุปการดําเนินงานแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
2.7 แบบบันทึกภาคสนามประกันคุณภาพภายใน (ม.ฐ.1-3)
2.8 รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
2.9 ขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนตามหลักสูตร
2.10 ขอมูลการประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเรียน
2.11 ขอมูลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน
2.12 ขอมูลผลการนิเทศการสอนประจําปการศึกษา 2564

3. โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองตอไปอยางไรใหไดมาตรฐานที่ดีขึ้นกวาเดิม 1 ระดับ

3.1 แผนปฏิบัติงานที่ 1 สถานศึกษาจะมุงดําเนินการพัฒนาศักยภาพผูเรียนใหดีขึ้นตอไปอีกหนึ่งระดับในดานทักษะการคํานวณผานโครงการ สงเสริมทักษะกระบวนการคิดทาง
คณิตศาสตร ( Arithmetics ) รวมทั้งการสงเสริมและพัฒนาผูเรียนที่ยังตองไดรับการพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อใหบรรลุการเรียนรูตามหลักสูตรที่สถานศึกษากําหนด ผานการจัดการเรียนรู กิจกรรม
และโครงการของกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ เชน กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ผูเรียนทางดานวิทยาศาสตร เปนตน

3.2 แผนปฏิบัติงานที่ 2 สถานศึกษาจะมุงดําเนินการแกไขปญหาผูเรียนที่มีนํ้าหนักและสวนสูงที่ไมเปนไปตามเกณฑของกรมอนามัยผานกิจกรรมเอาชนะความอวนและเสริมสราง
สุขภาพรางกาย

3.3 แผนปฏิบัติงานที่ 3 สถานศึกษาจะมุงเนนการพัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถในการคิดวิเคราะห การเชื่อมโยงองคความรูและประสบการณในการสรางสรรคสิ่งใหม ๆ และ
นวัตกรรมผานโครงการ ACT STEM FOR INNOVATOR

3.4 แผนปฏิบัติงานที่ 4 สถานศึกษาจะมุงดําเนินการสงเสริมการสรางประสบการณและพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะและเจตคติที่ดีเกี่ยวกับการทํางานและงานอาชีพ เพื่อที่ผูเรียนจะได
สามารถกําหนดเปาหมายดานการเรียนและอาชีพที่ตนสนใจ ผานกิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสงเสริมทักษะการเปนผูประกอบการ, กิจกรรมสงเสริมการสรางอาชีพควบคูไปกับการดําเนินงานของ
งานแนะแนวเพื่อชวยสงเสริมผูเรียนใหรูจักตนเอง

3.5 แผนปฏิบัติงานที่ 5 สถานศึกษาจะดําเนินการสรางความตระหนักรวมทั้งสงเสริมครูในการพัฒนาทักษะการสรางสื่อการเรียนรูใหมีความนาสนใจและมีความทันสมัยสอดคลองกับยุค
ปจจุบัน รวมทั้งสงเสริมครูใหออกแบบกระบวนการวัดและประเมินผลที่สรางโอกาสใหผูเกี่ยวของมีสวนรวมเพิ่มมากขึ้น โดยจะดําเนินการสงเสริมใหครูกําหนดรูปแบบหรือภารกิจการวัดและ
ประเมินผลตั้งแตการระบุวิธีการลงไปในแผนการจัดการเรียนรู การสรางใบงาน แบบทดสอบ ที่ออกแบบใหเกิดโอกาสในการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของ รวมทั้งฝายวิชาการ และกลุมงานนิเทศ
จะกํากับ ติดตามเปนระยะ เพื่อใหมีรูปแบบในการวัดและประเมินผลที่สรางโอกาสใหผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมไดอยางเหมาะสมในแตละป

4. นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี (Innovation/Best Practice)
- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : 1. นวัตกรรม : ระบบรดนํ้าอัตโนมัติดวยพลังงานแสงอาทิตย และระบบเซนเซอรตรวจจับความชื้นในดิน แบบควบรวม
มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน, มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : 2. นวัตกรรม : สื่อการเรียนรู “เกมอานุภาพพอขุนรามคําแหง”
มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ, มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : 3. นวัตกรรม : ชุดกิจกรรมที่สงเสริมความสามารถ ในการแกปญหาอยางสรางสรรคโดยใช PCAS model สําหรับนักเรียน STEM Kids
มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ, มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : 4. นวัตกรรม : การพัฒนารูปแบบการเรียนรูแหงศตวรรษที่ 21 (KLIDS model: คลิดส โมเดล)
มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : 5. นวัตกรรม : เครื่องตรวจจับเห็ด Mushroom Detector (ชนะเลิศอันดับที่ 1 รายการแขงขันวันนักประดิษฐ โดยคณะกรรมการการวิจัยแหง
ชาติ)
มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน, มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
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- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : 6. นวัตกรรม : ระบบรดนํ้าไสเดือนอัตโนมัติดวยพลังงานแสงอาทิตยและระบบเซ็นเซอรตรวจจับความชื้นในอากาศ
มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน, มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : 9. แบบอยางที่ดี : ดานนวัตกรรมประหยัดพลังงานในอาคาร (รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จาก โครงการ ASEN Energy Award ณ ประเทศ
สิงคโปร)
มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : 10. แบบอยางที่ดี : โรงเรียนตนแบบดานการบริการจัดการทรัพยากร พลังงาน และสิ่งแวดลอม ภายในสถานศึกษา
มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : 11. แบบอยางที่ดี : กระบวนการสงเสริมผูเรียนดานดนตรี กีฬา
มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน, มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ, มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ
5. ความโดดเดนของสถานศึกษา
- 1. ตนแบบดานสิ่งแวดลอม เรื่อง สถานศึกษาดีเดนดานพลังงานและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
- 2. ตนแบบดานการสงเสริมผูเรียนทางดานดนตรี
6. โรงเรียนไดดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับ
มาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณ
จริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิด
วิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห
รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด
- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู
- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม
- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได
- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูที่จําเปน เพื่อทําหนาที่วิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความ
เปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)
- ใหผูเรียน ครู ผูบริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผานแผนพัฒนารายบุคคลสูความเปนเลิศ (Excellence Individual Development Plan :EIDP)
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ลงชื่อ........................................
(........ดร.ชํานาญ เหลารักผล........)
ตําแหนง ผูอํานวยการ
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สวนที่ 2 : ขอมูลพื้นฐาน
1. โรงเรียน (School Name) : อัสสัมชัญธนบุรี (-)
รหัสโรงเรียน : 1110100692
ที่อยู (Address) : 92

อาคาร (Bldg) : -

หมูที่ (Village No.) : -

ตรอก (Alley) : -

ซอย (Lane) : -

ถนน (Street) : อัสสัมชัญ

ตําบล/แขวง (Sub-district) : บางไผ

เขต/อําเภอ (District) : บางแค

จังหวัด (Province) : กรุงเทพมหานคร

รหัสไปรษณีย (Post Code) : 10160

โทรศัพท (Tel.) : 02-807-9555

โทรสาร (Fax.) : 02-421-8121

อีเมล (E-mail) : เว็บไซต (Website) : http://www.act.ac.th/
ไลน (Line) : 2. ระดับที่เปดสอน
ปกติ (สามัญศึกษา): : ประถมศึกษา, มัธยมศึกษาตอนตน, มัธยมศึกษาตอนปลาย
English Program: : ประถมศึกษา, มัธยมศึกษาตอนตน, มัธยมศึกษาตอนปลาย
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เฟซบุก (Facebook) : -

3. ขอมูลพื้นฐานแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ปรัชญา

จุดหมายของชีวิต คือ การรูจักสัจธรรม ความจริงและการเขาถึงธรรมเปนบอเกิดแหงชีวิต
หมายถึง การจัดการศึกษาที่มุงเนนใหนักเรียนยึดมั่นในศาสนาที่นักเรียนนับถือ โดยตั้งมั่นอยูในคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งเปนสิ่งสําคัญในการดํารงชีวิต มีความรับผิดชอบตอ
ตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม สามารถอยูในสังคมอยางมีความสุขทั้งกายและใจ มีความกตัญูกตเวที เอื้อเฟอเผื่อแผ ซื่อสัตยสุจริต เคารพในกฎระเบียบและวินัยของ
โรงเรียนและกฎหมายของประเทศ
วิสัยทัศน

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จัดการศึกษาตามทิศทางการศึกษาแนวมงฟอรต พัฒนาอัจฉริยภาพผูเรียนเต็มตามศักยภาพ สื่อสารภาษาสากล สรางสรรค
นวัตกรรมการศึกษาดวยมาตรฐานคุณภาพสากล
พันธกิจ

1. จัดการศึกษาตามทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอรต
2. ยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนใหมีมาตรฐานสากล
3. พัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษยของโรงเรียนเปนระบบและมีประสิทธิภาพ
4. สงเสริมเครือขายความรวมมือกับบุคคล หนวยงานและองคกรทุกภาคสวนในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน
5. ยกระดับการพัฒนาอัจฉริยภาพผูเรียนเต็มตามศักยภาพ
6. พัฒนาระบบการสรางสรรคนวัตกรรมการศึกษา
เปาหมาย

1. โรงเรียนมีการจัดการศึกษาใหบรรลุตามทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอรต
2. ผูเรียนมีคุณภาพมาตรฐานสากลและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
3. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการสูความเปนเลิศอยางยั่งยืน
4. การบริหารทรัพยากรมนุษยเปนระบบและมีประสิทธิภาพ
5. โรงเรียนมีเครือขายความรวมมือตาง ๆ กับทุกภาคสวนทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
6. ผูเรียนมีการพัฒนาอัจฉริยภาพไดเต็มตามศักยภาพที่มีประสิทธิภาพ
7. ผูเรียนสรางสรรคนวัตกรรมการศึกษาที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตรหรือกลยุทธ

ยุทธศาสตรที่ 1 ฟนฟูการจัดการศึกษาใหบรรลุตามทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอรต
กลยุทธที่ 1.1 พัฒนาผูเรียนในการแสวงหาสัจธรรมของชีวิตตามคุณคาพระวรสาร 12 ประการ มีวิริยะ อุตสาหะ รับผิดชอบตอสังคม
กลยุทธที่ 1.2 พัฒนาผูรวมบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาใหมีความรู เขาใจและปฏิบัติตามคานิยมในแนวมงฟอรต
กลยุทธที่ 1.3 จัดการศึกษา เพื่อสงเสริมการเคารพศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยสิทธิมนุษยชน สิทธิเด็ก ความยุติธรรมและสันติ
กลยุทธที่ 1.4 เสริมสรางผูรวมงานและเสริมพลังเครือขายเพื่อจัดการศึกษาในแนวมงฟอรต
กลยุทธที่ 1.5 เคารพตอชุมชนของชีวิต

ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาใหมีมาตรฐานสากล
กลยุทธที่ 2.1 พัฒนาผูเรียนใหมีมาตรฐานสากล
กลยุทธที่ 2.2 จัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล
กลยุทธที่ 2.3 เสริมสรางวัฒนธรรมใหผูเรียนมีจิตสาธารณะในการบําเพ็ญประโยชนตอสังคมในมิติตาง ๆ
กลยุทธที่ 2.4 พัฒนาระบบการวัดประเมินผลและความโดดเดนเฉพาะของสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียน
กลยุทธที่ 2.5 พัฒนาสื่อ/เทคโนโลยี เพื่อการเรียนรูยุค Digital Age
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กลยุทธที่ 2.6 จัดการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียนตามการเรียนรูแบบ BBL

ยุทธศาสตรที่ 3 เสริมสรางระบบการบริหารจัดการศึกษาตามหลักมาตรฐานสากลและหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธที่ 3.1 พัฒนาระบบการบริหารโรงเรียนสูความเปนเลิศ

ยุทธศาสตรที่ 4 เรงรัดการบริหารทรัพยากรมนุษยใหเปนระบบและมีประสิทธิภาพ
กลยุทธที่ 4.1 พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษยและวัฒนธรรมองคกร
กลยุทธที่ 4.2 พัฒนาระบบการเขาสูตําแหนงและการพัฒนาวิชาชีพบุคลากร
กลยุทธที่ 4.3 ออกแบบสวัสดิการที่เหมาะสมใหกับบุคลากร
กลยุทธที่ 4.4 เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาทางวิชาชีพ
กลยุทธที่ 4.5 จัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงของทรัพยากรมนุษย

ยุทธศาสตรที่ 5 เสริมสรางและขยายเครือขายความรวมมือตาง ๆ กับทุกภาคสวนทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
กลยุทธที่ 5.1 ขยายเครือขายความรวมมือระหวางโรงเรียนกับองคกร/หนวยงานตาง ๆ

ยุทธศาสตรที่ 6 ยกระดับการพัฒนาอัจฉริยภาพผูเรียนเต็มตามศักยภาพ
กลยุทธที่ 6.1 พัฒนาระบบสารสนเทศอัจฉริยภาพของผูเรียนเปนรายบุคคล
กลยุทธที่ 6.2 พัฒนาระบบการวัดอัจฉริยภาพผูเรียน
กลยุทธที่ 6.3 พัฒนาอัจฉริยภาพผูเรียนสูความเปนเลิศ
กลยุทธที่ 6.4 พัฒนาศักยภาพครูสูความเปนเลิศของผูเรียน

ยุทธศาสตรที่ 7 พัฒนานวัตกรรมการศึกษาใหมีคุณภาพมาตรฐานสากล
กลยุทธที่ 7.1 มีหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ACT STEM Education ที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล
กลยุทธที่ 7.2 มีระบบและการจัดการเรียนการสอน Higher Music and SportsEducation ที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล
กลยุทธที่ 7.3 รอยละของผูเรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษไดอยาง มีมาตรฐาน
กลยุทธที่ 7.4 มีระบบและกระบวนการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล
เอกลักษณ

ผูเรียนมีความสามารถดานสุนทรียภาพ (ศิลปะ ดนตรี กีฬา)
อัตลักษณ

ผูเรียนยึดมั่นสัจธรรม มีวิริยะอุตสาหะ รับผิดชอบตอสังคม
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4. จํานวนนักเรียน

ระดับที่เปดสอน

การจัดการเรียน
การสอน

จํานวนหองเรียน

หองเรียนปกติ

จํานวนผูเรียนปกติ

จํานวนผูเรียนที่มีความ
ตองการพิเศษ

รวมจํานวนผู
เรียน

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

8

246

159

-

-

405

หองเรียน EP

3

35

37

-

-

72

หองเรียนปกติ

8

241

164

-

-

405

หองเรียน EP

2

33

26

-

-

59

หองเรียนปกติ

8

235

154

-

-

389

หองเรียน EP

2

35

24

-

-

59

หองเรียนปกติ

8

226

169

-

-

395

หองเรียน EP

2

29

30

-

-

59

หองเรียนปกติ

9

245

149

-

-

394

หองเรียน EP

2

33

25

-

-

58

หองเรียนปกติ

8

211

127

-

-

338

หองเรียน EP

2

26

27

-

-

53

1,595

1,091

-

-

2,686

ระดับประถมศึกษา
ประถมศึกษาปที่ 1
ประถมศึกษาปที่ 2
ประถมศึกษาปที่ 3
ประถมศึกษาปที่ 4
ประถมศึกษาปที่ 5
ประถมศึกษาปที่ 6
รวม

หองเรียนปกติ 49 หองเรียน EP 13

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาปที่ 1
มัธยมศึกษาปที่ 2
มัธยมศึกษาปที่ 3
รวม

หองเรียนปกติ

7

213

97

-

-

310

หองเรียน EP

2

29

27

-

-

56

หองเรียนปกติ

8

214

116

-

-

330

หองเรียน EP

1

19

11

-

-

30

หองเรียนปกติ

8

221

126

-

-

347

หองเรียน EP

2

35

16

-

-

51

731

393

-

-

1,124

หองเรียนปกติ 23 หองเรียน EP 5

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
มัธยมศึกษาปที่ 4
มัธยมศึกษาปที่ 5
มัธยมศึกษาปที่ 6

Page 13 of 91

หองเรียนปกติ

8

239

144

-

-

383

หองเรียน EP

1

20

5

-

-

25

หองเรียนปกติ

7

219

131

-

-

350

หองเรียน EP

2

21

12

-

-

33

หองเรียนปกติ

8

252

101

-

-

353

หองเรียน EP

2

17

5

-

-

22

ระดับที่เปดสอน

การจัดการเรียน
การสอน

จํานวนหองเรียน

จํานวนผูเรียนปกติ

จํานวนผูเรียนที่มีความ
ตองการพิเศษ

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

รวมจํานวนผู
เรียน

รวม

หองเรียนปกติ 23 หองเรียน EP 5

768

398

-

-

1,166

รวมทั้งสิ้น

หองเรียนปกติ 95 หองเรียน EP 23

3,094

1,882

-

-

4,976
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5. จํานวนผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
5.1 ผูบริหารสถานศึกษา
- นาย ชํานาญ เหลารักผล
ตําแหนง : ผูอํานวยการโรงเรียน (Thai School Director), ผูรับใบอนุญาต (ผูรับใบอนุญาต)
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
- นาย ภูวรินทร เขมรัชตอนนต
ตําแหนง : ผูชวย (ผูชวย)
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
- นาย ยุทธพงษ วงศ?เมืองสรรค?
ตําแหนง : ผูชวย (ผูชวย)
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
- นาย สมบัติ บุญสาพิพัฒน
ตําแหนง : ผูชวย (ผูชวย)
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
- นาย สันติ ศรีเครือแกว
ตําแหนง : ผูชวย (ผูชวย)
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
- นาย วิศิษฐ ใจมั่น
ตําแหนง : ผูชวย (ผูชวย)
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
- นางสาว วรนุช รัตนจรัสโรจน
ตําแหนง : ผูชวย (ผูชวย)
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
- นาง รื่นจิต ใจมั่น
ตําแหนง : ผูชวย (ผูชวย)
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
- นาย ผดุงศักดิ์ แสงสวงค
ตําแหนง : ผูชวย (ผูชวย)
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
5.2 จํานวนครู และบุคลากรทางการศึกษา (เฉพาะที่บรรจุเทานั้น)
5.2.1 สรุปจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จําแนกวุฒิการศึกษาและประเภท/ตําแหนง

ประเภท/ตําแหนง

จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตํ่ากวา ป.ตรี

ป.ตรี

ป.บัณฑิต

ป.โท

ป.เอก

0

73

5

17

0

รวม

ผูสอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับประถมศึกษา
1. ครูไทย
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95

จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประเภท/ตําแหนง

รวม

ตํ่ากวา ป.ตรี

ป.ตรี

ป.บัณฑิต

ป.โท

ป.เอก

0

30

17

6

0

53

1. ครูไทย

0

83

4

16

1

104

2. ครูชาวตางชาติ

0

20

8

5

0

33

รวม

0

206

34

44

1

285

- หัวหนาแผนก/หัวหนางาน (ที่ไมมีคาบสอน)

0

14

7

4

0

25

- ครูสนับสนุนการสอน

-

21

3

3

0

27

- เจาหนาที่

7

51

0

4

0

62

บุคลากรอื่นๆ

112

5

0

0

0

117

รวม

119

91

10

11

0

231

รวมทั้งสิ้น

119

297

44

55

1

516

2. ครูชาวตางชาติ
ระดับมัธยมศึกษา

บุคลากรทางการศึกษา

สรุปอัตราสวน

สรุปอัตราสวน

จํานวนหอง

จํานวนนักเรียน

จํานวนครู

จํานวนผูเรียนตอครู

จํานวนผูเรียนตอหอง

ระดับประถมศึกษา

62

2,686

148

19:1

44:1

ระดับมัธยมศึกษา

56

2,290

137

17:1

41:1

ผูสอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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5.2.2 จํานวนครูจําแนกตามระดับและกลุมสาระการเรียนรู

จํานวนครูผูสอน
ระดับ/กลุมสาระการเรียนรู

ประถมศึกษา

มัธยมศึกษา

รวม

ตรงเอก

ไมตรงเอก

ตรงเอก

ไมตรงเอก

ปฐมวัย

-

-

-

-

-

ภาษาไทย

14

-

9

-

23

คณิตศาสตร

24

-

22

-

46

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

21

-

21

-

42

สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

13

-

13

-

26

สุขศึกษาและพลศึกษา

11

-

9

-

20

ศิลปะ

6

-

13

-

19

การงานอาชีพ

14

-

17

-

31

ภาษาตางประเทศ

45

-

33

-

78

รวม

148

-

137

-

285

5.2.3 ตารางสรุปจํานวนครูที่สอนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

จํานวนครูผูสอน

รวม

ประถมศึกษา

มัธยมศึกษา

- ลูกเสือ

54

38

92

- เนตรนารี

-

-

-

- ยุวกาชาด

-

-

-

- ผูบําเพ็ญประโยชน

-

-

-

- รักษาดินแดน (ร.ด.)

-

3

3

- กิจกรรมชุมนุม ชมรม

51

85

136

- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนสําหรับนักเรียนที่ไมไดเรียนรักษาดินแดน (ร.ด.)

-

51

51

108

57

165

-

-

-

213

234

447

กิจกรรมนักเรียน

กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณประโยชน
รวม
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5.2.4 สรุปจํานวนครูและบุคลากรทางการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผูบําเพ็ญประโยชน

ลูกเสือ/เนตรนารี /ยุวกาชาด/ผูบําเพ็ญประโยชน

จํานวนผูบังคับบัญชา

จํานวนวุฒิทางลูกเสือ
มีวุฒิ

ไมมีวุฒิ

สถานะการจัดตั้งกองลูกเสือ

ลูกเสือ เนตรนารี สํารอง

53

50

3

จัดตั้ง

ลูกเสือ เนตรนารี สามัญ

50

46

4

จัดตั้ง

ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุนใหญ

32

20

12

จัดตั้ง

ลูกเสือ เนตรนารี วิสามัญ

-

-

-

-

ยุวกาชาด

-

-

-

-

ผูบําเพ็ญประโยชน

-

-

-

-

135

116

19

รวม

5.2.5 สรุปจํานวนครูที่ทําหนาที่คัดกรอง และนักเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ (กรณีโรงเรียนมีนักเรียนพิเศษเรียนรวม)

จํานวนครูที่ทําหนาที่คัดกรอง

จํานวนนักเรียนพิเศษ

ครูที่ไดรับการขึ้นทะเบียน เปนผูคัดกรองของกระทรวงศึกษาธิการ

ครูที่มีวุฒิทางการศึกษาพิเศษ

-

-

ทั้งหมด ขึ้นทะเบียน ไมขึ้นทะเบียน
-

-

-

5.2.6 สรุปจํานวนครูที่เขารับการอบรมเกี่ยวกับโรงเรียนคุณธรรม
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หนวยงานที่เขารับการอบรม

จํานวนครูที่เขารับ การอบรม

ปที่อบรม

-

-

-

สวนที่ 3 : ผลการดําเนินงาน
1. ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา
1.1 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 1
ฟนฟูการจัดการศึกษาใหบรรลุตามทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอรต
โครงการ
1. งานสถานศึกษาดีเดนดานพลังงานและสิ่งแวดลอม

คาเปาหมาย
90.00 : 1. รอยละ 90 ของครู บุคลากร ผูเรียน มีองคความรูดานการอนุรักษพลังงาน และสิ่งแวดลอม 2. รอยละ 90 ของครู บุคลากร ผูเรียนไดรับการ
ปลูกฝงจิตสํานึกและองคความรูดานการอนุรักษพลังงานสิ่งแวดลอมเพื่อนําไปประยุกตใชกับชีวิตประจําวัน 3. รอยละ 90 ของกิจกรรมที่สงเสริมงานสถาน
ศึกษาดีเดนดานพลังงานและสิ่งแวดลอมมีผลการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว 4. ครู บุคลากร ผูเรียนไดรับการพัฒนาใหมีองคความรูดาน
การอนุรักษพลังงาน และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 5. ครู บุคลากร ผูเรียนไดรับการปลูกฝงจิตสํานึกและองคความรูดานการอนุรักษพลังงานสิ่งแวดลอมเพื่อ
นําไปประยุกตใชกับชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม 6. กิจกรรมที่สงเสริมงานสถานศึกษาดีเดนดานพลังงานและสิ่งแวดลอมมีผลการดําเนินการตามเปา
หมายที่กําหนดไวอยางตอเนื่อง
ผลสําเร็จ
50.00 : 1. รอยละ 60 ของครู บุคลากร ผูเรียนไดรับการพัฒนาใหมีองคความรูดานการอนุรักษพลังงาน และสิ่งแวดลอม 2. รอยละ 50 ของครู บุคลากร
ผูเรียนไดรับการปลูกฝงจิตสํานึกและองคความรูดานการอนุรักษพลังงาน สิ่งแวดลอมเพื่อนําไปประยุกตใชกับชีวิตประจําวันไดอยางถูกตอง 3. รอยละ 40
ของกิจกรรมที่สงเสริมงานสถานศึกษาดีเดนดานพลังงานและสิ่งแวดลอมมีผลการดําเนินการตามเปาหมายที่กําหนดไว 4. รอยละ 60 ของครู บุคลากร ผู
เรียนไดรับการพัฒนาใหมีองคความรูดานการอนุรักษพลังงาน และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 5. รอยละ 50 ของครู บุคลากร ผูเรียนไดรับการปลูกฝง
จิตสํานึกและองคความรูดานการอนุรักษพลังงาน สิ่งแวดลอมเพื่อนําไปประยุกตใชกับชีวิตประจําวันไดอยางถูกตอง 6. รอยละ 40 ของกิจกรรมที่สงเสริม
งานสถานศึกษาดีเดนดานพลังงานและสิ่งแวดลอมมีผลการดําเนินการตามเปาหมายที่กําหนดไวอยางตอเนื่อง
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวงศึกษาธิการ

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

2. โครงการขยายแนวรดนํ้าระบบรดนํ้าตนไมจากพลังงานแสงอาทิตย

คาเปาหมาย
97.50 : 1. โรงเรียนสามารถลดคาใชจายคาจางลวงเวลาของพนักงาน รอยละ 100 ในการรดนํ้าตนไมในวันอาทิตยและวันหยุดราชการ 2. รอยละ 95.00
ของระบบรดนํ้าสามารถทํางานไดดีมีประสิทธิภาพ 3. โรงเรียนมีนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและสามารถสรางรายไดอยางคุมคา
ผลสําเร็จ
100.00 : 1. โรงเรียนสามารถลดคาใชจายคาจางลวงเวลาของพนักงาน รอยละ 100 ในการรด นํ้าตนไมในวันอาทิตยและวันหยุดราชการ 2. รอยละ 100
ของระบบรดนํ้าสามารถทํางานไดดีมีประสิทธิภาพ 3. โรงเรียนมีนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมไดแก ระบบรดนํ้าตนไมจากพลังงานแสงอาทิตยซึ่ง
สามารถชวยลดรายจายในสวนของคาลวงเวลาของพลังงานได
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวงศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

3. โครงการจัดทําศูนยการเรียนรูพลังงาน สิ่งแวดลอมและเศรษฐกิจพอเพียง

Page 19 of 91

คาเปาหมาย
97.50 : 1. รอยละ 95 ของครู บุคลากร ผูเรียนและองคกรภายนอก ไดรับความรูดานการอนุรักษพลังงาน สิ่งแวดลอมและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. รอยละ 100 ของนวัตกรรมดานพลังงานและสิ่งแวดลอมในศูนยการเรียนรูฯ สามารถกําจัดขยะและของเสียภายในโรงเรียนใหสามารถหมุนเวียนนํากลับ
มาใชใหมและเกิดมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ 3. ครู บุคลากร ผูเรียนและองคกรภาบนอก ไดรับความรูดานการอนุรักษพลังงาน สิ่งแวดลอมและหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงอยางตอเนื่อง 4. นวัตกรรมดานพลังงานและสิ่งแวดลอมในศูนยการเรียนรูฯ สามารถกําจัดขยะและของเสียภายในโรงเรียนใหสามารถ
หมุนเวียนนํากลับมาใชใหมและเกิดมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจไดอยางเกิดประโยชน
ผลสําเร็จ
97.50 : 1. รอยละ 95 ของครู บุคลากร ผูเรียนและองคกรภายนอก ไดรับความรูดานการอนุรักษพลังงาน สิ่งแวดลอมและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. รอยละ 100 ของนวัตกรรมดานพลังงานและสิ่งแวดลอมในศูนยการเรียนรูฯ สามารถกําจัดขยะและของเสียภายในโรงเรียนใหสามารถหมุนเวียนนํากลับ
มาใชใหมและเกิดมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ 3. ครู บุคลากร ผูเรียนและองคกรภาบนอก ไดรับความรูดานการอนุรักษพลังงาน สิ่งแวดลอมและหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงอยางตอเนื่อง 4. นวัตกรรมดานพลังงานและสิ่งแวดลอมในศูนยการเรียนรูฯ สามารถกําจัดขยะและของเสียภายในโรงเรียนใหสามารถ
หมุนเวียนนํากลับมาใชใหมและเกิดมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจไดอยางเกิดประโยชน
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวงศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

4. กิจกรรมลดพลาสติก

คาเปาหมาย
95.00 : 1. รอยละ 85.00 ของผูเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรมลดพลาสติก 2. ผูเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรมลดพลาสติกอยางเหมาะสมกับแตละชวงวัย
ผลสําเร็จ
94.15 : 1. ผูเรียนรอยละ 94.15 ไดมีสวนรวมในกิจกรรมลดพลาสติก 2. ผูเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรมลดพลาสติกอยางเหมาะสมกับแตละชวงวัย
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวงศึกษาธิการ

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

5. กิจกรรมนักเรียนจิตอาสา

คาเปาหมาย
85.00 : 1. รอยละ 85 ของนักเรียนจิตอาสามีการปฏิบัติหนาที่บําเพ็ญประโยชน 2. รอยละ 85 ของนักเรียนจิตอาสา รูจักการทํางานเปนทีม สามารถ
ทํางานรวมกับผูอื่นได 3. รอยละ 85 ของนักเรียนจิตอาสามีการปฏิบัติหนาที่บําเพ็ญประโยชนอยางสมํ่าเสมอ 4. รอยละ 85 ของนักเรียนจิตอาสา รูจัก
การทํางานเปนทีม สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางเหมาะสม
ผลสําเร็จ
100.00 : 1. นักเรียนจิตอาสาทุกคน มีการปฏิบัติหนาที่บําเพ็ญประโยชน 2. นักเรียนจิตอาสาทุกคน รูจักการทํางานเปนทีม สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได
3. นักเรียนจิตอาสาทุกคน มีการปฏิบัติหนาที่บําเพ็ญประโยชนอยางสมํ่าเสมอ 4. นักเรียนจิตอาสาทุกคน รูจักการทํางานเปนทีม สามารถทํางานรวมกับผู
อื่นได อยางเหมาะสม
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูก
เสือ และยุวกาชาด
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ศึกษาธิการ
6. งานสงเสริมศักยภาพนักเรียนประกวดสี่อ Multimedia

คาเปาหมาย
80.00 : 1. รอยละ 85 ของผูเรียนแผนการเรียน Digital Arts มีศักยภาพตามความถนัดและสามารถผลิตผลงานสื่อ Multimedia ได 2. รอยละ 75 ของ
จํานวนผูเรียนแผนการเรียน Digital Arts พิจารณาเลือกเรียนตอระดับอุดมศึกษาในสาขาดานสื่อตาง ๆ 3. รอยละ 85 ของผูเรียนแผนการเรียน Digital
Arts มีศักยภาพตามความถนัดและสามารถผลิตผลงานสื่อ Multimedia ไดอยางสรางสรรคและเปนระบบ 4. รอยละ 75 ของจํานวนผูเรียนแผนการเรียน
Digital Arts พิจารณาเลือกเรียนตอระดับอุดมศึกษาในสาขาดานสื่อตาง ๆ ตามความถนัดและความสนใจ
ผลสําเร็จ
92.50 : 1. รอยละ 95 ของผูเรียนแผนการเรียน Digital Arts ไดเขารวมในการประกวดแขงขันในรายการตาง ๆ รวมถึงเขาอบรมในสัปดาหพัฒนา
ศักยภาพประจําป 2. รอยละ 90ของผูเรียนแผนการเรียน Digital Arts มีความสนใจในการเตรียมเขาศึกษาตอในดานการผลิดสื่อดิจิทัล และภาพยนตร 3.
รอยละ 95 ของผูเรียนแผนการเรียน Digital Arts มีศักยภาพตามความถนัดและสามารถผลิตผลงานสื่อ Multimedia ไดอยางสรางสรรคและเปนระบบ
4. รอยละ 90 ของผูเรียนแผนการเรียน Digital Arts มีความสนใจในการเตรียมเขาศึกษาตอในดานการผลิดสื่อดิจิทัล และภาพยนตรตามความถนัดและ
ความสนใจ
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร
สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัด
กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ
ทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน
เพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

7. กิจกรรมสรางเสริมศรัทธาและจิตตารมณ

คาเปาหมาย
90.00 : 1. รอยละ 90 ของผูเรียนมีโอกาสเขารวมกิจกรรมเทิดเกียรตินักบุญหลุยส และแมพระ 2. รอยละ 90 ของผูเกี่ยวของมีความพึงพอในการจัด
กิจกรรมเทิดเกียรตินักบุญหลุยส และแมพระตั้งแตระดับดีขึ้นไป
ผลสําเร็จ
88.15 : 1. รอยละ 95.25 ของผูเรียนมีโอกาสเขารวมกิจกรรมเทิดเกียรตินักบุญหลุยส และแมพระ 2. รอยละ 81.05ของผูเกี่ยวของ มีความพึงพอใจใน
การจัดกิจกรรมเทิดเกียรตินักบุญหลุยส มารีฯและแมพระตั้งแตระดับดีขึ้นไป
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัด
กระทรวงศึกษาธิการ

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการ
ดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

8. งานทุนการศึกษาผูมีความสามารถพิเศษดานดนตรีและกีฬา

คาเปาหมาย
85.00 : 1. โรงเรียนมีการมอบทุนการศึกษาใหแกผูเรียนของโรงเรียนที่มีความสามารถพิเศษดานดนตรี กีฬาและผูเรียนที่ยากไรจากชุมชนใกลโรงเรียน
จํานวน 20 ทุน 2. ผูเรียนของโรงเรียนที่ไดรับทุนทุกคนมีการพัฒนาศักยภาพสูงขึ้น สามารถสรางผลงานไดระดับเปนเลิศ 3. โรงเรียนมีการมอบทุนการ
ศึกษาใหแกผูเรียนที่ยากไรจากชุมชนใกลโรงเรียนอยางตอเนื่องทุกปการศึกษา
ผลสําเร็จ
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90.00 : 1. โรงเรียนมีการมอบทุนการศึกษาผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษดานดนตรีและกีฬา จํานวน 8 ทุน และผูเรียนที่ยากไรจากชุมชนใกลโรงเรียน
จํานวน 9 ทุน รวมทั้งสิ้น 17 ทุน 2. รอยละ 95ของผูเรียนของโรงเรียนที่ไดรับทุนดานดนตรีมีการพัฒนาศักยภาพสูงขึ้น สามารถสรางผลงานไดระดับเปน
เลิศ 3. โรงเรียนมีการมอบทุนการศึกษาใหแกผูเรียนที่ยากไรจากชุมชนใกลโรงเรียนอยางตอเนื่องทุกปการศึกษา
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวงศึกษาธิการ
9. งานทุนการศึกษานักกีฬาโครงการพิเศษ

คาเปาหมาย
100.00 : 1. โรงเรียนมีการใหทุนการศึกษาแกผูเรียนที่มีความสามารถทางดานฟุตบอลและบาสเกตบอลจํานวน 157 ทุน 2. โรงเรียนมีการใหทุนการศึกษา
แกผูเรียนที่มีความสามารถทางดานฟุตบอลและบาสเกตบอลอยางตอเนื่องทุกปการศึกษา
ผลสําเร็จ
100.00 : 1. โรงเรียนมีการใหทุนการศึกษาแกผูเรียนที่มีความสามารถทางดานฟุตบอลและบาสเกตบอลจํานวน 157 ทุน 2. โรงเรียนมีการใหทุนการศึกษา
แกผูเรียนที่มีความสามารถทางดานฟุตบอลและบาสเกตบอลอยางตอเนื่องทุกปการศึกษา
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวงศึกษาธิการ
10. งานทุนการศึกษา (ทุนราฟาแอล, ทุนยอหนแมรี่ , ทุนบุตรบุคลากร, ทุนนักเรียนขาดแคลน

คาเปาหมาย
91.00 : 1. โรงเรียนมีการใหทุนการศึกษาใหแกผูเรียนที่มีผลการเรียนอยูในกลุมที่มีคะแนนสูงสุดทุกรายวิชาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษา
ตอนปลาย จํานวน 38 ทุน, ทุนการศึกษาสําหรับบุตรบุคลากร(ประจําการ) ของโรงเรียน จํานวน 67 ทุน และทุนสําหรับผูเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย
จํานวน 67 ทุน 2. โรงเรียนมีการใหทุนการศึกษาใหแกผูเรียนที่มีผลการเรียนอยูในกลุมที่มีคะแนนสูงสุดทุกรายวิชาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย, ทุนการศึกษาสําหรับบุตรบุคลากร(ประจําการ) ของโรงเรียน และทุนสําหรับผูเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพยอยางตอเนื่องทุกปการ
ศึกษา
ผลสําเร็จ
100.00 : 1. โรงเรียนมีการใหทุนการศึกษาใหแกผูเรียนที่มีผลการเรียนอยูในกลุมที่มีคะแนนสูงสุดทุกรายวิชาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษา
ตอนปลาย จํานวน 38 ทุน, ทุนการศึกษาสําหรับบุตรบุคลากร(ประจําการ) ของโรงเรียนและทุนสําหรับผูเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย จํานวน 67 ทุน รวม
105 ทุน 2. โรงเรียนมีการใหทุนการศึกษาใหแกผูเรียนที่มีผลการเรียนอยูในกลุมที่มีคะแนนสูงสุดทุกรายวิชาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษา
ตอนปลาย, ทุนการศึกษาสําหรับบุตรบุคลากร(ประจําการ) ของโรงเรียน และทุนสําหรับผูเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพยอยางตอเนื่องทุกปการศึกษา
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวงศึกษาธิการ
11. กิจกรรมเทิดเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย

คาเปาหมาย
94.00 : 1. รอยละ 95ของผูเรียน ไดเขารวมกิจกรรมและยอมรับการอยูรวมกันบนความแตกตางดานเชื้อชาติ ศาสนาและวัฒนธรรม 2. รอยละ 90 ของผู
เรียนมีความพึงพอใจตอขั้นตอนการจัดกิจกรรมตั้งแตระดับดีขึ้นไป
ผลสําเร็จ
94.48 : 1. รอยละ 97.22 ของผูเรียนไดเขารวมกิจกรรมและยอมรับการอยูรวมกันบนความแตกตางดานเชื้อชาติศาสนาและวัฒนธรรม 2. รอยละ 95.06
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ของผูเรียนมีความพึงพอใจตอขั้นตอนการจัดกิจกรรมตั้งแตระดับดีขึ้นไป
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง
ศึกษาธิการ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูก
เสือ และยุวกาชาด

ยุทธศาสตรที่ 2
ยกระดับคุณภาพการศึกษาใหมีมาตรฐานสากล
โครงการ
1. โครงการพัฒนาแผนการเรียน Digital Art

คาเปาหมาย
90.00 : 1. รอยละ 90 ของครูและผูเรียนแผนการเรียนสหศิลปคอมพิวเตอร มีโอกาสเสริมสรางเทคนิคการเรียนรูดานนิเทศศาสตร การสรางสื่อตาง ๆ
และแลกเปลี่ยนประสบการณ 2. ครูและผูเรียนแผนการเรียนสหศิลปคอมพิวเตอร มีโอกาสเสริมสรางเทคนิคการเรียนรูดานนิเทศศาสตร การสรางสื่อตาง
ๆ และแลกเปลี่ยนประสบการณกับหนวยงานภายนอก
ผลสําเร็จ
94.00 : 1. รอยละ 94.00ของครูและผูเรียนแผนการเรียนสหศิลป-คอมพิวเตอร มีโอกาสเสริมสรางเทคนิคการเรียนรูดานนิเทศศาสตร การสรางสื่อตาง ๆ
และแลกเปลี่ยนประสบการณ 2. ครูและผูเรียนแผนการเรียนสหศิลปคอมพิวเตอร มีโอกาสเสริมสรางเทคนิคการเรียนรูดานนิเทศศาสตร การสรางสื่อตาง
ๆ และแลกเปลี่ยนประสบการณกับวิทยาลัยนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง
ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตาง
หลากหลายตามบริบทของพื้นที่

2. โครงการศูนยการเรียนภาษาจีน (ขงจื่อ)

คาเปาหมาย
96.67 : 1. รอยละ 80 ของผูเรียนสามารถใชภาษาจีนในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ 2. ผูเรียนสามารถใชภาษาจีนในการสื่อสารไดอยางมี
ประสิทธิภาพและไดพัฒนาทักษะการใชภาษาจีนตามศักยภาพ ความถนัดและความสนใจ
ผลสําเร็จ
100.00 : 1. รอยละ 97 ของผูเรียนสามารถใชภาษาจีนในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ 2. ผูเรียนสามารถใชภาษาจีนในการสื่อสารไดอยางมี
ประสิทธิภาพและไดพัฒนาทักษะการใชภาษาจีนตามศักยภาพ ความถนัดและความสนใจ
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด
กระทรวงศึกษาธิการ

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการ
ดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

3. โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอรสํานักงาน ระยะที่ 1

คาเปาหมาย
96.67 : 1. รอยละ 100 เครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 171 เครื่อง มีประสิทธิภาพสามารถรองรับซอฟตแวรเวอรชั่นใหม ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 2.
บุคลากรประจําสํานักงานมีคอมพิวเตอรที่มีประสิทธิภาพ สามารถทํางานไดอยางราบรื่น
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ผลสําเร็จ
100.00 : 1. รอยละ 100 ของเครื่องคอมพิวเตอรจํานวน 171 เครื่อง มีประสิทธิภาพสามารถรองรับซอฟตแวรเวอรชั่นใหม ไดอยางมีประสิทธิภาพ 2.
บุคลากรประจําสํานักงานทุกคนมีคอมพิวเตอรที่มีประสิทธิภาพ สามารถทํางานไดอยางราบรื่น
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

4. โครงการ EP English Daily

คาเปาหมาย
80.00 : 1. รอยละ 80.00 ของนักเรียนมีการสนทนาภาษาอังกฤษตามหัวขอผานเกณฑที่กําหนด 2. รอยละ 80.00 ของนักเรียน มีการเขียนภาษาอังกฤษ
ตามหัวขอผานเกณฑที่กําหนด 3. รอยละ 80.00 ของนักเรียน สามารถแกโจทยปญหาคณิตศาสตรตามหัวขอผานเกณฑที่กําหนด 4. ผูเรียนไดรับการ
พัฒนาและมีทักษะดานการสื่อสารภาษาอังกฤษตามเกณฑที่กําหนด 5. ผูเรียนไดรับการพัฒนาและมีทักษะดานการเขียนภาษาอังกฤษตามเกณฑที่กําหนด
6. ผูเรียนไดรับการพัฒนาและมีทักษะดานการคิดคํานวณตามเกณฑที่กําหนด
ผลสําเร็จ
85.00 : 1. รอยละ 90.00 ของนักเรียนมีการสนทนาภาษาอังกฤษตามหัวขอผานเกณฑที่กําหนด 2. รอยละ 80.00 ของนักเรียน มีการเขียนภาษาอังกฤษ
ตามหัวขอผานเกณฑที่กําหนด 3. รอยละ 85.00 ของนักเรียน สามารถแกโจทยปญหาคณิตศาสตรตามหัวขอผานเกณฑที่กําหนด 4. ผูเรียนไดรับการ
พัฒนาผานกิจกรรมที่กําหนดและมีทักษะดานการสื่อสารภาษาอังกฤษตามเกณฑที่กําหนด 5. ผูเรียนไดรับการพัฒนาผานกิจกรรมที่กําหนดและมีทักษะ
ดานการเขียนภาษาอังกฤษตามเกณฑที่กําหนด 6. ผูเรียนไดรับการพัฒนาผานกิจกรรมที่กําหนดและมีทักษะดานการคิดคํานวณตามเกณฑที่กําหนด
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร
สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัด
กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู
เรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน
เพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

5. โครงการ The Path-way to Proﬁciency (STEP UP)

คาเปาหมาย
90.00 : 1. รอยละ 80 ของผูเรียนที่เขารวมกิจกรรมสอนเสริมหลังเลิกเรียนผานการทดสอบตามเกณฑที่กําหนด 2. รอยละ 80 ของผูเรียนที่เขารวม
กิจกรรมเตรียมความพรอมการสอบแขงขันภายนอกผานการทดสอบตามเกณฑที่กําหนด 3. มีผูเรียนไดรับรางวัลจากการแขงขันภายนอกตั้งแตรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 2 ขึ้นไป จํานวนอยางนอย 10 รางวัล 4. รอยละ 80 ของผูเรียนที่เขารวมกิจกรรม Get the goal มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป 5. รอย
ละ 100 ของผูเรียนระดับชั้น G.5-12 มีสวนรวมในกิจกรรม Creative project competition 6. ผูเรียนไดรับการพัฒนาผานกิจกรรมและมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามเกณฑที่กําหนด
ผลสําเร็จ
98.00 : 1. รอยละ 100 ของผูเรียนที่เขารวมกิจกรรมสอนเสริมหลังเลิกเรียน ผานการทดสอบตามเกณฑที่กําหนด 2. รอยละ 90 ของผูเรียนที่เขารวม
กิจกรรมเตรียมความพรอมการสอบแขงขันภายนอก ผานการทดสอบตามเกณฑที่กําหนด 3. มีผูเรียนไดรับรางวัลจากการแขงขันภายนอกตั้งแตรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 2 ขึ้นไป จํานวน 16 รางวัล 4. รอยละ 100 ของผูเรียนที่เขารวมกิจกรรม Get the goal มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป 5. รอยละ 100
ของผูเรียนระดับชั้น G.5-12 มีสวนรวมในกิจกรรม Creative project competition 6. ผูเรียนไดรับการพัฒนาผานกิจกรรมและมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามเกณฑที่กําหนด
มาตรฐานการศึกษา
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- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร
สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัด
กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู
เรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน
เพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

6. โครงการพัฒนาบุคลากร และสัมมนาฝายวิชาการ

คาเปาหมาย
80.00 : 1. รอยละ 90.00 ของครูผูสอน ไดรับการพัฒนาตนเองและวิธีการทํางานใหมีคุณภาพ 2. รอยละ 80.00 ของครูผูสอน มีความสามารถจัดการ
เรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
ผลสําเร็จ
91.00 : 1. รอยละ 100 ของครูผูสอน ไดรับการพัฒนาตนเองและวิธีการทํางานใหมีคุณภาพ 2. รอยละ 82.00 ของครูผูสอน มีความสามารถจัดการเรียนรู
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร
สช.

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด
กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน
เพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

ยุทธศาสตรที่ 3
เสริมสรางระบบ การบริหารจัด การ ศึกษาตามหลักมาตรฐาน สากลและหลักธรรมาภิบาล
โครงการ
1. งานตรวจสอบบัญชีและรับรองงบการเงิน

คาเปาหมาย
98.00 : 1. รอยละ 100 ของเอกสารทางบัญชีมีความถูกตอง 2. รอยละ 90.00 ของผูใชบริการพึงพอใจ ตั้งแตระดับดีขึ้นไป 3. มีการกําหนดผังและรหัส
บัญชีและรูปแบบรายงาน 4. มีการจัดเก็บขอมูลบัญชีลูกหนี้ เจาหนี้ เปนปจจุบัน 5. งบการเงินของโรงเรียนไดรับการรับรองจากผูตรวจสอบ
ผลสําเร็จ
99.02 : 1. รอยละ 100 ของเอกสารทางบัญชีมีความถูกตอง 2. รอยละ 95.10 ของผูใชบริการพึงพอใจ ตั้งแตระดับดีขึ้นไป 3. งานตรวจสอบบัญชีและ
รับรองงบการเงิน มีการกําหนดผัง แยกประเภทรหัสบัญชี งบประมาณ และรูปแบบรายงานครบถวน 4. งานตรวจสอบบัญชีและรับรองงบการเงิน มีการ
จัดเก็บขอมูลบัญชี ลูกหนี้ เจาหนี้ เปนปจจุบัน 5. งบการเงินของโรงเรียนไดรับการรับรองจากผูตรวจสอบเปนประจําทุกป
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวงศึกษาธิการ

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

2. งานจัดแจกคาเครื่องแบบเรียนฟรี

คาเปาหมาย
100.00 : 1. รอยละ 100 ของผูเรียนที่มีสิทธิตามเกณฑ ไดรับการไดรับเงินคาเครื่องแบบ 2. ผูเรียนทุกคนที่มีสิทธิตามเกณฑ ไดรับเงินอุดหนุนคาเครื่อง
แบบจากทางภาครัฐอยางครบถวน
ผลสําเร็จ
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100.00 : 1. รอยละ 100 ของผูเรียน ไดรับเงินคาเครื่องแบบครบถวนตามที่กําหนดแยกเปนแตละชวงชั้น 2. ผูเรียนทุกคนที่มีสิทธิตามเกณฑ ไดรับเงิน
อุดหนุนคาเครื่องแบบจากทางภาครัฐอยางครบถวน
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวงศึกษาธิการ
3. งานจัดหาจัดแจกหนังสือแบบเรียนฟรี

คาเปาหมาย
100.00 : 1. รอยละ 100 ของผูเรียนที่มีสิทธิตามเกณฑไดรับหนังสือเรียนฟรี 2. ผูเรียนทุกคนที่มีสิทธิตามเกณฑ ไดรับหนังสือแบบเรียนฟรีจากทางภาครัฐ
อยางครบถวน
ผลสําเร็จ
100.00 : 1. รอยละ 100 ของผูเรียนมีสิทธิตามเกณฑไดรับหนังสือแบบเรียนฟรีขั้นพื้นฐานตามกระทรวงกําหนดครบถวนทุกรายการ 2. ผูเรียนทุกคนที่มี
สิทธิตามเกณฑ ไดรับหนังสือแบบเรียนฟรีจากทางภาครัฐอยางครบถวน
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวงศึกษาธิการ
4. งานจัดหาจัดแจกอุปกรณนักเรียนเรียนฟรี

คาเปาหมาย
100.00 : 1. รอยละ 100 ของผูเรียนที่มีสิทธิตามเกณฑไดรับอุปกรณนักเรียนเรียนฟรี 2. ผูเรียนทุกคนที่มีสิทธิตามเกณฑ ไดรับอุปกรณนักเรียนเรียนฟรี
จากทางภาครัฐอยางครบถวน
ผลสําเร็จ
100.00 : 1. รอยละ 100 ของผูเรียน ไดรับอุปกรณนักเรียนเรียนฟรีครบถวนตามที่กําหนดแยกเปนแตละชวงชั้น 2. ผูเรียนทุกคนที่มีสิทธิตามเกณฑ ไดรับ
อุปกรณนักเรียนเรียนฟรีจากทางภาครัฐอยางครบถวน
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวงศึกษาธิการ
5. งานจัดหาอาหารเสริม (นมฟรี)

คาเปาหมาย
100.00 : 1. รอยละ 100 ของผูเรียนที่มีสิทธิตามเกณฑไดรับอาหารเสริม (นมฟรี) 2. ผูเรียนทุกคนที่มีสิทธิตามเกณฑ ไดรับอาหารเสริม (นมฟรี)จากทาง
ภาครัฐอยางครบถวน
ผลสําเร็จ
100.00 : 1. รอยละ 100 ของผูเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6 ไดรับอาหารเสริม (นมฟรี) 2. ผูเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6 ไดรับอาหารเสริม
(นมฟรี)อยางครบถวน
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวงศึกษาธิการ
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6. งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

คาเปาหมาย
100.00 : 1. รอยละ 100 ของผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปที่ 6 ไดมีสวนรวมในกิจกรรมชมรมตาง ๆ ตามที่ตนเองถนัดและมีความสนใจ
2. รอยละ 100 ของผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6 ที่ไมไดเรียน รด. มีสวนรวมกิจกรรมจิตสาธารณะตามเกณฑที่กําหนด 3. ผูเรียนไดเขารวมกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนและผานเกณฑการประเมินตามที่สถานศึกษากําหนด
ผลสําเร็จ
100.00 : 1. รอยละ 100 ของผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปที่ 6 ไดมีสวนรวมในกิจกรรมชมรมตาง ๆ ตามที่ตนเองถนัดและมีความสนใจ
2. รอยละ 100 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6 ที่ไมไดเรียน รด. มีสวนรวมกิจกรรมจิตสาธารณะตามเกณฑที่กําหนด 3. รอยละ 100 ของผูเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปที่ 6 ผานเกณฑการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน
สอดคลองกับตัวชี้วัด
กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อ
พัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

7. งานประกันคุณภาพภายใน

คาเปาหมาย
100.00 : 1. โรงเรียนมีการดําเนินการครบทุกขั้นตอนของการประกันคุณภาพภายในตามเกณฑของกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561
2. โรงเรียนผานการประเมินคุณภาพจากภายนอกและคณะกรรมการจาก FSG โดยมีการรับรองจากหนวยงานภายนอก โดยมีระดับคุณภาพ/ผลการ
ประเมินในภาพรวมอยูในระดับดีขึ้นไป
ผลสําเร็จ
100.00 : 1. โรงเรียนมีการดําเนินการครบทุกขั้นตอนของการประกันคุณภาพภายในตามเกณฑของกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561
คิดเปนผลสําเร็จรอยละ 100 2. ปการศึกษา 2564 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีไดรับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกภายใตสถานการณ COVID-19 ระยะ
ที่ 2 ผานทางระบบ WebEx จากทางคณะผุประเมินของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) มีระดับคุณภาพดี
เยี่ยม ทั้ง 3 มาตรฐาน
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวงศึกษาธิการ
ยุทธศาสตรที่ 4
เรงรัดการบริหารทรัพยากรมนุษยใหเปนระบบและมีประสิทธิภาพ
โครงการ
1. งานทุนการศึกษาตอในประเทศสําหรับบุคลากร

คาเปาหมาย
100.00 : 1. โรงเรียนมีการใหทุนแกบุคลากรเพื่อศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นทุกปการศึกษา 2. บุคลากรที่ไดรับทุนการศึกษา ไดเลือกศึกษาในสาขาวิชาที่
ตรงกับความตองการของโรงเรียน
ผลสําเร็จ
100.00 : 1. ปการศึกษา 2564 โรงเรียนมีการใหทุนบุคลากรเพื่อศึกษาตอในระดับปริญญาโท จํานวน 4 คน 2. บุคลากรที่ไดรับทุนการศึกษาจากโรงเรียน
ทุกคน ไดเลือกศึกษาในสาขาวิชาที่ตรงกับความตองการของโรงเรียน
มาตรฐานการศึกษา
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- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง
ศึกษาธิการ

- ใหผูเรียน ครู ผูบริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผานแผนพัฒนารายบุคคลสูความเปนเลิศ (Excellence Individual
Development Plan :EIDP)

2. กิจกรรมสงเสริมบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพ

คาเปาหมาย
90.00 : 1. รอยละ 80 ของบุคลากรครูและเจาหนาที่ ไดรับการพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพ 2. รอยละ 85.00 ของบุคลากรครูและเจาหนาที่ มี
คุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภาระดับดีขึ้นไป (มีชั่วโมงการพัฒนาตนเองไมตํ่ากวา 20 ชั่วโมง)
ผลสําเร็จ
93.77 : 1. รอยละ 100 ของบุคลากรครูและเจาหนาที่ทุกคน ไดรับการพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพ ดวยวิธีการจัดการอบรม สัมมนา หรือ สงเขา
รวมการอบรม สัมมนาของหนวยงานภายนอก 2. รอยละ 87.54 ของบุคลากรครูและเจาหนาที่ มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภาระดับดีขึ้นไป
(มีชั่วโมงการพัฒนาตนเองไมตํ่ากวา 20 ชั่วโมง)
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
สช.
สอดคลองกับตัวชี้วัด
กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูที่จําเปน เพื่อทําหนาที่วิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนยพัฒนา
ศักยภาพบุคคลเพื่อความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)
- ใหผูเรียน ครู ผูบริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผานแผนพัฒนารายบุคคลสูความเปนเลิศ (Excellence Individual
Development Plan :EIDP)

3. งานพัฒนาทักษะความรูดานคอมพิวเตอรบุคลากรภายใน-นอก

คาเปาหมาย
95.00 : 1. รอยละ 95.00 ของบุคลากรเขารับการอบรมการใชงานโปรแกรมคอมพิวเตอร และระบบสารสนเทศในการปฏิบัติงานและสรางสื่อการเรียน
การสอน 2. รอยละ 95.00 ของบุคลากรที่เขารับการอบรม สามารถใชงานโปรแกรมคอมพิวเตอร และระบบสารสนเทศในการปฏิบัติงานและสรางสื่อการ
เรียนการสอนไดเปนอยางดี
ผลสําเร็จ
100.00 : 1. รอยละ 100 ของบุคลากรเขารับการอบรมการใชงานโปรแกรมคอมพิวเตอร และระบบสารสนเทศในการปฏิบัติงานและสรางสื่อการเรียนการ
สอน 2. รอยละ 100ของบุคลากรเขารับการอบรมมีความสามารถในการใชโปรแกรมตาง ๆ ที่ไดรับการอบรมในกิจกรรมการเรียนการสอนไดเปนอยางดี
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร
สช.

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด
กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน
เพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

ยุทธศาสตรที่ 5
เสริมสรางและขยายเครือขายความรวมมือตาง ๆ กับทุกภาคสวนทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
โครงการ
1. โครงการพัฒนาความรวมมือทางวิชาการ

คาเปาหมาย
100.00 : 1. ฝายวิชาการมีการพัฒนาความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงานภายนอกอยางนอย 1 หนวยงานในหนึ่งปการศึกษา 2. ฝายวิชาการมีการ
พัฒนาความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงานภายนอกอยางตอเนื่อง
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ผลสําเร็จ
100.00 : 1. ฝายวิชาการมีการพัฒนาความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงานภายนอก 2 หนวยงาน ไดแก วิทยาลัยนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต และ
วิทยาลัยดุสิตธานี 2. ปการศึกษา 2564 ฝายวิชาการยังคงมีการการพัฒนาความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงานภายนอกอยางตอเนื่อง
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวงศึกษาธิการ
ยุทธศาสตรที่ 6
ยกระดับการพัฒนาอัจฉริยภาพผูเรียนเต็มตามศักยภาพ
โครงการ
1. งาน ACT STEM Cen-ter (STEM Kids)

คาเปาหมาย
86.67 : 1. รอยละ 80 ของผูเรียนไดรับการพัฒนาและสงเสริมอัจฉริยภาพดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 2. ผูเรียนไดรับการพัฒนาและสงเสริมอัจฉริย
ภาพดานวิทยาศาสตรผานกิจกรรมในรูปแบบที่หลากหลาย
ผลสําเร็จ
88.00 : 1. รอยละ 88 ของผูเรียนไดรับการพัฒนาและสงเสริมอัจฉริยภาพดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 2. ผูเรียนไดรับการพัฒนาและสงเสริมอัจฉริย
ภาพดานวิทยาศาสตรผานกิจกรรมในรูปแบบที่หลากหลาย เชน กิจกรรมเพิ่มพูนทักษะโดยการจัดคายกิจกรรม STEM DAY CAMP เปนตน
มาตรฐานการ
ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้ - สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตาม
บริบทของพื้นที่
วัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จาก
ประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวม
กันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
2. งานนักกีฬาสโมสรวายนํ้าอัสสัมชัญธนบุรี

คาเปาหมาย
98.75 : 1. มีนักกีฬาวายนํ้าจํานวนไมนอยกวา 45 คน 2. นักกีฬาเขารวมการแขงขันภายนอก เทอมละ 2 รายการ 3. นักกีฬาไดรับเหรียญรางวัลจากการ
เขารวมการแขงขันไมนอยกวา 20 เหรียญ 4. นักกีฬารอยละ 95 มีความพึงพอใจตอกระบวนการบริหารจัดการการฝกซอมนักกีฬาวายนํ้าตั้งแตระดับดีขึ้น
ไป
ผลสําเร็จ
89.55 : 1. มีนักเรียน จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 71.11 2. มีนักกีฬาเขารวมการแขงขันภายใน รวม 4 รายการ คิดเปนรอยละ 100 3. มีนักกีฬาไดรับ
เหรียญรางวัลจากการเขารวมแขงขัน 32 เหรียญ คิดเปนรอยละ 100 4. รอยละ 87.10 ของนักกีฬามีความพึงพอใจตอกระบวนการบริหารจัดการฝกซอม
นักกีฬาวายนํ้าตั้งแตระดับดีขึ้นไป
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง
ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตาง
หลากหลายตามบริบทของพื้นที่
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3. งานวงโยธวาทิต

คาเปาหมาย
96.67 : 1. วงโยธวาทิตของโรงเรียนรวมแสดงในกิจกรรมของโรงเรียนไมนอยกวา 8 ครั้งตอปการศึกษา 2. วงโยธวาทิตของโรงเรียนมีจํานวนสมาชิกไม
นอยกวา 50 คน 3. วงโยธวาทิตของโรงเรียนเขารวมการประกวดปการศึกษาละไมนอยกวา 2 รายการ 4. รอยละ 90 ของผูเกี่ยวของ มีความพึงพอใจตอ
กระบวนการบริหารจัดการการฝกซอมวงโยธวาทิต
ผลสําเร็จ
67.36 : 1. เนื่องดวยสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วงโยธวาทิตของโรงเรียนไดเขารวมกิจกรรมภายในจํานวน
1 ครั้ง กิจกรรมภายนอกจํานวน 2 ครั้ง รวมเปนทั้งหมด 3 ครั้ง คิดเปนรอยละ 37.50 ของตัวชี้วัดความสําเร็จ 2. นักเรียนวงโยธวาทิตมีจํานวนทั้งหมด 36
คน คิดเปนรอยละ 72.00 3. เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดฯ วงโยธวาทิตของโรงเรียนจึงไมสามารถเขารวมการประกวดรายการตาง ๆ ได 4. รอย
ละ 92.59 ของผูเรียน และผูปกครองมีความพึงพอใจตอกระบวนการบริหารการจัดการฝกซอมวงโยธวาทิตตั้งแตระดับดีขึ้นไป
มาตรฐานการ
ศึกษา

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้ - สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตาม
บริบทของพื้นที่
วัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จาก
ประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวม
กันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
4. งานวงออเคสตรา

คาเปาหมาย
96.67 : 1. วงออเคสตราของโรงเรียนไดรวมแสดงในกิจกรรมของโรงเรียน ไมนอยกวา 10 ครั้งตอปการศึกษา 2. วงออเคสตราของโรงเรียนมีจํานวน
สมาชิกไมนอยกวา 30 คน 3. วงออเคสตราของโรงเรียนเขารวมการประกวดปการศึกษาละไมนอยกวา 2 รายการ 4. รอยละ 90 ของผูเกี่ยวของ มีความ
พึงพอใจกระบวนการบริหารจัดการ การฝกซอมวงดนตรีตั้งแตในระดับดีขึ้นไป
ผลสําเร็จ
75.79 : 1. เนื่องดวยสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วงออเคสตราของโรงเรียน สามารถเขารวมกิจกรรม
ภายในโรงเรียนทั้งหมด 4 ครั้ง คิดเปนรอยละ 40.00 2. วงออเคสตราของโรงเรียน มีจํานวนสมาชิกทั้งหมด 23 คน คิดเปนรอยละ 73.00 3. วงออเคสตรา
ของโรงเรียน ไดสงสมาชิกวงเขารวมการประกวดทั้งหมด 6 รายการ คิดเปนรอยละ 100 4. รอยละ 90.17 ของผูเกี่ยวของ มีความพึงพอใจกระบวนการ
บริหารจัดการ การฝกซอมวงออเคสตราตั้งแตในระดับดีขึ้นไป
มาตรฐานการ
ศึกษา

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้ - สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตาม
บริบทของพื้นที่
วัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จาก
ประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวม
กันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
5. งานคณะนักรองประสานเสียง

คาเปาหมาย
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96.67 : 1. วงขับรองประสานเสียงของโรงเรียนไดรวมแสดงในกิจกรรมของโรงเรียน ไมนอยกวา 10 ครั้งตอปการศึกษา 2. วงขับรองประสานเสียงของ
โรงเรียนมีจํานวนสมาชิกไมนอยกวา 30 คน 3. วงขับรองประสานเสียงของโรงเรียนสามารถเขารวมการประกวดปการศึกษาละอยางนอย 1 รายการ 4.
รอยละ 90 ของผูเกี่ยวของมีความพึงพอใจตอกระบวนการบริหารจัดการการฝกซอมวงขับรองประสานเสียงตั้งแตระดับดีขึ้นไป
ผลสําเร็จ
60.83 : 1. เนื่องดวยสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วงขับรองประสานเสียงของโรงเรียนเขารวมกิจกรรม
ภายในทั้งหมด 4 ครั้ง และกิจกรรมภายนอก 1 ครั้ง รวม 5 ครั้ง ทั้งปการศึกษา คิดเปนรอยละ 50.00 2. วงขับรองประสานเสียงของโรงเรียน มีสมาชิก
ทั้งหมด 30 คน คิดเปนรอยละ 100.00 3. เนื่องดวยสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วงขับรองประสานเสียงจึง
ไมสามารถเขารวมการประกวดรายการใดในปการศึกษา 2564 4. รอยละ 93.33 ของผูเกี่ยวของ มีความพึงพอใจกระบวนการบริหารจัดการ การฝกซอม
วงขับรองประสานเสียงตั้งแตในระดับดีขึ้นไป
มาตรฐานการ
ศึกษา

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้ - สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตาม
บริบทของพื้นที่
วัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จาก
ประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวม
กันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
6. งานวงสตริงคอมโบ

คาเปาหมาย
96.67 : 1. วงสตริงคอมโบของโรงเรียนไดรวมแสดงในกิจกรรมของโรงเรียน ไมนอยกวา 8 ครั้งตอปการศึกษา 2. วงสตริงคอมโบของโรงเรียนมีจํานวน
สมาชิกไมนอยกวา 20 คน 3. วงสตริงคอมโบของโรงเรียนสามารถเขารวมการประกวดปการศึกษาละอยางนอย 4 รายการ และไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับ
1-3 ไมนอยกวา 2 รายการ 4. รอยละ 90.00 ของผูเกี่ยวของ มีความพึงพอใจตอกระบวนการบริหารจัดการ การฝกซอมวงสตริงคอมโบตั้งแตระดับดีขึ้นไป
ผลสําเร็จ
74.72 : 1. เนื่องดวยสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วงสตริงคอมโบของโรงเรียนสามารถเขารวมกิจกรรม
ภายในโรงเรียนทั้งหมด 3 ครั้ง คิดเปนรอยละ 37.50 2. วงสตริงคอมโบของโรงเรียน มีสมาชิกทั้งหมด 23 คน คิดเปนรอยละ 100.00 3. วงสตริงคอมโบ
ไมไดเขารวมการประกวด เนื่องดวยสถานการณ การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 4. รอยละ 86.67 ของผูเกี่ยวของมีความ
พึงพอใจตอกระบวนการบริหารจัดการการฝกซอมวงสตริงคอมโบตั้งแตระดับดีขึ้นไป
มาตรฐานการ
ศึกษา

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้ - สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตาม
บริบทของพื้นที่
วัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จาก
ประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวม
กันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
7. งานวงดนตรีไทย

คาเปาหมาย
96.67 : 1. วงดนตรีไทยของโรงเรียนไดรวมแสดงในกิจกรรมของโรงเรียน ไมนอยกวา 8 ครั้งตอปการศึกษา 2. วงดนตรีไทยของโรงเรียนมีจํานวนสมาชิก
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ไมนอยกวา 30 คน 3. วงดนตรีไทยของโรงเรียนสามารถเขารวมการประกวดปการศึกษาละไมนอยกวา 4 รายการและไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1-3
อยางนอย 2 รายการ 4. รอยละ 90.00 ของผูเกี่ยวของ มีความพึงพอใจตอกระบวนการบริหารจัดการ การฝกซอมวงดนตรีไทยตั้งแตระดับดีขึ้นไป
ผลสําเร็จ
69.11 : 1. เนื่องดวยสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วงดนตรีไทยสามารถเขารวมกิจกรรมภายในโรงเรียน
ทั้งหมด 3 ครั้ง และกิจกรรมภายนอก 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง คิดเปนรอยละ 50.00 2. วงดนตรีไทยของโรงเรียนมีสมาชิกทั้งหมด 18 คน คิดเปนรอยละ
60.00 3. วงดนตรีไทย ไมไดเขารวมการประกวด เนื่องดวยสถานการณ การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 4. รอยละ 97.33
ของผูเกี่ยวของ มีความพึงพอใจตอกระบวนการบริหารจัดการ การฝกซอมวงดนตรีไทยตั้งแตระดับดีขึ้นไป
มาตรฐานการ
ศึกษา

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้ - สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตาม
บริบทของพื้นที่
วัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จาก
ประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวม
กันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
8. โครงการพัฒนานักเรียนหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตรฯ (ม.ตน)

คาเปาหมาย
100.00 : 1. รอยละ 100 ของผูเรียนหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตรฯ (ม.ตน) ไดเขารวมกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเรียน ครบทั้ง 3 มิติ ( ดานความรู
ทางวิชาการ ดานสงเสริมความเปนเลิศ และดานการมีจิตสาธารณะตอสวนรวม) 2. ผูเรียนหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตรฯ (ม.ตน) ไดเขารวมกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาศักยภาพของผูเรียน ครบทั้ง 3 มิติ ( ดานความรูทางวิชาการ ดานสงเสริมความเปนเลิศ และดานการมีจิตสาธารณะตอสวนรวม) อยางเหมาะสม
ตามวัย และสามารถประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม
ผลสําเร็จ
100.00 : 1. รอยละ 100 ของผูเรียนหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตรฯ (ม.ตน) ไดเขารวมกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเรียน ครบทั้ง 3 มิติ ( ดานความรู
ทางวิชาการ ดานสงเสริมความเปนเลิศ และดานการมีจิตสาธารณะตอสวนรวม) 2. ผูเรียนหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตรฯ (ม.ตน) ไดเขารวมกิจกรรมเพื่อ
พัฒนา ศักยภาพของผูเรียน ครบทั้ง 3 มิติ ( ดานความรูทางวิชาการ ดานสงเสริมความเปนเลิศ และดานการมีจิตสาธารณะตอสวนรวม) อยางเหมาะสม
ตามวัย และสามารถประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม
มาตรฐานการ
ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้ - สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตาม
บริบทของพื้นที่
วัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จาก
ประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวม
กันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
ยุทธศาสตรที่ 7
พัฒนานวัตกรรมการศึกษาใหมีคุณภาพมาตรฐานสากล
โครงการ
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1. โครงการตอสัญญาซอฟตแวรลิขสิทธิ์

คาเปาหมาย
100.00 : 1. รอยละ 100 ของเครื่องคอมพิวเตอรของโรงเรียนมีซอฟทแวรที่ถูกตองตามกฎหมายสําหรับใชในการจัดการเรียนการสอนและการดําเนิน
กิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน 2. เครื่องคอมพิวเตอรของโรงเรียนมีซอฟทแวรที่ถูกตองตามกฎหมายสําหรับใชในการจัดการเรียนการสอนและการดําเนิน
กิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
ผลสําเร็จ
100.00 : 1. รอยละ 100 ของเครื่องคอมพิวเตอรของโรงเรียนมีซอฟทแวรที่ถูกตองตามกฎหมายสําหรับใชในการจัดการเรียนการสอนและการดําเนิน
กิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน 2. เครื่องคอมพิวเตอรของโรงเรียนมีซอฟทแวรที่ถูกตองตามกฎหมายสําหรับใชในการจัดการเรียนการสอนและการดําเนิน
กิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวงศึกษาธิการ
2. โครงการขยายแนวรดนํ้าระบบรดนํ้าตนไมจากพลังงานแสงอาทิตย

คาเปาหมาย
97.50 : 1. โรงเรียนสามารถลดคาใชจายคาจางลวงเวลาของพนักงาน รอยละ 100 ในการรดนํ้าตนไมในวันอาทิตยและวันหยุดราชการ 2. รอยละ 95.00
ของระบบรดนํ้าสามารถทํางานไดดีมีประสิทธิภาพ 3. โรงเรียนมีนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและสามารถสรางรายไดอยางคุมคา
ผลสําเร็จ
100.00 : 1. โรงเรียนสามารถลดคาใชจายคาจางลวงเวลาของพนักงาน รอยละ 100 ในการ รดนํ้าตนไมในวันอาทิตยและวันหยุดราชการ 2. รอยละ 100
ของระบบรดนํ้าสามารถทํางานไดดีมีประสิทธิภาพ 3. โรงเรียนมีนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมไดแก ระบบรดนํ้าตนไมจากพลังงานแสงอาทิตยซึ่ง
สามารถชวยลดรายจายในสวนของคาลวงเวลาของพลังงานได
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวงศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

3. โครงการจัดทําศูนยการเรียนรูพลังงาน สิ่งแวดลอมและเศรษฐกิจพอเพียง

คาเปาหมาย
97.50 : 1. รอยละ 95 ของครู บุคลากร ผูเรียนและองคกรภายนอก ไดรับความรูดานการอนุรักษพลังงาน สิ่งแวดลอมและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. รอยละ 100 ของนวัตกรรมดานพลังงานและสิ่งแวดลอมในศูนยการเรียนรูฯ สามารถกําจัดขยะและของเสียภายในโรงเรียนใหสามารถหมุนเวียนนํากลับ
มาใชใหมและเกิดมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ 3. ครู บุคลากร ผูเรียนและองคกรภาบนอก ไดรับความรูดานการอนุรักษพลังงาน สิ่งแวดลอมและหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงอยางตอเนื่อง 4. นวัตกรรมดานพลังงานและสิ่งแวดลอมในศูนยการเรียนรูฯ สามารถกําจัดขยะและของเสียภายในโรงเรียนใหสามารถ
หมุนเวียนนํากลับมาใชใหมและเกิดมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจไดอยางเกิดประโยชน
ผลสําเร็จ
97.50 : 1. รอยละ 95 ของครู บุคลากร ผูเรียนและองคกรภายนอก ไดรับความรูดานการอนุรักษพลังงาน สิ่งแวดลอมและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. รอยละ 100 ของนวัตกรรมดานพลังงานและสิ่งแวดลอมในศูนยการเรียนรูฯ สามารถกําจัดขยะและของเสียภายในโรงเรียนใหสามารถหมุนเวียนนํากลับ
มาใชใหมและเกิดมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ 3. ครู บุคลากร ผูเรียนและองคกรภาบนอก ไดรับความรูดานการอนุรักษพลังงาน สิ่งแวดลอมและหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงอยางตอเนื่อง 4. นวัตกรรมดานพลังงานและสิ่งแวดลอมในศูนยการเรียนรูฯ สามารถกําจัดขยะและของเสียภายในโรงเรียนใหสามารถ
หมุนเวียนนํากลับมาใชใหมและเกิดมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจไดอยางเกิดประโยชน
มาตรฐานการศึกษา
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- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวงศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

4. งานสถานศึกษาดีเดนดานพลังงานและสิ่งแวดลอม

คาเปาหมาย
90.00 : 1. รอยละ 90 ของครู บุคลากร ผูเรียน มีองคความรูดานการอนุรักษพลังงาน และสิ่งแวดลอม 2. รอยละ 90 ของครู บุคลากร ผูเรียนไดรับการ
ปลูกฝงจิตสํานึกและองคความรูดานการอนุรักษพลังงานสิ่งแวดลอมเพื่อนําไปประยุกตใชกับชีวิตประจําวัน 3. รอยละ 90 ของกิจกรรมที่สงเสริมงานสถาน
ศึกษาดีเดนดานพลังงานและสิ่งแวดลอมมีผลการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว 4. ครู บุคลากร ผูเรียนไดรับการพัฒนาใหมีองคความรูดาน
การอนุรักษพลังงาน และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 5. ครู บุคลากร ผูเรียนไดรับการปลูกฝงจิตสํานึกและองคความรูดานการอนุรักษพลังงานสิ่งแวดลอมเพื่อ
นําไปประยุกตใชกับชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม 6. กิจกรรมที่สงเสริมงานสถานศึกษาดีเดนดานพลังงานและสิ่งแวดลอมมีผลการ ดําเนินการตามเปา
หมายที่กําหนดไวอยางตอเนื่อง
ผลสําเร็จ
50.00 : 1. รอยละ 60 ของครู บุคลากร ผูเรียนไดรับการพัฒนาใหมีองคความรูดานการอนุรักษพลังงาน และสิ่งแวดลอม 2. รอยละ 50 ของครู บุคลากร
ผูเรียนไดรับการปลูกฝงจิตสํานึกและองคความรูดานการอนุรักษพลังงาน สิ่งแวดลอมเพื่อนําไปประยุกตใชกับชีวิตประจําวันไดอยางถูกตอง 3. รอยละ 40
ของกิจกรรมที่สงเสริมงานสถานศึกษาดีเดนดานพลังงานและสิ่งแวดลอมมีผลการดําเนินการตามเปาหมายที่กําหนดไว 4. รอยละ 60 ของครู บุคลากร ผู
เรียนไดรับการพัฒนาใหมีองคความรูดานการอนุรักษพลังงาน และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 5. รอยละ 50 ของครู บุคลากร ผูเรียนไดรับการปลูกฝง
จิตสํานึกและองคความรูดานการอนุรักษพลังงาน สิ่งแวดลอมเพื่อนําไปประยุกตใชกับชีวิตประจําวันไดอยางถูกตอง 6. รอยละ 40 ของกิจกรรมที่สงเสริม
งานสถานศึกษาดีเดนดานพลังงานและสิ่งแวดลอมมีผลการดําเนินการตามเปาหมายที่กําหนดไวอยางตอเนื่อง
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวงศึกษาธิการ

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม
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2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน
2.1 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.1.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET
เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
จํานวนนักเรียนทั้งหมด : 391

คะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบ O-NET ผลตางคะแนนเฉลี่ย ป รอยละของคะแนนเฉลี่ย
64 เทียบป 63
ป 64 เทียบป 63
2562 2563 2564

วิชา

จํานวน
นักเรียนที่เขา
สอบ

คะแนนเฉลี่ยระดับ
ประเทศป 2564

คณิตศาสตร

205

36.83

51.58 50.88 52.78

+1.90

3.73

มีพัฒนาการ

วิทยาศาสตร

205

34.31

48.02 53.80 42.93

-10.87

-20.20

ไมมีพัฒนาการ

ภาษาไทย

205

50.38

58.40 69.97 61.21

-8.76

-12.52

ไมมีพัฒนาการ

ภาษา
อังกฤษ

205

39.22

71.51 87.11 79.56

-7.55

-8.67

ไมมีพัฒนาการ

แปลผลพัฒนาการ
เทียบกับรอยละ 3

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ
เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
จํานวนนักเรียนทั้งหมด : 398

คะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบ O-NET ผลตางคะแนนเฉลี่ย ป รอยละของคะแนนเฉลี่ย
64 เทียบป 63
ป 64 เทียบป 63
2562 2563 2564

วิชา

จํานวน
นักเรียนที่เขา
สอบ

คะแนนเฉลี่ยระดับ
ประเทศป 2564

คณิตศาสตร

65

24.47

38.25 52.61 45.96

-6.65

-12.64

ไมมีพัฒนาการ

วิทยาศาสตร

65

31.45

32.60 45.15 42.06

-3.09

-6.84

ไมมีพัฒนาการ

ภาษาไทย

65

51.19

60.62 73.68 69.31

-4.37

-5.93

ไมมีพัฒนาการ

ภาษา
อังกฤษ

65

31.11

54.08 71.29 58.85

-12.44

-17.45

ไมมีพัฒนาการ

แปลผลพัฒนาการ
เทียบกับรอยละ 3

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ
เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
จํานวนนักเรียนทั้งหมด : 375

วิชา

คะแนนเฉลี่ยผลการ
จํานวน
คะแนนเฉลี่ยระดับ
ผลตางคะแนนเฉลี่ย รอยละของคะแนน แปลผลพัฒนาการ
ทดสอบ O-NET
นักเรียนที่เขา
ประเทศป 2564
ป 64 เทียบป 63 เฉลี่ย ป 64 เทียบป 63 เทียบกับรอยละ 3
สอบ
2562 2563 2564

คณิตศาสตร

2

21.28

34.58 38.73 25.00

-13.73

-35.45

ไมมีพัฒนาการ

วิทยาศาสตร

2

28.65

34.43 42.00 29.40

-12.60

-30.00

ไมมีพัฒนาการ
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วิชา

คะแนนเฉลี่ยผลการ
จํานวน
คะแนนเฉลี่ยระดับ
ผลตางคะแนนเฉลี่ย รอยละของคะแนน แปลผลพัฒนาการ
ทดสอบ O-NET
นักเรียนที่เขา
ประเทศป 2564
ป 64 เทียบป 63 เฉลี่ย ป 64 เทียบป 63 เทียบกับรอยละ 3
สอบ
2562 2563 2564

ภาษาไทย

2

46.40

48.14 54.53 60.00

+5.47

10.03

มีพัฒนาการ

ภาษาอังกฤษ

2

25.56

44.95 49.93 44.88

-5.05

-10.11

ไมมีพัฒนาการ

สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

2

36.87

37.54 39.69 40.00

+0.31

0.78

มีพัฒนาการแตไม
ถึงรอยละ 3

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ
-
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2.1.2 จํานวนและรอยละของนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป
ระดับประถมศึกษา
ระดับผลการเรียน
กลุมสาระการ
ป.1
เรียนรู/
นักเรียน
จํานวน
จํานวน
รายวิชา
ผลเรียน รอยละ
นักเรียน
นักเรียน
3 ขึ้นไป
ภาษาไทย
477 476 99.79 464
คณิตศาสตร 477 477 100.00 464
วิทยาศาสตร
477 477 100.00 464
และเทคโนโลยี
สังคมศึกษา
ศาสนา และ 477 477 100.00 464
วัฒนธรรม
ประวัติศาสตร 477 477 100.00 464
สุขศึกษาและ
477 477 100.00 464
พลศึกษา
ศิลปะ
477 477 100.00 464
การงานอาชีพ 477 477 100.00 464
ภาษาตาง
477 474 99.37 464
ประเทศ
หนาที่ผลเมือง 477 477 100.00 464
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ป.2
นักเรียน
จํานวน
ผลเรียน รอยละ
นักเรียน
3 ขึ้นไป
464 100.00 448
463 99.78 448
462

99.57 448

ป.3
ป.4
ป.5
ป.6
นักเรียน
นักเรียน
นักเรียน
นักเรียน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
ผลเรียน รอยละ
ผลเรียน รอยละ
ผลเรียน รอยละ
ผลเรียน รอยละ
นักเรียน
นักเรียน
นักเรียน
3 ขึ้นไป
3 ขึ้นไป
3 ขึ้นไป
3 ขึ้นไป
448 100.00 454 451 99.34 452 450 99.56 391 385 98.47
448 100.00 454 450 99.12 452 382 84.51 391 362 92.58
99.55 454

435 95.81 452

446 98.67 391

364 93.09

464 100.00 448

448 100.00 454

448 98.68 452

452 100.00 391

363 92.84

464 100.00 448

448 100.00 454

454 100.00 452

452 100.00 391

391 100.00

464 100.00 448

448 100.00 454

451 99.34 452

452 100.00 391

391 100.00

464 100.00 448
464 100.00 448

448 100.00 454
446 99.55 454

451 99.34 452
441 97.14 452

421 93.14 391
442 97.79 391

313 80.05
373 95.40

462

442

98.66 454

445 98.02 452

417 92.26 391

304 77.75

448 100.00 454

454 100.00 452

452 100.00 391

391 100.00

99.57 448

464 100.00 448

446

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
เทอม 1

ระดับผลการเรียน
กลุมสาระการเรียนรู/
รายวิชา

ม.1
จํานวน
นักเรียน

ม.2

ม.3

นักเรียนผลเรียน
จํานวน นักเรียนผลเรียน
จํานวน นักเรียนผลเรียน
รอยละ
รอยละ
รอยละ
3 ขึ้นไป
นักเรียน
3 ขึ้นไป
นักเรียน
3 ขึ้นไป

ภาษาไทย

365

235

64.38

360

248

68.89

398

311

78.14

คณิตศาสตร

365

248

67.95

360

240

66.67

398

223

56.03

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

365

187

51.23

360

258

71.67

398

278

69.85

สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม

365

231

63.29

360

263

73.06

398

275

69.10

ประวัติศาสตร

365

284

77.81

360

219

60.83

398

250

62.81

สุขศึกษาและพลศึกษา

365

354

96.99

360

322

89.44

398

349

87.69

ศิลปะ

365

289

79.18

360

243

67.50

398

197

49.50

การงานอาชีพ

365

297

81.37

360

282

78.33

398

306

76.88

ภาษาตางประเทศ

365

210

57.53

360

261

72.50

398

262

65.83

ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม

365

143

39.18

360

153

42.50

398

236

59.30

คณิตศาสตรเพิ่มเติม

-

-

-

-

-

-

398

219

55.03

วิทยาศาสตรเพิ่มเติม

-

-

-

-

-

-

398

224

56.28

วิทยาการคํานวณ /
ออกแบบเทคโนโลยี

365

233

63.84

360

288

80.00

398

160

40.20

ดนตรี

365

271

74.25

360

287

79.72

398

274

68.84

หนาที่พลเมือง

365

365

100.00

360

360

100.00

398

398

100.00

Page 38 of 91

เทอม 2

ระดับผลการเรียน
กลุมสาระการเรียนรู/
รายวิชา

ม.1
จํานวน
นักเรียน

ม.2

ม.3

นักเรียนผลเรียน
จํานวน นักเรียนผลเรียน
จํานวน นักเรียนผลเรียน
รอยละ
รอยละ
รอยละ
3 ขึ้นไป
นักเรียน
3 ขึ้นไป
นักเรียน
3 ขึ้นไป

ภาษาไทย

366

194

53.01

360

214

59.44

398

233

58.54

คณิตศาสตร

366

272

74.32

360

269

74.72

398

208

52.26

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

366

218

59.56

360

267

74.17

398

235

59.05

สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม

366

202

55.19

360

320

88.89

398

260

65.33

ประวัติศาสตร

366

259

70.77

360

237

65.83

398

398

100.00

สุขศึกษาและพลศึกษา

366

357

97.54

360

342

95.00

398

367

92.21

ศิลปะ

366

319

87.16

360

291

80.83

398

212

53.27

การงานอาชีพ

366

309

84.43

360

300

83.33

398

291

73.12

ภาษาตางประเทศ

366

194

53.01

360

311

86.39

398

245

61.56

ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม

366

183

50.00

360

238

66.11

398

251

63.07

คณิตศาสตรเพิ่มเติม

-

-

-

-

-

-

398

140

35.18

วิทยาศาสตรเพิ่มเติม

-

-

-

-

-

-

398

260

65.33

วิทยาการคํานวณ /
ออกแบบเทคโนโลยี

366

247

67.49

360

300

83.33

398

136

34.17

ดนตรี

366

333

90.98

360

306

85.00

398

322

80.90

หนาที่พลเมือง

366

366

100.00

360

360

100.00

398

397

99.75
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ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
เทอม 1

ระดับผลการเรียน
กลุมสาระการเรียนรู/รายวิชา

ม.4
จํานวน
นักเรียน

ม.5

นักเรียนผลเรียน รอย
3 ขึ้นไป
ละ

ม.6

จํานวน นักเรียนผลเรียน
จํานวน นักเรียนผลเรียน รอย
รอยละ
นักเรียน
3 ขึ้นไป
นักเรียน
3 ขึ้นไป
ละ

ภาษาไทย

409

264

64.55

386

245

63.47

376

280

74.47

คณิตศาสตร

409

285

69.68

386

260

67.36

376

234

62.23

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

409

96

23.47

240

150

62.50

218

108

49.54

สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม

409

380

92.91

386

206

53.37

376

260

69.15

ประวัติศาสตร

409

275

67.24

386

277

71.76

-

-

-

สุขศึกษาและพลศึกษา

409

337

82.40

386

314

81.35

376

313

83.24

ศิลปะ

409

320

78.24

386

255

66.06

376

278

73.94

การงานอาชีพ

409

332

81.17

-

-

-

376

284

75.53

ภาษาตางประเทศ

409

328

80.20

386

269

69.69

376

296

78.72

ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม

409

286

69.93

386

292

75.65

376

247

65.69

ฟสิกส

172

154

89.53

146

118

80.82

158

146

92.41

เคมี

172

156

90.70

146

126

86.30

158

149

94.30

ชีววิทยา

172

145

84.30

146

124

84.93

158

135

85.44

วิทยาการคํานวณ / ออกแบบ
และเทคโนโลยี

409

322

78.73

386

288

74.61

376

259

68.88

อิเล็กทรอนิกสและแนวคิดเชิง
คํานวณ

409

255

62.35

-

-

-

-

-

-

-

-

-

386

255

66.06

-

-

-

409

408

99.76

386

386

100.00

-

-

-

หุนยนตเพื่ออุตสาหกรรม
หนาที่พลเมือง
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เทอม 2

ระดับผลการเรียน
กลุมสาระการเรียนรู/
รายวิชา

ม.4

ม.5

จํานวน นักเรียนผลเรียน 3
จํานวน
รอยละ
นักเรียน
ขึ้นไป
นักเรียน

ม.6

นักเรียนผลเรียน
จํานวน นักเรียนผลเรียน รอย
รอยละ
3 ขึ้นไป
นักเรียน
3 ขึ้นไป
ละ

ภาษาไทย

408

217

53.19

383

251

65.54

375

241

64.27

คณิตศาสตร

408

309

75.74

383

259

67.62

375

198

52.80

วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

235

99

42.13

237

257

108.44

217

100

46.08

สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม

408

381

93.38

383

278

72.58

375

252

67.20

ประวัติศาสตร

408

338

82.84

383

309

80.68

-

-

-

สุขศึกษาและพลศึกษา

408

343

84.07

383

339

88.51

375

327

87.20

ศิลปะ

408

369

90.44

383

250

65.27

375

206

54.93

การงานอาชีพ

408

371

90.93

-

-

-

375

218

58.13

ภาษาตางประเทศ

408

295

72.30

383

283

73.89

375

268

71.47

ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม

408

263

64.46

383

246

64.23

375

241

64.27

ฟสิกส / ฟสิกสเพิ่มเติม

173

159

91.91

146

125

85.62

158

151

95.57

เคมี / เคมีเพิ่มเติม

173

149

86.13

146

128

87.67

158

139

87.97

ชีววิทยา / ชีววิทยาเพิ่ม
เติม

173

145

83.82

146

129

88.36

158

111

70.25

ชีวนวัตกรรม

408

353

86.52

-

-

-

-

-

-

วิทยาการคํานวณ

408

333

81.62

-

-

-

-

-

-

ออกแบบและควบคุม
ระบบอัตโนมัติ

-

-

-

383

283

73.89

-

-

-

นวัตกรรมสารสนเทศ

-

-

-

-

-

-

375

207

55.20

408

408

100.00

383

383

100.00

-

-

-

หนาที่พลเมือง
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2.1.3 ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ (National Test : NT)
เปรียบเทียบผลการทดสอบสมรรถนะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3
จํานวนนักเรียนทั้งหมด : 448

จํานวน
คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ยผลการ ผลตางคะแนน
นักเรียนเขา ระดับประเทศป ทดสอบสมรรถนะ เฉลี่ย (ป 64 สอบ
2564
63)
2562 2563 2564

สมรรถนะ

รอยละของคะแนน
แปลผลพัฒนาการ
เฉลี่ย ป 64 เทียบป
เทียบกับรอยละ 3
63

ดานภาษา (Literacy) / ดาน
ภาษาไทย (Thai Language)

-

56.14

-

-

-

-

-

-

ดานคํานวณ (Numeracy) /
ดานคณิตศาสตร
(Mathematics)

-

49.44

-

-

-

-

-

-

ดานเหตุผล (reasoning)

-

-

-

-

-

-

-

-

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ
โรงเรียนไมสอบวัดผล
2.1.4 ผลการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน (Reading Test : RT)
เปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถดานการอานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
จํานวนนักเรียนทั้งหมด : 477

คะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบสมรรถนะ ผลตางคะแนนเฉลี่ย รอยละของคะแนนเฉลี่ย
(ป 64 - 63)
ป 64 เทียบป 63
2562 2563 2564

จํานวน
นักเรียนเขา
สอบ

คะแนนเฉลี่ยระดับ
ประเทศป 2564

อานรูเรื่อง

-

72.79

-

-

-

-

-

-

อานออกเสียง

-

69.95

-

-

-

-

-

-

ความสามารถ
ดานการอาน

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ
โรงเรียนไมสอบวัดผล
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แปลผลพัฒนาการ
เทียบกับรอยละ 3

2.1.5 ผลการประเมินทางการศึกษาระดับชาติ ดานอิสลามศึกษา (I-NET) ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติดานอิสลามศึกษา (I-NET) ของนักเรียนระดับตอนตน
จํานวนนักเรียนทั้งหมด : 391

คะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบสมรรถนะ

จํานวน
นักเรียนเขา
สอบ

คะแนนเฉลี่ยระดับ
ประเทศป 2564

อัลกุ
รอานฯ

-

37.25

-

-

-

-

-

-

อัลหะ
ดีษ

-

32.62

-

-

-

-

-

-

อัลอะ
กีดะห

-

35.26

-

-

-

-

-

-

อัลฟก
ฮ

-

35.87

-

-

-

-

-

-

อัตตา
รีค

-

43.50

-

-

-

-

-

-

อัลอัค
ลาก

-

58.68

-

-

-

-

-

-

มลายู

-

39.74

-

-

-

-

-

-

อาหรับ

-

30.92

-

-

-

-

-

-

วิชา

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ
โรงเรียนไมสอบวัดผล
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2562 2563 2564

ผลตางคะแนนเฉลี่ย รอยละของคะแนนเฉลี่ย ป
(ป 64 - 63)
64 เทียบป 63

แปลผลพัฒนาการ
เทียบกับรอยละ 3

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติดานอิสลามศึกษา (I-NET) ของนักเรียนระดับตอนกลาง
จํานวนนักเรียนทั้งหมด : 398

คะแนนเฉลี่ยผลการ
จํานวน
คะแนนเฉลี่ยระดับ ทดสอบสมรรถนะ ผลตางคะแนน รอยละของคะแนนเฉลี่ย แปลผลพัฒนาการ
นักเรียนเขา
ประเทศป 2564
เฉลี่ย (ป 64 - 63) ป 64 เทียบป 63
เทียบกับรอยละ 3
สอบ
2562 2563 2564

วิชา

จํานวน
นักเรียน
ทั้งหมด

อัลกุ
รอานฯ

398.00

-

37.61

-

-

-

-

-

-

อัลหะ
ดีษ

398.00

-

35.42

-

-

-

-

-

-

อัลอะ
กีดะห

398.00

-

50.87

-

-

-

-

-

-

อัลฟก
ฮ

398.00

-

36.17

-

-

-

-

-

-

อัตตา
รีค

398.00

-

42.56

-

-

-

-

-

-

อัลอัค
ลาก

398.00

-

42.09

-

-

-

-

-

-

มลายู

398.00

-

40.92

-

-

-

-

-

-

อาหรับ

398.00

-

27.92

-

-

-

-

-

-

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ
โรงเรียนไมสอบวัดผล
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เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติดานอิสลามศึกษา (I-NET) ของนักเรียนระดับตอนปลาย
จํานวนนักเรียนทั้งหมด : 375

คะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบสมรรถนะ

จํานวน
นักเรียนเขา
สอบ

คะแนนเฉลี่ยระดับ
ประเทศป 2564

อัลกุ
รอานฯ

-

35.34

-

-

-

-

-

-

อัลหะ
ดีษ

-

33.98

-

-

-

-

-

-

อัลอะ
กีดะห

-

35.93

-

-

-

-

-

-

อัลฟก
ฮ

-

37.89

-

-

-

-

-

-

อัตตา
รีค

-

31.27

-

-

-

-

-

-

อัลอัค
ลาก

-

49.29

-

-

-

-

-

-

มลายู

-

37.04

-

-

-

-

-

-

อาหรับ

-

21.97

-

-

-

-

-

-

วิชา

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ
โรงเรียนไมสอบวัดผล
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2562 2563 2564

ผลตางคะแนนเฉลี่ย รอยละของคะแนนเฉลี่ย ป
(ป 64 - 63)
64 เทียบป 63

แปลผลพัฒนาการ
เทียบกับรอยละ 3

2.1.6 ผลการทดสอบความสามารถดานภาษาอังกฤษ
คาประเมินมาตรฐานภาษาอังกฤษ จากหนวยงานทดสอบภาษาอังกฤษที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
ระดับประถมศึกษา

จํานวน
ระดับ
นักเรียน
ชั้น
ทั้งหมด

จํานวน
นักเรียนเขา
สอบ

ระดับผลการทดสอบความสามารถดานภาษาอังกฤษ (Common
European Framework of Reference for Languages : CEFR)
Pre A1

A1

A2

B1

B2

C1

C2

ผานการทดสอบอื่น ๆ (TOEIC, IEFL,
TOEFL เปรียบเทียบตารางมาตรฐาน)

ป.1

477

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ป.2

464

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ป.3

448

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ป.4

454

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ป.5

452

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ป.6

391

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ระดับมัธยมศึกษา

จํานวน
ระดับ
นักเรียน
ชั้น
ทั้งหมด

จํานวน
นักเรียนเขา
สอบ

ระดับผลการทดสอบความสามารถดานภาษาอังกฤษ (Common
European Framework of Reference for Languages : CEFR)
Pre A1

A1

A2

B1

B2

C1

C2

ผานการทดสอบอื่น ๆ (TOEIC, IEFL,
TOEFL เปรียบเทียบตารางมาตรฐาน)

ม.1

366

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ม.2

360

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ม.3

398

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ม.4

408

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ม.5

383

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ม.6

375

22

-

-

1

6

11

4

-

IELTS
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3. นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี (Innovation/Best Practice )

ชื่อ นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี

ระดับการศึกษา

มาตรฐานดาน

1. นวัตกรรม : ระบบรดนํ้าอัตโนมัติดวย
พลังงานแสงอาทิตย และระบบเซนเซอร
ตรวจจับความชื้นในดิน แบบควบรวม

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน, มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหาร
และการจัดการ

2. นวัตกรรม : สื่อการเรียนรู “เกม
อานุภาพพอขุนรามคําแหง”

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ, มาตรฐานที่ 3
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

3. นวัตกรรม : ชุดกิจกรรมที่สงเสริมความ
สามารถ ในการแกปญหาอยางสรางสรรค
โดยใช PCAS model สําหรับนักเรียน
STEM Kids

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ, มาตรฐานที่ 3
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

4. นวัตกรรม : การพัฒนารูปแบบการ
เรียนรูแหงศตวรรษที่ 21 (KLIDS model:
คลิดส โมเดล)

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

5. นวัตกรรม : เครื่องตรวจจับเห็ด
Mushroom Detector (ชนะเลิศอันดับที่
1 รายการแขงขันวันนักประดิษฐ โดยคณะ
กรรมการการวิจัยแหงชาติ)

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน, มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

6. นวัตกรรม : ระบบรดนํ้าไสเดือน
อัตโนมัติดวยพลังงานแสงอาทิตยและ
ระบบเซ็นเซอรตรวจจับความชื้นในอากาศ

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน, มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหาร
และการจัดการ

7. นวัตกรรม : วุนกรอบจากในเครือหมา
นอย

ระดับปฐมวัย

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก, มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่
เนนเด็กเปนสําคัญ

8. นวัตกรรม : ระบบคัดกรองทางดาน
สุขภาพอัจฉริยะ (Intelligent hygienic
screening)

ระดับปฐมวัย

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก, มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่
เนนเด็กเปนสําคัญ

9. แบบอยางที่ดี : ดานนวัตกรรมประหยัด
พลังงานในอาคาร (รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับที่ 2 จาก โครงการ ASEN Energy
Award ณ ประเทศสิงคโปร)

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

10. แบบอยางที่ดี : โรงเรียนตนแบบดาน
การบริการจัดการทรัพยากร พลังงาน
และสิ่งแวดลอม ภายในสถานศึกษา

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน, มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหาร
และการจัดการ, มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผู
เรียนเปนสําคัญ

11. แบบอยางที่ดี : กระบวนการสงเสริมผู
เรียนดานดนตรี กีฬา
4. รางวัลที่สถานศึกษาไดรับ
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ชื่อรางวัล

ประเภท
ระดับ
รางวัล

หนวยงานที่
มอบรางวัล

ปที่ได
รับ
รางวัล

สํานักงาน
ไดรับผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับดีเยี่ยม จากการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก โดยสํานักงาน
รับรอง
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ผานทางระบบออนไลน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของ สถาน ภาค/ มาตรฐานและ
2564
ผูเรียน ผลการประเมิน : ดีเยี่ยม มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ผลการประเมิน : ดี ศึกษา ประเทศ ประเมิน
เยี่ยม มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ผลการประเมิน : ดีเยี่ยม
คุณภาพการ
ศึกษา (สมศ.)
วิทยาลัย
อุตสาหกรรม
การบิน
ศูนย ACT STEM CENTER โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ไดรับคัดเลือกในการจัดสรางหอง STEM Lab พรอม
นานาชาติ
อุปกรณ หลักสูตรและวิศวกรเพื่อใชในการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนในปการศึกษา 2565 จากโครงการ สถาน ภาค/
สถาบัน 2564
หองปฏิบัติการ STEM LAB ของวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจา ศึกษา ประเทศ
เทคโนโลยี
คุณทหารลาดกระบัง โดยโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีเปน 1 ใน 20 โรงเรียนที่ไดรับคัดเลือก
พระจอมเกลา
เจาคุณทหาร
ลาดกระบัง
ทีมฟุตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ไดรับรางวัลชนะเลิศ จากการแขงขันฟุตบอล รายการ SAT Football
Thailand Champi-onship 2021 "แชมป ชน แชมป" รุน 13 ป ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดเชียงราย

สถาน ภาค/ การกีฬาแหง
2564
ศึกษา ประเทศ ประเทศไทย

ทีมฟุตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันฟุตบอลนักเรียนรายการกรมพลศึกษา
รุน 14 ป ประเภท ก ประจําปการศึกษา 2564 ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแหงชาติ

สถาน ภาค/
ศึกษา ประเทศ

กรมพล
ศึกษาฯ

2564

ทีมฟุตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันฟุตบอลนักเรียนชิงถวยพระราชทาน
สถาน ภาค/
สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในรายการกรมพลศึกษา รุน 16 ป ประเภท ก
ศึกษา ประเทศ
ประจําปการศึกษา 2564 ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแหงชาติ

กรมพล
ศึกษาฯ

2564

สมาคมกีฬา
บาสเกตบอล
ทีมบาสเกตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ไดรับรางวัลชนะเลิศ จากการแขงขันบาสเกตบอลสามคน รุน 16 ป สถาน ภาค/
สามคน รวม 2564
รายการ 3X3 Thai Basketball Invitation 2021
ศึกษา ประเทศ
กับ บริษัท ชู
ตอิท จํากัด

ทีมบาสเกตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ไดรับรางวัลชนะเลิศ จากการแขงขันบาสเกตบอล 3x3 รุน 16 ป
ชาย เนื่องในวันกีฬาแหงชาติ 2564

สมาคมกีฬา
บาสเกตบอล
สถาน ภาค/
แหง
2564
ศึกษา ประเทศ ประเทศไทย
รวมกับ กรม
พลศึกษา

ทีมบาสเกตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ไดรับรางวัลชนะเลิศ จากการแขงขันบาสเกตบอล 3x3 ประจําป
พ.ศ.2564 รุนอายุ 16 ปชาย

สมาคมกีฬา
บาสเกตบอล
สถาน ภาค/
แหง
2564
ศึกษา ประเทศ ประเทศไทย
รวมกับ กรม
พลศึกษา
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ชื่อรางวัล

ประเภท
ระดับ
รางวัล

หนวยงานที่
มอบรางวัล

ปที่ได
รับ
รางวัล

สโมสรโรตารี่
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในโครงการเยาวชนรักษสิ่งแวดลอม (Power of Youth) ไดมอบโลเกียรติคุณจาก
ภาค/
กรุงเทพ
นักเรียน
2564
ฯพณฯ จรัญธาดา กรรณสูต องคมนตรี
ประเทศ อินเตอร
เนชั่นแนล
ผูเรียนในระดับมัธยมศึกษา จํานวน 3 คน ไดรับการคัดเลือกเปนเด็กและเยาวชนดีเดน และนําชื่อเสียงมาสู
ภาค/ กระทรวง
นักเรียน
2565
ประเทศชาติ ป 2565 ดานวิชาการ ประเภททีม
ประเทศ ศึกษาธิการ
ผูเรียนในระดับประถมศึกษา จํานวน 4 คน ไดรับการคัดเลือกเปนเด็กและเยาวชนที่นําชื่อเสียงมาสูประเทศ
ภาค/ กระทรวง
นักเรียน
2565
ชาติ ประจําป 2565 ดานศิลปวัฒนธรรมและดนตรี
ประเทศ ศึกษาธิการ
5. ดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (ปรับตามนโยบายแตละป)
ประเด็นตัวชี้วัด
- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐาน
การศึกษาแหงชาติ
- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือ
จากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะห
อยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้ง
มีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด
- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู
- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม
- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได
- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูที่จําเปน เพื่อทําหนาที่วิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเปนเลิศ
(Human Capital Excellence Center: HCEC)
- ใหผูเรียน ครู ผูบริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผานแผนพัฒนารายบุคคลสูความเปนเลิศ (Excellence Individual Development Plan :EIDP)
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6. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกในรอบของ สมศ. ที่ผานมา
การประเมินรอบที่ 3

ระดับผลการประเมิน

ระดับ

ระดับคุณภาพ

ผลการรับรอง

ระดับปฐมวัย

-

-

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดี

รับรอง

การประเมินรอบที่ 4

ระดับ
ระดับปฐมวัย
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
7. หนวยงานภายนอกที่โรงเรียนเขารวมเปนสมาชิก
- สมาคมสภาการศึกษาคาทอลิกแหงประเทศไทย
- สมาคมครูโรงเรียนเอกชนคาทอลิกแหงประเทศไทย
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ระดับผลการประเมิน
ดานที่ 1

ดานที่ 2

ดานที่ 3

ดานที่ 4

ดานที่ 5

-

-

-

-

-

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

-

-

สวนที่ 4 : การประเมินตนเอง (Self - Assessment)
1. ผลการประเมินรายมาตรฐาน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
จํานวนเด็กทั้งหมด : 4,976

จํานวนเด็กที่ ผลการ ผลการ
เปา
ผานเกณฑที่ ประเมิน ประเมิน
ไม หมาย/ โรงเรียนกําหนด (รอย คุณภาพ
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ รอยละ
(คน)
ละ)
ที่ได
การปฏิบัติงาน

ประเด็นพิจารณา

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน
1. มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ

94.00

4,769

1.1 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการอานในแตละระดับชั้นตามเกณฑที่สถานศึกษา
กําหนด

√

-

4,953

1.2 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการเขียนในแตละระดับชั้นตามเกณฑที่สถานศึกษา
กําหนด

√

-

4,942

1.3 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการสื่อสารในแตละระดับชั้นตามเกณฑที่สถาน
ศึกษากําหนด

√

-

4,939

1.4 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการคิดคํานวณในแตละดับชั้นตามเกณฑที่สถาน
ศึกษากําหนด

√

-

4,240

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก
ปญหา

93.00

4,697

2.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการคิดจําแนกแยกแยะ ใครครวญ
ไตรตรองอยางรอบคอบโดยใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจ

√

-

4,730

2.2 รอยละของผูเรียนมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

√

-

4,681

2.3 รอยละของผูเรียนมีการแกปญหาอยางมีเหตุผล

√

-

4,679

3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม

94.00

4,728

3.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรูไดทั้งตัวเองและการ
ทํางานเปนทีม

√

-

4,842

3.2 รอยละของผูเรียนสามารถเชื่อมโยงองคความรูและประสบการณมาใชในการ
สรางสรรคสิ่งใหม ๆ อาจเปนแนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต

√

-

4,614

4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
4.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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93.00
√

-

4,559
4,142

95.84

ยอด
เยี่ยม

94.39

ยอด
เยี่ยม

95.02

ยอด
เยี่ยม

91.62

ยอด
เยี่ยม

จํานวนเด็กที่ ผลการ ผลการ
เปา
ผานเกณฑที่ ประเมิน ประเมิน
ไม หมาย/ โรงเรียนกําหนด (รอย คุณภาพ
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ รอยละ
(คน)
ละ)
ที่ได
การปฏิบัติงาน

ประเด็นพิจารณา

4.2 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมในดานการเรียนรู การสื่อสาร การทํางานอยาง
สรางสรรค และมีคุณธรรม

√

-

5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
5.1 รอยละของผูเรียนบรรลุการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา

4,976
86.00

√

-

6. มีความรูทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ

4,241

85.23

ดีเลิศ

88.99

ดีเลิศ

96.76

ยอด
เยี่ยม

98.49

ยอด
เยี่ยม

92.42

ยอด
เยี่ยม

94.27

ยอด
เยี่ยม

94.07

ยอด
เยี่ยม

4,241
92.00

4,428

6.1 รอยละของผูเรียนมีความรู ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีในการศึกษาตอ

√

-

4,765

6.2 รอยละของผูเรียนมีความรู ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีในการจัดการ การ
ทํางานหรืองานอาชีพ

√

-

4,091

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน
7. การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด

93.00

4,815

7.1 รอยละของผูเรียนมีพฤติกรรมเปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา

√

-

4,871

7.2 รอยละของผูเรียนมีคานิยมและจิตสํานึกตามที่สถานศึกษากําหนด โดยไมขัดกับ
กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม

√

-

4,759

8. ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย

97.00

4,901

8.1 รอยละของผูเรียนมีความภูมิใจในทองถิ่น เห็นคุณคาของความเปนไทย

√

-

4,944

8.2 รอยละของผูเรียนมีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรมและประเพณีไทยรวมทั้ง
ภูมิปญญาไทย

√

-

4,857

9. การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย
9.1 รอยละของผูเรียนยอมรับและอยูรวมกันบนความแตกตางระหวางบุคคลในดาน
เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี

94.00
√

-

10. สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม

4,599
4,599

95.00

4,691

10.1 รอยละของผูเรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณและสังคม และ
แสดงออกอยางเหมาะสมในแตละชวงวัย

√

-

4,406

10.2 รอยละของผูเรียนสามารถอยูรวมกับคนอื่นอยางมีความสุข เขาใจผูอื่น ไมมี
ความขัดแยงกับผูอื่น

√

-

4,975

11. การสรางผลงานจากการเขารวมกิจกรรมที่สงเสริมสุนทรียภาพของผูเรียน (ดนตรี กีฬา ศิลปะ)
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86.00

4,681

จํานวนเด็กที่ ผลการ ผลการ
เปา
ผานเกณฑที่ ประเมิน ประเมิน
ไม หมาย/ โรงเรียนกําหนด (รอย คุณภาพ
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ รอยละ
(คน)
ละ)
ที่ได
การปฏิบัติงาน

ประเด็นพิจารณา

11.1 ผูเรียนมีการสรางผลงานจากการเขารวมกิจกรรมที่สงเสริมสุนทรียภาพของผู
เรียน (ดนตรี กีฬา ศิลปะ)
สรุปผลการประเมิน

√

-

4,681
93.37

ยอด
เยี่ยม

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน
ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2560 – 2564 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีไดกําหนดการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน ในพันธกิจขอที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาใหมี
มาตรฐานสากล ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาใหมีมาตรฐานสากล กลยุทธที่ 2.1 พัฒนาผูเรียนใหมีมาตรฐานสากล ยุทธศาสตรที่ 6 ยกระดับการพัฒนาอัจฉริยภาพผูเรียน
เต็มตามศักยภาพ กลยุทธที่ 6.2 พัฒนาระบบการวัดอัจฉริยภาพผูเรียนกลยุทธที่ 6.3 พัฒนาอัจฉริยภาพผูเรียนสูความเปนเลิศ ยุทธศาสตรที่ 7 พัฒนานวัตกรรมการศึกษาใหมีคุณภาพ
มาตรฐานสากล กลยุทธที่ 7.1 พัฒนาหลักสูตร ACT STEM Education และกิจกรรมเสริมหลักสูตรใหมีคุณภาพ กลยุทธที่ 7.2 พัฒนาระบบและการจัดการเรียนการสอน Higher Music
and Sports Education ใหมีคุณภาพมาตรฐานสากล กลยุทธที่ 7.3 พัฒนาเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษที่ผูเรียนสามารถสื่อสารไดอยางมีมาตรฐาน กลยุทธที่ 7.4 พัฒนาระบบและ
กระบวนการ การอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมใหมีคุณภาพมาตรฐานสากล โดยในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ทําใหโรงเรียนตองมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนเปนรูปแบบ Online และOn-Site แตยังคงมุงเนนการพัฒนาผูเรียนในทุก ๆ ดาน รวมทั้งผลสัมฤทธิ์
ทางวิชาการของผูเรียน ดังนี้

1.1.1 มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีมุงพัฒนาใหผูเรียนมีทักษะที่จําเปนสําหรับการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เปนสําคัญ มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสารและการคิดคํานวณ โดยได
มีการกําหนดไวในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2560 – 2564 ในพันธกิจขอที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาใหมีมาตรฐานสากล กลยุทธขอที่ 2.1 พัฒนาผูเรียนใหมีมาตรฐาน
สากล ดําเนินการพัฒนาผูเรียนผานทางการจัดการเรียนการสอนทั้งในรูปแบบ Online และ On-Site เนนใหผูเรียนไดฝกฝนและเกิดทักษะความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร
และการคิดคํานวณ ผานการบูรณาการเนื้อหาการเรียนรูควบคูกับการทํากิจกรรมการในชั้นเรียน สื่อการสอนรวมทั้งแอพพลิเคชั่นตาง ๆ เชน กิจกรรม Best in English in the Online
School Day Video Challenge การอานหนังสือตามหัวขอที่ผูเรียนสนใจ การฝกการอานและการออกเสียงดวยวิธี Pnonics การฝกการเขียนประโยค การเขียนสื่อสารรูปแบบตาง ๆ การ
เขียนเรียงความ ยอความ เขียนตามจินตนาการ การอัดคลิปนําเสนอผลงานตามหัวขอที่สอดคลองและเหมาะสมกับวัยในแตละระดับชั้น การใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารในรูปแบบตาง ๆ
เชน การนําเสนอผลงานเปนภาษาอังกฤษ กิจกรรม EP Career Talk with the theme “Designing Your Future : Passions, Motivations. Mindset, and Business กิจกรรม
ORIGAMI Storytelling Contest การฝกการเขียน-การอาน โดยใชโปรแกรม Google Forms เว็บแอปพลิเคชัน Wordwall การฝกการตอบคําถามทั้งการเขียนและการพูดผานเว็บไซต
Padlet เปนตน การสรางความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องจํานวนและพีชคณิต การวัดและเรขาคณิต สถิติและความนาจะเปน ผานกิจกรรมและสื่อมัลติมีเดียตาง ๆ เชน กิจกรรม ACTEP Online
Math Olympiad การฝกการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรผานแบบทดสอบออนไลนในโปรแกรม Google Forms โปรแกรม ActivInspire – Studio แอปพลิเคชัน Quizizz แพลตฟอรมเกม
Blooket เปนตน
นอกจากนี้ ยังมีการสงเสริมผูเรียนใหมีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสารและการคิดคํานวณ ผานทางกิจกรรม/โครงการตาง ๆ ไดแก โครงการ EP English Daily สง
เสริมผูเรียนใหมีทักษะในศตวรรษที่ 21 (3Rs- Arithmetic, Reading and Writing) โดยมีกิจกรรมใหผูเรียนไดฝกฝนการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรเปนภาษาอังกฤษ ผานทางแบบทดสอบ
ออนไลน โดยใชโปรแกรม Google Forms, กิจกรรมนําเสนอแนวทางการดูแลสุขภาพกายงาย ๆ ในขณะอยูบาน ผานผลงานการพูดโนมนาวใจในรูปแบบ Podcast, กิจกรรมประกวดการ
อานออกเสียงภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษา ผานโปรแกรม WebEx (ออนไลน) เพื่อคัดเลือกผูเรียนเขารวมประกวดโครงการเทอยางไทย โดย ไฟ-ฟา ทีทีบี ประจําป 2564, กิจกรรมพัฒนา
ทักษะการอานภาษาอังกฤษผานทาง E-book, กิจกรรมประกวดคลิปวีดีโอ หัวขอ “Stay safe while having fun learning during pandemic”, กิจกรรมสนทนาภาษาอังกฤษกับครูตาง
ชาติ และกิจกรรมฝกทักษะดานการเขียนภาษาอังกฤษโดยใชโปรแกรม Google Forms, โครงการ IEP English Inspiration ไดมีการสงเสริมทักษะของผูเรียนทางดานการสื่อสารภาษา
อังกฤษ ผานกิจกรรมและการแสดงศักยภาพทางดานภาษาอังกฤษที่เหมาะสมกับวัยของผูเรียนในงาน IEP on Spotlight , กิจกรรมพัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษ (Multi-Skills
Development Project) ที่เนนใหผูเรียนไดฝกทักษะภาษาอังกฤษครบทั้ง 4 ทักษะ (ฟง-พูด-อาน-เขียน), โครงการ Gifted Math ที่มีการสงเสริมการพัฒนาการคิดคํานวณ การแกโจทย
ปญหา การออกแบบวิธีการเพื่อนําไปสูคําตอบไดถูกตองอยางเปนระบบ, กิจกรรมการแตงคําประพันธเพื่อรณรงควันตอตานยาเสพติดโลก วันสุนทรภู และวันภาษาไทยแหงชาติ
ดานทักษะในการสื่อสารภาษาจีนและภาษาญี่ปุน ครูไดจัดการเรียนการสอน โดยมุงเนนใหผูเรียนสามารถใชการสื่อสารในชีวิตประจําวันได ผานการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ
กิจกรรมที่หลากหลาย เชน การรองเพลง นิทาน กิจกรรมกลุม เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูการสื่อสารในชีวิตประจําวันควบคูไปกับวัฒนธรรมจีน/ญี่ปุน มีการกิจกรรมสรางสรรคทางดานภาษาและ
วัฒนธรรมจีน/ญี่ปุน เชน การจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลตรุษจีน กิจกรรมการตอบคําถามในเทศกาลวันชาติจีน กิจกรรมการแขงขันสงคลิปอวยพรเปนภาษาจีนผานระบบออนไลนและคาย
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วัฒนธรรมจีน – ญี่ปุ น โดยผูเรียนระดับชั้นประถมศึกษา จํานวน 4 คน ไดรับรางวัลเหรียญทองและรางวัลเหรียญทองแดง การประกวดแขงขันรองเพลงจีน รางวัลเหรียญทอง การประกวด
พูดสุนทรพจนจีน รางวัลเหรียญทองแดง การประกวดเลานิทานภาษาจีนและทีมผูเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรับรางวัลเหรียญทอง การประกวดแขงขันรองเพลง เตนประกอบ
เพลงจีน จากโครงการประกวดแขงขันทักษะภาษาและวัฒนธรรมจีน (ในรูปแบบออนไลน)จัดโดย สถาบัน JINBU LANGUAGES
จากการมุงเนนพัฒนา สงผลใหผูเรียนแตละระดับชั้นมีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสารและการคิดคํานวณ ดังนี้ ผูเรียนรอยละ 99.54 มีความสามารถในการอานอยูใน
ระดับดีขึ้นไป อีกทั้งดานการเขียนนั้น ผูเรียนรอยละ 99.32 มีความสามารถในการเขียนอยูในระดับดีขึ้นไป สามารถเขียนแสดงความคิดเห็น สรุปโดยมีขอมูลอธิบายสนับสนุนอยางเพียงพอ
และสมเหตุสมผล ผูเรียนรอยละ 99.26 มีความสามารถในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยูในระดับดีขึ้นไป ซึ่งความสามารถของผูเรียนในการอาน การเขียนและการสื่อสาร
สามารถบรรลุตามคาเปาหมายที่กําหนดไว ผูเรียนรอยละ 85.21 มีความสามารถดานการคิดคํานวณเหมาะสมตามระดับชั้นอยูในระดับดีขึ้นไป บรรลุตามคาเปาหมายที่กําหนดไว
ผูเรียนรอยละ 95.00 มีความสามารถดานการสื่อสารภาษาจีนและภาษาญี่ปุนอยูในระดับดีขึ้นไป บรรลุตามคาเปาหมายที่กําหนดไว ทั้งนี้ เนื่องจากการสอนภาษาจีน ตั้งแตระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 มีการสอนไมครบทุกหอง สวนภาษาญี่ปุนมีการสอนที่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับละ 1 หอง จึงทําใหไมสามารถลงบันทึกขอมูลผล
การประเมินในประเด็นนี้ลงในระบบ E-SAR ได
นอกจากนี้ ผลจากการพัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสารและการคิดคํานวณ สงผลใหผูเรียนไดรับรางวัลจากการแขงขันรายการตาง ๆ ดังนี้

1. ไดรับรางวัลชนะเลิศ ประเภทการแขงขันครอสเวิรดเกม เกมตอศัพทภาษาอังกฤษ รุน มัธยมศึกษาตอนปลาย ในรายการ Max Ploys Crossword Game A-Math Kumkom
Sudoku and Goldﬁnger Ed-Sport Challenge 2021 จัดการแขงขันโดย บริษัทแม็กซพลอยส อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

2. ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ ประเภทการแขงขันครอสเวิรดเกม รุน มัธยมศึกษาตอนปลาย ในรายการ Seacon Square Crossword Game A-Math Kumkom Sudoku and Gold
Finger Ed-Sport Challenge 2021 จัดการแขงขันโดย บริษัทแม็กซพลอยส อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

3. ผูเรียนสังกัดแผนก English Program ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 11 คน มีผลคะแนนสอบ IELTS (International English Language Testing System) ที่สูงกวาเกณฑ
มาตรฐาน ในระดับ Overall Score Band 6.0 – 8.0

4. ผูเรียนระดับประถมศึกษาตอนตน จํานวน 1 คน ไดรับรางวัลชนะเลิศ จากการแขงขันรายการ "หนูนอยรอยเรื่องเลา ปที่ 2" นิทานเรื่อง ฉันพรอมฟงเธอเสมอจะคนดี ภายใตโครงการ
B2S Book Club รุนอายุ 6 ป - ไมเกิน 9 ป และรางวัล Popular Vote

5. ผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 1 คน ไดรับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดบทกลอน ในโครงการรําลึก “45 ป 6 ตุลา : จาก 6 ตุลา ถึง 16 ตุลา” จัดโดยองคการบริหาร
สโมสรนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และไดรับรางวัลชมเชยอันดับ 1 จากการประกวดบทรอยกรอง นอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคลายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประเภทกลอนสุภาพ ระดับมัธยมศึกษา จัดโดย สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และไดรับ
รางวัลชมเชย จากการประกวดคําขวัญ เนื่องในวันวิทยาศาสตรแหงชาติ ประจําป 2564 จัดโดยชมรมคนรักษไทยในกาพยกลอน

6. ผูเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 1 คนไดรับการคัดเลือกเขารวมโครงการโอลิมปกวิชาการ (สอวน.) คาย 1 สาขาคณิตศาสตร
7. ไดรับประกาศนียบัตรเหรียญทอง วิชาคณิตศาสตรระดับประถมศึกษาตอนปลาย
8. ไดรับรางวัลเหรียญเงิน, เหรียญทองแดงและรางวัลชมเชย จํานวน 3 คน จากโครงการประเมินและพัฒนาสูความเปนเลิศทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร (TEDET) ประจําป พ.ศ.
2564

9. ผูเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายและระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 16 คน โดยไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง พรอมเหรียญรางวัล จํานวน 12 คน ไดรับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญเงิน พรอมเหรียญรางวัล จํานวน 2 คน และไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง พรอมเหรียญรางวัล จํานวน 2 คน จากการเขารวมโครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษ
ระดับประเทศ ครั้งที่ 2 รายการ TESET (Thailand English Skills Evaluation Test) ประจําป 2563

1.1.2 ความสามารถในการวิเคราะหและคิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกปญหา
โรงเรียนไดมีการกําหนดนโยบายไวในยุทธศาสตรที่ 6 ยกระดับการพัฒนาอัจฉริยภาพผูเรียนเต็มตามศักยภาพ โรงเรียนนํานโยบายสูการปฏิบัติผานการจัดการเรียนการสอนและจัด
กิจกรรมตางๆ โดยในการจัดการเรียนการสอนไดมุงเนนใหผูเรียนไดเรียนรูควบคูการลงมือปฏิบัติ ผานการเรียนในรูปแบบ Online และ On-Site สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาความคิด เกิดการ
คิดวิเคราะห คิดแกปญหาและมีทักษะในศตวรรษที่ 21 ฝกฝนใหผูเรียนในการนําเสนอผลงาน เชน กิจกรรม Mathematics Virtual Culminating ที่ใหผูเรียนไดมีการนําเสนอผลงานในการ
ประยุกตนําหลักการของพาราโบลาและรูปทรงเลขาคณิตมาประยุกตใชในสถานการณตาง ๆ การทําโครงงานวิทยาศาสตร นอกจากนี้ มีการจัดโครงการและกิจกรรมเพื่อสงเสริมใหผูเรียนมี
ความสามารถทางดานการคิดวิเคราะห คิดสรางสรรคผลงาน เชน โครงการ Science Box ที่สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะทางดานวิทยาศาสตร ผานการลงมือปฏิบัติดวยตนเองอยาง
สรางสรรคผานกิจกรรมตาง ๆ เชน กิจกรรม Elephant toothpaste กิจกรรมสนุกกับการทดลองกาซคารบอนไดออกไซด กิจกรรมไขเดงดึ๋ง/จุดศูนยถวง/แรงตึงผิว กิจกรรมปฏิกิริยาเคมีใน
ชีวิตประจําวัน กิจกรรมดอกไมบอกความชื้นและลูกเดงดึ๋ง และกิจกรรมสนุกกับแมเหล็ก เปนตน, โครงการสงเสริมการจัดกิจกรรมในศูนย ACT STEM Center มีการพัฒนาและสงเสริมผู
เรียนทางดานวิทยาการคํานวณ (Coding) อยางเหมาะสมในแตละชวงวัย ผานโปรแกรม Code.org บอรด KidBright มุงเนนใหผูเรียนไดพัฒนากระบวนการคิดเชิงตรรกะรวมกับความคิด
สรางสรรค ฝกฝนการลําดับขั้นตอนการคิดวิเคราะหเพื่อวางแผนอยางเปนระบบนั้นมี เพื่อสามารถดําเนินงาน หรือแกไขปญหานั้นเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยผูเรียนไดรับการฝกฝนการ
สรางชุดคําสั่งควบคุมการทํางานของบอรดผานโปรแกรมสรางชุดคําสั่งที่ใชงานงาย โดยลากบล็อกคําสั่งมาวางตอกัน (Drag and drop) รวมถึงมีการนํา Blockly มาผสมผสานเปนบล็อกคําสั่ง
อยางงาย ชุดคําสั่งที่ถูกสรางดังกลาวจะสงไปที่บอรดใหทํางานตามที่กําหนดไว เชน การกําหนดใหตัวละครเคลื่อนที่ การเปด-ปดไฟตามเวลาที่กําหนด รวมทั้ง การฝกทักษะการควบคุมหรือ
เพิ่มความรูทางดานการสั่งการและการตั้งโปรแกรมเพื่อควบคุมหุนยนต Sphero Bolt ใหไปในทิศทางที่กําหนด, โครงการพัฒนานักเรียนหองเรียน STEM KIDS (ระดับประถมศึกษาศึกษา) ซึ่ง
มีการจัดกิจกรรม STEM Activities ในรูปแบบบูรณาการ STEM Education ภายใตหัวขอ "Jurassic Park" กิจกรรมการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การแกปญหาเกี่ยวกับการ
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เคลื่อนที่ของจรวด, การลดแกสเรือนกระจก เปนตน ซึ่งมีการแบงกิจกรรมเปนฐาน เนนการนํากระบวนการสะเต็มศึกษา มาใชในชีวิตประจําวัน ที่ใชพัฒนาการคิดแกปญหาอยางสรางสรรค
นอกจากนี้ สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) รวมกับศูนยพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ไดมีการจัดกิจกรรมสงเสริม
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรผานระบบออนไลน โปรแกรม ZOOM ในหัวขอกิจกรรม ของเลนแมเหล็ก และ กลม กลม กับคณิตศาสตร
สงผลใหผูเรียนรอยละ 95.06 มีความสามารถในการคิดจําแนกแยกแยะ ใครครวญ ไตรตรองอยางรอบคอบโดยใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจอยูในระดับดีขึ้นไป ผูเรียนรอยละ
94.07 มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอยูในระดับดีขึ้นไป และผูเรียนรอยละ 94.03 มีการแกปญหาอยางมีเหตุผลอยูในระดับดีขึ้นไป บรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว
นอกจากนี้ ผลจากการพัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถในการวิเคราะหและคิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกปญหา สงผลใหผูเรียนไดรับรางวัลจาก
การแขงขันรายการตาง ๆ ดังนี้

1. ทีมผูเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและทีมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงรียนอัสสัมชัญธนบุรี จํานวน 3 ทีม ไดรับรางวัลชมเชย จากการเขารวมแขงขันตอบปญหาทางวิทยาศาสตร
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2564 จัดโดยองคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ (อพวช.) รวมกับ สมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภและคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต ซึ่งเปนกิจกรรมวิทยาศาสตรสําหรับเยาวชนศูนยภาคกลางประจําป 2564 เพื่อคัดเลือกตัวแทนของภาคกลางเขารวมการแขงขันระดับ
ประเทศ

2. ทีมผูเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ในฐานะตัวแทนประเทศไทยไดรับรางวัลชนะเลิศการแขงขันระดับเอเชีย จากการแขงขันเขียนโปรแกรมควบคุมหุนยนตผูชวยนักบินอวกาศ
Astrobee ขององคการบริหารการบินและอวกาศแหงชาติ (NASA) ซึ่งจัดการแขงขันโดย JAXA ประเทศญี่ปุน

3. ผูเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย จํานวน 2 คน ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง จากการแขงขันโครงการอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ประจําปการศึกษา 2563
วิชาวิทยาศาสตร ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จัดโดยสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี (สสวท.)

4. ผูเรียนชมรมหุนยนต ACT Robot Club ไดรับรางวัลชนะเลิศ จากการแขงขันหุนยนตชิงแชมปประเทศไทย รายการ MakeX Robotics Competition Thailand 2021 ไดสิทธิเปน
ตัวแทนประเทศไทย ไปรวมการแขงขัน World Robotics Competition ณ ประเทศจีน

5. ผูเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ไดรับการคัดเลือกเขารวมโครงการโอลิมปกวิชาการ (สอวน.) คาย 1 วิชาภูมิศาสตร จํานวน 3 คน, วิชาชีววิทยา จํานวน 2 คน วิชาฟสิกส จํานวน 1 คน
และวิชาคณิตศาสตร จํานวน 1 คน

1.1.3 ความสามารถในการสรางนวัตกรรม
โรงเรียนไดมีการกําหนดนโยบายไวในพันธกิจขอที่ 6 พัฒนาระบบการสรางสรรคนวัตกรรมการศึกษาและยุทธศาสตรที่ 7 พัฒนานวัตกรรมการศึกษาใหมีคุณภาพมาตรฐานสากล
โรงเรียนนํานโยบายสูการปฏิบัติโดยในดานการจัดการเรียนรู ครูจัดการเรียนการสอนที่เนนใหผูเรียนมีการสรางผลงาน นวัตกรรม โครงงาน มุงเนนใหผูเรียนมีความสามารถในการรวบรวม
ความรูไดทั้งดวยตนเองและการทํางานเปนทีม เชื่อมโยงความรูและประสบการณมาใชในการสรางสรรคสิ่งใหม ๆ โดยใหระดับชั้นประถมศึกษาตอนตน มีการจัดกิจกรรมการนําเศษวัสดุเหลือ
ใชมาประดิษฐเปนของเลน ของใชตามจินตนาการของผูเรียน โดยการทําเปเปอรมาเช และการออกแบบสิ่งประดิษฐของเลนหรือของใช โดยมีแมเหล็กเปนสวนประกอบ ระดับประถมศึกษา
ตอนปลาย มีกิจกรรมการเขียนโปรแกรมเกมนินจา ที่ใหผูเรียนออกแบบและเขียนโปรแกรมที่มีการใชเหตุผลเชิงตรรกะอยางงาย เพื่อตรวจหาขอผิดพลาดและแกไข การเขียนโปรแกรมแสง
สวางและอุณหภูมิ การสรางเกมจากบทเรียนผานสื่อการสอนไมโครคอนโทรเลอรขนาดเล็กที่สามารถเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรลงไปไดโปรแกรม (Micro:bit) มีการสงเสริมใหผูเรียนทางดาน
วิทยาการคํานวณอยางเหมาะสมกับวัยของผูเรียนในแตละชวงชั้น โดยในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน มีกิจกรรม Robotics ใหผูเรียนไดนําความรูเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
หรือการเขียนชุดคําสั่งของโปรแกรมคอมพิวเตอรดวยโคดมาใชในการออกแบบคําสั่งควบคุมหุนยนตใหทํางานตามเงื่อนไขที่กําหนดให โดยผูเรียนไดลงมือจริงในการประกอบหุนยนต และได
ชวยกันทํางานเปนทีม โครงงานออกแบบบานในอนาคต ซึ่งใหผูเรียนนําหลักวิศวกรรมพื้นฐาน หลักฟสิกส มาประยุกตรวมการออกแบบดวยระบบโปรแกรม 3 มิติ เพื่อออกแบบบานใน
อนาคต กิจกรรม Project Design กิจกรรม ACT FUN FEST ที่มีการปรับการเรียนการสอนใหสอดคลองกับสถานการณ โดยผูเรียนมีการประยุกตใชอุปกรณที่มีใกลตัวและสรางสรรคสิ่งที่นํา
มาอํานวยความสะดวกในการดําเนินชีวิตสรางเปนนวัตกรรม และกิจกรรม “EN’SCI Research Talk”ที่ใหผูเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายนําเสนอ แบบเสนอโครงการวิจัย (Project
Proposal) ซึ่งมีหัวขอเกี่ยวกับสาขาชีววิทยา เคมี ฟสิกส วิศวกรรม ตลอดจนคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
สงผลใหผูเรียนรอยละ 97.30 มีความสามารถในการรวบรวมความรูไดทั้งตัวเองและการทํางานเปนทีมอยูในระดับดีขึ้นไป และผูเรียนรอยละ 92.72 มีความสามารถในการสราง
นวัตกรรมและผลงาน/ชิ้นงานอยางเหมาะสมในแตระดับชั้น อยูในระดับดีขึ้นไป อยางไรก็ตามผูเรียนบางสวนยังตองไดรับการพัฒนาความสามารถในการเชื่อมโยงองคความรูและประสบการณ
ในการสรางสรรคสิ่งใหม ๆ เชน แนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงานหรือผลผลิต
นอกจากนี้ ผลจากการพัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถในการสรางนวัตกรรม สงผลใหผูเรียนไดรับรางวัลจากการแขงขันรายการตาง ๆ ดังนี้

1. ทีมผูเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในนามทีม “ลูกเรือหานเปดและเปดหาน” ไดเขารวมการแขงขันรุน Fly Weight ระดับมัธยมปลายหรือเทียบเทา ใน
โครงการประกวดแนวคิดนวัตกรรมอาหาร Food Innopolis Innovation Contest 2021 : Food Heritage Innovation and Future Life Style Food Innovation “Local
Wisdom to Global Living” จัดโดยสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) รวมกับบริษัทในเครือบุญรอดบริวเวอรี่ ซึ่งผลงาน “วุนกรอบจากใบเครือหมา
นอย” ของทีมผูเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีไดรับรางวัล “Popular vote” และ “Best Presentation award”

2. ผูเรียนหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตรฯ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ทีม Try-Catch และ ทีม NoNameNoNeed จํานวน 2 ทีม ผานการคัดเลือกใหเขารวมการแขงขันในโครงการ "นวัตกร
รุนเยาวตะลุยอวกาศ" จากสมาคมนิวเคลียรแหงประเทศไทย โดยจะไดรับการอบรมและเขารวมการแขงขันสรางสรรคนวัตกรรมขั้นสูงในรอบตอไป
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3. ทีมผูเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ระดับชั้นมัธยมศึกษา ไดรับรางวัลเหรียญเงิน จากผลงานนวัตกรรม“ระบบคัดกรองทางดานสุขภาพอัจฉริยะ” (Intelligent hygienic screening)
จากการเขารวมประกวดโครงการประกวดสิ่งประดิษฐและนวัตกรรม “Thailand New Gen Inventors Award” (I-New Gen Award 2021-2022)

1.1.4 ความสามารถในการใชเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร
โรงเรียนไดมีการกําหนดนโยบายไวในยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนใหมีมาตรฐานสากล และกลยุทธที่ 2.5 พัฒนาสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูยุค Digital Age
ในการเรียนการสอนมีการสอดแทรกความรู และเนื้อหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อใหผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดอยางเหมาะ
สม ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ ผูเรียนมีทักษะการใชโปรแกรม ไดแก โปรแกรม Microsoft Word โปรแกรม Microsoft Excel โปรแกรม Paint การเขียนโปรแกรบล็อกผานโปรแกรม
Scratch การเขียนโคด โดยใชบอรดไมโครคอนโทรลเลอรเพื่อการเรียนรู (micro:bit) โปรแกรม PowerPoint การใชงาน E-mail และ Google form โปรแกรมภาษาซีเบื้องตน โปรแกรม
ไมโครคอนโทรลเลอร โปรแกรมภาษา Python โปรแกรม Adobe Animate การจําลองการทํางานบนอินเทอรเน็ต การสราง YouTube Channel และโปรแกรมการตัดตอวีดีโอโดยการใช
สมารทโฟน ซึ่งผูเรียนสามารถนําความรูที่ไดมาใชในชีวิตประจําวัน สรางผลงาน/ชิ้นงานดังนี้คือ การสรางเกมอยางงาย การสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ต การเขียนโปรแกรมอยางงาย การใช
ตารางคํานวณเพื่อประมวลผลขอมูล การออกแบบและเขียนโปรแกรมที่ใชตรรกะและฟงกชันในการแกปญหา การสรางชิ้นงานภาพเคลื่อนไหวดวย Symbol การเผยแพรผลงานผาน
YouTube Channel มีการจัดนิทรรศการผลงานผูเรียนแผนการเรียน Digital Arts ในรูปแบบ Metaverse ผานเว็บไซต Spatial.io ซึ่งผูเชาชมงานจะไดอวตาร (avatar) เปนกราฟก 3 มิติ
แทนตัวผูเขารวมงานเวลาทํากิจกรรมใน Metaverse, กิจกรรมใหความรูออนไลนในหัวขอ Cyber Bullying เพื่อแนะนําเกี่ยวกับการใชสื่อออนไลนอยางไรใหเหมาะสม และหลีกเลี่ยง
พฤติกรรมกลั่นแกลงกันบนโลกออนไลน นอกจากนี้ ไดมีการนําผูเรียนชมรม ACT Media เขารวมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อสรางสรรคในรูปแบบออนไลน (Virtual Class) ซึ่งผู
เรียนไดรับประสบการณจากทีมงานของทางรายการ“คนบันดาลไฟ” และ “กบนอกกะลา” ในการใหแนวทางการนําเสนอผลงานอยางมืออาชีพ จากการพัฒนา สงผลใหผูเรียนรอยละ 83.24
มีความสามารถในการใชเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารอยูในระดับดีขึ้นไป ผูเรียนรอยละ 100 มีความสามารถในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองและ
สังคมในดานการเรียนรู การสื่อสาร การทํางานอยางสรางสรรคและมีคุณภาพอยูในระดับดีขึ้นไป
นอกจากนี้ ผลจากการพัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถในการใชเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร สงผลใหผูเรียนไดรับรางวัลจากการแขงขันรายการตาง ๆ ดังนี้

1. ผูเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ทีม Identation Error จํานวน 3 คน ไดรับการคัดเลือกใหเปนตัวแทนประเทศไทยในการเขารวมการแขงขันรายการ The 2nd Kibo Robot
Programming Challenge (Kibo-RPC) จัดโดยองคกรสํารวจอวกาศญี่ปุน (Japan Aerospace Exploration Agency: JAXA) และองคการบริหารการบินและอวกาศแหงชาติสหรัฐ
(National Aeronautics and Space Administration: NASA) โดยในรอบProgramming Skills ทีมผูเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีไดรับรางวัลชนะเลิศ ดวยคะแนน 89.82 pt(A
Class) สวนในรอบ The Final Round เปนการเขียนโปรแกรมดวยภาษา Java ผานทางออนไลน เพื่อควบคุมการทํางานของหุนยนต Astrobee ที่คอยชวยเหลือนักบินอวกาศใน
สถานีอวกาศนานาชาติใหเคลื่อนที่ไปอาน QR Code และยิงแสงเลเซอรเขาเปาหมาย ซึ่งทีมผูเรียนของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีสามารถทําคะแนนไดสูงสุดของการแขงขัน ไดรับรางวัล
ชนะเลิศ “The Best Achievement Onboard Award, 1st Place Winner” โดยในการแขงขันครั้งนี้ มีทีมตัวแทนเยาวชน จํานวน 9 ประเทศจากภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก ไดแก
ญี่ปุน ออสเตรเลีย บังคลาเทศ อินโดนีเซีย มาเลเซีย นิวซีแลนด สิงคโปร ไตหวันและไทย เขารวมแขงขันในรายการดังกลาว

2. ทีมผูเรียนระดับประถมศึกษาและทีมผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมจํานวน 2 ทีม ผานการคัดเลือกและรับทุนสนับสนุน จากการแขงขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรแหง
ประเทศไทย โดยมีผลงานการพัฒนาโปรแกรม Studicise และโปรแกรม Domacod ในขอเสนอโครงการระบบชวยเหลือแบบชาญฉลาด จัดโดยสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงประเทศไทย (สวทช.)

3. ผูเรียนชมรม ACT Media ไดเขารวม การประกวดคลิปวีดีโอและอินโฟกราฟก ในโครงการ DigiFam Award ครั้งที่ 3 ภายใตโครงการ “Healthy Digital Family เสพสื่อ ใชสติ มี
สไตล ใหสตรอง” ในประเภทคลิปวีดิโอ 1 ผลงาน และประเภท Infographic อีก 6 ผลงาน ซึ่งผลงานคลิปวีดิโอของผูเรียนชมรม ACT Media ผานเขารอบ 30 ทีมสุดทาย

4. ผูเรียนชมรม ACT Media ไดเขารวมการประกวดคลิปวีดีโอ โครงการกบจูเนียร Bio Teenergy “วัยรุนไทยรูใชพลังงานไบโอ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน” ซึ่งผลงานผูเรียน
ชมรม ACT Media ไดเขาชิงรางวัลเทคนิคพิเศษยอดเยี่ยม และ เขาชิงรางวัลยอดเยี่ยมดานเนื้อหา Biomass โดยผลงานเรื่อง “พลังงานลําไผ” ไดรับรางวัลชมเชย

1.1.5

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี มีเปาหมายใหผูเรียนมีคุณภาพมาตรฐานสากลและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น จึงไดกําหนดไวในพันธกิจขอที่ 2 วาดวย ยกระดับคุณภาพการศึกษา

โรงเรียนใหมีมาตรฐานสากลและ ยุทธศาสตรที่ 2 วาดวย การยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนใหมีมาตรฐานสากล โดยกําหนดกรอบตัวชี้วัดความสําเร็จที่สําคัญ ไดแก ผูเรียนมีมาตรฐาน
สากลเปนเลิศดานวิชาการ สื่อสารไดอยางนอย 2 ภาษา ลํ้าหนาดวยความคิดสรางสรรคและมีผลการทดสอบระดับชาติสูงกวาคาเฉลี่ย T-Score 40 มีโครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมศักยภาพผู
เรียนในดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รวมทั้งการทดสอบระดับชาติ ไดแก กิจกรรม “คายโอลิมปกวิชาการ” เพื่อสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการในรายวิชาเคมี ชีววิทยา ฟสิกส และ
คณิตศาสตร โครงการเพิ่มผลสัมฤทธิ์เนนกระบวนการคิด โครงการสงเสริมศักภาพดานคณิตศาสตร กิจกรรมการแขงขันวิชาการภายใน ระดับประถมศึกษาปที่ 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปที่ 6
กิจกรรม Reach the top กิจกรรมเตรียมความพรอมการทดสอบ O-NET ใหแกผูเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มัธยมศึกษาปที่ 3 และมัธยมศึกษาปที่ 6 สงผลใหเกิดผลสัมฤทธิ์กับผู
เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย 8 กลุมสาระการเรียนรูที่มีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป รอยละ 85.24 ไมบรรลุตามเปาหมายที่
กําหนดไว
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ตารางแสดงจํานวนรอยละของผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ระดับ 3-4
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 - มัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2564

กลุมสาระการเรียนรู

ป.1

ป.2

ป.3

ป.4

ป.5

ป.6

ม.1

ม.2

ม.3

ม.4

ม.5

ม.6

คาเฉลี่ยของ
รอยละ

ภาษาไทย

99.79 100.00 100.00 99.34 99.56 98.47 58.69 64.17 68.34 59.59 55.22 55.88

79.92

คณิตศาสตร

100.00 99.78 100.00 99.12 84.51 92.58 61.82 84.54 55.86 87.07 82.23 75.04

85.21

วิทยาศาสตร

100.00 99.57 99.55 95.81 98.67 93.09 62.25 80.90 64.85 86.33 85.79 84.47

87.61

สังคมศึกษา

100.00 100.00 100.00 99.56 100.00 97.61 77.84 81.44 82.83 88.57 76.65 68.96

89.46

สุขศึกษา และพลศึกษา

100.00 100.00 100.00 99.34 100.00 100.00 97.26 92.22 89.95 69.74 82.64 86.09

93.10

ศิลปะ

100.00 100.00 100.00 99.34 93.14 80.05 82.89 78.26 63.13 79.25 79.29 62.62

84.83

การงานอาชีพ

100.00 100.00 99.55 97.14 97.79 95.40 82.90 80.83 75.00 64.32 46.03 47.62

82.21

ภาษาตางประเทศ

99.37 99.57 98.66 98.02 92.26 77.75 49.93 66.88 62.44 75.27 71.31 63.14

79.55

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุก
99.90 99.87 99.72 98.46 95.74 91.87 71.70 78.65 70.30 76.27 72.40 67.98
กลุมสาระ

85.24

หมายเหตุ การคิดคาเฉลี่ยทําโดยการคิดรวมระหวางวิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติม
ขอมูลจาก งานวัดผลและวิจัย
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ตารางแสดงผลการทดสอบขอมูลผูเรียนที่มีความกาวหนา ตามขีดจํากัดลางของผลการทดสอบระดับชาติ
กลุมสาระการเรียนรู

ภาษาไทย

ผลการทดสอบระดับชาติ

จํานวนผูเรียน

ป.6

ม.3

ม.6

จํานวนผูเรียนที่มีผลการทดสอบระดับดี

161

61

2

จํานวนผูเขาสอบทั้งหมด

205

65

2

รอยละ

78.54

93.85

100.00

จํานวนผูเรียนที่มีผลการทดสอบระดับดี

165

52

1

จํานวนผูเขาสอบทั้งหมด

205

65

2

รอยละ

80.49

80.00

50.00

จํานวนผูเรียนที่มีผลการทดสอบระดับดี

145

55

1

จํานวนผูเขาสอบทั้งหมด

205

65

2

รอยละ

70.73

84.62

50.00

เฉลี่ย

90.80

ผลประเมิน

คณิตศาสตร

70.16

ผลประเมิน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

68.45

ผลประเมิน

สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม

จํานวนผูเรียนที่มีผลการทดสอบระดับดี

1

จํานวนผูเขาสอบทั้งหมด

2

รอยละ

50.00

50.00

ผลประเมิน

ภาษาตางประเทศ

จํานวนผูเรียนที่มีผลการทดสอบระดับดี

201

60

2

จํานวนผูเขาสอบทั้งหมด

205

65

2

รอยละ

98.05

92.31

100.00

96.79

ผลประเมิน
สรุปผลตารางที่ 5.4 ผูเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติ ระดับดี คิดเปนรอยละ

79.88
ขอมูลจาก งานวัดผลและวิจัย
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ตารางแสดงคารอยละของผูเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มัธยมศึกษาปที่ 3 และ มัธยมศึกษาปที่ 6
ที่มีผลสอบระดับชาติสูงกวาคา T-Score 40 ปการศึกษา 2564
ระดับชั้น

วิชา

คา T-Score 40

จํานวน นร.
ที่เขาสอบ (คน)

จํานวน นร.
ที่ T-Score>=40

คิดเปนรอยละ

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6

ภาษาไทย

33.85

205

197

96.10

คณิตศาสตร

22.79

205

196

95.61

วิทยาศาสตร

22.22

205

194

94.63

ภาษาอังกฤษ

19.45

205

205

100.00

เฉลี่ย
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

96.59

ภาษาไทย

34.60

65

64

98.46

คณิตศาสตร

9.89

65

65

100.00

วิทยาศาสตร

21.50

65

64

98.46

ภาษาอังกฤษ

16.81

65

65

100.00

เฉลี่ย
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6

99.23

ภาษาไทย

30.85

2

2

100.00

คณิตศาสตร

7.26

2

2

100.00

วิทยาศาสตร

19.76

2

2

100.00

สังคมศึกษา

27.94

2

2

100.00

ภาษาอังกฤษ

11.78

2

2

100.00

เฉลี่ย

100.00

เฉลี่ยรวม

98.61
ขอมูลจาก งานวัดผลและวิจัย

จากการสงเสริมผูเรียนทางดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สงผลให

1. มีนักเรียนที่ผานการคัดเลือกเขาคาย 1 มูลนิธิสงเสริมโอลิมปกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตรศึกษาในพระอุปถัมภสมเด็จพระเจาพี่นางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนากรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร (สอวน.) วิชาภูมิศาสตร จํานวน 3 คน วิชาชีววิทยา จํานวน 2 คน วิชาฟสิกส จํานวน 1 คนและวิชาคณิตศาสตร จํานวน 1 คน

2. มีผูเรียนระดับมัธยมศึกษา ไดรับคะแนนสอบสูงสุดของประเทศจากการสอบวัดความรูเคมีระดับชาติ The International Chemistry Quiz (ICQ) 2021 จัดโดย The Royal
Australian Chemical Institute โดยมีผูเรียนสอบไดคะแนนสูงสุดของประเทศ ระดับ “High distinction excellence” จํานวน 1 คน และระดับ “High distinction” จํานวน 6
คน

3. มีผูเรียนที่ไดรับรางวัลเหรียญเงิน, เหรียญทองแดงและรางวัลชมเชย จํานวน 3 คน จากโครงการประเมินและพัฒนาสูความเปนเลิศทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร (TEDET) ประจํา
ป พ.ศ. 2564

4. ผูเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายและระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 16 คน โดยไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง พรอมเหรียญรางวัล จํานวน 12 คน ไดรับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญเงิน พรอมเหรียญรางวัล จํานวน 2 คน และไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง พรอมเหรียญรางวัล จํานวน 2 คน จากการเขารวมโครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษ
ระดับประเทศ ครั้งที่ 2 รายการ TESET (Thailand English Skills Evaluation Test) ประจําป 2563

5. ผูเรียนระดับประถมศึกษา จํานวน 1 คน ไดรับประกาศนียบัตรเหรียญทอง วิชาคณิตศาสตรระดับประถมศึกษาตอนปลายการแขงขันโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)
ประจําปการศึกษา 2564 (รอบคัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัด)
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1.1.6 ความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี มีนโยบายจึงไดกําหนดไวในยุทธศาสตรที่ 1 ฟนฟูการจัดการศึกษาใหบรรลุตามทิศทางการศึกษาในแนวมงฟอรต โรงเรียนไดสงเสริมใหผูเรียนมีความรู ทักษะ
พื้นฐานและเจตคติที่ดีตองานอาชีพ ในดานการจัดการเรียนรู ไดกําหนดใหครูจัดการเรียนการสอนที่เนนใหผูเรียนมีความรู ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีในการศึกษาตอ รวมทั้งมีความรู
ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีในการจัดการ การทํางานหรืองานอาชีพ ในการจัดการเรียนการสอนของกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ไดมุงเนนใหผูเรียนระดับประถมศึกษา
ไดเรียนรูความหมายและความสําคัญของอาชีพตาง ๆ การสํารวจตนเองเพื่อวางแผนในการเลือกอาชีพ มีความรูสึกที่ดีตออาชีพ ปลูกฝงคุณธรรมในการประกอบอาชีพ อาชีพในอนาคต รวม
ทั้งการแบงปนในเรื่องอาชีพตาง ๆ จากผูปกครองของผูเรียน รวมทั้งไดรับการปลูกฝงลักษณะนิสัยในการทํางานใหมีความกระตือรือรน ตรงตอเวลา มีการปฏิบัติตามขั้นตอนของกระบวนการ
ทํางาน การมีสวนรวมในการทํางานกลุม ผูเรียนระดับมัธยมศึกษาไดเรียนรูเกี่ยวกับแนวทางสูอาชีพรวมทั้งการไดลงมือปฏิบัติเพื่อเรียนรูทักษะดานตาง ๆ ที่สามารถนําไปสูอาชีพในอนาคตของ
ตนเองได เชน กิจกรรมการทําอาหารประเภทตาง ๆ การเย็บผาที่รองของรอนจากเศษเสื้อผาเกา การสานกระติบจากวัสดุธรรมชาติ, กิจกรรมนําเสนอสินคาผานแพลตฟอรมโซเชียลมีเดียตาง
ๆ เชน Facebook Instagram, กิจกรรมการออกแบบบรรจุภัณฑ CUP OF HYDRO CLAY ภายใตแนวคิด “Design for good X green product”, กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการผานทาง
ระบบออนไลน โดยอาจารยประจําสาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร วิทยาลัยดุสิตธานี หัวขอ “การสรางแรงบันดาลใจนธุรกิจอาหาร”และกิจกรรมเรียนรูการเปนนัก
ลงทุนรุนใหมในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยสําหรับผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนการจัดการธุรกิจ เปนตน ในสวนของหนวยงานแนะแนวมีการประสานงานกับระดับ
ชั้นตาง ๆ สอดแทรกใบความรูดานอาชีพใหกับผูเรียนและทําความเขาใจในอาชีพผานทางชองทางFacebookของหนวยงาน มีการอบรมในรูปแบบออนไลนผานแพลตฟอรม WebEx เกี่ยวกับ
การแผนการเรียนตาง ๆ ใหแกผูเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และมัธยมศึกษาปที่ 3 มีการติดตามผลของผูเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มัธยมศึกษาปที่ 3 และมัธยมศึกษาปที่ 6
ในการศึกษาตออยางเปนระบบ ผูเรียนไดรับการดูแล สนับสนุนและชวยเหลือตามความตองการของผูเรียนในดานการศึกษาตอและอาชีพ ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรค
ไวรัสติดเชื้อโคโรนา (COVID-19) ทําใหในปการศึกษา 2564 งานแนะแนวไมสามารถดําเนินการโครงการตะกราคณะได ซึ่งโครงการดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมใหผูเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรูจักตนเอง สามารถกําหนดเปาหมาย ความถนัด ความสนใจในสิ่งที่เปนไปได มองตามสภาพความเปนจริง และวางแผนการศึกษาและการประกอบอาชีพของตนเอง
ในอนาคต แตไดมีการปรับรูปแบบใหสอดคลองกับสถานการณ โดยมีการจัดอบรมออนไลนผานทางแพลตฟอรม WebEx เพื่อแนะนําหลักสูตรและคณะตาง ๆ ใหแกผูเรียน เชน การอบรม
เกี่ยวกับจัดทําแฟมสะสมผลงานใหกับผูปกครองและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (TECH & TRICK PORTFOLIO), ขอมูลเกี่ยวกับระบบ TCAS, การเตรียมความพรอมสูคณะ
อินเตอร และการสอบเขาแพทย-ทันตะ รอบ Portfolio" โดย Ignite by Ondemand, การแนะนําคณะหลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล,การแนะนําคณะหลักสูตร (Digital design
and Creative technology) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี, การแนะนําคณะหลักสูตร มหาวิทยาลัย Stamford International University, การแนะนําคณะหลักสูตร
จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาคบริการและการทองเที่ยวอยางยั่งยืน และหลักสูตรศิลปศาต
รบัณฑิต สาชาวิชาภาษาและการสื่อสารระหวางวัฒนธรรม เปนตน
นอกจากนี้ โรงเรียนมีงานสงเสริมนักกีฬาโครงการพิเศษ สโมสรนักกีฬาวายนํ้าโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี และศูนยกีฬาที่มุงสงเสริมและพัฒนาผูเรียนที่มีความสามารถทางดานกีฬา
ประเภทตาง ๆ เชน ฟุตบอล บาสเกตบอล วายนํ้า ปนหนาผา เทนนิส แบดมินตัน กอลฟ ยิมนาสติก และเทควันโด ใหกาวสูการเปนนักกีฬาอาชีพ ซึ่งจากการสงเสริมและพัฒนาผูเรียน ทําให
ผูเรียนประสบความสําเร็จในการแขงขันรายการตาง ๆ เพื่อกาวสูการเปนนักกีฬาอาชีพอยางมีศักยภาพ ไดแก

1. ทีมนักกีฬาฟุตบอลของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (Assumption United) ไดรับรางวัลชนะเลิศ จากการแขงขันฟุตบอลรายการ SAT Football Thailand Championship 2021
"แชมป ชน แชมป" รุน 13 ป ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดเชียงราย จัดโดยการกีฬาแหงประเทศไทย, ไดรับรางวัลชนะเลิศ จากการแขงขันฟุตบอลนักเรียนรายการกรมพลศึกษา รุน 14
ป ประเภท ก ประจําปการศึกษา 2564 ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแหงชาติ จัดโดยกรมพลศึกษา, ไดรับรางวัลชนะเลิศ จากการแขงขันฟุตบอลนักเรียนชิงถวยพระราชทานสมเด็จ
พระเจาลูกเธอ เจาฟาสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในรายการกรมพลศึกษา รุน 16 ป ประเภท ก ประจําปการศึกษา 2564 ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแหงชาติ จัดโดยกรม
พลศึกษา
ทั้งนี้ ผูเรียนที่เปนนักกีฬาฟุตบอลของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 12 คน ไดรับการคัดเลือกใหเขารวมโครงการศูนยบมเพาะนักกีฬาฟุตบอล
เยาวชนชั้นเลิศ Football Excellent Center ซึ่งจัดตั้งโดยการกีฬาแหงประเทศไทย (กกท.) เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนของประเทศไทยที่มีทักษะดี และมีความตั้งใจ
ผานกระบวนการคัดเลือกอยางเปนระบบ มาเก็บตัวฝกซอมรวมกันดวยหลักสูตรที่ไดมาตรฐานการรับรองจากสหพันธฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) รวมถึงการเสริมดวยวิทยาศาสตร การกีฬา ซึ่ง
จะสามารถพัฒนาตอยอดไปเปนนักกีฬาอาชีพไดอยางยั่งยืน

2. ทีมนักกีฬาบาสเกตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ไดรับรางวัลชนะเลิศ จากการแขงขันบาสเกตบอลสามคน รุน 16 ป รายการ 3X3 Thai Basketball Invitation 2021 จัดโดย สมาคม
กีฬาบาสเกตบอลสามคน รวมกับ บริษัท ชูตอิท จํากัด, ไดรับรางวัลชนะเลิศ จากการแขงขันบาสเกตบอล 3x3 รุน 16 ปชาย เนื่องในวันกีฬาแหงชาติ 2564 จัดโดยสมาคมกีฬา
บาสเกตบอลแหงประเทศไทย รวมกับ กรมพลศึกษา, ไดรับรางวัลชนะเลิศ จากการแขงขันบาสเกตบอล 3x3 ประจําป พ.ศ.2564 รุนอายุ 16 ปชาย จัดโดยสมาคมกีฬาบาสเกตบอล
แหงประเทศไทย รวมกับกรมพลศึกษา
ทั้งนี้ ผูเรียนที่เปนนักกีฬาบาสเกตบอลของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จํานวน 43 คน ไดสังกัดสโมสรบาสเกตบอลไฮ-เทค (Hitech Basketball Club) ซึ่งเปนสโมสรบาสเกตบอลที่
มีชื่อเสียงระดับประเทศและมีผูเลนในระดับอาชีพจํานวนมาก

3. นักกีฬาเทนนิสของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จํานวน 1 คน ผานการคัดเลือกใหเปนนักกีฬาเทนนิสทีมชาติชุดใหญ ในโครงการเตรียมความพรอมสําหรับทีมชาติไทยชุดใหญ ประจําป
2565 และไดรับตําแหนงอันดับ 9 ของโลก จากการแขงขันเทนนิสชิงแชมปโลก ประเภททีมหญิง รุนอายุไมเกิน 16 ป รายการ "จูเนียร บิลลี จีน คิง คัพ บาย บีเอ็นพี พาริบาส 2021"
รอบ 16 ทีมสุดทายของโลก ที่เมืองอันตัลยา ประเทศตุรกี, ไดรับรางวัลชนะเลิศ ประเภทหญิงเดี่ยว จากการแขงขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ ไอทีเอฟ เวิลด เทนนิส ทัวร จูเนียรส
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เกรด 4 รายการ PTT-ITF JUNIOR J4 และไดรับรางวัลชนะเลิศ ประเภทหญิงเดี่ยว รอบชิงชนะเลิศ จากการแขงขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ ไอทีเอฟ เวิลด เทนนิส ทัวร จูเนียรส
เกรด 5 รายการ PTT - ITF JUNIOR J5

4. นักกีฬาเทเบิลเทนนิสของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จํานวน 1 คน ไดรับการคัดเลือกเปนตัวแทนเยาวชนทีมชาติไทย เทเบิลเทนนิส รุนอายุไมเกิน 15 ป ชุด A, ไดรับรางวัลชนะเลิศ
ประเภทชายเดี่ยว รุนอายุไมเกิน 13 ป จากการแขงขันกีฬาเทเบิลเทนนิสเพื่อความชนะเลิศแหงประเทศไทย ชิงถวยพระราชทาน ประจําป 2564 และไดรับรางวัลชนะเลิศ ประเภททีม
ชายรุนอายุไมเกิน 15 ป และทีมชายรุนอายุไมเกิน 17 ป จากการแขงขันเทเบิลเทนนิส รายการM Electrolyte Club Table Tennis Championships 2021
จากการพัฒนา สงผลใหผูเรียนรอยละ 95.76 มีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีในการศึกษาตอ ไมบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว และผูเรียนรอยละ 82.22 มีความรู ทักษะพื้น
ฐานและเจตคติที่ดีในการจัดการ การทํางานหรืองานอาชีพ ไมบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคไวรัสติดเชื้อโคโรนา (COVID-19) ทําใหผูเรียน
สวนหนึ่งขาดการสงงาน ทําใหมีผลตอการประเมินประเด็นการพิจารณาดานการมีความรู ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีตองานอาชีพของผูเรียน

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน
1.2.1 การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี มุงเนนพัฒนาผูเรียนใหเปนบุคคลทั้งครบ คือ พัฒนารางกาย สติปญญา อารมณและจิตใจ เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะและคานิยมที่พึงประสงค
ยึดมั่นในสัจธรรม มีความวิริยะ อุตสาหะและมีความรับผิดชอบตอสังคม ตามอัตลักษณการศึกษามูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย จึงไดมีการกําหนดไวใน แผนพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษาของโรงเรียน ปการศึกษา 2560 - 2564 พันธกิจขอที่ 1 วาดวย การจัดการศึกษาตามทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอรต โดยมีจุดเนนในการพัฒนาระบุไวในกลยุทธที่ 1.1 พัฒนาผู
เรียนในการแสวงหาสัจธรรมของชีวิตตามคุณคาพระวรสาร 12 ประการ มีวิริยะ อุตสาหะ รับผิดชอบตอสังคม และกลยุทธที่ 1.3 จัดการศึกษาเพื่อสงเสริม การเคารพศักดิ์ศรีของความเปน
มนุษย สิทธิมนุษยชน สิทธิเด็ก ความยุติธรรมและสันติ ซึ่งสอดคลองกับคุณลักษณะอันพึงประสงค ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และไดมีการนํานโยบายสู
การพัฒนาและผานการจัดการเรียนรูและกิจกรรมตาง ๆ ของกลุมสาระเรียนรูตาง ๆ และหนวยงานอื่น ๆ ของโรงเรียน ดังนี้

1. รักชาติ ศาสน กษัตริย - ไดมีการสงเสริมใหผูเรียนเปนพลเมืองดีของชาติ จัดการสอนที่สงเสริม ความรักชาติ ศาสน กษัตริยใหผูเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่1ถึงระดับ
มัธยมศึกษาปที่5 ในรายวิชาหนาที่พลเมืองตามตัวชี้วัดขอที่4 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่6 บูรณาการเขากับการเรียนการสอนในรายวิชาสังคมศึกษาฯ ภาคเรียนที่1 ชื่อหนวยการ
เรียน “พระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริยตอการพัฒนาชาติและสังคมไทย”
ในสวนของการปลูกฝงความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ไดมีการพัฒนาและปลูกฝงผูเรียน ผานกิจกรรมตาง ๆ ไดแก กิจกรรมเทิดเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย, กิจกรรมรวม
พิธีถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ผานทางเพจเฟซบุคของโรงเรียน, กิจการ
เขารวมกิจกรรมทางศาสนา เชน พิธีมิสซาเปด-ปด ปการศึกษา พิธีเทิดเกียรตินักบุญหลุยส มารีฯ พิธีกรรมเทิดเกียรติแมพระอัสสัมชัญ ผานการถายทอดสดทาง Facebook Live โครงการสง
เสริมวัฒนธรรม ประเพณีและวันสําคัญ โดยในปการศึกษา 2564 นี้ เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงไดมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัด
กิจกรรมเปนการใหความรูในวิชาสังคมศึกษา และเชิญชวนใหผูเรียนรวมกิจกรรมในวันสําคัญทางศาสนาที่วัดใกลบานในรูปแบบ New Normal แทนการรวมกลุมทํากิจกรรมที่โรงเรียน

2. ดานความซื่อสัตยสุจริต - งานสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมมีการยกยองและชื่นชมผูเรียนที่ทําความดีเก็บทรัพยสินไดแลวนําสงฝายปกครอง เพื่อติดตามหาเจาของ มีการบันทึก
ความดีลงในสมุดบันทึกความดี

3. มีวินัย – มีการสงเสริมผูเรียนใหเปนผูมีวินัย เคารพกฎ กติกา ระเบียบของโรงเรียน มีการสงเสริมการปลูกฝงใหผูเรียนมีนิสัยรักความสะอาด โดยงานสงเสริมระเบียบวินัยผูเรียนรวม
กับกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ ไดมีการจัดกิจกรรมใหความรูเรื่องการรักษาความสะอาดแกผูเรียนและมีการบูรณาการเนื้อหาในการเรียนการสอนของกลุมสาระการเรียนรูการ
งานอาชีพ ทั้งนี้ ในชวงที่โรงเรียนสามารถเปดทําการสอนในรูปแบบ On-site ได ผูเรียนที่มาโรงเรียนจะไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่เวรรักษาความสะอาดของหองเรียนของตนเอง
ตามที่ไดมีการกําหนดไว
งานสงเสริมระเบียบวินัยผูเรียนรวมกับกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ ไดมีบูรณาการการเรียนวิชาสังคมศึกษา เรื่อง มารยาทชาวพุทธ รวมกับกิจกรรมสงเสริมและปลูกฝงใหผูเรียน
มีการแตงเครื่องกายใหเหมาะสม ใหแกผูเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 เพื่อสงเสริมและปลูกฝงใหผูเรียนมีการแตงกายใหเหมาะสมตามวันรวมทั้งมีการแตง
เครื่องแบบนักเรียนไดอยางถูกตอง

4. ใฝเรียนรู – มีการสงเสริมใหผูเรียนคนควาหาความรูตาง ๆ จากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย เชน หองสมุด ศูนยการเรียนรูฯ การคนควา คนหาขอมูลผานทางอินเทอรเน็ต เปนตน มี
การมอบหมายงาน โครงงานใหผูเรียนไดคนควาหาขอมูล สรุปองคความรู เพื่อการนําเสนอผลงานหรือการมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน รวมทั้งการอานหนังสือนอก
เวลา

5. อยูอยางพอเพียง – มีการสงเสริมใหผูเรียนรูจักการอดออมผานการจัดกิจกรรมธนาคารโรงเรียน การสอดแทรกเนื้อหาหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงในรายวิชาตาง ๆ รวมทั้งมีการ
ใหผูเรียนไดประดิษฐสิ่งของจากสิ่งของเหลือใชตามหลัก Reuse

6. มุงมั่นในการทํางาน – ทุกกลุมสาระการเรียนรูมีการสงเสริมใหผูเรียนมีความตั้งใจ มีความมุงมั่นในการทํางาน และมีความรับผิดชอบในหนาที่ของตนเอง และการทํางานตาง ๆ
ตามที่ไดรับมอบหมายใหเสร็จทันตามกําหนดเวลา ฝกฝนใหผูเรียนมีความวิริยะ อุตสาหะในการทํางานและการทํากิจกรรมตาง ๆ
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7. รักความเปนไทย – งานสงเสริมระเบียบวินัยผูเรียนรวมกับกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ ไดมีการจัดกิจกรรมใหความรูเรื่อง การทําความเคารพบุคคลตาง ๆ แกผูเรียนระดับ
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 และมีการบูรณาการเนื้อหากับการเรียนวิชาสังคมศึกษา เรื่อง มารยาทชาวพุทธแกผูเรียนทุกระดับชั้น ทั้งนี้ ในชวงที่โรงเรียน
สามารถเปดทําการสอนในรูปแบบ On-site ได ครูประจําชั้นและครูคูชั้นมีการอบรมและฝกปฏิบัติการไหว การทําความเคารพใหแกผูเรียน

8. มีจิตสาธารณะ - จัดการสอนที่สงเสริมการมีจิตสาธารณะใหผูเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่1 ถึง ระดับมัธยมศึกษาปที่5 ในรายวิชาหนาที่พลเมืองตามตัวชี้วัดขอที่2 และระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่6 บูรณาการเขากับการเรียนการสอนในรายวิชาสังคมศึกษาฯ ภาคเรียนที่1 ชื่อหนวยการเรียน “การสงเสริมอัตลักษณไทยและการมีสวนรวมอนุรักษภูมิปญญาและ
วัฒนธรรมไทย”
นอกจากนั้น การปลูกฝงผูเรียนใหมีความรับผิดชอบตอสังคม รูจักและเขาใจบทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบที่มีตอตนเอง และตอผูอื่น ตอบุคคลอื่น นอกจากการเรียนการสอนใน
รายวิชาตาง ๆ แลว โรงเรียนยังมีการมุงพัฒนาและปลูกฝงผูเรียนผานกิจกรรมตาง ๆ ไดแก งานสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมรวมกับ งานระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปที่ 6 ไดจัด
กิจกรรรมแบงปนความสุขในชวงเทศกาลคริสตมาส และนําไปจัดกิจกรรมชวยเหลือสังคม เพื่อปลูกฝงคานิยมความมีนํ้าใจและใหความชวยเหลือผูอื่น โดยใน ปการศึกษา 2564 ผูเรียนระดับ
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ไดมีการบริจาคเงินและสิ่งของตาง ๆ เพื่อนําไปมอบใหแกบุคคลและหนวยงานตาง ๆ ดังนี้

1. โรงพยาบาลสนามวัดศรีสุดารามวรวิหาร
2. วัดนักบุญยอแซฟบานถิ่น จังหวัดอุดรธานี
3. ชุมชนหมูบานเศรษฐกิจ 6 ชุมชนรอบโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ไดแก ชุมชนอัสสัมชัญพัฒนา ชุมชนขางโรงพยาบาลราชพิพัฒน ชุมชนรวมใจ 50 พัฒนา ชุมชนศิริเกษมพัฒนา ชุมชน
สามัคคีศิริเกษม 2 และชุมชนวัดพรหมสุวรรณสามัคคี

4. มูลนิธิบาน New Life อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
5. โรงเรียนวังนากุดตากลา ตําบลนาวัด อําเภอเมืองอํานาจเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญ
6. มิสธนินทธร คําทองสุข หัวหนางานอภิบาล โรงเรียนอัสสัมชัญและทํางานเปนจิตอาสาของชุมชน เขตคันนายาวและเขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
7. มูลนิธิคามิลเลี่ยน โซเชียล เซนเตอร จังหวัดระยอง ศูนยชวยเหลือผูติดเชื้อเอชไอวี
8. วัดพรหมสุวรรณสามัคคี แขวงบางไผ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
9. วัดวิศิษฎบุญญาวาส แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
10. วัดโกมุทพุทธรังสี แขวงศาลาธรรมสพน เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
11. มูลนิธิเด็ก ตําบลกระทุมลม อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เพื่อเด็กที่ตกอยูในความมืดมน
12. บานพักผูสูงอายุ เบธานี ในเครือสังฆมณฑลราชบุรี ตําบลสวนกลวย อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี
13. โรงพยาบาลราชพิพัฒน ถนนพุทธมณฑลสาย 3 แขวงบางไผ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
14. สํานักงานคาทอลิกสงเคราะหผูประสบภัยและผูลี้ภัย (โคเออร: รีไซเคิล) วัดนักบุญเปโตร อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
15. วัดนักบุญหลุยส มารี เดอ มงฟอรต เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
16. สถานสงเคราะหเด็กบานคามิลเลียนเพื่อเด็กพิการ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
17. บานพระหฤทัยหนองแขมและศูนยการเรียนและศูนยการเรียนรูฯ ชุมชนกองขยะ เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร
18. วัดบุณยประดิษฐ แขวงบางไผ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
19. วิทยาลัยแสงธรรม ถนนเพชรเกษม อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
20. วัดญาณเวศกวัน ตําบลบางกระทึก อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
จากการพัฒนา สงผลใหผูเรียนรอยละ 97.88 เปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีการแสดงออกถึงการเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา เชน การปฏิบัติ
ตนตามกฎระเบียบของสถานศึกษา การแตงกายเหมาะสม มีสัมมาคาระ ซึ่งเปนผลมาจากการดําเนินกิจกรรมที่ชวยสงเสริมผูเรียนที่หลากหลายผานเกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงคในระดับดีขึ้นไป ผูเรียนรอยละ 95.63 มีคานิยมและจิตสํานึกตามที่สถานศึกษากําหนด โดยไมขัดกับกฤหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม มีสัมมาคาระ เปนลูกที่ดี บรรลุตามคาเปา
หมายที่กําหนดไว นอกจากนี้ ผูเรียนระดับชั้นประถมศึกษา จํานวน 4 คน ไดรับการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเดนและเด็กที่นําชื่อเสียงมาสูประเทศชาติ ประจําป 2565 ดานศิลปวัฒนธรรม
และดนตรี ผูเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียน จํานวน 3 คนไดรับการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเดนและเด็กที่นําชื่อเสียงมาสูประเทศชาติ ประจําป 2565 ดานวิชาการ ประเภททีม

1.2.2 ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย
โรงเรียนมีแนวทางการจัดการศึกษาตามทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอรต ซึ่งในคุณภาพผูเรียนตามอัตลักษณการศึกษามูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย ประกอบกับ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ปการศึกษา 2560 – 2564 พันธกิจขอที่ 1 วาดวย การจัดการศึกษาตามทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอรต โดยมีจุดเนนในการพัฒนาระบุไว
ในกลยุทธที่ 1.1 พัฒนาผูเรียนในการแสวงหาสัจธรรมของชีวิตตามคุณคาพระวรสาร 12 ประการ มีวิริยะ อุตสาหะ รับผิดชอบตอสังคม ไดมุงเนนการสงเสริมใหผูเรียนไดตระหนักบทบาทและ
หนาที่ความรับผิดชอบของตนเองในฐานะพลเมืองไทย ไดเรียนรูความเชื่อ คานิยม ภูมิปญญาทองถิ่นโดยไดดําเนินการสงเสริมผานรูปแบบที่หลากหลาย ตั้งแตการปลูกฝงความเปนไทย สอด
แทรกเนื้อหาในบทเรียน มีการจัดทําแผนงาน โครงการและกิจกรรมตาง ๆ เพื่อสงเสริมใหผูเรียนมีความภูมิใจในทองถิ่น เห็นคุณคาของความเปนไทยการมีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรม
และประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปญญาไทย โดยไดมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดําเนินโครงการสงเสริมวัฒนธรรม ประเพณีและวันสําคัญใหสอดคลองกับสถานการณการแพรระบาดของโรคไวรัส
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ติดเชื้อโคโรนา (COVID-19) 2019 ไดแก กิจกรรมหางกันไมหางธรรม ที่ใหผูเรียนรวมทํากิจกรรมในวันสําคัญตาง ๆ ของศาสนา ณ วัดใกลบานในรูปแบบ New Normal ในสวนงานธํารง
เอกลักษณไทย เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงตองมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทํากิจกรรมใหสอดแทรกอยูในการเรียนการสอน
รายวิชาภาษาไทย นอกจากนี้ โรงเรียนยังมีชมรมวงดนตรีไทย สําหรับผูเรียนที่มีความสนใจทางดานเครื่องดนตรีไทย จากการพัฒนา สงผลใหผูเรียนรอยละ 99.36 มีความภูมิใจในทองถิ่น เห็น
คุณคาของความเปนไทย มีผลการประเมินมีคุณลักษณะอันพึงประสงคในหัวขอ “รักความเปนไทย” ตั้งแตระดับดีขึ้นไป และผูเรียนรอยละ 97.60 ไดมีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรมและ
ประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปญญาไทย บรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว

1.2.3 การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย
โรงเรียนกําหนดนโยบายเพื่อการพัฒนาไวในยุทธศาสตรที่ 1 ฟนฟูการจัดการศึกษาใหบรรลุตาม ทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอรตและมีกลยุทธที่ 1.3 จัดการศึกษาเพื่อสงเสริม
การเคารพศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย สิทธิมนุษยชน สิทธิเด็ก ความยุติธรรมและสันติ นอกจากนี้ ยังกําหนดนโยบายไวในยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนใหมีมาตรฐาน
สากลโดยมีกลยุทธที่ 2.3 เสริมสรางวัฒนธรรมใหผูเรียนมีจิตสาธารณะในการบําเพ็ญประโยชนตอสังคมในมิติตาง ๆ มีการนํานโยบายสูการพัฒนาผานกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ ฝาย
ปกครอง แผนก English Program และงานอภิบาล มีจุดเนนในการสงเสริมใหผูเรียนยอมรับและสามารถอยูรวมกับผูอื่นบนความแตกตางระหวางบุคคล ในดานเพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา
ภาษาวัฒนธรรมและประเพณี ผานการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมวิชาลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมวิชารักษาดินแดน, งานสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมรวมกับกลุมสาระการ
เรียนรูสังคมศึกษาฯไดมีการจัดกิจกรรมใหความรูเกี่ยวกับ วันสิทธิมนุษยชน ใหแกผูเรียนทุกระดับชั้น เสริมสรางความตระหนักใหแกผูเรียน เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและนําความรู ความเขาใจ
ไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดอยางแทจริง, กิจกรรมใหความรูเกี่ยวกับ Cyber Bullying กิจกรรมเสวนาออนไลนในหัวขอ “คุยกันเรื่องแกลง ๆ” ผานทางระบบออนไลน, การเปดโอกาส
ใหผูเรียนไดเขารวมกิจกรรมหรือพิธีทางศาสนาตาง ๆ ไดแก ศาสนาพุทธและศาสนาคริสต เปนตน ผานกิจกรรมในรูปแบบตาง ๆ ที่ดําเนินการโดยงานอภิบาลและกลุมสาระการเรียนรูสังคม
ศึกษาฯ เชน วจนพิธีกรรมเปดเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตสมภพ พิธีเปดไฟตนคริสตมาส วจนพิธีกรรมเทิดเกียรติแมพระอัสสัมชัญ ผานการถายทอดสดทาง Facebook Live พิธีเทิด
เกียรตินักบุญหลุยส มารีฯผานการถายทอดสดทาง Facebook Live , กิจกรรมหางกันไมหางธรรม ที่ไดมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมใหสอดคลองกับสถานการณการแพรระบาดฯ โดยผู
เรียนไดมีการเขารวมพิธีทางศาสนาในรูปแบบตาง ๆ ที่เหมาะสมกับชวงวัย เชน การรวมพิธีกรรมทางศาสนา ณ วัดใกลบานของตนเอง การนั่งสมาธิ และการเวียนเทียนออนไลน เปนตน, ผู
เรียนแผนก English Program จํานวน 10 คน ไดเขารวม โครงการ New Zealand Global Competence Certiﬁcate Programme จัดโดย Education New Zealand และ Massey
University ประเทศนิวซีแลนด ในโปรแกรมนี้ ผูเรียนจะไดเรียนรูเกี่ยวกับการเชื่อมตอกับ ผูคนจากหลากหลายวัฒนธรรม เพื่อมุงสูการเปนพลเมืองโลกที่มีคุณภาพ ทั้งนี้ไดเรียนรูรวมกับผู
เรียนจากประเทศนิวซีแลนด, กิจกรรม Halloween Festival เพื่อสงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูวัฒนธรรมของทางตางประเทศรวมทั้งการปฏิบัติตนไดอยางเหมาะสม, กิจกรรมใหความรูในวัน
วาเลนไทนซึ่งเปนวัฒนธรรมของชาวตะวันตกและอบรมคุณธรรมจริยธรรมใหกับผูเรียนเนื่องในวันมาฆบูชา เพื่อใหผูเรียนไดรับความรูเรื่องวันแหงความรักซึ่งปจจุบันเขามามีบทบาทในสังคม
ไทย ซึ่งสามารถผสมผสานใหเขากับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและนําไปปรับใชในชีวิตประจําวันได จากการพัฒนา สงผลดังนี้ สงผลใหผูเรียนรอยละ 92.41 คํานึงถึงสิทธิและหนาที่ของ
ตนเองและผูอื่น รูจักยอมรับและชื่นชมผูอื่นอยางเหมาะสม สามารถปรับตัวอยูรวมกับผูอื่นบนความแตกตางระหวางบุคคลในดานเพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณีอยาง
เหมาะสมมีมนุษยสัมพันธที่ดี ใหความรวมมือกับผูอื่น มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ซึ่งผลการประเมินไมบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณการแพร
ระบาดของโรคไวรัสติดเชื้อโคโรนา (COVID-19) 2019 ทําใหผูเรียนบางสวนไมไดเขารวมกิจกรรมดังกลาว

1.2.4 สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม
โรงเรียนใหความสําคัญกับการดูแลและพัฒนาผูเรียนอยางรอบดาน ตามยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนใหมีมาตรฐานสากล ซึ่งมีกลยุทธที่ 2.3 เสริมสราง
วัฒนธรรมใหผูเรียนมีจิตสาธารณะในการบําเพ็ญประโยชนตอสังคมในมิติตาง ๆ โดยเฉพาะการดูแลใหผูเรียนเปนผูมีความสมบูรณทั้งรางกายและจิตใจ มีการมอบหมายใหฝายปกครอง ฝาย
กิจกรรม กลุมสาระการเรียนรูพลศึกษาและสุขศึกษา กลุมสาระการเรียนรูศิลปะและงานอนามัย ดูแลสงเสริมและสนับสนุนใหผูเรียนมีสุขภาพที่ดี รูจักการปฏิบัติตนเองในการดูแลรักษา
สุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณและสังคม กลาแสดงออกอยางเหมาะสมกับวัยของตน โดยไดมีการดําเนินการผานโครงการและกิจกรรม ดังนี้ ในดานการเรียนพลศึกษา ผูเรียนสามารถเลือก
เรียนกีฬาไดตามความถนัดและความสนใจของผูเรียน โดยมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอนทั้งรูปแบบ On-site และ Online เชน กิจกรรมฝกการเคลื่อนไหวแบบอยูกับที่ (Basic
Movement) สําหรับพัฒนาการเคลื่อนไหวสําหรับเด็กวัย 7-9 ป ชวยพัฒนาการทํางานของระบบประสาทมือ เทาและสายตา (Hand-Eye Coordination) ซึ่งสามารถฝกทําไดที่บาน
เนื่องจากไมจําเปนตองใชอุปกรณเสริม, การฝกทักษะกีฬาตาง ๆ โดยมีการสาธิตทาทาง วิธีการใชอุปกรณกีฬาที่ผูเรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ และการใหผูเรียนอัดวีดีโอการ
ฝกซอมของตนเองที่บานและมีการสงมาใหครูไดตรวจสอบและใหขอเสนอแนะ ทั้งนี้ ในชวงที่ทางโรงเรียนสามารถเปดทําการสอนในรูปแบบ On-site ได มีการสงเสริมใหผูเรียนไดใชเวลาวาง
ใหเกิดประโยชนในชวงเวลาพักโดยการออกกําลังกาย เลนกีฬาที่ผูเรียนสนใจ โดยยังคงปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อปองกันการแพรระบาดฯอยางเครงครัด
นอกจากนี้ งานอนามัยและระดับชั้นตาง ๆ มีการใหความรูแกผูเรียนเกี่ยวกับการปองกันตนเองจากโรคระบาด มีการฉีดวัคซีนปองกันโรคไวรัสติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) ให
แกผูเรียนที่มีอายุตั้งแต 10 – 18 ป ที่มีความประสงค, กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษารวมกับงานอนามัย จัดใหมีการชั่งนํ้าหนัก-วัดสวนสูงและทดสอบสมรรถภาพทางกายของผู
เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปที่ 6 เปนประจําทุกปการศึกษา เพื่อคัดกรอง สรุปผลและชวยเหลือผูเรียนที่มีปญหาดานสุขภาพ ซึ่งในปการศึกษา 2564 นี้ การทดสอบ
สมรรถภาพทางกายของผูเรียนไมสามารถดําเนินการไดเนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคไวรัสติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) ผลการชั่งนํ้าหนัก-วัดสวนสูงของผูเรียนในระดับ
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปที่ 6 มี ดังนี้

ตารางสรุปผล ภาวะการเจริญเติบโตของผูเรียน (นํ้าหนัก สวนสูง)
ระดับชั้น ประถมศึกษาปที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564
จํานวนผูเรียน
4,976
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เกณฑการเจริญเติบโต (จํานวนคน = รอยละ)
ตํ่ากวาเกณฑ

ตามเกณฑ

เกินเกณฑ

517 = 10.39

3,357 = 67.46

1,102 = 22.15

จากขอมูลที่ปรากฏ ในปการศึกษา 2564 การเรียนการสอนสวนใหญเกือบทั้งปการศึกษาอยูในรูปแบบออนไลน ขอจํากัดของรูปแบบการทํากิจกรรมรวมทั้งการติดตามการปรับ
พฤติกรรมของผูเรียน สงผลใหใน ปการศึกษา 2564 มีจํานวนผูเรียนที่มีเกณฑการเจริญเติบโตไมเปนไปตามเกณฑจํานวนเพิ่มมากขึ้นกวาในสถานการณปกติ
ในดานสงเสริมและพัฒนาใหผูเรียนมีความมั่นคงทางอารมณ ทางกลุมสาระการเรียนรูศิลปะและศูนยดนตรีไดมีการสงเสริมใหผูเรียนไดรูจักการปรับตัวเขากับผูอื่น เกิดเจตคติที่ดีตอ
การอยูรวมกันในสังคมอยางสงบสุข ไดมีการสงเสริมใหผูเรียนไดเลือกเรียนดนตรีที่ตนเองมีความถนัดและความสนใจ เพื่อใหผูเรียนไดฝกทักษะความอดทน มีความวิริยะอุตสาหะ สมาธิในการ
ทํางาน มีความกลาแสดงออก มีกิจกรรมการแสดงความสามารถดานดนตรีโดยไดมีการปรับรูปแบบใหอยูในรูปแบบออนไลน นอกจากนี้ งานแนะแนวและครูประจําชั้น ครูคูชั้น ไดมีการให
คําปรึกษาแกนักเรียน การทํา Portfolio เพื่อใหผูเรียนไดมีการวิเคราะหตนเอง เปนตน นอกจากนี้ มีการสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ความเขาใจและสามารถปองกันตนเองจากสิ่ง
อบายมุขและภัยอันตรายตาง ๆได โดยครูไดมีการสอดแทรกเนื้อหาในบทเรียน และมีกิจกรรมเพื่อเปนการสงเสริมและใหความรูแกผูเรียน ไดแก กิจกรรมอบรมใหความรูและปองกันสิ่งเสพติด
กิจกรรมใหความรูโรคเอดสและเพศศึกษา
จากการพัฒนา สงผลดังนี้ ผูเรียนรอยละ 67.46 มีนํ้าหนัก สวนสูงตามเกณฑมาตรฐานของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข ผูเรียนรอยละ 100 มีผลการประเมินมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงคในหัวขอ “มีจิตสาธารณะ” ตั้งแตระดับดีขึ้นไป ผูเรียนรอยละ 99.96 มีผลการประเมินสมรรถนะความสามารถในการใชทักษะชีวิต ตั้งแตระดับดีขึ้นไปผูเรียนรอยละ 99.32 มีความรู
และตระหนักถึงโทษ พิษภัยของสิ่งเสพติด สิ่งมอมเมา มีวิธีปองกันตนเองใหหางไกลยาเสพติด รวมทั้งผูเรียนรอยละ 98.84 มีความรูความเขาใจวิธีปองกันตนเองจากโรคเอดสและเพศศึกษาได
อยางเหมาะสม

1.2.5 การสรางผลงานจากการเขารวมกิจกรรมที่สงเสริมสุนทรียภาพของผูเรียน (ดนตรี กีฬา ศิลปะ)
โรงเรียนไดมีการกําหนดเอกลักษณวา ผูเรียนมีความสามารถทางดานสุนทรียภาพ (ศิลปะ ดนตรี กีฬา) ซึ่งไดมีการนําไปสูการพัฒนาและผานการจัดการเรียนการสอน แผนงาน
โครงการและกิจกรรมตาง ๆ ของกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ, กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา, ศูนยดนตรีและศูนยกีฬา โดยมุงเนนใหผูเรียนมีผลงานทางดานสุนทรียภาพ ผูเรียน
รอยละ 94.07 มีการสรางผลงานหรือเขารวมกิจกรรมที่ชวยสงเสริมสุนทรียภาพของผูเรียนทางดานดนตรี กีฬาและศิลปะ โดยในสวนของศิลปะนั้น ผูเรียนทุกคนไดมีการสรางสรรคผลงานทาง
ศิลปะทั้งการวาดภาพระบายสี ภาพปะติด งานปน การสรางงานทัศนศิลปตามที่ตนชื่นชอบ และมีการคัดเลือกผลงานที่ชื่นชอบเก็บเปนผลงานใน Portfolio ของผูเรียน ในสวนของดนตรี
โรงเรียนมุงเนนใหผูเรียนสามารถเลนเครื่องดนตรีไดอยางนอยคนละหนึ่งชนิด ผูเรียนสามารถเลือกเรียนไดตามความถนัดและความสนใจของตนเอง โดยมีเครื่องดนตรีใหผูเรียนไดเลือกเรียน
ตามความถนัดและความสนใจ ไดแก เปยโน การขับรอง กีตารคลาสสิค กีตารไฟฟา อูคูเลเล เบส กลองชุด ไวโอลินและดนตรีไทย ผูเรียนสามารถแสดงภาษาทานาฏยศัพทพื้นฐาน สามารถ
รอง อาน เขียนโนตดนตรีไทยและสากลในอัตราจังหวะตาง ๆ กิจกรรมใหผูเรียนแสดงทักษะการเตนโดยใชแอปพลิเคชั่น Tiktok มาประยุกตกับการจัดการเรียนรูในรูปแบบใหมที่ทันสมัย ทั้งนี้
ในปการศึกษา 2564 ไดมีการปรับเปลี่ยนการทํากิจกรรมใหสอดคลองกับบริบทและมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในสถานการณการแพรระบาดของโรคไวรัสติดเชื้อโคโรนา 2019
(COVID-19) ในสวนของกีฬา โรงเรียนมุงเนนใหผูเรียนสามารถเลนกีฬาไดอยางนอยคนละหนึ่งประเภท ผูเรียนสามารถเลือกเรียนไดตามความถนัดและความสนใจของตนเอง เชน
บาสเกตบอล ฟุตซอล ฟุตบอล เทนนิส วายนํ้า กอลฟ ศิลปะการตอสู (มวย, เทควันโด) เทเบิลเทนนิส กิจกรรมเขาจังหวะ โดยไดมีการปรับรูปแบบการสอนทั้งในรูปแบบOn-Site และ
Online ในการจัดการเรียนรูมุงเนนใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง และสามารถแสดงความสามารถหรือผลงานผานทางกิจกรรม การแสดงผลงานทางดานดนตรีของผูเรียน, การเขารวมวงดนตรี
ประเภทตาง ๆ ของโรงเรียน ไดแก วงโยธวาทิต, วงออเคสตรา, วงดนตรีสตริงคอมโบ, วงดนตรีไทยและคณะนักขับรองประสานเสียง เปนตน
ซึ่งกิจกรรมตาง ๆ ชวยสงเสริมและพัฒนาศักยภาพดานกีฬาแกผูเรียน สงผลใหผูเรียนไดรับรางวัล ดังนี้

ผลงานกีฬาประเภทฟุตบอล
ไดรับรางวัล MVP นักเตะยอดเยี่ยม จากการแขงขันฟุตบอลรายการ SAT Football Thailand Championship 2021 "แชมป ชน แชมป" รุน 13 ป ณ สนามกีฬากลาง จังหวัด
เชียงราย, ไดรับรางวัลผูรักษาประตูยอดเยี่ยม จากการแขงขันฟุตบอลรายการ SAT Football Thailand Championship 2021 "แชมป ชน แชมป" รุน 13 ป ณ สนามกีฬากลาง
จังหวัดเชียงราย

ผลงานกีฬาประเภทแบดมินตัน
ไดรับรางวัลชนะเลิศ รุนอายุไมเกิน 15 ป จากการแขงขันกีฬาแบดมินตัน รายการ YOUNG-AMPUNSUWAN AYUTHAYA OPEN 2021, ไดรางวัลชนะเลิศ หญิงเดี่ยว รุนอายุไมเกิน
15 ป จากการแขงขันแบดมินตันรายการ TERMINAL 21- KORAT BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2021, ไดรับรางวัลชนะเลิศ ประเภทคูผสม และรองชนะเลิศอันดับ 2 หญิงเดี่ยว
รุนอายุไมเกิน 19 ป จากการแขงขันแบดมินตันรายการ TERMINAL 21- KORAT BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2021และไดรับรางวัลชนะเลิศประเภททีมหญิง จากการแขงขัน
แบดมินตัน ในการแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งที่ 47 "ศรีสะเกษเกมส", ไดรับรางวัลชนะเลิศ รุนอายุ ไมเกิน 15 ป ประเภทชายคูจากการแขงขันกีฬาแบดมินตัน รายการ YOUNGAMPUNSUWAN AYUTHAYA OPEN 2021, ไดรับรางวัลชนะเลิศ ประเภทคูผสม รุนอายุไมเกิน 15 ป จากการแขงขันแบดมินตันรายการ TOYOTA JUNIOR BADMINTON
CHAMPIONSHIPS 2021 Badminton Association of Thailand และไดรับรางวัลชนะเลิศ ประเภทคูผสม รุนอายุไมเกิน 17 ป จากการแขงขันกีฬาแบดมินตัน “BAT-BTUGRANULAR CHAMPIONSHIP 2022”, ไดรับรางวัลชนะเลิศ ประเภททีมหญิง จากการแขงขันแบดมินตันรายการกีฬาแหงชาติ ครั้งที่ 47 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 1 กรุงเทพมหานคร
มกรเกมส

ผลงานกีฬาประเภทเทนนิส
ไดรับรางวัลชนะเลิศ หญิงเดี่ยว รุนอายุไมเกิน 14 ป จากการแขงขันเทนนิส "พีทีที-ลอนเทนนิสพัฒนาฝมือ" ครั้งที่ 7 ภาคอีสาน ณ สนามเทนนิสศรีชาพันธุ จ.ขอนแกน, ไดรับรางวัล
ชนะเลิศ ประเภทหญิงเดี่ยวรุนอายุไมเกิน 14 ป จากการแขงขันเทนนิสรายการกระแสรเทนนิสแคมป จูเนียร ชาเลนจ 2022 ครั้งที่ 2, ไดรับรางวัลชนะเลิศ ประเภทหญิงเดี่ยว รุนอายุ
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ไมเกิน 14 ป จากการแขงขันเทนนิส รายการ PTT-NSDF ลอนเทนนิสพัฒนาฝมือ ครั้งที่ 2 ภาคกลาง, ไดรับรางวัลชนะเลิศ ประเภทหญิงเดี่ยว รุนอายุไมเกิน 14 ป จากการแขงขัน
เทนนิสรายการ LTO Junior Championship 2022 ครั้งที่ 1, ไดรับรางวัลชนะเลิศ ประเภทชายเดี่ยวรุนอายุไมเกิน 8 ป จากการแขงขันเทนนิส PTT-NSDF ลอนเทนนิสพัฒนาฝมือ
ครั้งที่ 1 ภาคอีสาน จังหวัดนครราชสีมา ระหวางวันที่ 12-13 ก.พ.65, ไดรับรางวัลชนะเลิศ ประเภทชายเดี่ยวรุนอายุไมเกิน 8 ป จากการแขงขันเทนนิสรายการกระแสรเทนนิสแคมป
จูเนียร ชาเลนจ 2022 ครั้งที่ 2 , ไดรับรางวัลชนะเลิศ ประเภทชายเดี่ยว รุนอายุไมเกิน 8 ป จากการแขงขันเทนนิส รายการ PTT-NSDF ลอนเทนนิสพัฒนาฝมือ ครั้งที่ 2 ภาคอีสาน,
ไดรับรางวัลชนะเลิศ ประเภทหญิงเดี่ยวรุนอายุไมเกิน 8 ป จากการแขงขันเทนนิส PTT-NSDF ลอนเทนนิสพัฒนาฝมือ ครั้งที่ 1 ภาคอีสาน จังหวัดนครราชสีมา ระหวางวันที่ 12-13
ก.พ.65, ไดรับรางวัลชนะเลิศ ประเภทหญิงเดี่ยวรุนอายุไมเกิน 8 ป จากการแขงขันเทนนิสรายการกระแสรเทนนิสแคมป จูเนียร ชาเลนจ 2022 ครั้งที่ 2 และไดรับรางวัลชนะเลิศ
ประเภทหญิงเดี่ยว รุนอายุไมเกิน 8 ป จากการแขงขันเทนนิส รายการ PTT-NSDF ลอนเทนนิสพัฒนาฝมือ ครั้งที่ 2 ภาคอีสาน และไดรับรางวัลชนะเลิศ ชายเดี่ยว Level 0-2 จาก
การแขงขันเทนนิส รายการ"TENNIS UTR PANYA LAKE HOME by USCC ณ สนามเทนนิส หมูบานปญญาเลคโฮม นิมิตรใหม

ผลงานกีฬาประเภทเทเบิลเทนนิส
ไดรับรางวัลชนะเลิศ ประเภทชายคู รุนอายุไมเกิน 15 ป จากการแขงขันกีฬาเทเบิลเทนนิสเพื่อความชนะเลิศแหงประเทศไทยชิงถวยพระราชทาน ประจําป 2564 และไดรับรางวัลชนะ
เลิศ ประเภททีมชายรุนอายุ ไมเกิน 15 ป จากการแขงขันเทนนิสรายการ M Electrolyte Club Table Tennis Championships 2021

ผลงานกีฬาประเภทปนหนาผา
ทีมนักกีฬาปนหนาผาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ไดรับรางวัล 1 เหรียญทอง จากการแขงขันกีฬาปนหนาผารายการชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ประจําป 2564 ( Thailand Climbing
Championship 2021 ) โดยสมาคมกีฬาปนหนาผาแหงประเทศไทย

ผลงานกีฬาประเภทวายนํ้า
ไดรับรางวัล 1 เหรียญทอง จากการแขงขันกีฬาวายนํ้ากีฬาระหวางโรงเรียน (กรมพลศึกษา) ประจําป 2565, ไดรับรางวัลอันดับ 1 ประเภทบุคคลหญิง และรางวัล 8 เหรียญทอง 1
เหรียญเงิน จากการแขงขันวายนํ้าชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ภาคกรุงเทพมหานคร ประจําป 2565, ไดรับรางวัล 4 เหรียญทอง จากการแขงขันกีฬาวายนํ้ากีฬาระหวางโรงเรียน (กรม
พลศึกษา) ประจําป 2565, ไดรับรางวัลอันดับ 1 ประเภทบุคคลหญิง และรับรางวัล 7 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง จากการแขงขันวายนํ้าชิงชนะเลิศแหง
ประเทศไทย ภาคกรุงเทพมหานคร ประจําป 2565และไดรับรางวัล 1 เหรียญทอง ประเภททีมผลัดคูผสม รวมอายุไมเกิน 61 ป จากการแขงขันวายนํ้าชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย
ภาคกรุงเทพมหานคร ประจําป 2565

ผลงานกีฬาประเภทกอลฟ
ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันกีฬากอลฟ รายการ " TGA-SINGHA Junior Golf Ranking (Class S,A,B,C,D,E,F) ภาคกลาง สนามที่ 3, ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันกีฬากอลฟ
รายการ TGA-SINGHA Junior Golf Ranking (Class S,A,B,C,D,E,F) ภาคเหนือลาง สนามที่ 5, ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันกีฬากอลฟรายการ SINGHA-TSGU Juniors Future
Tour 2021-2022

ผลงานกีฬาประเภทเทควันโด
ไดรับรางวัลเหรียญทอง จากการแขงขันเทควันโดรายการ Oceania TAEKWONDO Online Championship ออนไลน (ระดับนานาชาติ)

ผลงานกีฬาประเภทฮอกกี้นํ้าแข็ง
ไดรับรางวัลชนะเลิศ จากการแขงขันฮอกกี้นํ้าแข็ง ในรายการ Jamboree Game 2021

ผลงานดานดนตรี
ไดรับรางวัลเกียรตินิยมอันดับ 1 จากการสอบภาคปฏิบัติดนตรีไทย "ซอดวง" เกรด 2 ในโครงการทดสอบมาตรฐานทางดนตรี จัดโดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รวมกับสมาคมครู
ดนตรี(ประเทศไทย)
ผูเรียนในชมรม ACT Chorus จํานวน 2 คน ไดรับการคัดเลือกใหเขาเปนสมาชิกคณะนักรองประสานเสียงเยาวชนไทย ประจําป 2565 (TYC 2022, Thai Youth Choir)
ผูเรียนระดับประถมศึกษา จํานวน 1 คน ไดรับรางวัลกินรีทองมหาชน สาขาเยาวชน ศิลปะและการแสดง ครั้งที่ 7 ประจําป 2565 ในงานประกาศเกียรติคุณรางวัลคุณคาแหงบุคคล
และความสําเร็จ
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ไดรับรางวัลชนะเลิศ First Place คะแนนสูงสุดลําดับที่ 1 ประเภทการแขงขัน Vocal Class Grade 6 และ รางวัลชนะเลิศ 5th Place ประเภทการแขงขัน Vocal Senior Class จาก
การแขงขันดนตรีคลาสสิค ครั้งที่ 9 รอบคัดเลือกตัวแทนประเทศไทย ในรายการ The 9th Hong Kong International Youth Performance Arts Festival 2021 และไดผานเขาสู
รอบชิงชนะเลิศระดับนานาชาติฮองกง
ไดรับรางวัลชนะเลิศ First Place คะแนนสูงสุดลําดับที่ 1 ประเภทการแขงขัน Violin Grade 5 จากการแขงขันดนตรีคลาสสิค ครั้งที่ 9 รอบคัดเลือกตัวแทนประเทศไทย ในรายการ
The 9th Hong Kong International Youth Performance Arts Festival 2021 และไดผานเขาสูรอบชิงชนะเลิศระดับนานาชาติฮองกง
ไดรับรางวัลระดับความสามารถเหรียญทอง จากการแขงขันประกวดดนตรีออนไลน ในรายการ BCC Music Competition 2021 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ประเภทเครื่องสาย
สากล
ไดรับรางวัลระดับความสามารถเหรียญทอง จากการแขงขันประกวดดนตรีออนไลน ในรายการ BCC Music Competition 2021 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ประเภทเครื่อง
กระทบเชิงสรางสรรค
ไดรับรางวัลระดับความสามารถเหรียญทอง จากการแขงขันประกวดดนตรีออนไลน ในรายการ BCC Music Competition 2021 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ประเภทเครื่องสาย
สากล
ไดรับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดเสียงภาวนา ซีซั่น 4 รุน Kids ของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ทีมผูเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย จํานวน 2 คน จากชมรมเตนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท Hiphop Duo 11 & under การแขงขัน
ศิลปะการเตนระดับประเทศ ครั้งที่ 8 รายการ “CSTD THAILAND DANCE GRAND PRIX 2021”
ทีมผูเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 5 คน จากชมรมเตนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท Hiphop Ensemble 17 & under/ Open
age การแขงขันศิลปะการเตนระดับประเทศ ครั้งที่ 8 รายการ “CSTD THAILAND DANCE GRAND PRIX 2021” และไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดดับที่ 2 จากการแขงขันเตน
รายการ “The 2nd BSRU Cover Dance Contest” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา
ผูเรียนระดับชั้นประถมศึกษา จํานวน 4 คนไดรับคัดเลือกใหเปนเด็กและเยาวชนที่นําชื่อเสียงมาสูประเทศชาติ ประจําป 2565 ดานศิลปวัฒนธรรมและดนตรี
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
เปาหมาย 5 ขอ

การปฏิบัติงาน
ประเด็นพิจารณา

ปฏิบัติ

ไม
ปฏิบัติ

1. มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน
1.1 กําหนดเปาหมายที่สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ความตองการของชุมชน ทองถิ่น วัตถุประสงค
ของแผนการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาลและตนสังกัด

√

-

1.2 กําหนดวิสัยทัศน และพันธกิจ ที่สอดคลอง เชื่อมโยงกับเปาหมาย แผนยุทธศาสตรชาติ แผนการศึกษา
แหงชาติ นโยบายของรัฐบาลและตนสังกัด

√

-

1.3 กําหนดเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจ ทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม

√

-

1.4 นําเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน

√

-

1.5 นําเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจของโรงเรียนเผยแพรตอสาธารณชน

√

-

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
2.1 มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอยางเปนระบบ

√

-

2.2 มีการนําแผนไปปฏิบัติ ติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอยางตอเนื่อง

√

-

2.3 มีการบริหารอัตรากําลัง ทรัพยากรทางการศึกษาจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน และระบบการนิเทศ
ภายใน

√

-

2.4 สถานศึกษามีการนําขอมูลมาใชในการพัฒนาสถานศึกษา

√

-

2.5 สถานศึกษาใหบุคลากรและผูทีเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวมในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนา และรวมรับ
ผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา

√

-

3. ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย
3.1 บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

√

-

3.2 บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในดานการพัฒนาหลักสูตรตามความตองการของผูเรียน ที่
สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ชุมชน และทองถิ่น

√

-

3.3 บริหารจัดการเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง

√

-

3.4 กําหนดหลักสูตรสถานศึกษาครอบคลุมการจัดการเรียนการสอนทุกกลุมเปาหมาย

√

-

3.5 สถานศึกษามีการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม

√

-

4. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
4.1 สงเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

√

-

4.2 จัดใหมีชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ

√

-

4.3 นําชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพเขามาใชในการพัฒนางานและการเรียนรูของผูเรียน

√

-

4.4 มีการตรวจสอบ ทบทวน การปฏิบัติงานของครู บุคลากร ที่มีผลตอการเรียนรูของผูเรียน

√

-

4.5 ถอดบทเรียนเพื่อสรางนวัตกรรมหรือวิธีการที่เปนแบบอยางที่ดีที่สงผลตอการเรียนรูของผูเรียน

√

-
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ผล
สําเร็จ

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพที่ได

5.00

ยอดเยี่ยม

5.00

ยอดเยี่ยม

5.00

ยอดเยี่ยม

5.00

ยอดเยี่ยม

การปฏิบัติงาน
ประเด็นพิจารณา

ปฏิบัติ

ไม
ปฏิบัติ

5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ
5.1 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายในหองเรียน ที่เอื้อตอการเรียนรู และคํานึงถึงความปลอดภัย

√

-

5.2 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายนอกหองเรียนที่เอื้อตอการเรียนรู และคํานึงถึงความปลอดภัย

√

-

5.3 จัดสภาพแวดลอมที่สงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเปนรายบุคคล และเปนกลุม

√

-

5.4 จัดสภาพแวดลอมทางสังคม ที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู และมีความปลอดภัย

√

-

5.5 จัดใหผูเรียนไดใชประโยชนจากการจัดสภาพแวดลอมตามศักยภาพของผูเรียน

√

-

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู
6.1 ไดศึกษาความตองการเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา

√

-

6.2 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของสถาน
ศึกษา

√

-

6.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของ
สถานศึกษา

√

-

6.4 ใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชในการบริการจัดการและการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพ
ของสถานศึกษา

√

-

6.5 ติดตามผลการใชบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาเพื่อใชในการบริการจัดการและการ
จัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา

√

-

7. โรงเรียนสงเสริมการจัดการศึกษาตามทิศทางการศึกษาในแนวนักบุญมงฟอรต
7.1 โรงเรียนจัดใหมีการใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาตามทิศทางการศึกษาในแนวนักบุญ
มงฟอรต เชน การอบรม/การประชม/การฝกปฏิบัติ

√

-

7.2 โรงเรียนดําเนินการจัดใหมีหลักสูตร/เอกสารประกอบการเรียนและการจัดการเรียนการสอน สงเสริม
ตามทิศทางการศึกษาในแนวนักบุญมงฟอรต

√

-

7.3 โรงเรียนจัดใหมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมตามทิศทางการศึกษาในแนวนักบุญมงฟอรต

√

-

7.4 โรงเรียนกํากับ ติดตามประเมินและรายงานผลการสงเสริมตามทิศทางการศึกษาในแนวนักบุญมงฟอรต

√

-

7.5 โรงเรียนมีการจัดการศึกษาสําหรับผูดอยโอกาสตาง ๆ

√

-

สรุปผลการประเมิน

ผล
สําเร็จ

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพที่ได

5.00

ยอดเยี่ยม

5.00

ยอดเยี่ยม

5.00

ยอดเยี่ยม

5.00

ยอดเยี่ยม

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2
2.1 มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีมีวิสัยทัศนความวา “โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จัดการศึกษาตามทิศทางการศึกษาแนวมงฟอรต พัฒนาอัจฉริยภาพผูเรียนเต็มตาม
ศักยภาพ สื่อสารภาษาสากล สรางสรรคนวัตกรรมการศึกษา ดวยมาตรฐานคุณภาพสากล” ซึ่งเกิดจากวิเคราะหสภาพปญหา วิเคราะหสภาพแวดลอมภายในที่เปนจุด
แข็ง จุดออนและสภาพแวดลอมภายนอกที่เปนโอกาสและภาวะคุกคาม ผลการจัดการศึกษาที่ผานมา โดยการศึกษาขอมูลสารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตาม
นโยบายการปฏิรูปการศึกษา มาตรฐานการศึกษาของมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย แนวทางการพัฒนาของสถานศึกษาและแนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่ทางภาครัฐกําหนด
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และจัดประชุมระดมความคิดเห็นจากบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อรวมกันวางแผนกําหนดทิศทางการพัฒนาที่มุงหมายดําเนินการตอไปในอนาคตและทิศทางการพัฒนาของชาติ สังเคราะหเปน
นโยบายระดับตาง ๆ ไดแก เปาหมาย วิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร กลยุทธ จัดทําเปนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ปการศึกษา 2560 – 2564 รวมทั้งแผนปฏิบัติการประจําป
ใหสอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพ เสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน โดยมีนโยบายที่เกี่ยวของ ไดแก ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนใหมี
มาตรฐานสากล กลยุทธที่ 2.2 จัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล กลยุทธที่ 2.5 พัฒนาสื่อ/เทคโนโลยี เพื่อการเรียนรูยุค Digital Age ยุทธศาสตรที่ 3 เสริมสรางระบบการ
บริหารจัดการศึกษาตามหลักมาตรฐานสากลและหลักธรรมาภิบาล กลยุทธที่ 3.1 พัฒนาระบบการบริหารโรงเรียนสูความเปนเลิศ ยุทธศาสตรที่ 4 เรงรัดการบริหารทรัพยากรมนุษยใหเปน
ระบบและมีประสิทธิภาพ กลยุทธที่ 4.1 พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย และวัฒนธรรมองคกร กลยุทธที่ 4.4 เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาทางวิชาชีพ ยุทธศาสตรที่ 5 เสริมสราง
และขยายเครือขายความรวมมือตางๆ กับทุกภาคสวนทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา กลยุทธที่ 5.1 ขยายเครือขายความรวมมือระหวางโรงเรียนกับองคกร
หนวยงานตาง ๆ ยุทธศาสตรที่ 6 ยกระดับการพัฒนาอัจฉริยภาพผูเรียนเต็มตามศักยภาพ กลยุทธที่ 6.4 พัฒนาศักยภาพครูสูความเปนเลิศของผูเรียน ยุทธศาสตรที่ 7 พัฒนานวัตกรรมการ
ศึกษาใหมีคุณภาพมาตรฐานสากล กลยุทธที่ 7.4 พัฒนาระบบและกระบวนการ การอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมใหมีคุณภาพมาตรฐานสากล อีกทั้งมีการสนับสนุนองคประกอบตาง ๆ
เพื่อดําเนินการใหสอดคลองตามแผนพัฒนาคุณภาพ
พรอมกันนี้ โรงเรียนยังไดกําหนดผูรับผิดชอบของหนวยงาน/ฝาย ตามโครงสรางการบริหารของโรงเรียนที่ครอบคลุมภาระงานตาง ๆ เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติ
การประจําปและแผนพัฒนาคุณภาพ มีการวางแผน การดําเนินงาน การกํากับติดตามความกาวหนา ประเมินและสรุปผลการดําเนินงาน เพื่อนําผลที่ไดไปปรับปรุงการดําเนินงานให
สอดคลองกับวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ พันธกิจและวิสัยทัศนที่กําหนด รวมทั้งปรับปรุงประสิทธิภาพเพื่อประสิทธิผลการบริหารจัดการที่เปนระบบครบวงจร PDCA สนับสนุนใหมีการทบทวน
แนวทางการดําเนินงานไปสูการบรรลุตามวิสัยทัศน พันธกิจที่ระบุไวในแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนสามารถยกระดับคุณภาพไปสูองคกรมาตรฐานสากล มีการเผยแพรวิสัยทัศน พันธกิจ
ใหแกบุคลากร คณะกรรมการบริหารโรงเรียน และผูปกครองใหไดรับทราบผานวิธีการที่หลากหลาย เชน การประชุม การนําเผยแพรผานทางหนาเว็บไซตของโรงเรียน เปนตน นอกจากนี้ยังมี
การเผยแพรและประชาสัมพันธความโดดเดนของโรงเรียนผานสื่อตาง ๆ ไดแก จุลสารรายเดือน วารสารรายภาคเรียน หนาเว็บไซตโรงเรียน การประชาสัมพันธเสียงตามสาย การจัดบอรดและ
ทําเนียบคนเกง Facebookของโรงเรียน รวมทั้ง Facebook ของหนวยงานตาง ๆ อีกดวย

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
โรงเรียนมีโครงสรางการบริหารครอบคลุมการดําเนินงานทั้งระบบ แบงเปน 8 ฝาย ไดแก ฝายวิชาการ, ฝายปกครอง, ฝายกิจกรรม, ฝายบริหารทั่วไป, ฝายอาคารสถานที่, ฝาย
ธุรการ-การเงิน, ฝายเทคโนโลยีและนวัตกรรมและสํานักผูอํานวยการ ผูบริหารยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร รวมทั้งการบริหารแบบมีสวนรวม ในการทํางานรวมกันเพื่อบรรลุเปาหมายที่
กําหนดไว มีการกําหนดอํานาจ ภาระหนาที่ จัดแบงงานความรับผิดชอบรวมทั้งการกําหนดตัวบุคลากรที่จะปฏิบัติในแตละหนาที่อยางเหมาะสม การทํางานของทุกฝายเปนไปในทิศทางที่สง
เสริมใหเกิดผลสําเร็จตามที่กําหนดไว และมีติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตาง ๆ อยางเปนระบบ จัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และรายงานผลการประเมินตนเอง เพื่อ
สะทอนผลการดําเนินงานทุกภาคสวนในโรงเรียน
โรงเรียนมีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปที่สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน มีรายละเอียดละเอียดแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่นําไปสูการพัฒนาไดอยาง
แทจริง มีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการในแตละระดับ ตั้งแตคณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะกรรมการที่ปรึกษาผูอํานวยการ คณะกรรมการฝายตางๆ และคณะกรรมการดําเนิน
การโครงการ/กิจกรรมอยางชัดเจน มีการนําเสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําป ตอคณะกรรมการบริหารโรงเรียนใหความเห็นชอบ และนําแผนปฏิบัติการประจํา
ปไปสูการปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาที่โครงการ/กิจกรรมกําหนดไว มีการติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอยางตอเนื่อง โดยมีการติดตามการดําเนินงานของผานการ
ประชุมของหนวยงานและการสรุปผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม เพื่อนําผลการดําเนินงานที่ไดไปปรับปรุงพัฒนางานอยางตอเนื่อง มีการตรวจสอบการเบิกจายงบประมาณ และ
ตรวจสอบบัญชีจากหนวยงานภายนอกทุกปการศึกษา โรงเรียนมีการนําขอมูลมาใชในการพัฒนาสถานศึกษา โดยในการดําเนินการโครงการ/กิจกรรมตาง ๆ มีการกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จ
และรูปแบบการประเมินตามตัวชี้วัดที่เหมาะสมและสอดคลอง หนวยงานที่เกี่ยวของมีการสรุปผลการดําเนินงานที่สะทอนขอมูล อุปสรรค ปญหาจากการดําเนินการ ซึ่งนําไปสูการใช
ประโยชนในการปรับปรุงพัฒนาในครั้งตอไปไดอยางเหมาะสม ทั้งนี้ ในปการศึกษา 2564 นี้ งานประกันคุณภาพการศึกษาไดมีการจัดอบรมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนและการดําเนินกิจกรรรม/โครงการตาง ๆ รูปแบบออนไลน ผานโปรแกรม WebEx ใหแกหัวหนางาน หัวหนาระดับ หัวหนากลุมสาระการเรียนรูฯตาง ๆ รวม
ทั้งบุคลากรอื่นที่สนใจ ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 และในที่ 7 สิงหาคม 2564 มีผูเขารวมการอบรม จํานวน 96 คน เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานตาง ๆ สอดคลองกับมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน มีการจัดทําโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจําป ประจําปการศึกษา 2564 อยางถูกตอง สอดคลองกับแผนการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน
รวมทั้ง วิสัยทัศน พันธกิจและเปาหมายที่โรงเรียนกําหนด รวมทั้งการบันทึกและบริหารแผนงาน โครงการลงในระบบ SWIS ตามนโยบายของทางมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย
กําหนด ไดมีการสงบุคลากรจํานวน 3 คน เขารวมการอบรม เรื่อง “การจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ในระบบสารสนเทศดานการประกันคุณภาพการศึกษา (ESAR)” ซึ่งจัดโดยสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 ในรูปแบบออนไลน ผานโปรแกรม Zoom Meetings
ดานการจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ไดมีการทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางชัดเจน ทั้งทางดานวิชาการ ดานพฤติกรรมและดานอื่น ๆ
ผลการคัดกรอง ผูเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 รอยละ 99.74 มีผลการคัดกรองดานการเรียนในระดับปกติ รอยละ 99.78 มีผลการคัดกรองดานพฤติกรรม
ในระดับปกติ ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคไวรัสติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) ทําใหผูเรียนสวนใหญตองเรียนในรูปแบบออนไลนเกือบตลอดปการศึกษา ดวยขอ
จํากัดในการจัดกิจกรรม ในสวนของผูเรียนที่ตองมีการพัฒนาดานการเรียนและดานพฤติกรรม ๆ ครูประจําชั้นเปนผูติดตามประสานงานกับผูปกครองในการแกไขปญหาผานทางระบบ
ออนไลน เชน ผานทางระบบ WebEx และการวีดิโอคอล เปนตน ซึ่งในปการศึกษา 2565 หนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบจะมีการติดตามผลการเรียนและพฤติกรรมของผูเรียนในกลุมนี้ตอไป
ดานการบริหารอัตรากําลังของบุคลากร แตละหนวยงานมีการวิเคราะหอัตรากําลังอยางเปนระบบและเหมาะสม มุงเนนการสรรหาบุคลากรที่มีความรูความสามารถที่เหมาะสมกับ
ตําแหนง มีการวางแผนการทดแทนตําแหนงเพื่อใหมีจํานวนครูและบุคลากรที่เพียงพอและเหมาะสมทุกป มีการทําคําสั่งแตงตั้งครูและบุคลากรอื่น ๆ ในการทําหนาที่ตาง ๆ อยางชัดเจน มี
การปฐมนิเทศบุคลากรใหมทุกปการศึกษา มีการสงเสริมการพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพและการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งมีการกําหนดเกณฑการประเมินผลปฏิบัติงาน
ประจําป รวมทั้งการสวัสดิการตาง ๆ ใหแกบุคลากรอยางเหมาะสม
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ดานทรัพยากรทางการศึกษา มีการกําหนดจํานวนอาคารเรียน อาคารประกอบการ หองเรียน และหองปฏิบัติการตาง ๆ ใหมีจํานวนที่เพียงพอตอผูใชงาน โดยโรงเรียนมีอาคารทั้งสิ้น
จํานวน 22 หลัง โดยทุกอาคารไดรับการตรวจสอบประจําปเพื่อความปลอดภัยของผูใชงาน แบงออกเปนอาคารเรียน จํานวน 5 หลัง มีหองเรียนจํานวน 131 หอง อาคารประกอบ จํานวน17
หลัง และพื้นที่ปฏิบัติกิจกรรมและนันทนาการตาง ๆ ไดแก สนามฟุตบอล จํานวน 3 สนาม สนามกีฬาในรม จํานวน 3 สนาม สนามเด็กเลน จํานวน 2 สนาม สระวายนํ้า จํานวน 2 สระ
สนามบาสเกตบอล จํานวน 6 สนาม สนามแบดมินตัน จํานวน 6 สนาม สนามเซปกตะกรอ จํานวน 6 สนาม สนามวอลเลยบอล จํานวน 3 สนาม สนามเปตอง จํานวน 3 สนาม สนามเทนนิส
จํานวน 2 สนาม หองเรียนกอลฟ จํานวน 1หอง หองเรียนเทเบิลเทนนิส จํานวน 1 หอง หองเรียนเทควันโด จํานวน 1 หอง หองเรียนศิลปะการเตน จํานวน 1 หอง ศูนยฟตเนส จํานวน 1
ศูนย หองจัดคลาสออกกําลังกาย จํานวน 1 หอง สวนสุขภาพ จํานวน 1 สวน สวนกาญจนาภิเษก จํานวน 1 สวน หองสมุด จํานวน 3 หอง มีจํานวนหนังสือรวมทั้งหมด 40,297 เลม สื่อ
เสริมทักษะ จํานวน 313 ชุด และเครื่อง iPad มีเครื่อง iPad สําหรับทํากิจกรรมเสริมทักษะ จํานวน 41 เครื่อง มีหองคอมพิวเตอร จํานวน 10 หอง หองปฏิบัติทางวิทยาศาสตร จํานวน 3
หอง หองศูนยพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร จํานวน 1 หอง มีเครื่อง ศูนยปฏิบัติการ ACT AI Lab จํานวน 1 ศูนย ซึ่งภายในศูนยแบงเปน 3 หอง ไดแก หอง Robotics Lab หอง
Creative Lab และหองโรงประลองตนแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) เพื่อใชพัฒนากิจกรรมสําหรับผูเรียนใหมีทักษะดานวิศวกรรม มีความคิดสรางสรรค สามารถออกแบบและ
สรางชิ้นงานโดยการใชเครื่องมือทางวิศวกรรม และเครื่องมือวัดทางวิทยาศาสตรรวมทั้งเกิดแรงบันดาลใจและสนใจที่จะมีอาชีพเปนวิศวกรหรือนวัตกรในอนาคต หองปฏิบัติการโรงเรือน
ตนแบบ Smart Farm จํานวน 1 หอง หองฟสิกส จํานวน 1 หอง หองเคมี จํานวน 1 หอง หองเคมีสีเขียว จํานวน 1 หอง หองดนตรีไทย/สากล/นาฏศิลป จํานวน 53 หอง หองศิลปะ จํานวน
4 หอง หองคหกรรม จํานวน 1 หอง หองงานฝมือเย็บปกถักรอย จํานวน 1 หอง หองเรียนกอลฟ จํานวน 1 หอง หองเรียนเทควันโด จํานวน 1 หอง หองเรียนแจซแดนซ จํานวน 1 หอง หอง
เรียนสแต็ก จํานวน 1 หอง หองกิจกรรมครอสเวิรด จํานวน 1 หองหอประชุม จํานวน 2 หอง หองประชุมขนาดตาง ๆ จํานวน 12 หอง หองพยาบาล จํานวน 1 หอง หองสํานักงาน จํานวน
28 หอง หองจําหนายอุปกรณเครื่องเขียนและอุปกรณการเรียน จํานวน 1 หอง คอมพิวเตอร จํานวน 838 เครื่อง Interactive Board จํานวน 32 เครื่อง จอ LED Smart Board ขนาด 80
นิ้ว จํานวน 64 ชุด จอ LED Smart Board ขนาด 70 นิ้ว จํานวน 12 ชุด นอกจากนี้ โรงเรียนยังมีศูนยการเรียนรูพลังงาน สิ่งแวดลอม และเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งภายในจะแบงเปนสถานียอย
22 สถานี ไดแก สถานีบดยอยกิ่งไม/ปุยหมัก สถานีนํ้ามันไบโอดีเซล สถานีบําบัดนํ้าเสีย สถานีแกสชีวภาพ สถานีปุยอัดเม็ด สถานีนํ้าหมักชีวภาพ/ EM Ball สถานีเพาะเลี้ยงไสเดือน สถานี
เตาเผาถานไรควัน สถานีพลังงานแสงอาทิตย สถานีแปลงผักไฮโดรโปนิกส สถานีแปลงผักปลอดสารพิษ สถานีแปลงนาสาธิต สถานีสวนสมุนไพร สถานีเพาะเลี้ยงเห็ด สถานีเพาะเลี้ยงไกไข
เปดไข เพื่อใหผูเรียนและบุคคลภายนอกที่มีความสนใจไดมาศึกษาหาความรูเกี่ยวกับพลังงาน สิ่งแวดลอม และเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งมีการติดตั้งระบบ WIFI ทั่วทั้งโรงเรียน เพื่อเปนชอง
ทางในการศึกษาเรียนรูของผูเรียนและสงเสริมการทํางานของบุคลากร โดยในปการศึกษา 2564 ทางโรงเรียนไดมีการสรางศูนยACT STEM Center & Learning Space เพื่อสรางพื้นที่
รองรับการทํากิจกรรมสําหรับผูเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบ Active Learning รวมทั้งสรางพื้นที่เพื่อสงเสริมการทํางาน
และการเรียนรูในรูปแบบ Co-Learning สําหรับบุคลากรและผูเรียน นอกจากนี้ ในสวนของศูนย ACT STEM Center ประกอบดวยสวนที่เปน Inspire Lab, Maker Space, Innovation,
และ Global Connect ใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สืบคนขอมูล สําหรับผูเรียน
ในสวนของระบบนิเทศภายใน ในสวนของครู งานนิเทศมีการนิเทศครูอยางนอยภาคเรียนละ 1ครั้ง ในสวนของการดําเนินงานของหนวยงานตาง ๆ มีการดําเนินงานตามกระบวนการ
PDCA ยึงหลักธรรมภิบาลและการมีสวนรวมจากทุกหนวยงาน ซึ่งทั้ง 8 ฝายตามโครงสรางการบริหารของโรงเรียน มีการแบงหนาที่และความรับผิดชอบของบุคลากรในสังกัด มีผูชวยผูอํานวย
การของแตละฝายเปนผูรับผิดชอบในการบริหารจัดการศึกษารวมกับผูอํานวยการ มีการประชุมระดับฝายและระดับหนวยงานตาง ๆ เพื่อนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ มีการรายงานผลการ
ดําเนินงานของทุกฝายใหผูอํานวยการไดรับทราบทุกเดือน เปนการกํากับติดตามการดําเนินงานรวมทั้งนําผลการดําเนินงาน ไปปรับปรุงพัฒนางานอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ ทางโรงเรียนยังได
ดําเนินการใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 มีการจัดทํามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน วิเคราะหมาตรฐานและ
ตัวบงชี้ มีการแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน เพื่อรวมกันกําหนดคาเปาหมายของแตละตัวบงชี้ทุกมาตรฐาน มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนรวมทั้งคาเปาหมายของทุก
มาตรฐาน ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 งานประกันคุณภาพการศึกษาไดมีการติดตามงาน และจัดทํา
บันทึกรายงานผลการติดตาม มีการนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนจากจุดที่ควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนาของแตละมาตรฐาน มาวิเคราะหหาแนวทางการ
ปรับปรุง แกไข เพื่อวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปถัดไป
ทั้งนี้ มีการกํากับติดตามผานการนิเทศภายในดวยรูปแบบการประชุมติดตามอยางสมํ่าเสมอ การตรวจสอบเอกสารทั้งการขออนุมัติโครงการ การเบิกจายงบประมาณ และการสรุป
ผลการดําเนินโครงการ การดําเนินการกิจกรรมโครงการตาง ๆ ตองผานการพิจารณาตามลําดับโครงสรางการบริหารงานของโรงเรียน โดยการดําเนินงานตาง ๆ มีการนําเอาขอมูล
สารสนเทศที่สําคัญเปนขอมูลมาวางแผนดําเนินงานรวมกัน รวมถึงมีการทําแบบสํารวจความคิดเห็นกับผูมีสวนเกี่ยวของ (Stakeholders) เพื่อใหทราบขอมูลในการแกไขปรับปรุงและพัฒนา
ทั้งดานหลักสูตร การจัดการเรียนรู การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร และการบริหารจัดการซึ่งมีการเปดโอกาสใหบุคลากรและผูเกี่ยวของทุกฝายไดมีสวนรวมในการวางแผน ปรับปรุงและ
พัฒนา รวมรับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพและยั่งยืน
โรงเรียนเนนการบริหารแบบมีสวนรวม บุคลากรจากทุกหนวยงานมีสวนรวมในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนาและรวมรับผิดชอบตอการจัดการศึกษาผานการจัดทําแผนงาน โครงการ
และกิจกรรมตาง ๆ อีกทั้ง มีการเปดโอกาสใหมีผูแทนจากหนวยงานภายนอก เขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการโรงเรียน ไดแก คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิ
ผูแทนครู และผูแทนผูปกครอง โดยคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมีความรู ความเขาใจในบทบาทหนาที่ตามที่กฎหมาย มีการใหความเห็นชอบ ใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การ
ดําเนินงาน ตลอดจนมีการกํากับ ติดตาม ดูแล เพื่อใหเกิดการพัฒนาตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ ทางโรงเรียนยังเปดโอกาสใหผูปกครองและชุมชนไดมีสวนรวม
ในการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนผานกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ ไดแก การเขารวมเปนคณะกรรมการเครือขายผูปกครอง เปนตน
จากการพัฒนาขางตน สงผลใหผูมีสวนเกี่ยวของกับการบริหารจัดการของโรงเรียน (Stakaholders) มีความพึงพอใจในภาพรวมตอการบริหารจัดการโรงเรียนในระดับ “มีความพึง
พอใจมาก”

2.3 ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย
โรงเรียนไดมีการกําหนดนโยบายเพื่อพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพของผูเรียนรอบดาน ไวในพันธกิจขอที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนใหมีมาตรฐานสากล และพันธกิจขอที่ 5
ยกระดับการพัฒนาอัจฉริยภาพผูเรียนเต็มตามศักยภาพ และโรงเรียนไดมีการวางแผนในการกําหนดนโยบายเพื่อสงเสริมพัฒนาผูเรียนดานทักษะวิชาการ ตามที่ระบุไวในเปาหมายขอที่ 2 ผู
เรียนมีคุณภาพมาตรฐานสากลและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น เปาหมาย ขอที่ 5 โรงเรียนมีเครือขายความรวมมือตาง ๆ กับทุกภาคสวนทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อยกระดับการ
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พัฒนาคุณภาพการศึกษา และเปาหมายขอที่ 6 ผูเรียนมีการพัฒนาอัจฉริยภาพไดเต็มตามศักยภาพที่มีประสิทธิภาพ และมีการนํานโยบายเชื่อมตอหลักสูตรสถานศึกษาอยางสอดคลอง ซึ่ง
ปจจุบันโรงเรียนยึดถือหลักสูตรสถานศึกษาฉบับปรับปรุงลาสุดตั้งแตปการศึกษา 2560 เปนตนมา
ทั้งนี้ โรงเรียนไดดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการ ที่ประกอบดวยผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย ไดแก ผูอํานวยการโรงเรียน ผูชวยผูอํานวยการฝายวิขาการ หัวหนากลุมสาระการเรียนรู
หัวหนางานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งมีการทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการงานบริหารหลักสูตรและนิเทศการสอน เพื่อกํากับติดตาม จัดทําและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่มีโครงสราง องค
ประกอบของหลักสูตรครบถวน สอดคลองกับวัตถุประสงคของแผนการศึกษาชาติ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดฯ (ฉบับ
ปรับปรุงพ.ศ 2560) ตอบสนองตอวิสัยทัศน พันธกิจและจุดเนนของสถานศึกษา ผานความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและนํามาสูการปฏิบัติของครู โดยการนําไปจัดทํา
มาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู และออกแบบหนวยการเรียนรูที่สอดคลองกับมาตรฐาน มีการกําหนดรายวิชาพื้นฐาน รายวิชาเพิ่มเติมและกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่เหมาะสมตาม
โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา เนื้อหาหลักสูตรในทุกกลุมสาระการเรียนรูมีความครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดความสําเร็จและมีความเหมาะสมกับผูเรียนกลุมปกติ แตสามารถปรับ
เปลี่ยน ยืดหยุนสําหรับผูเรียนกลุมที่มีความตองการพิเศษได มีการติดตามประเมินผลการใชหลักสูตรสถานศึกษาจากผูที่เกี่ยวของ มีการเชิญผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชามาเปนที่ปรึกษาใหคํา
แนะนําเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและการพัฒนากระบวนการเรียนรู เพื่อนําขอมูลผลการประเมินไปทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษารวมทั้งการพัฒนาครู โดยในปการศึกษา 2564
นี้ ฝายวิชาการไดมีการทําบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีและวิทยาลัยนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อรวมกันทางดานการพัฒนาทักษะดาน
นิเทศศาสตรของผูเรียนแผนการเรียน Digital Arts
โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่ประกอบดวยโครงสรางและองคประกอบของหลักสูตรครบถวนสอดคลองกับวัตถุประสงคของแผนการศึกษาชาติ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุงพ.ศ. 2560) สอดคลองกับความตองการของชุมชน ตอบสนองตอวิสัยทัศน พันธกิจและจุดเนนของสถานศึกษา มี
การกําหนดเวลาเรียนเหมาะสมกับระดับชั้นและครูไดมีการนําหลักสูตรสถานศึกษาแยกตามกลุมสาระการเรียนรูที่ตนรับผิดชอบ ไปจัดทํามาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูและ
หนวยการเรียนรูในรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมไดอยางเหมาะสม มีหลักสูตรที่ตอบสนองตอความตองการของผูเรียนตามความถนัดและความสนใจ ในแผนการจัดการเรียนรูมีการ
วางแผนการจัดเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ เนนทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห การทํางานเปนทีม มีการจัดทําผลงานและโครงการที่ใหผูเรียนไดเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติจริง มีการ
วางแผนการทํางานอยางเปนขั้นตอน และรูจักการแกไขปญหา
ในสวนของการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนดําเนินการประเมินผลการใชหลักสูตรจากการจัดการเรียนการสอน โดยสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน และผูปกครอง นําผล
การประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนใหเหมาะสม สอดคลองกับความตองการของผูเรียนและชุมชนอยาง มีประสิทธิภาพ สรางความมั่นใจใหทุกฝายที่เกี่ยวของ
ไดวา โรงเรียนไดดําเนินการพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางรอบดาน ทั้งดานวิชาการ คุณลักษณะที่พึงประสงค สมรรถนะสําคัญของผูเรียนครบถวนทุกกลุมเปาหมาย ทั้งนี้ ในปการศึกษา 2564
งานหลักสูตรไดดําเนินการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรที่ใชอยูใหมีความนาสนใจ ทันสมัย ไดแก หลักสูตรภาษาญี่ปุน ที่ใชมาอยางตอเนื่องเปนระยะเวลานาน พัฒนาใหสอดคลองกับการสอบวัด
มาตรฐานดานภาษา หลักสูตรRobotic & AI ปรับปรุง เนื้อหาการสอน ชื่อรายวิชา และ หลักสูตรวิชาเพิ่มเติม กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6 ใหเหมาะสมกับ
การนําไปใชและศึกษาตอในอนาคต นอกจากนั้น ยังมีการเปดแผนการเรียนใหม ไดแก แผนการเรียน นวัตกรรมอัจฉริยะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 สงเสริมศักยภาพผูเรียนใหสอดคลองกับ
กลไกการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี องคความรู และประสบการณดานความคิดสรางสรรคและนวัตกรรมใหเปนหนึ่งในสมรรถนะของโลกแหงอนาคต แผนการเรียน Digital Science ใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 พัฒนาขึ้น เพื่อสงเสริมศักยภาพผูเรียนใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอยางกาวกระโดด องคความรู และประสบการณดานเทคโนโลยีดิจิทัล เปน
หนึ่งในสมรรถนะของโลกในอนาคต โดยเฉพาะอยางยิ่งองคความรูที่เกี่ยวกับวิทยาการขอมูล (Data science) สกุลเงินดิจิทัล (Digital currency) และธุรกิจดิจิทัล (Digital business)
ในปการศึกษา 2564 ฝายวิชาการไดมีการประชุมรวมกับผูบริหารและคณาจารยจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) สาขา DST มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะวิศวกรรมศาสตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง, ผูอํานวยการ True Digital Academy ในการใหขอเสนอแนะสําหรับการจัดทําหลักสูตรแผนการเรียน Digital Science
นอกจากการเรียนการสอนตามหลักสูตรแลว ในสวนของกิจกรรมเสริมหลักสูตร โรงเรียนไดใหความสําคัญในเรื่องดังกลาว โดยไดมีการกําหนดไวในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียน ปการศึกษา 2560 – 2564 ยุทธศาสตรที่ 6 วาดวย ยกระดับการพัฒนาอัจฉริยภาพผูเรียนเต็มตามศักยภาพ โดยมีกลยุทธที่ 6.2 พัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่พัฒนา
อัจฉริยภาพผูเรียนสูความเปนเลิศ แมวาในปการศึกษา 2564 จะเกิดสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทําใหเกิดขอจํากัดหลายประการสําหรับการ
จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรใหแกผูเรียน แตอยางไรก็ตาม ในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ทางโรงเรียนไดคํานึงถึงความปลอดภัยของผูเรียนและการปฏิบัติตามมาตรการการปองกันโรคระบาดอยาง
เครงครัด ซึ่งในปการศึกษา 2564 มีการจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมทักษะผูเรียนในดานวิชาการ ไดแก กิจกรรม ACT FUN FESTซึ่ง ทุกกลุมสาระการเรียนรูไดมีการจัดกิจกรรมในรูปแบบ
ออนไลน สงเสริมการคิดเนนกระบวนการเรียนรูแบบ Active Learning ผานกิจกรรมที่สนุกสนานหลากหลายรูปแบบดวยกัน เชน กิจกรรมผจญภัยไปกับโดราเอมอน กิจกรรมเหินสูดวงจันทร
ไปกับฉางเออ กิจกรรมรอง เลน เตน มันส FUN & FIRM กิจกรรม Paper Magic กิจกรรม Play Code and Creative Draw กิจกรรม ACT Detective ที่มุงเนนใหผูเรียนฝกทักษะภาษา
อังกฤษผานการรวมเลนเกมแกปริศนาตาง ๆ เปนตน มีการสงเสริมการสรางประสบการณใหแกผูเรียนผานการศึกษาดูงานและการเขารวมการอบรมจากหนวยงานตาง ๆ จากภายนอก ไดแก
การอบรมเชิงปฏิบัติการอบรมผลิตสื่อสรางสรรคในรูปแบบออนไลน Virtual Class, กิจกรรมของกลุมผูเรียนชมรม ACT Media ในการสรางสรรคสื่อผลงานเรื่อง “พลังงานลําไผ” เพื่อเขารวม
ประกวดในโครงการกบจูเนียร Bio Teenergy “วัยรุนไทยรูใชพลังงานไบโอ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน”, กิจกรรมพัฒนาทักษะเพื่อประโยชนในการเเลกเปลี่ยนความรู และ
ประสบการณทางดานนิเทศศาสตรกับผูเรียนแผนการเรียน Digital Arts และผูเรียนที่สนใจ พัฒนาทักษะและองคความรูในการผลิตสื่ออยางสรางสรรค ซึ่งไดรับความรวมมือและการ
สนับสนุนจากวิทยาลัยนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต
ดานสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม งานระดับชั้นไดมีการจัดกิจกรรมจิตอาสา “อยูบานก็ทําความดีได” Volunteer from Home ทําความดีเพื่อในหลวง เพื่อชวยปลูกฝงเรื่องการชวย
เหลือผูอื่นใหแกผูเรียนและใหผูเรียนไดมีโอกาสลงมือปฏิบัติจริง
ดานการสงเสริมสุนทรียภาพของผูเรียน มีกิจกรรมการแสดงผลงานทางดานดนตรีของผูเรียน ไดแก กิจกรรมการฝกซอมวงโยธวาทิต วงออเคสตรา คณะนักขับรองประสานเสียง วง
ดนตรีสตริงคอมโบ วงดนตรีไทย กิจกรรมการฝกซอมกีฬาสแต็ก กีฬาปนหนาผา กีฬาเทนนิส กีฬาเทควันโด กีฬาเทเบิลเทนนิส กีฬาวายนํ้า กีฬาฟุตบอล กีฬาบาสเกตบอล เปนตน
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2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีใหความสําคัญกับบุคลากร ซึ่งเปนทรัพยากรที่สําคัญที่สุด ในการบริหารจัดการ จึงไดมีการกําหนดนโยบายดานการพัฒนาครูและบุคลากรไวอยางชัดเจน โดย
ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ไดมีการระบุไวในพันธกิจ ขอที่ 3 พัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษยของโรงเรียนเปนระบบและมีประสิทธิภาพ และ ยุทธศาสตร
ที่ 4 เรงรัดการบริหารทรัพยากรมนุษยใหเปนระบบและมีประสิทธิภาพ ซึ่งทางโรงเรียนไดมีการสงเสริมใหครูและบุคลากรไดมีการพัฒนาตนเองในดานมาตรฐานวิชาชีพและทักษะในการ
ทํางานอยางตอเนื่อง เชน การศึกษาตอในระดับปริญญาโท การอบรม การสัมมนา การศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูทั้งภายในประเทศและตางประเทศ การจัดทําผลงานทางวิชาการ
และเขารวมประกวดผลงาน รางวัลดีเดนดานตาง ๆ เปนตน โดยงานบุคคลและงานบริหารฝายของทั้ง 8 ฝายเปนผูรับผิดชอบในการสงเสริมและพัฒนาบุคลากรในสังกัด ผานแผนงานและ
โครงการตาง ๆ ซึ่งผลจากการดําเนินงานตามแผนงานพัฒนาบุคลากร ปการศึกษา 2564 ครูและบุคลากรของโรงเรียนสวนใหญไดเขารับการอบรม สัมมนาใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ทั้ง
ในรูปแบบการอบรมออนไลนและการอบรม สัมมนาตาง ๆ โดยในปการศึกษา 2564 โรงเรียนมุงเนนใหครูและบุคลากรมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน การใช
สื่อและเทคโนโลยีตาง ๆ เพื่อชวยในการจัดการเรียนการสอนและการทํางานของหนวยงาน

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย - การอบรมผานระบบออนไลน หลักสูตร “การสอนภาษาไทยใหกับเด็กไทยยุคใหม”, หลักสูตร “พัฒนาทักษะภาษา พัฒนาการคิดดวย
กิจกรรม การเลนประกอบการสอน”, เรียนรูเพื่อการสอน สอนเพื่อการเรียนรู, การอบรมรูปแบบ Online โดยผานระบบ Facebook live และ YouTube live เรื่อง “หลักสูตรกลวิธีจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนหลักภาษาไทยใหไปถึงแกนเพื่อใหผูเรียนแมนยําและมีความรูที่คงทน”, การอบรมรูปแบบ Online เรื่อง “ยกระดับการจัดการเรียนรู เพื่อเสริมสรางสมรรถนะผู
เรียนภาษาไทย ระดับประถมศึกษา”, การอบรมรูปแบบ Online เรื่อง “หลักสูตรยุทธศาสตรเชิงรุกเพื่อพัฒนาความคิดและแกไขขอบกพรองของนักเรียนระดับประถมศึกษาในการแตงบท
รอยกรอง”, การอบรมออนไลน ผาน OBEC Channel โปรแกรม Zoom, YouTube Live, Facebook Live เรื่อง “เรียนรูเพื่อการสอน สอนเพื่อการเรียนรู” ในหัวขอดังตอไปนี้ เคล็ดลับ
การสรางหองเรียนออนไลนในยุคโควิด, สรางเด็กไทยใหเปน Global Citizen, สอนฟน ๆ สไตลฟนแลนด

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ - การอบรมผานระบบออนไลน หัวขอ “การใชงานซอฟทแวร ActivInspire (ขั้นสูง) เพื่อสรางสื่อการเรียนการสอน, หัวขอ การ
เรียนรูวิธีใชงานเว็บไซต Edpuzzle ซึ่งเปนแพลตฟอรมในการสรางหองเรียนออนไลนใหนาสนใจดวย Interactive Video, หัวขอ การใชเว็บไซต Nearpod เพื่อสรางสื่อแบบ Active
Learning , หัวขอ การสรางสื่อประกอบการสอน VONDER GO, หัวขอ “การใชสื่อดิจิทัล (Aksorn On-Learn) เพื่อยกระดับการจัดการเรียนรูในหองเรียนและรูปแบบออนไลน, หัวขอ การ
ออกแบบโปสเตอรเบื้องตน POSTER 101, เขารวมอบรมออนไลนในโครงการบริการวิชาการ เรื่อง ศึกษาศิลปากร ชุมชนการเรียนรูสูความเปนมืออาชีพ หัวขอ การสอนไวยากรณภาษา
อังกฤษเพื่อการสื่อสาร

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร – ไดเขารวมการประชุมออนไลน Chevron – SEAMEO Best Practices Forum : STEM Career Academies”, หัวขอ “การตัดตอคลิป
บนสมารทโฟนงายและดี”, หัวขอ “การสรางบอรดเกมทางการศึกษาเบื้องตน”

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรฯ - ไดไปศึกษาดูงานสํานักงานนวัตกรรมแหงชาติและกรมวิทยาศาสตรบริการ และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหง
ประเทศไทย ตามโครงการ “GEN Sci” โดยมีเปาหมายพัฒนาครูวิทยาศาสตรใหมีความเชี่ยวชาญในการออกแบบการเรียนรูเพื่อพัฒนาสมรรถนะการเรียนรูดานการคิดเชิงนวัตกรรม เพื่อสง
เสริมผูเรียนสูความเปนนวัตกร, การอบรมรูปแบบ Online โดยใชแอพพลิเคชั่น Zoom เรื่อง “เทคนิคการสอนดวยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps เพื่อนําไปสูการพัฒนา
นวัตกรรม กระบวนการทางวิทยาศาสตร และทักษะการสืบสอบแบบรวมพลัง (Collative Inquiry Skills) ควบคูกับการเสริมสรางความมีจิตวิทยาศาสตร (scientiﬁc mind)”, การอบรมรูป
แบบ Online เรื่อง “การจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณสําหรับครูประถมศึกษาปที่ 4 - 6 Coding Online for Grade 4 - 6 Teacher”, การอบรมรูปแบบ Online เรื่อง“ปญญาประดิษฐ
สําหรับโรงเรียน หลักสูตร 1 ( AI for School Level 1 )”, การอบรมรูปแบบ Online เรื่อง "หลักสูตรเขียนเกมเบื้องตนดวย Scratch ", การอบรมรูปแบบ Online โดยใชแอพพลิเคชั่น
Zoom เรื่อง “การพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพดานการจัดการเรียนรูยุคใหม โดยใชแหลงเรียนรูนอกชั้นเรียนและเทคโนโลยีเปนฐาน”, การอบรมรูปแบบออนไลนผานโปรแกรม Zoom
เรื่อง “เครื่องมือเพื่อการประเมินสมรรถนะผานเกมการศึกษา Kahoot”, การอบรมรูปแบบออนไลน ผานโปรแกรม Zoom เรื่อง “อบรมเชิงปฏิบัติการครูผูสอนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
สําหรับศูนยพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)”, การอบรมรูปแบบออนไลน ผานโปรแกรม Zoom เรื่อง "เสก
ลูกศิษยใหขยัน" ดวย Active learning & Growth mindset, ”, การอบรมรูปแบบออนไลน เรื่อง “เขียนเกมเบื้องตนดวย Scratch”, การอบรมรูปแบบออนไลน Live เรื่อง "การใชสื่อ eBook สรางสรรคการเรียนและแรงบันดาลใจ, กิจกรรมโคดดิ้งสําหรับปฐมวัยและประถมศึกษา, สอนออนไลนอยางไรใหผูเรียนมีสวนรวม”, การอบรมรูปแบบออนไลน ผานโปรแกรม Zoom
เรื่อง “การใชหองเรียนออนไลน IAD Class เปนแพลตฟอรม เพื่อการเรียนรูวิถีใหม”, การอบรมรูปแบบออนไลน ผานโปรแกรม Facebook Live เรื่อง “เกมและกิจกรรมวิทยาการคํานวณ
(Computing Science) แสนสนุก ฉบับ Unplugged สําหรับเด็ก ประถมวัย และประถมศึกษา”, การอบรมรูปแบบออนไลน ผานโปรแกรม Facebook Live เรื่อง “การจัดการเรียนรูอัลกอ
ริทึม ระดับประถมศึกษา”, การอบรมรูปแบบออนไลน ผานการถายทอดสดในระบบ Facebook, YouTube, OBEC channel เรื่อง “การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู
รูปแบบออนไลน สําหรับครูสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน”, การอบรมออนไลน ผานโปรแกรม Facebook Live และ YouTube Live เรื่อง “เว็บไซตและแอพพลิเคชั่น
สําหรับการสอนเขียนโปรแกรมภาษาไพธอน”, การอบรมออนไลน ผานโปรแกรม Zoom เรื่อง “มาเราใจผูเรียนดวยการพัฒนาสื่อการสอนออนไลนกัน”, การอบรมออนไลน เรื่อง “การ
จัดการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตรแบบสะเต็มศึกษา | STEM Based Learning for Science”, การอบรมออนไลน ผานระบบ WebEx เรื่อง “การสราง Board Game ดวย Quizwhizzer และ
Bingo”, การรูปแบบออนไลน ผานโปรแกรม Facebook Live ของ OEC News สภาการศึกษา หัวขอ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16 “นวัตกรรมการศึกษา : กลาเปลี่ยน
สรางสรรคยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย”, การประชุมเชิงปฏิบัติการรูปแบบออนไลน ผานระบบ Zoom Meetings และ Facebook Live การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูสําหรับผูมี
ความสามารถพิเศษ เรื่อง อิเล็กทรอนิกส เซ็นเซอร กับการทําโครงงานวิทยาศาสตร, การอบรมรูปแบบออนไลน ผานโปรแกรม Zoom หลักสูตร “ไฟฟา อิเล็กทรอนิกส สําหรับครู ดวยชุด
Arduino Student kit”, การอบรมรูปแบบออนไลน ผานแอปพลิเคชั่น Zoom เรื่อง “การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศระดับมัธยมศึกษาตอนตน” รุน 1, การอบรมการ Coding โปรแกรม
Maker UNO board ดวยภาษาซี เพื่อพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน, การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสอนออนไลนดวย WebEx Meetings บนระบบปฏิบัติการ
Macintosh”
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กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย - การอบรมรูปแบบออนไลน หลักสูตรพัฒนาทักษะภาษา พัฒนาการคิดดวยกิจกรรมการเลนประกอบการสอน, การอบรมรูปแบบออนไลน
โดยผานโปรแกรม Facebook live และ YouTube live เรื่อง “หลักสูตรกลวิธีจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลักภาษาไทยใหไปถึงแกนเพื่อใหผูเรียนแมนยําและมีความรูที่คงทน”, การ
อบรมรูปแบบออนไลน เรื่อง “Critical Thinking Classroom Design”, การอบรมรูปแบบออนไลน เรื่อง “ยกระดับการจัดการเรียนรู เพื่อเสริมสรางสมรรถนะผูเรียนภาษาไทย ระดับ
ประถมศึกษา”, การอบรมรูปแบบออนไลน เรื่อง “หลักสูตรยุทธศาสตรเชิงรุกเพื่อพัฒนาความคิดและแกไขขอบกพรองของนักเรียนระดับประถมศึกษาในการแตงบทรอยกรอง”, การอบรมรูป
แบบออนไลน เรื่อง “การใชสื่อและกิจกรรมสอนหลักภาษาไทยใหเหมาะสมกับระดับชั้นของผูเรียน”, การอบรมรูปแบบออนไลน เรื่อง “Creative thinking classroom design”, การอบรม
ออนไลน ผานโปรแกรม Facebook Live เรื่อง “พัฒนาทักษะภาษา พัฒนาการคิด ดวยกิจกรรมการเลนประกอบการสอน”

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ – การอบรมรูปแบบออนไลน ผานโปรแกรม Zoom และ Facebook Live เรื่อง “การสรางบอรดเกมทางการศึกษาเบื้องตน”, การ
สัมมนารูปแบบออนไลน ผานโปรแกรม Zoom เรื่อง “การสื่อสารอยางไร ? จึงโดนใจเด็กเยาวชนรุนใหมในยุคโควิด : ปญหา สาเหตุ วิธีการแก และเครื่องมือหาทางออกดวยสันติ", การอบรม
ออนไลน ผานโปรแกรม Zoom โครงการบูรณาการแนวทางความรวมมือทางศาสนาในการตอตานการทุจริต โดยการประยุกตหลักธรรมคําสอนกับหลักสูตรตานทุจริตศึกษา : AntiCorruption Education ครั้งที่ 1 เรื่อง “เสริมพลังการมีสวนรวมของศาสนบุคคลขับเคลื่อนพลัง “บ-ว-ร” ตอตานการทุจริต”

กลุมสาระฯศิลปะ - การอบรมรูปแบบออนไลน ผานโปรแกรม Zoom เรื่อง “ศิลปะบําบัด Online ศุกร สุข สุด”, การอบรมรูปแบบออนไลน ผานโปรแกรม Zoom เรื่อง
“แนวคิดการสรางสรรคงานนาฏศิลปรวมสมัย”

กลุมสาระฯ สุขศึกษา - การอบรมรูปแบบออนไลน ผานโปรแกรม Zoom เรื่อง “การปฏิรูปการศึกษา: วิทยาศาสตรการกีฬา การเรียนการสอนพลศึกษา / กิจกรรมทางกาย”,
การอบรมรูปแบบออนไลน ผานโปรแกรม Google Meet เรื่อง “Education is Learning Physical Education building the brains ( Basic Level Course )”, การฝกอบรมผูฝกสอน
กีฬาฟุตซอล ( ระดับพื้นฐาน)

กลุมสาระฯ การงานอาชีพ - การอบรมรูปแบบ Online โดยใชระบบออนไลน DBD Academy เรื่องการบริหารจัดการและการตลาดผานสื่อออนไลน “การเริ่มตนธุรกิจ
แบบมืออาชีพ”, การอบรมรูปแบบออนไลน เรื่อง“ปญญาประดิษฐสําหรับโรงเรียน หลักสูตร 1 และหลักสูตร 2 ( AI for School Level 1& Level 2 )”, การอบรมรูปแบบออนไลน เรื่อง
“การใชสื่อสังคมออนไลนอยางสรางสรรค

หนวยงานสนับสนุนการเรียนการสอน - การอบรมรูปแบบออนไลนผานโปรแกรม Zoom เรื่อง “หลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติภายในสถานศึกษา”, การ
อบรมรูปแบบออนไลน โดยการเรียนรูจาก covid-19 thaisafeschools.com เรื่อง “แนวทางการบริหารสถานศึกษาในสถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019”, การอบรมรูปแบบ
ออนไลนผานโปรแกรม E - learning เรื่อง “การรับมือกับปญหาการถูกกลั่นแกลงทางออนไลน”, การอบรมรูปแบบออนไลน โดยผานโปรแกรม WebEx เรื่อง “การใชงาน Google drive
เพื่อใชในการรับ-สงและบันทึกงานออนไลน”, การอบรมรูปแบบออนไลน ผานโปรแกรม Facebook Live เรื่อง "การปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกูชีพขั้นพื้นฐาน", การอบรมรูปแบบออนไลน
ผานโปรแกรม Zoom Meetings และ Facebook live เรื่อง “การอบรมการใชงานระบบสารสนเทศของ สช. และการพัมนางานดานวิชาการในโรงเรียนเอกชน”, การอบรมออนไลน Thai
MOOC แพลตฟอรมเพื่อการเรียนรูออนไลนตลอดชีวิต กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตรวิจัย และนวัตกรรรม เรื่อง จิตวิทยาพัฒนาการวัยรุน เรื่อง “การเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงที่มี
ประสิทธิภาพ” เรื่อง “ภาวะผูนํากับความรับผิดชอบตอหนาที่”และเรื่อง “Google Tools เพื่อการพัฒนางาน”, การประชุมออนไลน ผานระบบ Zoom “ประชุมใหญสามัญประจําป2564
สโมสรลูกเสือรัตนโกสินทร”, การอบรมรูปแบบ Online โดยโปรแกรม Zoom cloud Meeting เรื่อง กฎหมายควรรูสําหรับครูในศตวรรษที่ 21, การอบรมรูปแบบ Online โดยโปรแกรม
Zoom Meetings เรื่อง สิทธิและเสรีภาพของนักเรียนตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล, การอบรมรูปแบบ Online โดยโปรแกรม Zoom Meetings การจัดทํารายงานผลการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ในระบบสารสนเทศดานการประกันคุณภาพการศึกษา (E-SAR), การอบรมรูปแบบออนไลน ผานโปรแกรม Line เรื่อง “การบริหารความเสี่ยงเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพสถานศึกษา”, การอบรมรูปแบบออนไลน ผานโปรแกรม WebEx เรื่อง “การจัดเก็บขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ”, การอบรมออนไลน ผานโปรแกรม WebEx เรื่อง “วิธีและขั้น
ตอนการเขียนโครงการ”, การอบรมออนไลน ผานโปรแกรม WebEx เรื่อง “ระบบงบประมาณบนโปรแกรม SWIS Plus”, การอบรมรูปแบบออนไลน ผานโปรแกรม WebEx เรื่อง “การจัด
ทําและดําเนินแผนงานและโครงการผานระบบ SWIS”และการอบรมออนไลน ผานโปรแกรม WebEx เรื่อง "การประกันคุณภาพ เพื่อพัฒนาสถานศึกษาและขั้นตอนการขออนุมัติ-สรุปผล
การดําเนินงาน โครงการ”

ตารางขอมูลสรุปการพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพ ปการศึกษา 2564
จํานวนชั่วโมง
ประเภท

50 ชั่วโมงขึ้นไป

20 ชั่วโมงขึ้นไป

ตํ่ากวา 20ชั่วโมง

คน

รอยละ

คน

รอยละ

คน

รอยละ

ครู

25

9.65

210

81.08

24

9.27

เจาหนาที่

5

7.81

50

78.13

9

14.06

รวม

30

9.29

260

80.50

33

10.22
ขอมูลจาก งานบุคคล

หมายเหตุ : บุคลากรไดรับการพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพ จํานวน 20 ชั่วโมงขึ้นไป คิดเปนรอยละ 89.79

Page 73 of 91

ตารางแสดงผลงานครูที่ไดรับรางวัลและรับการยกยองจากหนวยงานภายนอก
ลําดับ

ชื่อ-สกุล

รางวัล

สถาบัน / องคกร / หนวยงาน

ระดับผลงาน

รางวัลการนําเสนอ บทความยอดเยี่ยม Best Paper
1

มาสเตอรสุนทร ศรีจันทร

Awards 2021 เรื่อง ผลของการจัดการเรียนรูแบบ

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

หองเรียนกลับดานดวยสื่ออิเล็กทรอนิกส เรื่อง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

กฎหมายแพงและอาญา สําหรับนักเรียนชั้น

ทหารลาดกระบัง

ประเทศ

มัธยมศึกษาปที่ 3

2

มิสสมศรี อินทรโชติ

ไดรับคัดเลือกรับเกียรติบัตร "ปยชนน คนการศึกษา"
ประจําป พ.ศ.2564

สํานักงานสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประเทศ

กรุงเทพมหานคร (สกสค.)

รางวัลผูฝกสอนยอดเยี่ยม
3

มาสเตอรอมร อัครชาญเกียรติ

การแขงขันฟุตบอลรายการ SAT Football Thailand

การกีฬาแหงประเทศไทย

ประเทศ

บริษัทฮอลลีวูด อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

ประเทศ

Championship 2021 "แชมป ชน แชมป" รุน 13 ป
รางวัล "การประกวดสื่อการสอนโดยโปรแกรม
4

มิสสุมิตรา เวียงสงค

ActivInspire" ไดรับรางวัล จอ ActivPanel พรอม
ชุดขาตั้งแบบลอเลื่อน

ไดรับทุนฝกอบรมของศูนยระดับภูมิภาควาดวยการ
พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาดาน
5

มิสปรียนุช ชัยวุฒิธร

คณิตศาสตรของซีมีโอ SEAMEO QITEP in
Mathematics สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประจําป 2565

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษา
เอกชน

ประเทศ

หลักสูตรที่ 3 STEM for Mathematics Learning
คณะกรรมการ นักกีฬา เจาหนาที่ และผูประสานงาน
6

มาสเตอรอภินันณ โชคทวิภัทร

เขารวมการแขงขันกีฬาแหงชาติครั้งที่ 47 รอบคัด
เลือกตัวแทนภาค 1 ณ จังหวัดปราจีนบุรี
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สํานักงาน กกท. จังหวัดสมุทรสาคร

ประเทศ

ลําดับ

ชื่อ-สกุล

รางวัล

สถาบัน / องคกร / หนวยงาน

ระดับผลงาน

7

มิสนฤมล นอยอิ่ม

8

มิสเยาวลักษณ สิงหสุวรรณ

9

มิสอุดมลักษณ นกพึ่งพุม

10

มิสขวัญตา จริยสถิตกุล

11

มิสศิริลักษณ วิโรจนะ

ไดรับรางวัลครูอาวุโส ประจําป 2564

สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา

ประเทศ

12

มิสสมพิศ จีนสุข

13

มาสเตอรวัลลภ นกพึ่งพุม

14

มิสกุณฑลี ลิมปนุสสรณ

15

มิสประณีต วงษเกษกรณ

16

มิสสุภาพรรณ พลอยบุษย

17

มาสเตอรพงษกิจ เจริญพร

18

มิสกิตติญา วงศสัมพันธ

ไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณ ชั้นที่ 5 เบญจมดิเรกคุณา

19

มาสเตอรปริญญา ชางกลึงกูล

ภรณ (บ.ภ.)

กระทรวงศึกษาธิการ

ประเทศ

20

มาสเตอรนาวิน กิตติเรืองนาม

21

มาสเตอรคมสันต สนไธสง

22

มาสเตอรจงดี สินบูรพา

23

มิสธนวรรณ ธาราแดน

24

มาสเตอรนที กลิ่นสุคนธ

กระทรวงศึกษาธิการ

ประเทศ

25

มิสสายสุนีย จันทรพงษ

26

มิสปรารถนา เบาทองจันทร

ไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณ ชั้นที่ 4 จตุตถดิเรกคุณาภ
รณ (จ.ภ.)

ขอมูลจาก งานประชาสัมพันธและสารสนเทศ
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีในฐานะที่เปนชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ ไดมีการทําความรวมมือกับองคกรและหนวยงานตาง ๆ เพื่อใหเกิดพลังการขับเคลื่อนการแลกเปลี่ยนเรียนรูทาง
วิชาชีพ การแลกเปลี่ยน หรือการเกื้อหนุนในการพัฒนาวิชาชีพครูและพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน ครูในแตละกลุมสาระการเรียนรูมีการประชุมรวมกันเปนประจํา รวมทั้งการจัด Focus
Group Discussion เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสําหรับการหาทางแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในการทํางานหรือการสอน โดยกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรฯไดมีการจัดอบรมภายในกลุมสา
ระฯเกี่ยวกับการทําโครงงานวิทยาศาสตรสําหรับผูสอน เพื่อเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนและจุดประกายแนวคิดในการพัฒนาผูเรียนใหเกิดการเรียนรูอยางเต็มศักยภาพผานโครง
งานวิทยาศาสตรและแลกเปลี่ยนเรียนรูวิธีการสอนและประสบการณสอน
ดานการเปนชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ ในระดับโรงเรียนและระดับกลุมเครือขาย คณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีไดมีการดําเนินการรวมกับหนวยงานและผูเชี่ยวชาญตาง ๆ ดังนี้

1. โรงเรียนไดรับคัดเลือกจากสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี(สสวท.) ใหเปน “ศูนยพัฒนา อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร” ซึ่งเปน 1 ใน 2 ของ
โรงเรียนในกรุงเทพมหานคร ที่ไดเปนโรงเรียนนํารองในการจัดตั้งศูนยพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร โดยโรงเรียนจะไดรับงบประมาณสนับสนุนและความรวมมือ
ตางๆในการจัดทําศูนยพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร เพื่อเผยแพรความรู ทักษะ ใหกับผูเรียนของโรงเรียน และผูเรียนโรงเรียนตาง ๆ ที่ผานคัดเลือกในโครงกา
รอัจฉริยภาพทาง วิทยาศาสตรคณิตศาสตร ที่สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี(สสวท.)จัดขึ้นในแตละปการศึกษา

2. ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ รวมกับคณะครูในแผนการเรียน STEM ในการนําตนแบบสื่อการสอน Smart Hydroponics และตนแบบสื่อการสอน Projectile มาบูรณการ
กับหลักสูตรหลักเพื่อการเรียนแบบ Project-based learning ซึ่งเปนสวนหนึ่งของโครงการที่ปรึกษาพัฒนาหลักสูตรและการจัดอบรม STEM

3. ฝายวิชาการ ฝายเทคโนโลยีและนวัตกรรม และครูแผนการเรียน Digital Science เขารวมการแลกเปลี่ยนองคความรูกับโรงเรียนดรุณสิกขาลัย เพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนที่
เนนเกี่ยวกับการสราง นวัตกรรม แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบ Project-Based Learning และโครงการ DSIL FabLearn Lab@ School ในรูปแบบออนไลนผานโปรแกรม
Zoom Meetings

4. ครูในกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ ที่มีความรูและความเชี่ยวชาญทางดานเทคนิคการสอนในรูปแบบออนไลนและสื่อการเรียนรูตาง ๆ ที่เหมาะสมกับการสอนในรูปแบบออนไลน ไดมีการ
แบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกับครูทานอื่น ภายใตคอนเซ็ปต “การพัฒนาครู ACT สอนแบบจัง ๆ ใหปงกวาเดิมป 2021” เชน เทคนิคการสอนออนไลนสไตล (P)(L)(A)(E)(R)(N)
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(เพลิน PLAY&LEARN) โดยตัวแทนครู กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพละศึกษา, การใชโปรแกรมในการสรางสื่อการสอนและชวยใหการสอนออนไลนเปนไปอยางมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ เชน โปรแกรม Mentimeter, โปรแกรม Google Drive, โปรแกรม Google form, โปรแกรม Google classroom, โปรแกรม We Transfer, โปรแกรม Padlet,
โปรแกรม Canva, โปรแกรม Animaker, โปรแกรม Blooket, โปรแกรม QuizWhizzer, โปรแกรม Vonder go, โปรแกรม Kahoot, โปรแกรม Wordwall เปนตน

5. โรงเรียนไดมีการทํา Memorandum of Understanding (MoU) กับสโมสรเอสซีจี เมืองทอง- ยูไนเต็ด และบริษัทชางอินเตอรเนชั่นแนล จํากัด โดยจะมีการสนับสนุนทางดานงบ
ประมาณ การคัดเลือกนักกีฬาและการคัดเลือกผูฝกสอน เพื่อรวมกับงานนักกีฬากีฬาโครงการพิเศษของโรงเรียนในการพัฒนาผูเรียนที่เปนนักกีฬาฟุตบอลโครงการพิเศษใหเปนนักกีฬา
ฟุตบอลอาชีพในอนาคต

6. โรงเรียนไดมีการทํา Memorandum of Understanding (MoU) กับสโมสรบาสเกตบอลไฮเทค ในการการสงเสริมสนับสนุนงานนักกีฬากีฬาโครงการพิเศษ ทางดานการสรรหา คัด
เลือก ฝกอบรม ฝกสอนผูเรียนที่มีความสามารถในดานการเลนกีฬาบาสเกตบอล เพื่อเขารวมเปนนักกีฬาบาสเกตบอลโครงการพิเศษ อีกทั้ง มีการรวมกันจัดทําหลักสูตรการเรียนการ
สอน เพื่อพัฒนาผูเรียนที่เปนนักกีฬาบาสเกตบอลโครงการพิเศษใหเปนนักกีฬาบาสเกตบอลอาชีพในอนาคต
โรงเรียนมีการกํากับ นิเทศ ประเมินประสิทธิภาพการทํางานอยางเปนระบบ โดยจะมีการประเมินประสิทธิภาพการทํางานของครูและบุคลากร ปการศึกษาละ 1 ครั้ง โดยผลที่ไดจาก
การประเมินจะนําไปใชในการใหขอมูลปอนกลับแกบุคลากรที่ไดรับการประเมิน เพื่อพัฒนา/ปรับปรุงการทํางานในปการศึกษาตอไป โดยในปการศึกษา 2564 มีครูและบุคลากรสวนใหญผาน
เกณฑการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑที่ทางโรงเรียนกําหนด
โรงเรียนมีการสงเสริมใหครูเรียนรูการถอดบทเรียนสูการพัฒนาผลงาน สื่อการสอน งานวิจัย โดยไดมกี ารสงเสริมใหครูไดรับการอบรมในหัวขอตาง ๆ ในปการศึกษา 2564 ครูสวน
ใหญมีการถอดบทเรียนสูการเขียนบทความทางวิชาการ นําเสนอประสบการณของผูเขียนเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ บนพื้นฐานของวิชาการ หรือแสดงความคิดเห็นในเชิงวิเคราะหวิจารณหรือเพื่อนํา
เสนอแนวคิดใหมหรือ อาจเปนการตั้งคําถามหรือประเด็น ใหม ๆ เสนอแนวคิดใหม ๆ จากพื้นฐานทางวิชาการนั้น ๆ ที่จะกระตุนใหผูอานเกิดความสนใจที่จะศึกษาคนควาในเรื่องนั้นตอไป
การถอดบทเรียนเพื่อสรางนวัตกรรมหรือวิธีการที่เปนแบบอยางที่ดีที่สงผลตอการเรียนรูของผูเรียนไดมีการดําเนินการ ดังนี้

1. กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ ไดมีการนําโปรแกรม RPG Maker MV เพื่อสรางเกมแนวบทบาทสมมติ “เกมอานุภาพพอขุนรามคําแหง” โดยอิงเนื้อหาของเกมเกี่ยวกับประวัติของ
พอขุนรามคําแหงมหาราช และมีการแทรกเนื้อหาพัฒนาการดานตางๆ ของอาณาจักรสุโขทัยรวมทั้งแบบฝกหัดเพื่อวัดและประเมินผลผูเรียนทั้งทางดานความรูทางประวัติศาสตร การ
คิดวิเคราะหและการคํานวณอีกดวย

2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ใหความสําคัญในการจัดสภาพแวดลอมและสังคมเพื่อการเรียนรูมาตั้งแตขวบปแรกของการกอตั้ง ผูบริหารใหความสําคัญตั้งแตการออกแบบอาคารสถานที่ มี
การเชิญผูเชี่ยวชาญเขารวมในการกําหนดและออกแบบอาคารตลอดจนภูมิทัศนของโรงเรียนที่คํานึงถึงความสวยงาม ความสะอาดความประหยัดพลังงาน ความมั่นคงปลอดภัยและประโยชน
ใชสอย รวมถึงการยึดถือหลักพลศาสตร เพื่อใหสถานศึกษามีอุณหภูมิและการหมุนเวียนของอากาศถายเทอยางเหมาะสม ซึ่งปจจุบัน ทางโรงเรียนยังยึดถือปฏิบัติอยางจริงจังและเปนรูปธรรม
โดยมีการกําหนดนโยบายเพื่อจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ ไวในพันธกิจขอที่ 1 และ 2 และไดนําไปสูการจัดทําโครงการและแผนงาน
ตาง ๆ เชน โครงการปรับปรุงหองประชุมใหญ, โครงการปรับปรุงหองสมุดชั้น 2 และชั้น 3 ใหเปนศูนย ACT Learning Space และศูนย ACT STEM CENTER เพื่อเปนแหลงการจัดกิจกรรม
การเรียนรูแบบสะเต็ม รวมทั้งการจัดกิจกรรมในรูปแบบ Active Learning สําหรับผูเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1- มัธยมศึกษาปที่ 6 สงเสริมใหผูเรียนเกิดทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่
21 อีกทั้งเปนการสงเสริมการเปนแหลงแลกเปลี่ยนเรียนรูในรูปแบบ Co-Working สําหรับผูเรียนและบุคลากร, โครงการจัดทําทางเชื่อมทางเดินอาคารราฟาแอล-อัสสัมชัญ, โครงการปรับปรุง
หญาเทียมสนามฟุตบอลราฟาแอล เปนตน มีการนําองคความรูตาง ๆ มาปรับภูมิทัศนตลอดจนการบริหารจัดการใหโรงเรียนมีความสวยงาม มีอารยะทางสถาปตย ผูเรียน ผูปกครอง ชุมชน
ไดใชประโยชนจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย ภายใตความสวยงาม ความสะดวกและเอื้อตอการเปนชุมชนแหงการเรียนรูอยางตอเนื่อง โรงเรียนยังมีนโยบายเพื่อใหครูและบุคลากรออกแบบ
การเรียนรูที่ใชประโยชนจากอาคารสถานที่และแหลงเรียนรูอยางเต็มตามศักยภาพ ซึ่งทุกฝายใหความรวมมือในการระดความคิด จัดการเรียนรู โครงการ กิจกรรมที่สนับสนุนผูเรียนทั้งทาง
ดานวิชาการและทางดานสุนทรียภาพ มุงหมายใหผูเรียนเกิดการเรียนรูทั้งในระดับบุคคล และระดับการเรียนรูแบบกลุม มีฝายอาคารสถานที่และหนวยงานที่จัดจางพิเศษจากภายนอกรวมทั้ง
การสงเสริมใหผูเรียนมีจิตสาธารณะ คอยดูแล บํารุงรักษาและทําความสะอาดอาคารเรียนและอาคารประกอบใหอยูในสภาพที่ปลอดภัยและสวยงามเสมอ มีการปลูกตนไมทั่วบริเวณโรงเรียน
เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว และความรมรื่นภายในโรงเรียน โดยมีพื้นที่ สีเขียว คิด 6 ตารางเมตร : คน นอกจากนี้ โรงเรียนยังเปนตนแบบแหงนวัตกรรมพลังงาน ซึ่งจากการพัฒนาอยางตอเนื่อง
ทําใหประสบความสําเร็จ ในการแขงขันโครงการที่เกี่ยวกับการอนุรักษสิ่งแวดลอม และการประหยัดพลังงาน และมีการสรรสรางนวัตกรรมทางดานพลังงานและสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง เปน
โรงเรียนตนแบบชั้นนําดานพลังงานแหงหนึ่งในประเทศไทย โดยในปการศึกษา 2564 โรงเรียนไดรับรางวัลชนะเลิศ จากโครงการเยาวชนรักษสิ่งแวดลอม (Power of Youth) จัดโดยสโมสร
โรตารี่กรุงเทพอินเตอรเนชั่นแนล และ โรงเรียนมีโครงการตางๆ ในการบริหารจัดการ และซอมบํารุง ที่เกี่ยวกับอาคารสถานที่ สภาพแวดลอม ภายในโรงเรียนทุกปการศึกษา เพื่อใหสภาพ
แวดลอมทางกายภาพภายในโรงเรียน อยูในสภาพที่สะอาด ปลอดภัย และเอื้อตอการเรียนรูของผูเรียน มีการติดตั้งกลองวงจรปด มีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย โดยมีการตรวจสอบความ
ปลอดภัยดานตาง ๆ จากผูเชี่ยวชาญ สํานักงานเขต และองคกรตางๆ เชน สํานักงานเขตบางแค ศูนยวิจัยและพัฒนาพลังงานจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ โรงเรียนยังไดรับการคัด
เลือกเปน 1 ใน 20 โรงเรียนทั่วประเทศ จากวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ในการไดรับความชวยเหลือในการจัดสรางหอง
STEM Lab พรอมอุปกรณ รวมทั้งหลักสูตรและวิศวกรที่ปรึกษาจากทางสถาบันฯ เพื่อใชในการพัฒนาศักยภาพของผูเรียนในปการศึกษา 2565
นอกจากนี้ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีมีนโยบายในการอนุรักษสิ่งแวดลอม จึงไดมีการออกประกาศนโยบาย เปาหมายและมาตรการการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมและบูรณาการ
ศาสตรพระราชา ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใหบุคลากรและผูเรียนทุกคนไดมีสวนรวมในการดําเนินการจัดการมีการเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของโรงเรียนผลการจากการดําเนิน
งานดานการอนุรักษพลังงานอยางเปนรูปธรรม จนไดรับการชื่นชมและเขาเยี่ยมศึกษาดูงานจากหนวยงานภายนอกและตางประเทศ รวมทั้งเปนตนแบบสูการพัฒนาของโรงเรียนในเครือฯแต
ในปการศึกษา 2564 เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดฯทําใหหนวยงานตาง ๆ งดการเขาเยี่ยมศึกษาดูงาน นอกจากนี้ ยังมีการกําหนดโครงการและแผนงานในการดําเนินการทางดานการ
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อนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมของฝายอาคารสถานที่ ไดแก แผนงานสถานศึกษาดีเดนดานพลังงานและสิ่งแวดลอม, , โครงการทําความสะอาดและตรวจสอบแผงโซลาเซลลอาคารอัสสัมชัญ
อาคารเซนตปเตอรและศูนยการเรียนรู, โครงการขยายแนวรดนํ้าระบบรดนํ้าระบบรดนํ้าตนไมพลังงานแสงอาทิตย มีการจัดตั้งสถานีการเรียนรู ดานพลังงานและสิ่งแวดลอม เพื่อบริหาร
จัดการขยะอินทรียที่เกิดขึ้นในโรงเรียน โดยนํามาแปรรูป และนํากลับมาใชใหมในรูปแบบตาง ๆ เชน การทําปุยหมัก การผลิตนํ้ามันไบโอดีเซล การนําเศษอาหารจากโรงอาหารมาผลิตเปน
แกสชีวภาพ เพื่อนํามาหุงตมนํ้ามันไบโอดีเซล เพื่อเปนศูนยการเรียนรูใหกับผูเรียน ครู ผูปกครอง ผูที่สนใจ และสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ
โรงเรียนไดมีการนําอุปกรณและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหเปน Smart Classroom โดยทุกหองเรียนไดมีการจัดเครื่องคอมพิวเตอรประจําหองที่สามารถ
เชื่อมตอเขากับระบบเครือขายอินเทอรเน็ตของโรงเรียนที่ความเร็วโดยรวมอยูที่ 900/450 Mbps (ภายในประเทศ 900 Mbps และภายนอกประเทศ 450 Mbps) ซึ่งมีการเพิ่มความเร็วของ
อินเทอรเน็ตใหมากขึ้นกวาในปการศึกษา 2563 เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลนอยางมีประสิทธิภาพ มีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรจํานวน 9 หอง ติดตั้งจอ LED
Smart Board ขนาด 75 นิ้ว ในหองเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3-6 และหองเรียนแผนการเรียน English Program ทุกหอง ติดตั้งจอ LED Smart Board ขนาด 80 นิ้ว ในหองเรียนระดับ
ประถมศึกษาปที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปที่ 2 ตามลําดับ ซึ่งเมื่อรวมกับเครื่องคอมพิวเตอรที่ประจําอยูตามสํานักงานตางๆ แลว 838 เครื่อง ทางโรงเรียนไดมอบหมายใหหนวยงานศูนย
คอมพิวเตอรเปนผูทําหนาที่ในการดูแลอุปกรณและเทคโนโลยีที่ใชในการจัดการเรียนการสอนและการทํางานของบุคลากรรวมทั้งการใชซอฟทแวรที่ถูกตองตามกฎหมาย หนวยงานมีการ
วางแผนการพัฒนาและนําสูการปฏิบัติผานแผนงานและโครงการของงานซอมบํารุงเทคโนโลยีและระบบเครือขายและงานเทคโนโลยีเพื่อการบริหาร เชน งานระบบเครือขาย, งานตอสัญญา
เชาใชซอฟทแวรลิขสิทธิ์, งานซอมบํารุงคอมพิวเตอรหองเรียนและสํานักงาน, งานซอมแซมและบํารุงอุปกรณเครือขาย, งานซอมบํารุงอุปกรณโสตทัศนูปกรณ, โครงการตอสัญญาซอฟทแวร
ลิขสิทธิ์และโครงการจัดซื้ออุปกรณบริหารการจัดการระบบเครือขาย โครงการปรับปรุงระบบเครือขาย เฟส1 เพื่อจัดซื้ออุปกรณกระจายสัญญาณ Hub Switch ครอบคลุมตามหองเรียน หอง
ปฏิบัติการและหองควบคุมตามอาคาร, โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอรโนตบุคสําหรับศูนย ACT STEM Center, โครงการจัดซื้ออุปกรณเพื่อการจัดการเรียนการสอน Online เปนตน

ตารางแสดงการใชทรัพยากรและสิ่งอํานวยความสะดวก ปการศึกษา 2564
รายการ

ประเภทผูใช

สถิติการใช (ตอป)

ขอรหัสผาน WIFI สําหรับเชื่อมตอเครือขาย

ผูเรียน

650 คน

การใชสื่อ และอุปกรณโสตทัศนูปกรณในหองเรียน

ครู/ผูเรียน

34,944 ครั้ง/ป

ขอมูลจาก งานศูนยคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
จากการสงเสริมการพัฒนาดานการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ สงผล ดังนี้
โรงเรียนมีอาคารเรียน อาคารประกอบ หอประชุมและเวทีการแสดงระดับสากล สระวายนํ้า สนามกีฬา(European Standard) ที่มีความพรอมสะดวกสบายเอื้อตอการจัดกิจกรรม
ตาง ๆ มีบรรยากาศการเรียนที่รมรื่น สะอาด และมีความปลอดภัย โดยไดผานการตรวจประเมินดานตาง ๆ จากผูเชี่ยวชาญดานอาคารสถานที่ และสิ่งแวดลอมจากหนวยงานตาง ๆ เชน
รางวัลสวนอาเซียนโดยสํานักงานเขตบางแค และการตรวจประเมินความปลอดภัยของอาคารเรียน โดยไดรับใบรับรองการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
จากสํานักงานโยธา กรุงเทพมหานคร มีแหลงเรียนรูใหผูเรียนไดใชประโยชนอยางเต็มตามศักยภาพ เชน ศูนยดนตรี ศูนยฟตเนส สระวายนํ้า พลังงาน สิ่งแวดลอมและเศรษฐกิจพอเพียง สวน
สุขภาพ เปนตน สืบเนื่องจากสถานการณการแพรระบาดฯที่มีอยางตอเนื่อง ทางโรงเรียนคํานึงถึงความปลอดภัยของผูเรียนและบุคลากร ในการจัดการเรียนรูและการทํางาน โรงเรียนไดมีการ
จัดหองเรียนและสถานที่ตาง ๆ ในบริเวณโรงเรียนตามมาตรการปองกันการแพรระบาดฯอยางเครงครัด มีการจัดเตรียมอุปกรณการคัดกรองในเบื้องตน การจัดทําอางลางมือกระจายตามจุด
ตาง ๆ ของโรงเรียน รวมทั้ง มีมาตการรักษาระยะหางและตรวจสอบผูที่เขามาในบริเวณโรงเรียนอยางเครงครัด ทั้งนี้ โรงเรียนมีการสํารวจความคิดเห็นจากผูเกี่ยวของในดานอาคารสถานที่
สภาพแวดลอม พบวา ผูเกี่ยวของสวนใหญ มีความพึงพอใจเกี่ยวกับอาคารสถานที่ หองปฏิบัติการและสภาพแวดลอมของโรงเรียนในระดับมากขึ้นไป
จากการเขารวมการประกวดโครงการเยาวชนรักษสิ่งแวดลอม (Power of Youth) จัดโดยสโมสรโรตารี่กรุงเทพอินเตอรเนชั่นแนล โรงเรียนไดรับรางวัลชนะเลิศ เมื่อวันที่ 29
มิถุนายน 2564 เพื่อตอยอดการดําเนินโครงการใหแกโรงเรียนที่ไดรับการคัดเลือกสูการลงมือปฏิบัติในพื้นที่จริงไดอยางมีประสิทธิภาพ และขยายผลสูการพัฒนาชุมชนไดอยางยั่งยืน
เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตางๆ รอยละ 100 ที่มีการเชื่อมตอระบบเครือขายของโรงเรียนทั้งหมด ถูกตรวจสอบและควบคุมการใชงาน รวมถึงวิเคราะหภัยทางระบบเครือขาย
ดวยอุปกรณ UTM Fortigate 600E จึงทําใหระบบเครือขายในภาพรวมของโรงเรียนมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูง
ซอฟตแวรรอยละ 100 ที่จําเปนตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการดําเนินการตางๆ ของแตละหนวยงานไดมีการจัดหาตามความเหมาะสม
เครื่องคอมพิวเตอร, อุปกรณเครือขาย ตามหองเรียนและสํานักงานตางๆ รอยละ 100 ไดรับการดูแล และซอมบํารุงอยางตอเนื่องตามระยะเวลาและตามการแจงขอใชบริการตาม
หองเรียน, สํานักงานตางๆ ใหสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมาจากการสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการใชงาน ประจําปการศึกษา 2564

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู
โรงเรียนมีการกําหนดนโยบายการพัฒนาไวในพันธกิจขอที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนใหมีมาตรฐานสากลโรงเรียน และยุทธศาสตรที่ 7 พัฒนานวัตกรรมการศึกษาใหมี
คุณภาพมาตรฐานสากล อีกทั้งมีนโยบายระดับปฏิบัติการที่เกี่ยวของกับการสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการศึกษา หนวยงานศูนยคอมพิวเตอร
ไดมีการศึกษาขอมูลความตองการในการใชเทคโนโลยีสามารถเทศของบุคลากรและนักเรียนอยางตอเนื่องโดยมีการจัดเก็บสถิติปริมาณการใชงานระบบเครือขายในทุกๆ เดือนตลอดปการ
ศึกษา เพื่อนํามาวิเคราะหรายละเอียดอันเปนแนวทางในการดําเนินการในปการศึกษาถัดไป
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โรงเรียนไดมีการจัดทําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียน เพื่อใชสําหรับดานการบริหารจัดการและดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อใหสามารถตอบสนองตอการ
ดําเนินกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียนได ดังนี้
2.6.2.1 ดานการบริหารจัดการ
2.6.2.1.1 โปรแกรมบริหารจัดการฐานขอมูลระบบ SWIS เพื่อการบริหารจัดการ
2.6.2.1.2 โปรแกรมบริหารจัดการฐานขอมูลโรงเรียน SoftProject
1) งานทะเบียนนักเรียน
2) งานทะเบียนบุคลากร
3) งานวัดผลและประเมินผล
4) งานปกครอง (ทะเบียนพฤติกรรมนักเรียนดานตางๆ)
5) งานวิชาการ (หลักสูตร)
2.6.2.1.3 โปรแกรม SmartWeb ระบบบันทึกเวลา เขา- ออก บุคลากรและนักเรียน
2.6.2.1.4 โปรแกรมระบบ Scan Tools Plus วิเคราะหขอสอบเบื้องตน
2.6.2.1.5 โปรแกรมระบบ PhoomSoft Fitness Manager
2.6.2.1.6 โปรแกรมหองสมุดอัตโนมัติ PMB สําหรับงาน ยืม-คืน หนังสือ
2.6.2.2 ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
2.6.2.2.1 ระบบการสอนออนไลนผานโปรแกรม Moodle, Google classroom และประชุมสื่อสารผานโปรแกรม WebEx, Zoom Metings และConnect
มีการเก็บรวบรวมความพึงพอใจพรอมขอเสนอแนะจากผูรับบริการแลวนําไปสรุปผลรายงานเพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงแผนการพัฒนาระบบสารสนเทศตางๆ ใหมีคุณภาพตอบ
สนองตอการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูไดมีประสิทธิภาพมากขึ้น ได ไดมีการปรับปรุงระบบการจัดพิมพเกียรติบัตรในการเขาอบรมตางๆใหอยูในรูปแบบออนไลนเพื่อลดภาระดาน
การพิมพและความสิ้นเปลืองในเรื่องการกระดาษ, จัดระบบการยืม-คืน อุปกรณโสตทัศนูปกรณในรูปแบบออนไลน เพื่อใหงายตอการบันทึกและการตรวจสอบ, ขยายเครื่องแมขายสําหรับ
ระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลนออกเปนระดับชั้น เพื่อลดความหนาแนนในการเขาใชงานระบบ
โรงเรียนไดมีการติดตามผลการของการใชบริการดานระบบเทคโนโลยีของบุคลากรทั้งครู และผูเรียน ทั้งในดานความพึงพอใจและดานการปฎิบัติงานของบุคลากรในหนวยงานที่ไป
ใหบริการ เพื่อนําขอมูลตางๆ เหลานั้นมาวิเคราะหใชเปนแนวทางในการปรับปรุงดานบริการ ปริมาณงาน และดานการใชทรัพทยากรทางเทคโนโลยีสารสนเทศใหเกิดประสิทธิภาพ
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จากการสงเสริมการพัฒนา สงผล ดังนี้ โรงเรียนมีระบบสารสนเทศที่ใชสําหรับการบริหารจัดการภายในของโรงเรียนที่มีคุณภาพ และไดมาตรฐานครอบคลุมในหลายดาน ดังนี้
1.โปรแกรมบริหารจัดการฐานขอมูลระบบ SWIS, 2. โปรแกรม SoftProject สําหรับบริหารจัดการฐานขอมูลของหนวยงานตาง ๆ 3. โปรแกรม SmartWeb สําหรับบันทึกเวลา เขา-ออก
บุคลากรและนักเรียน 4. โปรแกรมระบบ Scan Tools Plus สําหรับตรวจผลการสอบของแตละวิชาและวิเคราะหขอสอบเบื้องตน 5. โปรแกรมระบบ Food Court สําหรับระบบซื้อ-ขาย
และตัดสต็อกสินคา 6. โปรแกรมระบบ PhoomSoft Fitness Manager สําหรับการบริหารจัดการในศูนยฟตเนส 7. โปรแกรมบริหารจัดการการเงิน 8. โปรแกรมหองสมุดอัตโนมัติ PMB
โรงเรียนไดมีการนําอุปกรณและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหเปน Smart classroom โดยทุกหองเรียนไดมีการจัดเครื่องคอมพิวเตอรประจําหองที่สามารถ
เชื่อมตอเขากับระบบเครือขายอินเทอรเน็ตของโรงเรียนที่ความเร็วโดยรวมอยูที่ 900/450 Mbps (ภายในประเทศ 900 Mbps และภายนอกประเทศ 450 Mbps) และมีเครื่องมีหองปฏิบัติ
การคอมพิวเตอรจํานวน 9 หอง ติดตั้งจอ LED Smart Board ขนาด 75 นิ้ว ในหองเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3-6 และหองเรียนแผนการเรียน English Program ทุกหอง ติดตั้งจอ LED
Smart Board ขนาด 80 นิ้ว ในหองเรียนระดับประถมศึกษาปที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปที่ 2 ตามลําดับ ซึ่งเมื่อรวมกับเครื่องคอมพิวเตอรที่ประจําอยูตามสํานักงานตาง ๆ แลว 838 เครื่อง เพียง
พอตอการใชงานของนผูเรียนและบุคลากร
เครื่องคอมพิวเตอร, อุปกรณเครือขาย ตามหองเรียนและสํานักงานตาง ๆ รอยละ 100 ไดรับการดูแล และซอมบํารุงอยางตอเนื่องตามระยะเวลาและตามการแจงขอใชบริการตาม
หองเรียนและสํานักงานตางๆ ใหสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ บุคลากรรอยละ 96.72 มีความพึงพอใจในการใชบริการเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนตั้งแตระดับดีขึ้นไป โดยมา
จากการสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการใชงาน ประจําปการศึกษา 2564

2.7 โรงเรียนสงเสริมการจัดการศึกษาตามทิศทางการศึกษาในแนวนักบุญมงฟอรต
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีเปนสถาบันการศึกษาที่กอตั้งขึ้นเปนลําดับที่ 8 ในจํานวน 17 สถาบันการศึกษาของมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย ซึ่งทุกโรงเรียนในเครือมูล
นิธิฯไดใหความสําคัญแกการจัดการศึกษาตามทิศทางการศึกษาในแนวนักบุญมงฟอรต ผูกอตั้งคณะเซนตคาเบรียล จึงไดมีการกําหนดไวในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ปการ
ศึกษา 2560 – 2564 ยุทธศาสตรที่ 1 วาดวย โรงเรียนมีการจัดการศึกษาใหบรรลุตามทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอรต โดยไดมีการมอบหมายใหงานอภิบาล, กลุมสาระการเรียนรู
สังคมศึกษาฯและฝายปกครอง ในการวางแผนสงเสริมใหผูเรียนไดแสวงหาความจริงและดําเนินชีวิตตามที่คนพบจากประสบการณ ไดมีการรวมกิจกรรมฝายจิตหรือศาสนา นําไปสูการเรียน
การสอน ในรายวิชาสังคมศึกษาของทุกระดับชั้น ไดมีการจัดใหมีเอกสารประกอบการเรียนการสอนสงเสริมตามทิศทางการศึกษาในแนวนักบุญมงฟอรต ในหัวขอเกี่ยวกับ ประวัติ ความสําคัญ
และการเปนแบบอยางที่ดีของนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต มีการสอนเกี่ยวกับเรื่องสิทธิเด็ก ในการเรียนการสอนของกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ ซึ่งผูเรียนรอยละ 82.00
ของผูเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับประวัติและจิตตารมณของทานนักบุญหลุยส มารี กรีญอง เดอ มงฟอรต ในระดับดีขึ้นไป นอกจากนั้น มีการจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อสงเสริมการ
จัดการศึกษาตามทิศทางการศึกษาในแนวนักบุญมงฟอรต ดังนี้
กิจกรรมชวยเหลือผูยากไรในสังคม เพื่อชวยปลูกฝงความมีนํ้าใจ ความรับผิดชอบตอสังคมและการรูจักแบงปนใหแกผูเรียน ซึ่งในปการศึกษา 2564 นี้ ผูเรียนไดมีสวนในการชวยเหลือ
และแบงปนใหแกผูอื่น ไดแก การรวมกันบริจาค อาทิ ของใช เสื้อผามือสอง ตุกตามือสอง ของเลน หนังสือ กระเปา ฯลฯ ใหแกชุมชนใกลบริเวณโรงเรียน ไดแก ชุมชนอัสสัมชัญพัฒนา
ชุมชนขางโรงพยาบาลราชพิพัฒน ชุมชนรวมใจ 50 พัฒนา ชุมชนศิริเกษมพัฒนา ชุมชนสามัคคีศิริเกษม 2 ชุมชนวัดพรหมสุวรรณสามัคคี, โรงพยาบาลราชพิพัฒน , วัดนักบุญหลุยส
มารี เดอ มงฟอรต, บานพระหฤทัยหนองแขมและศูนยการเรียนและศูนยการเรียนรูฯ ชุมชนกองขยะ, วัดโกมุทพุทธรังสี, วัดบุณยประดิษฐ, วิทยาลัยแสงธรรม, วัดญาณเวศกวัน เปนตน
รวมทั้ง ไดมีการมอบสิ่งที่ไดรับการรวมกันบริจาคจากผูเรียนใหแกกลุมบุคคลและหนวยงานตาง ๆ เพื่อใหนําไปชวยเหลือผูดอยโอกาส อาทิ เด็ก ผูสูงอายุ และคนพิการ ไดแก โรง
พยาบาลสนามวัดศรีสุดารามวรวิหาร, วัดนักบุญยอแซฟบานถิ่น จังหวัดอุดรธานี, มูลนิธิบาน New Life จังหวัดกาญจนบุรี, โรงเรียนวังนากุดตากลา จังหวัดอํานาจเจริญ, มิสธนินทธร
คําทองสุข หัวหนางานอภิบาล โรงเรียนอัสสัมชัญและทํางานเปนจิตอาสาของชุมชน เขตคันนายาวและเขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร, มูลนิธิคามิลเลี่ยน โซเชียล เซนเตอร จังหวัด
ระยอง ศูนยชวยเหลือผูติดเชื้อเอชไอวี, วัดวิศิษฎบุญญาวาส กรุงเทพมหานคร, มูลนิธิเด็ก จังหวัดนครปฐม เพื่อเด็กที่ตกอยูในความมืดมน, บานพักผูสูงอายุ เบธานี ในเครือสังฆมณฑล
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ราชบุรี จังหวัดราชบุรี, สํานักงานคาทอลิกสงเคราะหผูประสบภัยและผูลี้ภัย (โคเออร: รีไซเคิล) วัดนักบุญเปโตร จังหวัดนครปฐม, สถานสงเคราะหเด็กบานคามิลเลียนเพื่อเด็กพิการ
กรุงเทพมหานคร เปนตน
บุคลากรของโรงเรียนจํานวน 2 คน ไดเขารวมการประชุมสัญจร มงฟอรตศึกษาครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 17-19 มกราคม 2565 ณ โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย แผนกมัธยม จังหวัดเชียงใหม
โดยการประชุมครั้งนี้ มีครูและผูเรียนจากโรงเรียนเซนตคาเบรียลและโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย และคณะภราดาไดแกภราดา ดร.สุรกิจ ศรีสราญกุลวงศ และ ภราดา ดร.พีรนันท นัม
คนิสรณ เขารวมการประชุมดวย รวมมีผูเขารวมการประชุม จํานวน 38 คน โดยในการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเรียนไดมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเพื่อสรางกลุม
นักเรียน เพื่อนมงฟอรต เพื่อเผยแพรจิตตารมณของทานนักบุญหลุยสฯและมีการชวยเหลือสังคมในรูปแบบตาง ๆ และ ในสวนของครูไดมีการประชุมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กันเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษามงฟอรตเพื่อนําเขาสูจิตสํานึกของครูและผูเรียนในแตละโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ
งานอภิบาลไดมีการสอนคําสอนผานทางระบบออนไลนใหกับผูเรียนที่เปนคาทอลิกอยางตอเนื่องเพื่อใหผูเรียนมีความรูความศรัทธามากขึ้น และไดเขาใจเกี่ยวกับศาสนาและองคพระผู
เปนเจามากขึ้น อีกทั้ง ยังไดสอดแทรกความรูเกี่ยวกับนักบุญหลุยส มารีฯและพระแมมารีย เพื่อใหผูเรียนคาทอลิกไดเขาใจถึงจิตตารมยของทานทั้งสอง
ในดานการสงเสริมใหผูเรียนยึดมั่นสัจธรรม ทางโรงเรียนไดมีการดําเนินการผานโครงการและกิจกรรมตาง ๆ ของงานอภิบาลและกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ ไดแก โครงการสง
เสริมวัฒนธรรม ประเพณีและวันสําคัญ โดยในปการศึกษา 2564 นี้ ไดมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมเปนการใหความรูในวิชาสังคมศึกษา และเชิญชวนใหผูเรียนรวมทําบุญที่วัดใกล
บานแบบ New Normal แทนการรวมกลุมทํากิจกรรมที่โรงเรียน นอกจากนี้ ผูเรียนยังไดมีโอกาสเขารวมพิธีเทิดเกียรตินักบุญหลุยสฯและพิธีเทิดเกียรติแมพระอัสสัมชัญ ผานการถายทอดสด
ทาง Facebook Live รวมทั้งวจนพิธีกรรมเปดเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตสมภพและ พิธีเปดไฟตนคริสตมาส เปนตน
ในดานการพัฒนาการจัดการศึกษาเชิงอาแขนรับ แผนกการเงินมีการวางแผนการใหทุนการศึกษาใหแกผูเรียนที่มีความขาดแคลนในดานตาง ๆ รวมทั้งผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
ทางดานตาง ๆ มีการประเมินผลและสรุปขอมูลการทุนการศึกษาทุกสิ้นปการศึกษา พรมทั้งนําสรุปขอมูลไปวางแผนพัฒนาในปการศึกษาตอไป ซึ่งในปการศึกษา 2564 นี้ ทางโรงเรียนไดมี
การมอบทุนการศึกษาใหแกทุนผูเรียนที่มีผลการเรียนอยูในกลุมที่มีคะแนนสูงสุดทุกรายวิชาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 38 ทุน, ทุนการศึกษาสําหรับบุตร
บุคลากร(ประจําการ) ของโรงเรียนและทุนสําหรับผูเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย จํานวน 67 ทุน, ทุนสําหรับนักกีฬาโครงการพิเศษ จํานวน 157 ทุน, ทุนสําหรับผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
ทางดานดนตรีและกีฬา จํานวน 8 ทุนและทุนสําหรับผูเรียนยากไรจากชุมชน จํานวน 9 ทุน รวมทั้งสิ้น 279 ทุน นอกจากนี้ โรงเรียนไดดําเนินการชวยเหลือและใหความสนับสนุนหนวยงานที่
เปนคาทอลิกและหนวยงานภายนอก จํานวน 13 ราย
ในดานการเสริมสรางผูรวมงานและเสริมพลังเครือขายการพัฒนาการศึกษา ในปการศึกษา 2564 โรงเรียนไดมีการทําบันทึกขอตกลงความรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ ดังนี้

1. บันทึกความรวมมือทางวิชาการกับคณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เพื่อพัฒนาผูเรียนเรื่องกระบวนการคิดและวิธีทํางานในสายนิเทศศาสตร
2. บันทึกความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนแผนการเรียนการจัดการธุรกิจ
3. บันทึกความรวมมือทางวิชาการกับวิทยาลัยนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อพัฒนาโครงการทางวิชาการเพื่อประโยชนของนักเรียนแผนการเรียนสหศิลป-Digital Art
4. บันทึกความรวมมือทางวิชาการกับวิทยาลัยดุสิตธานี เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนแผนการเรียนการจัดการธุรกิจ
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
จํานวนครูทั้งหมด : 285

การปฏิบัติงาน

ประเด็นพิจารณา

เปา จํานวนครูที่ผาน
ไม หมาย/ เกณฑที่โรงเรียน
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ รอยละ กําหนด (คน)

1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได

96.00

268

1.1 จัดกิจกรรมการเรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษาที่เนนใหผูเรียนไดเรียนรู โดยผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง

√

-

271

1.2 มีแผนการจัดการเรียนรูที่สามารถนําไปจัดกิจกรรมไดจริง

√

-

265

1.3 มีรูปแบบการจัดการเรียนรูเฉพาะสําหรับผูที่มีความจําเปน และตองการ
ความชวยเหลือพิเศษ

√

-

255

1.4 ฝกทักษะใหผูเรียนไดแสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองคความรู
และนําเสนอผลงาน

√

-

280

1.5 สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิต
ประจําวันได

√

-

271

2. ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู

98.00

258

2.1 ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู

√

-

255

2.2 ใชแหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนรู

√

-

244

2.3 สรางโอกาสใหผูเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย

√

-

275

3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก

98.00

266

3.1 ผูสอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเนนการมีปฏิสัมพันธเชิงบวก

√

-

270

3.2 ผูสอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน ใหเด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรัก
เด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู สามารถเรียนรูรวมกันอยางมีความสุข

√

-

262

4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน

96.00

259

4.1 มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรูอยางเปนระบบ

√

-

272

4.2 มีขั้นตอนโดยใชเครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับ
เปาหมายในการจัดการเรียนรู

√

-

265

4.3 เปดโอกาสใหผูเรียนและผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการวัดและ
ประเมินผล

√

-

230

4.4 ใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนเพื่อนําไปใชในการพัฒนาการเรียนรู

√

-

270

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู

98.00

273

5.1 และผูมีสวนเกี่ยวของรวมกันแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณในการ
จัดการเรียนรู

√

-

274

5.2 นําขอมูลปอนกลับไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรูของ
ตนเอง

√

-

272
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ผลการ
ผลการ
ประเมิน
ประเมิน
คุณภาพที่
(รอยละ)
ได
94.04

ยอดเยี่ยม

90.53

ยอดเยี่ยม

93.33

ยอดเยี่ยม

90.88

ยอดเยี่ยม

95.79

ยอดเยี่ยม

การปฏิบัติงาน

เปา จํานวนครูที่ผาน
ไม หมาย/ เกณฑที่โรงเรียน
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ รอยละ กําหนด (คน)

ประเด็นพิจารณา

สรุปผลการประเมิน

ผลการ
ผลการ
ประเมิน
ประเมิน
คุณภาพที่
(รอยละ)
ได
92.91

ยอดเยี่ยม

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3
3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2560 -2564 โดยกําหนดยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนใหมีมาตรฐานสากล กลยุทธ
ที่ 2.4 พัฒนาระบบการวัดประเมินผล และความโดดเดนเฉพาะของสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียน กลยุทธที่ 2.5 พัฒนาสื่อ/เทคโนโลยี เพื่อการเรียนรูยุค Digital Age กลยุทธที่ 2.6
จัดการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียนตามการเรียนรูแบบBBL (Brain-based Learning) ยุทธศาสตรที่ 7 พัฒนานวัตกรรมการศึกษาใหมีคุณภาพมาตรฐานสากล กลยุทธที่ 7.1 พัฒนา
หลักสูตร ACT STEM Education และกิจกรรมเสริมหลักสูตรใหมีคุณภาพ กลยุทธที่ 7.2 พัฒนาระบบและการจัดการเรียนการสอน Higher Music and Sports Education ใหมีคุณภาพ
มาตรฐานสากล นําสูการปฏิบัติดวยการสงเสริมใหครูดําเนินการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาอัจฉริยภาพของตนตามมาตรฐานการ
เรียนรู ตัวชี้วัดหลักสูตรสถานศึกษา และนโยบายในดานการจัดการศึกษาของมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย มีการเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการเลือกแผนการเรียนและ
รายวิชาเพิ่มเติมที่ตรงกับความตองการและความสนใจของตนเอง ทั้งนี้ ไดมอบหมายใหงานหลักสูตรและทุกกลุมสาระการเรียนรู เปนผูรับผิดชอบในการสงเสริมครูใหมีความสามารถในการ
จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีการตรวจสอบหลักสูตรและมีการนําหลักสูตรมาขยายลงสูแผนการจัดการเรียนรูไดครบถวนตามตัวชี้วัด มีการกําหนดเปาหมายคุณภาพผู
เรียนทั้ง 3 ดาน ไดแก ดานความรู, ดานทักษะกระบวนการ, สมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค มีแผนการจัดการเรียนรูที่สามารถนําไปจัดกิจกรรมไดจริง มีการสงเสริมการจัดการเรียน
รูแบบ Active Learning มีการเปดโอกาสใหผูเรียนไดฝกทักษะการคิด การรวมแสดงความคิดเห็น และสามารถนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตได เชน
ครูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร – กิจกรรมตัวเลขนั้นสําคัญไฉน ใหผูเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1ใชวัสดุที่ครูกําหนดใหในการสรางเปนจํานวนลงในจานโฟม และใหผูเรียนนํา
เสนอผลงานและฝกอานตัวเลขใหถูกตอง, กิจกรรมวัดถูกไหม ใหผูเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1ใชไมบรรทัดและเครื่องมือวัดชนิดตาง ๆ วัดสิ่งของที่อยูในหองเรียนและรอบบริเวณ
โรงเรียน จากนั้นใหผูเรียนจดบันทึกและออกมานําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน, กิจกรรมชั่งไดไหม ใหผูเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ทําการชั่งนํ้าหนักผักและผลไมตาง ๆ พรอมทั้งฝกอาน
นํ้าหนักสิ่งของที่ชั่งได, กิจกรรมเทสเซลเลชัน ใหผูเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ออกแบบลวดลายกระเบื้องโดยใชความรูจากการแปลงทางเรขาคณิต และนําเสนอผลงานของตนเอง,
กิจกรรมความคลายคลายสูง ใหผูเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จับกลุมพรอมทั้งนําความรูความคลายไปวัดความสูงของสิ่งตาง ๆ ที่อยูในโรงเรียน และนําเสนอผลงานรวมทั้งอธิบายวิธีการ
หาความสูง, กิจกรรมจุเทาไร ใหผูเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ใชความรูเรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร หาความจุของสิ่งตาง ๆ ในชีวิตประจําวันที่ครูกําหนดให พรอมทั้งนําเสนอวิธีการหา
ปริมาตร และกิจกรรมติวชวยได ใหผูเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ถึง 6 ฝกคิดวิเคราะหโจทยและขอสอบตาง ๆ ที่จะใชในการสอบเขามหาวิทยาลัยตามระดับชั้นที่ตนเองเรียน จากนั้นนํา
เสนอวิธีการคิดของตนเอง โดยมีครูและผูเรียนคนอื่นชวยตรวจสอบความถูกตองอีกครั้งหนึ่ง เปนตน
ครูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม - กิจกรรมหางกันไมหางธรรม เนนใหผูเรียนเขาใจความสําคัญและการปฏิบัติตนในการรวมพิธีกรรมในวันสําคัญทางพุทธ
ศาสนาอยางเหมาะสม เชน การฟงการบรรยายธรรม การปฏิบัติสมาธิภาวนา และการเวียนเทียนแบบออนไลน เปนตน
ครูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี – กิจกรรมการสรางอัลกอรึทึมอยางงายโดยการเขียนโปรแกรมในเว็บไซต code.org สําหรับผูเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาตอน
ตน โดยผูเรียนสามารถนํามาประยุกตใชเกี่ยวกับการจัดลําดับขั้นตอนในการทํากิจวัตรประจําวันของตนได, กิจกรรมการเขียนโคดดิ้งดวยโปรแกรม Scratch ควบคูกับการใชโปรแกรม Excel,
E-mail และ Google Form ในการบันทึกขอมูลที่ใชในชีวิตประจําวัน เชน การออมเงิน การเก็บขอมูลบันทึกการทําความดี และการใชบอรดไมโครคอนโทรเลอรขนาดเล็ก (Micro:bit) ในการ
ใชบอรดเพื่อสรางโปรเจคอยางงาย, กิจกรรมการเขียนโปรแกรมและระบบเซ็นเซอรตาง ๆ โดยใชเครื่องมือในเว็บไซต Tinkercad.com เพื่อสรางเครื่องมือในการตรจสอบอุณหภูมิและเครื่อง
มือวัดระยะใกลไกล, กิจกรรมการเขียนโปรแกรมดวยภาษาซี ภาษา Phyton เพื่อสรางโปรแกรมตาง ๆ เชน โปรแกรมคํานวณดอกเบี้ยรายป และโปรแกรมมหาปนักษัตร เปนตน
ครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย - กิจกรรมประกวดการแตงคําประพันธตอตานยาเสพติด, กิจกรรมการทําคลิปวีดีโอรณรงคการใชภาษาไทยใหถูกตอง เปนตน
ครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ – กิจกรรมการเรียนรูคําศัพท ฝกทักษะการฟง การอาน การเขียน การแตงประโยค และการสื่อสารโดยการนําเกมและโปรแกรมตาง ๆ มา
ใชในการจัดการเรียนรู เชน เกม Big Describer, เกม Falling clouds, สื่อมัลติมีเดียในเว็บไซต wordwall, Kahoot, jeopardylabs, กิจกรรมการแนะนําตนเองและสิ่งที่ตนเองชอบ,
กิจกรรมแสดงบทบาทสมมติในสถานการณตาง ๆ ที่กําหนด, กิจกรรม Our Story ที่ใหผูเรียนไดฝกทักษะการแตงประโยคและฝกผูเรียนในการแกไขปญหาเฉพาะหนาตามเงื่อนไขที่กําหนด,
กิจกรรม Favorite Films ที่ใหผูเรียนฝกทักษะการฟงและทักษะการสื่อสารรวมกับผูเรียนคนอื่น, กิจกรรม Coffee or Tea ที่ใหผูเรียนไดฝกทักษะการสื่อสารและแสดงความคิดเห็นของ
ตนเองเกี่ยวกับแอปพลิเคชั่นที่ผูเรียนมักใชในการติดตอสื่อสาร เปนตน
ครูกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ – กิจกรรมการทําวีดีโอพากษเสียงนิทานที่ผูเรียนสนใจ, กิจกรรมวาดรูปตามจินตนาการพรอมนําเสนอผลงาน เปนตน
ครูกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา - กิจกรรมฝกการเคลื่อนไหวแบบอยูกับที่ เพื่อพัฒนาการทํางานของระบบประสาทมือ เทาและสายตา, การฝกทักษะกีฬาตาง ๆ โดยมี
การสาธิตทาทาง วิธีการใชอุปกรณกีฬาที่ผูเรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ และการใหผูเรียนอัดวีดีโอการฝกซอมของตนเองที่บานและมีการสงมาใหครูไดตรวจสอบและใหขอ
เสนอแนะ, การปฏิบัติตนในชวงสถานการณการแพรระบาด เพื่อปองกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา เปนตน
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ครูกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ– กิจกรรมกลุมแสดงบทบาทสมมติเกี่ยวกับมารยาทในการรับประทานอาหารในรูปแบบ New Normal โดยในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
มีการจัดกิจกรรมแสดงบทบาทสมมติเกี่ยวกับขั้นตอนของธุรกิจประกอบอาหาร ไดแก การจําลองการจายตลาด การใชบริการการติดตอธนาคารเพื่อหาเงินทุน การจัดสรรวัตถุดิบเพื่อนํามา
ประกอบอาหารและการจัดตกแตงอาหาร, กิจกรรมการใหผูเรียนทําอาหาร พรอมทั้งใหอธิบายเกี่ยวกับวัตถุดิบและขั้นตอนการทํา โดยถายเปนภาพหรือจัดทําวีดีโอในหัวขอ “เชฟนอยประจํา
บาน”รวมทั้ง การลงมือปฏิบัติถนอมอาหารและการแปรรูปอาหาร, กิจกรรมใหผูเรียนไดลงมือทําความสะอาดบาน พรอมทั้งอธิบายเกี่ยวกับอุปกรณที่ตองใชและขั้นตอนการทํางาน,กิจกรรม
การประดิษฐสิ่งของโดยยึดหลักการอนุรักษสิ่งแวดลอม, กิจกรรมการจําลองการสมัครงาน ที่ใหผูเรียนไดศึกษาและคนควาดวยตนเองจากแหลงความรูอื่นเพิ่มเติมเพื่อใชเปนแนวทางในการ
ประกอบอาชีพตามที่ตนเองถนัดและสนใจ, กิจกรรมการขายสินคาออนไลน ใหผูเรียนนําสื่อเทคโนโลยีและเนื้อหาจากการเรียนการสอนของชิ้นงานตาง ๆ มาตอยอดประกอบอาชีพขายสินคา
ออนไลน โดยใชกระบวนกลุมในการคิดวางแผนและปฏิบัติการนําสินคามาขายจริงในสื่อตาง ๆ
งานนิเทศการสอนไดมีการนิเทศครูทั้ง 8 กลุมสาระการเรียนรูอยางนอยภาคเรียนละหนึ่งครั้งรวมกับคณะกรรมการครูเครือขายนิเทศ ซึ่งมีการทําคําสั่งแตงตั้งอยางชัดเจน ในการสง
เสริมและตรวจสอบใหครูจัดการเรียนการรูตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดของหลักสูตร ผานการตรวจสอบหลักสูตร แผนการจัดการเรียนรูและการนิเทศการสอน ซึ่งครูรอยละ 98.25
สามารถออกแบบการเรียนรูที่ใหผูเรียนไดแสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองคความรูและนําเสนอผลงานอยางเหมาะสมชัดเจน และครูรอยละ 95.09 สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผู
เรียนสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสมกับชวงวัย บรรลุตามคาเปาหมายที่กําหนดไว แตเนื่องจากในปการศึกษา 2564 การจัดการเรียนรูของครูอยูในรูปแบบ
ออนไลนเปนสวนใหญ ซึ่งบางกิจกรรมตองมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบใหสอดคลองกับความพรอมของผูเรียนและสถานการณการแพรระบาดฯ สงผลให ครูรอยละ 95.09 มีความสามารถในการ
ออกแบบการเรียนรูที่สอดคลองตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา เนนใหผูเรียนไดเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ครูรอยละ 92.98 มีความสามารถในการ
ออกแบบการเรียนรูที่สอดคลองกับการนําไปใชจัดการเรียนรูไดอยางสอดคลอง ครูรอยละ 89.47 มีวิธีการสอนในรูปแบบที่หลากหลาย โดยมีรูปแบบวิธีการสอนอยางนอย 3 รูปแบบใน
แผนการจัดการเรียนรู ทั้งนี้ จํานวนรอยละของครูที่ใชวิธีการสอนในแตละรูปแบบ มีดังนี้ การบรรยาย รอยละ 27.52 การลงมือปฏิบัติ/สาธิต รอยละ 25.44 การอภิปราย รอยละ 14.69 การ
ใชรูปแบบเกม รอยละ 14.41 การสืบเสาะหาความรู รอยละ 7.02 บทบาทสมมติ รอยละ 3.91 การใชสถานการณจําลอง รอยละ 3.73 ทําโครงงาน รอยละ 1.51 การทดลอง รอยละ 1.63
และกระบวนการกลุม รอยละ 0.14 ประเมินไดจากการตรวจแผนการจัดการเรียนรูของทุกรายวิชาและแบบการนิเทศการสอนทั้งสองภาคเรียน ไมบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว แตอยางไร
ก็ตาม ภาพรวมของผลการประเมินยังคงอยูที่ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม

3.2 ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู
โรงเรียนไดกําหนดนโยบายเพื่อการพัฒนาไวในยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนใหมีมาตรฐานสากล กลยุทธขอที่ 2.5 พัฒนาสื่อ เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู
ยุค Digital Age มีการจัดเตรียมอุปกรณเทคโนโลยีสําหรับใชในการเรียนการสอนอยางเหมาะสมและพอเพียง สงเสริมใหครูมีความรูและความสามารถในการผลิต การใชสื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมทั้งนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดการเรียนรู โดยสอดแทรกอยูในแผนการจัดการเรียนรูของครู นอกจากนั้น โรงเรียนยังมีการสนับสนุนใหครูสรางสื่อการเรียนการสอน
ดวยตนเอง มีการอบรมใหความรูแกครูเกี่ยวกับการสรางสื่อการเรียนการสอน การนําเทคโนโลยีมาใชในการจัดการเรียนการสอนทั้งในรูปแบบแอพพลิเคชั่น โปรแกรมสําเร็จรูปตาง ๆ และสื่อ
มัลติมีเดียตาง ๆ เพื่อใหเกิดความนาสนใจในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งในปการศึกษา 2564 สถานการณการแพรระบาดสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) ยังคงมีตอเนื่องจากปการศึกษา 2563 ทําใหตองมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการสอนเปนรูปแบบออนไลน ซึ่งฝายเทคโนโลยีและนวัตกรรมไดมีการจัดอบรมใหแกครูทั้ง 8 กลุมสาระการ
เรียนรู เกี่ยวกับการใชสื่อและเทคโนโลยีสําหรับการสอนออนไลน โดยไดมีการจัดอบรมการใชงานแพลตฟอรมตาง ๆ สําหรับการสอนออนไลน ไดแก โปรแกรม WebEx และ โปรแกรม
Google Classroom อีกทั้ง การสราง/ใชงานสื่อเทคโนโลยีตาง ๆ เพื่อชวยอํานวยความสะดวกและสงเสริมการสอนออนไลนใหมีประสิทธิภาพ ครูมีการนําสื่อเทคโลยีในรูปแบบตาง ๆ มาใช
ในการจัดการเรียนรู เชน การสรางหองเรียนแหงความสนุกดวยโปรแกรม Mentimeter และ Blooket, การใช Google Drive เพื่อการบริหารจัดการขอมูล, การสรางแบบทดสอบและการ
ประเมินดวย Google Form, การสงไฟลขนาดใหญโดยการใชโปรแกรม WeTransfer, เว็บไซตใหบริการกระดานแสดงความคิดเห็น Padlet, การสรางภาพเคลื่อนไหวดวย Animaker, การ
สรางใบงานและแบบฝกหัดออนไลนดวย Live Worksheet, การสรางเกมประกอบการสอนดวยไลนดวย โปรแกรม Kahoot, Wordwall และ Quizwhizzer เปนตน
ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดที่ยังคงมีอยางตอเนื่อง ทําใหการเรียนการสอนสวนใหญอยูในรูปแบบออนไลน สงผลใหครูบางสวนไมสามารถนําผูเรียนไปใชแหลงเรียนรูทั้ง
ภายในและภายนอกโรงเรียนไดตามปกติ อยางไรก็ตาม ครูไดมีการปรับและประยุกตใหผูเรียนไดมีโอกาสใชประโยชนจากแหลงเรียนรูตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกใหสอดคลองกับ
สถานการณและโอกาสที่เอื้ออํานวย เชน หองสมุด, ศูนย Learning Space, ศูนย ACT STEM Center, หองคอมพิวเตอร, หองเรียนดนตรี, วัดใกลบานของผูเรียน และบานของผูเรียน
เปนตน
จากการตรวจสอบหลักสูตร แผนการจัดการเรียนรูและการนิเทศการสอนงานโดยงานหลักสูตรและนิเทศการสอนรวมกับคณะกรรมการครูเครือขายนิเทศ ในปการศึกษา 2564
เนื่องจากรูปแบบการจัดการเรียนรูอยูในรูปแบบออนไลนเปนสวนใหญ ครูบางสวนยังตองมีการพัฒนาคุณภาพของสื่อการจัดการเรียนรูใหนาสนใจและดึงดูดความสนใจของผูเรียน รวมทั้งการ
สรางสรรคสื่อที่หลากหลายเหมาะสมกับการเรียนในรูปแบบออนไลน สงผลให ครูรอยละ 89.47 มีการใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรูไดตั้งแตระดับดีขึ้นไป ครูรอยละ 85.61
มีความสามารถในการออกแบบการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนไดใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น และครูรอยละ 96.49 มีการเปดโอกาสใหผูเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเองจากสื่อที่
หลากหลาย เชน YouTube, การใชแพลตฟอรมในการคนหาขอมูลตาง ๆ, เว็บไซตเพื่อการเรียนรูตาง ๆ เปนตน ไมบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว แตอยางไรก็ตาม ภาพรวมของผลการ
ประเมินยังคงอยูที่ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
โรงเรียนมีนโยบายในการสงเสริมคุณคาพระวรสาร 12 ประการ ซึ่งครูและบุคลากรตางยึดถือปฏิบัติหลักสําคัญดังกลาวที่สนับสนุนใหเกิดบรรยากาศการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
อยางสอดคลองไดแก หลักความเชื่อ ความศรัทธา หลักความเรียบงาย พอเพียง หลักมนุษยธรรม(ความรัก ความเมตตา)หลักแหงการให (การรับใช) ซึ่งไดมีนอกจากนี้ โรงเรียนมีแนวนโยบาย
ในการอบรมใหความรู รวมทั้งการกําหนดแนวทางการปฏิบัติผานทางงานระดับชั้น และงานนิเทศการสอนในการสงเสริมการพัฒนาและกํากับติดตาม การปฏิบัติของครู เพื่อใหครูสามารถ
บริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ ครูมีการสรางโอกาสความรวมมือผานปฏิสัมพันธระหวางเด็กกับครู มีการจัดการชั้นเรียนเชิงบวกดานกายภาพ โดยครูมีการจัดสภาพ
แวดลอมในชั้นเรียนใหสะอาดเรียบรอย นาอยู นาเรียน สวนในดานสังคม ครูมีปฏิสัมพันธกับผูเรียนในรูปแบบตางๆ ตามบริบทการจัดการเรียนรูในแตละรายวิชา มีการสรางขอตกลงในชั้น
เรียน มีการใหผูเรียนทํางานกันเปนกลุมในบรรยากาศรวมมือรวมใจกัน ครูมีการสาธิตใหผูเรียนไดศึกษา สังเกต ทางดานจรรยาบรรณ ครูมีการปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีของผูเรียน ทางดาน
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การศึกษา ครูมีการจัดลําดับเนื้อหาสาระ ความรูใหสอดคลองกับศักยภาพ ความถนัด ความสนใจและวุฒิภาวะของผูเรียน พรอมทั้งใหผูเรียนมีโอกาสวางแผนการเรียนรวมกับครู ดานการสราง
บรรยากาศเพื่อการเรียนรู ครูมีเทคนิค วิธีการในการถายทอดที่นาสนใจหลายรูปแบบวิธี มีกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย เชน การบรรยาย การปฏิบัติ การอภิปราย การคิดแกปญหา
บทบาทสมมติ กระบวนการกลุม เปนตน มีการพูดชื่นชมเพื่อสงเสริมใหผูเรียนมีกําลังใจในการพัฒนาตนเอง และเปนแบบอยางที่ดีแกผูอื่น เชน การมอบรางวัล First Place สําหรับผูเรียนที่ได
รับคะแนนสูงสุดในหองเรียนวิชาภาษาอังกฤษและรางวัล Teacher's Prize สําหรับผูเรียนที่มีความวิริยะ อุตสาหะ ตั้งใจเรียน กิจกรรมมอบรางวัลยกยองผูเรียนประพฤติดี เพื่อยกยองเชิดชู
เปนกําลังใจใหกับผูเรียนในการทําความดี และเปนแบบอยางที่ดีแกบุคคลทั่วไปตลอดจน ครูประจําชั้นมีการใหคําปรึกษาและชวยเหลือผูเรียนทางดานการเรียนและดานพฤติกรรม มีการดูแล
ชวยเหลือผูเรียนอยางเปนระบบผานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ครูมีการติดตอสื่อสารกับผูปกครองในหลายชองทาง เชน ทางโทรศัพท ทาง Facebook การจัดตั้งกลุม Line และการ
ประชุมผูปกครองเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลที่เกี่ยวของกับผูเรียนอยางตอเนื่อง สงผลใหผูเรียนเกิดความไววางใจ มีความสนใจ ใฝรู กลาแสดงออก เปนศิษยที่ดีของครูและโรงเรียน
จากการนิเทศการสอนครูโดยงานหลักสูตรและงานนิเทศการสอนรวมกับคณะกรรมการครูเครือขายนิเทศ พบวา ครูรอยละ 94.74 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก โดยเนนการมี
ปฏิสัมพันธเชิงบวกกับผูเรียน มีการวิเคราะหผูเรียนรายบุคคล โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ผูเรียนมีความสุข สงผลใหผูเรียนรักการเรียนรู ครูรอยละ 91.93 มีการบริหารจัดการ
ชั้นเรียน ใหเด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู สามารถเรียนรูรวมกันอยางมีความสุข ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดฯ ทําใหครูบางสวนตองทํางานในรูปแบบ
Work From Home ทําใหการดําเนินการในดานการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกไมสามารถดําเนินการไดตามปกติ ผลการประเมินจึงไมบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว

3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน
โรงเรียนไดกําหนดนโยบายเพื่อการพัฒนาไวในยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนใหมีมาตรฐานสากล กลยุทธขอที่ 2.1 พัฒนาผูเรียนใหมีมาตรฐานสากลและ
กลยุทธขอที่ 2.4 พัฒนาระบบการวัดประเมินผลและความโดดเดนเฉพาะของสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียน โดยฝายวิชาการ มอบหมายใหงานวัดผลและวิจัย เปนผูออกแบบและกํากับ
ติดตาม ควบคุมคุณภาพ กระบวนการวัดและประเมินผลใหมีประสิทธิภาพ มีการกําหนดกรอบการวัดและประเมินผลของสถานศึกษาในหลักสูตรอยางชัดเจน มีการกําหนดรูปแบบและ
มาตรฐานของการวัดและประเมินผลใหครูยึดถือปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดฯที่มีอยูอยางตอเนื่องตลอดปการศึกษา ในปการศึกษา 2564 จึงไดมีการ
กําหนดใหครูมีการวัดและประเมินผูเรียนตามสภาพจริง ครูมีการออกแบบการวัดและประเมินผลเปนรายวิชา มีการควบคุมการวัดและประเมินผล การจัดทําหลักฐานการศึกษาและขอมูลการ
วัดและประเมินผลตามกระบวนการของหลักสูตรที่สถานศึกษากําหนดตามคูมือและเกณฑของงานวัดผล นอกจากนี้ ครูมีวิธีการประเมินผูเรียนดานพฤติกรรมรายบุคคล ผานกิจกรรมการเยี่ยม
บาน พบชั้นเรียน (Homeroom) การใชแบบประเมินพฤติกรรมผูเรียน รวมทั้งมีวิธีการวัดและประเมินผลดวยวิธีการที่หลากหลายตามสภาพจริง เชน การสังเกต การสัมภาษณ การตรวจผล
งาน การทดสอบที่เนนภาคปฏิบัติ เปนตน มีการกําหนดวิธีการวัดประเมินผลไวในแตละหนวยการเรียนรู มีการประเมินผลกอนเรียน ระหวางเรียนและหลังเรียน มีการเปดโอกาสใหผูเรียนมี
สวนรวมในการประเมินผลงาน/ชิ้นงานของตนเอง เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาความสามารถในการทํางานของตนเอง มีการนําขอมูลจากการวัดและประเมินผลไปสูการทําวิจัยในชั้นเรียนและ
บทความทางวิชาการ เพื่อชวยในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนบรรลุทั้งดานความรู ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค จากการพัฒนา สงผลใหครู
รอยละ 95.44 มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรูอยางเปนระบบ ครูรอยละ 92.98 มีขั้นตอนโดยใชเครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเปาหมายในการ
จัดการเรียนรู เพื่อนําไปใชในการพัฒนาการเรียนรู ครูรอยละ 80.70 มีการเปดโอกาสใหผูเรียนและผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการวัดและประเมินผล และครูรอยละ 94.74 ใหขอมูลยอน
กลับแกผูเรียนอยางเหมาะสม ปรากฏหลักฐานตามบันทึกหลังสอนและสรุปผลการนิเทศครู ปการศึกษา 2564ไมบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว ครูบางสวนตองไดรับการพัฒนาและสงเสริม
ความเขาใจเกี่ยวกับการประเมินตามสภาพจริงรวมทั้งการปรับเปลี่ยนวิธีการใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนและการเปดโอกาสใหผูเรียน ผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการวัดและประเมินผล

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีเปนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทยซึ่งมีโรงเรียนเครือขาย จํานวน 17 แหง ดังนั้น จึงมีการสรางโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรูทั้ง
ในกลุมบุคลากรของโรงเรียน และกลุมบุคลากรของโรงเรียนในเครือฯ นอกจากนี้ ฝายวิชาการโดยงานนิเทศการสอน ไดจัดใหมีการนิเทศภายใน เพื่อกํากับติดตามผลการจัดการเรียนการสอน
อยางเปนระบบ จากหัวหนากลุมสาระการเรียนรู และคณะกรรมการครูเครือขายนิเทศ โดยครูจะไดรับการสังเกตการสอนภายในชั้นเรียน อยางนอยภาคเรียนละหนึ่งครั้งจากคณะกรรมการครู
เครือขายนิเทศของกลุมสาระการเรียนรูฯ และคณะกรรมการนิเทศของฝายวิชาการ ซึ่งผูนิเทศจะมีการสะทอนขอมูลการประเมินในดานการจัดการเรียนการสอนและการทําแผนการจัดการ
เรียนรู เพื่อใหครูนําไปพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของตนเอง
นอกจากนี้มีการประชุมกลุมยอยของกลุมสาระการเรียนรูฯตาง ๆ อยางสมํ่าเสมอ เพื่อแจงขอมูลตาง ๆ ภายในกลุมสาระการเรียนรูฯ โดยในปการศึกษา 2564 นี้ดําเนินการในรูปแบบ
การประชุมออนไลนตามมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานการณการแพรระบาดฯ มีการนําเสนอปญหาที่พบเกี่ยวกับการเรียนการสอนและรวมกันหาแนวทางในการพัฒนาผูเรียน โดยครู
รอยละ 96.14 มีการดําเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรูผานกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ โดยใชชั่วโมงการประชุมกลุมสาระฯในการนําเสนอปญหาที่ครูโดยสวนใหญพบปญหา เชน ครู
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับกิจกรรมและสื่อประกอบการสอนแบบ Phonics เพื่อชวยผูเรียนระดับชั้นประถมศึกษาป
ที่ 1 ถึง 6 ที่มีปญหาเกี่ยวกับการอานออกเสียงภาษาอังกฤษ ซึ่งครูมีการนําขอเสนอแนะไปปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูของตนเอง สงผลใหผูเรียนสามารถอานออกเสียงไดบรรลุตามเปา
หมายที่กําหนดไว, ครูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับการแกปญหาผูเรียนระดับประถมศึกษาปที่ 6 ไมสามารถหาพื้นที่รูปหลายเหลี่ยมได โดยการนําสื่อ
เทคโนโลยีสําหรับการจัดการเรียนรู เชน โปรแกรม Wordwall และ โปรแกรม Blooket มาใชควบคูกับการเลนเกม สงผลให ผูเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียน เกิดความสนใจและมี
ความเขาใจในเนื้อหามากขึ้น สามารถผานเกณฑการประเมินตามที่กําหนดได เปนตน
จากการพัฒนา สงผลให ครูรอยละ 96.14 ไดรวมกันแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณในการจัดการเรียนรู และครูรอยละ 95.44 มีการนําขอมูลปอนกลับจากการนิเทศไปใชใน
การปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรูของตนเอง
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2. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน
1. มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ

ยอดเยี่ยม

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา

ยอดเยี่ยม

3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม

ยอดเยี่ยม

4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

ยอดเยี่ยม

5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา

ดีเลิศ

6. มีความรูทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ

ดีเลิศ

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน
7. การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด

ยอดเยี่ยม

8. ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย

ยอดเยี่ยม

9. การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย

ยอดเยี่ยม

10. สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม

ยอดเยี่ยม

11. การสรางผลงานจากการเขารวมกิจกรรมที่สงเสริมสุนทรียภาพของผูเรียน (ดนตรี กีฬา ศิลปะ)

ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

ยอดเยี่ยม

1. มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน

ยอดเยี่ยม

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา

ยอดเยี่ยม

3. ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย

ยอดเยี่ยม

4. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

ยอดเยี่ยม

5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ

ยอดเยี่ยม

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู

ยอดเยี่ยม

7. โรงเรียนสงเสริมการจัดการศึกษาตามทิศทางการศึกษาในแนวนักบุญมงฟอรต

ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

ยอดเยี่ยม

1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได

ยอดเยี่ยม

2. ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู

ยอดเยี่ยม

3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก

ยอดเยี่ยม

4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน

ยอดเยี่ยม

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู

ยอดเยี่ยม

สรุปผลการประเมินระดับขั้นพื้นฐาน
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ยอดเยี่ยม

3. จุดเดน
ระดับขั้นพื้นฐาน
คุณภาพของผูเรียน
1. ผูเรียนสวนใหญมีคุณลักษณะพึงประสงคและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด รวมทั้งใหความสําคัญและมีความภาคภูมิใจในความเปนไทย มีความสามารถในการปรับตัว
อยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข ปราศจากความขัดแยงจากผูอื่นไดเปนอยางดี 2. ผูเรียนสวนใหญสามารถใชเทคโนโลยีเพื่อชวยในการเรียนรู การสื่อสารและการทํางานไดอยาง
เหมาะสม 3. ผูเรียนสวนใหญรูคุณคา และมีผลงานจากการเขารวมกิจกรรมทางดานศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป กีฬาและนันทนาการในระดับประเทศอยางตอเนื่อง
กระบวนการบริหารและการจัดการ
1. มีสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพและทันสมัย มีความพรอมในเรื่องอาคารสถานที่ มีศูนยการเรียนรู แหลงเรียนรู มีที่พักผอน
หยอนใจ รมรื่น สวยงาม มีหอประชุมที่สะดวกตอการใชงาน มีอาคารในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนอกหองเรียน และกิจกรรมเสริมหลักสูตร 2. มีการจัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัย เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู สําหรับครู ผูเรียน และผูปกครอง
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
1. ครูมีการจัดการเรียนรูที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงออก รวมแสดงความคิดเห็น การนําเสนอผลงาน และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดอยางสรางสรรค 2. ครูมี
ความสามารถในการนําสื่อและเทคโนโลยีมาใชจัดการเรียนการสอน ทั้งระบบปกติ และการจัดการเรียนการสอนออนไลนผานโปรแกรม WebEx โปรแกรม Google Classroom
3. ครูมีการแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณในการจัดการเรียนรูเพื่อใหการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลนมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
4. จุดควรพัฒนา
ระดับขั้นพื้นฐาน
คุณภาพของผูเรียน
1. ผูเรียนบางสวนมีทักษะคอนขางนอยในดานการคํานวณทางคณิตศาสตร 2. ผูเรียนบางสวนมีนํ้าหนัก-สวนสูงไมเปนไปตามเกณฑของกรมอนามัย 3. ผูเรียนบางสวนยังตองได
รับการพัฒนาเพื่อใหบรรลุการเรียนรูตามหลักสูตรที่สถานศึกษากําหนด 4. ผูเรียนบางสวนยังขาดทักษะพื้นฐานในการทํางานหรืองานอาชีพ รวมทั้งการกําหนดเปาหมายดานการ
เรียนและอาชีพของตนเอง 5. ผูเรียนบางสวนยังขาดทักษะในการเชื่อมโยงองคความรูและประสบการณในการสรางสรรคสิ่งใหม ๆ อยางสรางสรรคและเปนระบบ
กระบวนการบริหารและการจัดการ
ไมมี
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
1. ครูบางสวนใหความสําคัญคอนขางนอยในการเปดโอกาสใหผูเรียน หรือผูเกี่ยวของมีสวนรวมในกระบวนการวัดและประเมินผลของสถานศึกษา 2. ครูบางสวนยังขาดทักษะใน
การสรางสื่อการเรียนรูใหนาสนใจ สามารถดึงดูดความสนใจของผูเรียนในการเรียนในรูปแบบออนไลน 3. ครูบางสวนไมสามารถนําผูเรียนไปใชแหลงเรียนรูไดเทากับในชวง
สถานการณปกติ เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดฯ ที่มีอยูตลอดทั้งปการศึกษา
5. แนวทางการพัฒนา

1. สถานศึกษาจะมุงดําเนินการพัฒนาศักยภาพผูเรียนใหดีขึ้นตอไปอีกหนึ่งระดับในดานทักษะการคํานวณ ผานโครงการ สงเสริมทักษะกระบวนการคิด
ทางคณิตศาสตร ( Arithmetics ) รวมทั้งการสงเสริมและพัฒนาผูเรียนที่ยังตองไดรับการพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อใหบรรลุการเรียนรูตามหลักสูตรที่สถาน
ศึกษากําหนด ผานการจัดการเรียนรู กิจกรรมและโครงการของกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ เชน กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ผูเรียนทางดาน
วิทยาศาสตร เปนตน
2. สถานศึกษาจะมุงดําเนินการแกไขปญหาผูเรียนที่มีนํ้าหนักและสวนสูงที่ไมเปนไปตามเกณฑของ กรมอนามัยผานกิจกรรมเอาชนะความอวนและเสริม
สรางสุขภาพรางกาย
3. สถานศึกษาจะมุงเนนการพัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถในการคิดวิเคราะห การเชื่อมโยงองคความรูและประสบการณในการสรางสรรคสิ่งใหม ๆ
และนวัตกรรมผานโครงการ ACT STEM FOR INNOVATOR
4. สถานศึกษาจะมุงดําเนินการสงเสริมการสรางประสบการณและพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะและเจตคติที่ดีเกี่ยวกับการทํางานและงานอาชีพ เพื่อที่ผูเรียน
จะไดสามารถกําหนดเปาหมายดานการเรียนและอาชีพที่ตนสนใจ ผานกิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสงเสริมทักษะการเปนผูประกอบการ, กิจกรรมสง
เสริมการสรางอาชีพควบคูไปกับการดําเนินงานของงานแนะแนวเพื่อชวยสงเสริมผูเรียนใหรูจักตนเอง
5. สถานศึกษาจะดําเนินการสรางความตระหนักรวมทั้งสงเสริมครูในการพัฒนาทักษะการสรางสื่อการเรียนรูใหมีความนาสนใจและมีความทันสมัย
สอดคลองกับยุคปจจุบัน รวมทั้งสงเสริมครูใหออกแบบกระบวนการวัดและประเมินผลที่สรางโอกาสใหผูเกี่ยวของมีสวนรวมเพิ่มมากขึ้น โดยจะ
ดําเนินการสงเสริมใหครูกําหนดรูปแบบหรือภารกิจการวัดและประเมินผลตั้งแตการระบุวิธีการลงไปในแผนการจัดการเรียนรู การสรางใบงาน แบบ
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ทดสอบ ที่ออกแบบใหเกิดโอกาสในการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของ รวมทั้งฝายวิชาการ และกลุมงานนิเทศจะกํากับ ติดตามเปนระยะ เพื่อใหมีรูปแบบ
ในการวัดและประเมินผลที่สรางโอกาสใหผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมไดอยางเหมาะสมในแตละป
6. ความตองการชวยเหลือ

1. การขอรับการสนับสนุนของภาครัฐในเรื่องงบประมาณการอบรม สัมมนาใหแกโรงเรียนเอกชนหนวยงานตนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
เอกชน ควรมีมาตรการในการสงเสริมเรื่องการใหความรู สิทธิในเรื่องการเขารับการอบรม หรือทุนในการสนับสนุนการดําเนินงานทางดานการ
พัฒนาการจัดการศึกษา
2. ความชวยเหลือในเรื่องบุคลากรของโรงเรียนเอกชนสอบบรรุจุเขารับราชการ ควรมีมาตรการใหความชวยเหลือโรงเรียนเอกชนที่ประสบปญหาครูลา
ออกระหวางปการศึกษา
3. การขอใชสิทธิในการรักษาพยาบาลของบุคลากรในครอบครัวของครูเอกชน รวมทั้งการงดเวนการสํารองจายคารักษาพยาบาล เพื่อลดโอกาสในการ
เปนหนี้นอกระบบ
4. การจัดสรรงบประมาณของรัฐใหทันตอความตองการของโรงเรียนเอกชน
7. ความโดดเดนของสถานศึกษา(ถามี)
- 1. ตนแบบดานสิ่งแวดลอม เรื่อง สถานศึกษาดีเดนดานพลังงานและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
ระดับการศึกษา : ขั้นพื้นฐาน
ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : นานาชาติ (C3)
กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา

1. ตนแบบดานสิ่งแวดลอม เรื่อง สถานศึกษาดีเดนดานพลังงานและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีไดใหความสําคัญในเรื่องการอนุรักษสิ่งแวดลอมและพัฒนาสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน พรอมทั้งจัดบรรยากาศของโรงเรียนใหเปนแหลงเรียนรูดานสิ่ง
แวดลอม จึงไดมีการกําหนดไวในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี พ.ศ. 2560 – 2564 ยุทธศาสตรที่ 1 วาดวย ฟนฟูการจัดการศึกษาใหบรรลุตามทิศทาง
การจัดการศึกษาในแนวมงฟอรต กลยุทธที่ 5 วาดวย เคารพตอชุมชนของชีวิต และ ยุทธศาสตรที่ 7 วาดวย พัฒนานวัตกรรมการศึกษาใหมีคุณภาพสากล กลยุทธที่ 7.4 วาดวย
พัฒนาระบบและกระบวนการ การอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมใหมีคุณภาพมาตรฐานสากล โดยใหความสําคัญอยางรอบดาน โดยไดมีการกําหนดนโยบาย เปาหมาย และ
มาตรการ การอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมขึ้น นําไปสูการแตงตั้งคณะกรรมการดวยกันทั้งสิ้น 4 ชุด เพื่อขับเคลื่อนงาน และกิจกรรมการอนุรักษพลังงาน และสิ่งแวดลอมของ
โรงเรียนใหบรรลุตาม นโยบาย เปาหมาย มาตรการ การอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมในแตละปการศึกษา ดังนี้

1.

คณะกรรมการครูดําเนินงานการอนุรักษพลังงาน และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน (ประกอบดวยผูบริหาร ผูรวมบริหาร หัวหนาแผนก หัวหนาระดับ
หัวหนากลุมสาระ และหัวหนางาน) จํานวน 37 คน
2. คณะกรรมการนักเรียนดําเนินกิจกรรมการอนุรักษพลังงาน และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน (ประกอบดวยผูบริหาร ผูรวมบริหาร ครู และนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย) จํานวน 63 คน
3. คณะกรรมการสัมพันธชุมชน (ประกอบดวยผูบริหาร ผูรวมบริหาร ผูแทนครู ผูแทนศิษยเกา ผูแทนแตละชุมชน ผูแทนตํารวจ ผูแทนโรงเรียนใน
เครือขาย และพระสงฆ) จํานวน 34 คน
4. คณะกรรมการดําเนินงานดานการจัดการพลังงาน (ประกอบดวยผูบริหาร ผูรวมบริหาร ผูเชี่ยวชาญดานพลังงานจากสถาบันวิจัยพลังงาน
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ครู และพนักงานฝายสาธารณูปโภค) จํานวน 30 คน
ซึ่งคณะกรรมการทั้งสี่ชุดไดมีการทํางานรวมกัน ในการวิเคราะห วางแผน เพื่อจัดทําแผนการดําเนินงานกิจกรรมการอนุรักษพลังงาน สิ่งแวดลอม อยางยั่งยืนในทุกป
การศึกษา ผานกิจกรรมและโครงการในหลากหลายรูปแบบ ไดแก กิจกรรมอบรมใหความรูนักเรียนในระดับชั้น ประถมศึกษาปที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปที่ 6 เรื่องการอนุรักษ
พลังงาน สิ่งแวดลอมและการใชทรัพยากรอยางรูคุณคา, กิจกรรมอบรมใหความรู ครู บุคลากร เรื่องการอนุรักษพลังงาน สิ่งแวดลอมและการใชทรัพยากรอยางรูคุณคา, กิจกร
รมบูรณาการ การเรียนรูตามแนวพระราชดําริ เรื่องพลังงาน สิ่งแวดลอมและเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีการบูรณาการในทุกรายวิชา ตั้งแตระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 –
มัธยมศึกษาปที่ 6, กิจกรรมประกวดโครงงานนวัตกรรมพลังงาน และสิ่งแวดลอม, กิจกรรมลดการใชพลังงานไฟฟาจากโรงเรียนสูบาน , กิจกรรมการอนุรักษพลังงานและสิ่ง
แวดลอม ของระดับชั้น ประถมศึกษาปที่ 1 – มัธยมศึกษาปที่ 6 (สายสัมพันธบานโรงเรียนสูชุมชน) ทั้งนี้ โรงเรียนไดมีการสรางศูนยการเรียนรูพลังงานสิ่งแวดลอมและเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อเปนแหลงเรียนรูใหแกผูเรียน บุคลากร และบุคคลภายนอก ซึ่งภายในศูนยการเรียนรูฯ จะมีการแบงเปน 15 สถานี ไดแก สถานีบดยอยกิ่งไม / ปุยหมัก, สถานีนํ้ามัน
ไบโอดีเซล, สถานีบําบัดนํ้าเสีย, สถานีแกสชีวภาพ, สถานีปุยอัดเม็ด, สถานีนํ้าหมักชีวภาพ / EM Ball, สถานีเพาะเลี้ยงไสเดือน, สถานีเตาเผาถานไรควัน, สถานีพลังงานแสง
อาทิตย, สถานีแปลงผักไฮโดรโปนิกส, สถานีแปลงผักปลอดสารพิษ, สถานีแปลงนาสาธิต, สถานีสวนสมุนไพร, สถานีเพาะเลี้ยงเห็ด และสถานีเพาะเลี้ยงไกไข เปดไข
นอกจากนี้ ทางโรงเรียนยังไดมีดําเนินการโครงการอาคารควบคุมประหยัดพลังงานดีเดน โดยการปรับปรุงอุปกรณไฟฟา และมีนําพลังงานทดแทนมาใชภายใน
โรงเรียน เพื่อชวยเพิ่มประสิทธภาพการใชพลังงานและลดคาใชจายของโรงเรียน โดยมีการจัดทําโครงการตาง ๆ ดังนี้ โครงการเปลี่ยนหลอดฟลูออเรสเซนตในหองเรียนใหเปน
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หลอด LED, โครงการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ Split Type เปนระบบ VRF, โครงการติดตั้งแผงโซลาเซลลตามอาคารตาง ๆ และเสาไฟฟารอบบริเวณโรงเรียน โดยมีการตรวจ
สอบและซอมบํารุงระบบอยางสมํ่าเสมอ
ทางดานการสรางนวัตกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม คณะกรรมการครูดําเนินงานโครงการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนและคณะ
กรรมการนักเรียนดําเนินกิจกรรม โครงการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน ไดมีการดําเนินงานและจัดทําโครงการผลงานตนแบบระบบรดนํ้า ตนไมอัตโนมัติดวย
พลังงานแสงอาทิตย มีการวางแผนกําหนดจุดในการติดตั้งระบบรดนํ้า ตนไม อัตโนมัติดวยพลังงานแสงอาทิตย ภายในศูนยการเรียนรู ออกแบบการทํางาน และวิธีการทําวงจร
ระบบรดนํ้าตนไมอัตโนมัติดวยพลังงานงานแสงอาทิตยควบรวมระบบเซ็นเซอรตรวจวัดความชื้นในดิน โดยผูเรียนมีการเขียนโปรแกรม (ระบบ AI ) ตรวจวัดคาความชื้นในดินเพื่อ
ควบคุมการรดนํ้าตนไมใหมีคุณภาพ และมีการเขียนโปรแกรมใหเชื่อมโยงกับระบบ WIFI เพื่อ ใชควบคุมการจายนํ้า ในการรดนํ้าตนไม โดยสามารถควบคุมผานแอปพลิเคชั่นใน
โทรศัพทมือถือได
จากการดําเนินการขางตน มีคณะครู บุคลากรและผูเรียนที่เขารวมกิจกรรมสถานศึกษาดีเดนดานการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน จํานวน 5,350 คน
ซึ่งคณะครู บุคลากรและผูเรียน มีความเขาใจในองคความรู และมีพฤติกรรมที่ดีในดานการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม โดยสํารวจจากแบบสอบถาม และการสํารวจสภาพ
จริง คิดเปนคาความสําเร็จรอยละ 96
นอกจากนั้น โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรียังไดรับรางวัลดีเดน ดานอนุรักษพลังงาน ประเภทอาคารควบคุม จากการเขารวมประกวดโครงการ Thailand Energy
Awards 2018 จัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน เมื่อวันพุธที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งมีหนวยงานภาครัฐและเอกชน สงผลงานเขา
ประกวดทั้งสิ้น จํานวน 268 ราย และโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรียังไดรับคัดเลือกเปนผูแทนประเทศไทย ที่มีผลงานโดดเดน เขารวมประกวดการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม
ระดับอาเซียน ในโครงการ ASEAN Energy Awards 2018 ณ ประเทศสิงคโปร ซึ่งโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง
ดานพลังงานทดแทน
ประเภทอาคารควบคุม Large Building Category โดยมีเลขาธิการอาเซียน Lim Jock Hoi เปนผูมอบโลรางวัล เมื่อวันจันทรที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561
สําหรับผลงานนวัตกรรมระบบรดนํ้า อัตโนมัติดวยพลังงานแสงอาทิตยควบรวมระบบเซ็นเซอรตรวจจับความชื้นในดินของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ไดรับรางวัลรางวัล
ที่ 1 สาขานวัตกรรม จากเขารวมการประกวดแขงขันโครงการ นวัตกรรมพลังงาน และสิ่งแวดลอมในสถานศึกษา ENnovation School จัดโดยการไฟฟานครหลวง ซึ่งความคุม
คาของนวัตกรรม ที่ไดมีการคํานวณการทํางานตั้งแตวันที่ 26 สิงหาคม 2562 – 30 เมษายน 2565 พบวา โรงเรียนสามารถประหยัดคาไฟฟาสําหรับการสูบนํ้า สามารถลด
ปริมาณการใชนํ้าประปาในการรดนํ้าและปริมาณการสูญเสียนํ้าที่มาจากการรดนํ้าที่ไมมีคุณภาพได ซึ่งโรงเรียนสามารถลดคาใชจายไดทั้งหมด 119,523.60 บาท และใชระยะ
เวลา 1 ป 3 เดือน จึงจะคุมทุน
นอกจากนั้นโรงเรียนยังไดรับรางวัลจากการไฟฟานครหลวง ในโครงการ Energy Mind Awards 2017 โดยสามารถเขารับ ประทานถวยรางวัลจากพระเจาวรวงศเธอ
พระองคเจาโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ จํานวน 3 ถวยรางวัลดวยกัน ดังนี้

1.
2.
3.
4.

รางวัลสถานศึกษาดีเดนดานการอนุรักษพลังงาน และสิ่งแวดลอม ระดับ 5 ดาว (3 สมัย)
รางวัลเยาวชนแกนนําดีเดนดานการอนุรักษพลังงาน และสิ่งแวดลอม Young Master Energy Awards
รางวัลทีมงานดีเดนดานการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม Energy Mind Team Awards
ไดรับปายประกาศจากการไฟฟานครหลวง ใหเปนโรงเรียนตนแบบดานการอนุรักษพลังงานไฟฟา

ทั้งนี้ ในปการศึกษา 2564 โรงเรียนไดรับรางวัลชนะเลิศ จากโครงการเยาวชนรักษสิ่งแวดลอม (Power of Youth) จากสโมสรโรตารีกรุงเทพอินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งมี
วัตถุประสงคสรางเยาวชนที่มีจิตสํานึกตอการอนุรักษสิ่งแวดลอม มีความรับผิดชอบตอชุมชนที่ตนเองอยูอาศัย เปดโอกาสใหเยาวชนไดรวมกันคิด และสรางสรรคโครงการที่
สามารถปฏิบัติไดจริงในแตละพื้นที่ซึ่งมีความแตกตางกัน นําไปตอยอดในระดับโรงเรียนและชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงในการใชชีวิตประจําวันของตนเองที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมไดอยางยั่งยืน
- 2. ตนแบบดานการสงเสริมผูเรียนทางดานดนตรี
ระดับการศึกษา : ขั้นพื้นฐาน
ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : ชาติ (C2)
กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา

2. ตนแบบดานการสงเสริมผูเรียนทางดานดนตรี
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี มีนโยบายที่ใหความสําคัญกับการพัฒนาผูเรียนใหครบทุกมิติอยางสมดุล ทั้งทางดานสติปญญา รางกาย จิตใจ อารมณและสังคม
โรงเรียนจึงไดมีการกําหนดยุทธศาสตรมุงเนนการสงเสริมความรูทางวิชาการควบคูกับคุณธรรม จริยธรรม มีจุดเนนเรื่องการสงเสริมสุนทรียภาพใหเกิดแกผูเรียน โดยกําหนดเปน
เอกลักษณของโรงเรียน ไดแก “ ผูเรียนทุกคนมีความสามารถดานสุนทรียภาพ ศิลปะ ดนตรีและกีฬา” การสงเสริมผูเรียนใหมีสุนทรียภาพจึงเปนคานิยมที่โรงเรียนมุงเนนใหเกิด
แกผูเรียน ผูปกครองและบุคลากรของโรงเรียน จากแนวคิดสําคัญในการพัฒนาผูเรียน วิสัยทัศนและเอกลักษณของโรงเรียน สูการออกแบบกลยุทธ เพื่อสนองจุดเนนและเปา
หมายดังกลาว จึงไดมีการออกแบบระบบการบริหารจัดการงานศูนยดนตรีและงานศูนยกีฬา ซึ่งเปนระบบการบริหารจัดการดนตรีและกีฬาที่มีระบบ กระบวนการและกิจกรรม
ดังนี้

1. ระบบหรือกระบวนการหลัก
1.1 ระบบการบริหารจัดการเรียนการสอนดนตรี กีฬา โดยใชกระบวนการที่เรียกวา Higher Music and Sports Education เปนรูปแบบการจัดการเรียน
การสอนเฉพาะของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี โดยมุงเนนยึดผูเรียนเปนสําคัญ เพื่อใหผูเรียนมีความสามารถทางสุนทรียภาพดนตรี กีฬา สามารถเลนเครื่องดนตรีได 1 ชนิด
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และเลนกีฬาได 1 ประเภท มีลักษณะเดนของระบบ ดังนี้
1.1.1 ผูเรียนสามารถเลือกเรียนเครื่องดนตรีและกีฬา ไดตามความสนใจของตนเอง
1.1.2 มุงเนนคุณภาพดวยการสอนเปนกลุมเล็ก (Small Group)
1.1.3 ครูเปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางของเครื่องดนตรีและกีฬาแตละชนิด
1.1.4 มีหลักสูตรที่ไดมาตรฐานสากลแยกเฉพาะสําหรับเครื่องดนตรีแตละประเภทและกีฬาแตละประเภท
1.1.5 มีอุปกรณและหองเรียน ไดตามมาตรฐานระดับสากล
1.2 ระบบ ACT Music and ACT Sport Exam เปนระบบการวัดและประเมินระดับความสามารถทางดนตรีและกีฬาของผูเรียนใหไดมาตรฐานสากล ซึ่ง
ทางศูนยดนตรีโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีไดมีการทําความรวมมือกับคณะดุริยางคศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการนําเอาหลักสูตรดนตรีที่ไดมาตรฐานสากล เชน
หลักสูตร Piano Adult Course, หลักสูตร Alfred’s Basic Piano, หลักสูตร Suzuki สําหรับกลุมเครื่องสายสากล, หลักสูตร Fast Track สําหรับกลุมเครื่องดนตรี
Classical Guitar, Electric Guitar, Electric Bassและ Drum Set มาบูรณาการเพื่อใหเหมาะกับผูเรียนที่ตองการเรียนดนตรีปฏิบัติ มีการแบงระดับความยากงาย ไดแก
ระดับเริ่มตน ระดับพื้นฐาน ระดับกลางและระดับสูง โดยมีการวัดและประเมินผล ตั้งแต Fundamental จนถึง Grade 8 ในสวนของดนตรีไทย ก็ไดมีการจัดทําระบบการ
วัดและประเมินผลดานดนตรีไทย (ACT Music Thai Exam) เพื่อเปนเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพดานดนตรีใหแกผูเรียน สงผลใหผูเรียนที่อยูในระดับสูงของการวัด
และประเมินผล เมื่อผูเรียนกลุมนี้ เขารวมการประกวดแขงขันดนตรีไทยในรายการตาง ๆ ลวนประสบความสําเร็จ สามารถควารางวัลไดในทุกรายการ ในสวนของกีฬามี
การจัดหลักสูตร การวัดและประเมินระดับความสามารถทางดานกีฬาแตละประเภทตามมาตรฐานสากล เชน หลักสูตรการเรียนการสอนเทควันโด โดยสมาคมเทควันโด
แหงประเทศไทย, หลักสูตรฟุตซอล, หลักสูตรเทนนิส เปนตน
1.3 ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ที่มุงเนนการสรรหา พัฒนาและธํารงรักษาครูที่มีคุณภาพ

2. ระบบหรือกระบวนการสนับสนุน
2.1 ระบบการสอนเสริมนอกเวลา บนแนวคิดการบูรณาการบริหารเชิงธุรกิจ เพื่อประโยชนของผูเรียน ผูปกครองและโรงเรียน
2.2 กิจกรรมชมรม, วงดนตรีประเภทตาง ๆ วงออเคสตรา, วงขับรองเพลงประสานเสียง และ วงดนตรีไทย เปนตน
2.3 โครงการสงเสริมศักยภาพของผูเรียน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะของผูเรียนสูความเปนเลิศ เชน โครงการแขงขันภายใน-ภายนอก, โครงการแสดง
ความสามารถทางดานดนตรีของผูเรียน, งานนักกีฬาโครงการพิเศษ เปนตน
2.4 การสรางความรวมมือกับองคกรตาง ๆ เพื่อรวมพัฒนาผูเรียน เชน กลุมโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอรเนชั่นแนล, บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน),
สโมสรบาสเกตบอลไฮ-เทค, คณะดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร เปนตน
ดวยการกําหนดกลยุทธที่เปนจุดแข็งของศูนยดนตรีและศูนยกีฬา จึงทําใหโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีเปนตนแบบการพัฒนาศักยภาพผูเรียนดานดนตรี กีฬาของโรงเรียน
ในเครือมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย ผูเรียนมีพัฒนาการทักษะดานดนตรี กีฬาดีขึ้นอยางตอเนื่อง สามารถผานการสอบประเมินจากหนวยงานภายนอกที่ไดรับการ
ยอมรับและมีมาตรฐานสากลระดับโลก เชน สถาบัน Trinity College London ซึ่งมีผูเรียนของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีสามารถผานการทดสอบและไดคะแนนอันดับหนึ่งของ
ประเทศมาอยางตอเนื่อง สําหรับดานดนตรีไทยโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ไดรับการคัดเลือกเปนสถานดีเดนดานวัฒนธรรมดนตรีไทยและดนตรีพื้นบานระดับประถมและมัธยม
ประจําปการศึกษา 2557 – 2558 และผูเรียนไดรับรางวัลเยาวชนตนแบบดานดนตรีไทย ระดับประถม ประจําป 2560 รางวัลเยาวชนตนแบบดานดนตรีไทย ระดับมัธยมศึกษา
ประจําป 2561 ไดรับการคัดเลือกใหเปนเด็กและเยาวชนดีเดนและเด็กที่นําชื่อเสียงมาสูประเทศชาติ ประจําป 2565 ดานศิลปวัฒนธรรมและดนตรี ปจจุบัน การดําเนินการสง
เสริมผูเรียนดานดนตรี กีฬา ไดสรางผูเรียนใหเปนผูที่มีความสามารถทางดานดนตรี กีฬา ตั้งแตระดับพื้นฐานจนประสบความสําเร็จสูความเปนเลิศระดับอาชีพ เปนที่ยอมรับใน
สังคม เชน ศิษยเกาที่เปนนักฟุตบอลทีมชาติไทย, นักกีฬาแบดมินตันระดับโลก รวมถึงนักกีฬาระดับเยาวชนทีมชาติ นักดนตรี ที่ชวยกันสรางผลงานระดับชาติและนานาชาตินํา
ชื่อเสียงมาสูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีและประเทศไทย
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รายงานรวบรวมโดย (Prepared by)
ดร.ชํานาญ เหลารักผล ผูอํานวยการ
นางสาวดุลยปณิธิ์ กรณฑแสง เจาหนาที่
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ภาคผนวก

Page 91 of 91

ประกาศโรงเรียน เรื่อง การกําหนดมาตรฐานการศึกษาและคาเปาหมายความสําเร็จของ
โรงเรียนระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ประกาศคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภาย
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หลักฐานการเผยแพร SAR ใหผูมีสวนเกี่ยวของหรือสาธารณชนรับทราบ
(การเผยแพร SAR)

การเผยแพร SAR ใหผูมีสวนเกี่ยวของหรือสาธารณชนรับทราบ
ผานหนาเว็บไซตโรงเรียน

แผนผังอาคารสถานที่
(แผนผังอาคารสถานที่)

โครงสรางการบริหารงานโรงเรียน
(โครงสรางการบริหารงานโรงเรียน)

โครงสร้ างการบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปี การศึกษา 2564
กรรมการมูลนิธคิ ณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการการศึกษามูลนิธ ิ ฯ

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน

ผูร้ บั ใบอนุ ญาต
ผูอ้ านวยการ/ผูจ้ ดั การ
สมาคมผูป้ กครองและครูฯ
คณะกรรมการทีป่ รึกษาผูอ้ านวยการ

สมาคมศิษย์เก่าฯ
ฝ่ ายวิชาการ
- งานบริหารฝ่ าย
- งานกลุม่ สาระการเรียนรู้
- งาน English Program
- งานการเรียนการสอน IEP
- งานการเรียนการสอน
ภาษาจีน/ภาษาญีป่ นุ่
- งานหลักสูตร
- งานนิเทศการสอน
- งานวัดผลและวิจยั
- งานแนะแนว
- งานศูนย์วทิ ยบริการ

ฝ่ ายปกครอง
- งานบริหารฝ่ าย
- งานระดับชัน้
- งานระเบียบวินยั นักเรียน
- งานส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม
- งานสวัสดิภาพนักเรียน
- งานลูกเสือ เนตรนารี/
นักศึกษาวิชาทหาร/
นักเรียนจิตอาสา

ฝ่ ายกิจกรรม
- งานบริหารฝ่ าย
- งานกิจกรรมนักเรียน
- งานศูนย์ดนตรี
- งานศูนย์กฬี า
- งานศูนย์ฟิตเนส
- งานสระว่ายน้า
- งานสัมพันธ์ชมุ ชน
- งานส่งเสริมภาพลักษณ์
องค์กร

ฝ่ ายธุรการการเงิน
- งานบริหารฝ่ าย
- งานสารบรรณ
- งานประชาสัมพันธ์ และ
สารสนเทศ
- งานทะเบียนนักเรียน
- ประสานงานสมาคม
ผูป้ กครองฯ/สมาคมศิษย์เก่าฯ
- งานรับ-จ่ายเงิน
- งานบัญชีและงบประมาณ
- งานจัดซือ้ และพัสดุครุภณ
ั ฑ์

ฝ่ ายบริหาร
ทัวไป
่
- งานบริหารฝ่ าย
- งานยานพาหนะและ
รถรับ-ส่งนักเรียน
- งานโภชนาการ
- งานร้านค้า
- งานนักกีฬาโครงการพิเศษ
- งานอนามัยโรงเรียน
- งาน Stationery
- งานอัฒจันทร์และสนาม
ฟุตบอล

ฝ่ ายอาคาร
สถานที่
- งานบริหารฝ่ าย
- งานอาคารสถานที่
- งานสิง่ แวดล้อม
- งานซ่อมบารุง
- งานสาธารณูปโภค
- งานจราจร และรักษา
ความปลอดภัย
- งานศูนย์การเรียนรู้
พลังงานและสิง่ แวดล้อม

สานัก
ผูอ้ านวยการ
- งานบริหารสานักฯ
- งานนโยบายและแผน
- งานประกันคุณภาพ
- งานบุคคล
- งานศูนย์ภาษาอังกฤษ
ACT Bell

- งานวิเทศสัมพันธ์
- งานอภิบาล

ฝ่ ายเทคโนโลยี
และนวัตกรรม
- งานบริหารฝ่ าย
- งานการเรียนการสอน
คอมพิวเตอร์ & AI
- งาน ACT Learning Space
- งานซ่อมบารุงเทคโนโลยีและ
ระบบเครือข่าย
- งานเทคโนโลยีเพือ่ การบริหาร

(ภราดา ดร.ชานาญ เหล่ารักผล)
ผูอ้ านวยการ
1 กรกฎาคม 2564

