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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา

(Self - Assessment Report : SAR)

ปการศึกษา 2563

สวนท่ี 1 : บทสรุปของผูบริหาร

        โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีไดมีการดําเนินการพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนตามมาตรฐานการศึกษา ระดับขั้นพื้นฐาน โดยมีการกําหนดคาเปาหมายในการ

ดําเนินงานตามประเด็นการพิจารณาและตัวชี้วัดอยางชัดเจน และไดทําการติดตามตรวจสอบตามตัวชี้วัดดังกลาวสูการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจําป 2563 อยางสมํ่าเสมอ สงผล

การดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีผลการประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียน โดยภาพรวมอยูในระดับ ยอดเยี่ยม ดังนี้ 

ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปการศึกษา 2563

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ยอดเยี่ยม

ผลการประเมินภาพรวมของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม

ดานคุณภาพผูเรียน

         โรงเรียนมีการกําหนดและประกาศคาเปาหมายการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนในแตละประเด็นการพิจารณาไวอยางชัดเจน โดยมีเปาหมายที่ชัดเจนคือมุงพัฒนาอัจฉริยภาพผูเรียน

เต็มตามศักยภาพ และเปนไปตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตร มีการออกแบบการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียน เพื่อใหผูเรียนมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ให

สอดคลองกับวิสัยทัศนของโรงเรียน “โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จัดการศึกษาตามทิศทางการศึกษาแนวมงฟอรต พัฒนาอัจฉริยภาพผูเรียนเต็มตามศักยภาพ สื่อสารภาษาสากล สรางสรรค

นวัตกรรมการศึกษาดวยมาตรฐานคุณภาพสากล”  กลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ มีดําเนินการพัฒนาผูเรียนผานทางการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนและการจัดกิจกรรมการเรียนรูในรูป

แบบท่ีหลากหลาย เพื่อการสงเสริมคุณภาพของผูเรียนทั้งในดานผลสัมฤทธิ์ทางดานวิชาการและคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน สงผลใหเกิดผลสัมฤทธิ์กับผูเรียนระดับชั้นประถม

ศึกษาปท่ี 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย 8 กลุมสาระการเรียนรูที่มีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป รอยละ 85.38 สูงกวาเกณฑที่กําหนดไว สวนการทดสอบ

ระดับชาติ ผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนในปการศึกษา 2563 มีความกาวหนามากขึ้นเมื่อเทียบกับปการศึกษา 2562 โดยมีผูเรียนรอยละ 96.16 ที่มีผลการทดสอบระดับชาติสูงกวาคาเฉลี่ยT-

Score 40   นอกจากนี้โรงเรียนยังมีแผนงาน โครงการ และกิจกรรมตาง ๆ ท่ีสําคัญ ไดแก โครงการสรรคสรรพวาทศิลป โครงการเพิ่มผลสัมฤทธิ์เนนกระบวนการคิด   กิจกรรม

Conversation Time กิจกรรมสรางสรรคทางดานภาษาและวัฒนธรรมจีน/ญ่ีปุน กิจกรรมสงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรผานระบบออนไลน โครงการ

แขงขัน Robot (ACT Robot Club) โครงการตะกราคณะ กิจกรรมสายสัมพันธบาน โรงเรียนสูชุมชน กิจกรรมการแขงขันทักษะทางดานทัศนศิลป "Act Art Festival 2020 " โครงการ

อบรมสมาธิใหแกผูเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ถึง มัธยมศึกษาปท่ี 6

         โรงเรียนไดมีการกําหนดเอกลักษณวา ผูเรียนมีความสามารถทางดานสุนทรียภาพ (ศิลปะ ดนตรี กีฬา)   ซึ่งไดมีการนําไปสูการพัฒนาและผานการจัดการเรียนการสอน แผนงาน

โครงการและกิจกรรมตาง ๆ ของกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ, กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา, ศูนยดนตรีและศูนยกีฬา โดยมุงเนนใหผูเรียนมีผลงานทางดานสุนทรียภาพ ซึ่ง

ผูเรียนรอยละ 97.44 มีการสรางผลงานหรือเขารวมกิจกรรมท่ีชวยสงเสริมสุนทรียภาพของผูเรียนทางดานดนตรี กีฬาและศิลปะ 

        จากการพัฒนาผูเรียน สงผลใหผูเรียนสามารถนําช่ือเสียงมาสูโรงเรียนจากการเขารวมการแขงขันดานวิชาการ และดานอื่น ๆ เชน ดานดนตรี ดานกีฬา ไดรับรางวัลระดับประเทศ

และนานาชาติ (รายละเอียดของรางวัลตาง ๆ ปรากฏตามรายละเอียดการรายงานในแตละประเด็นการพิจารณา) 

ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ

               โรงเรียนสงเสริมพัฒนากระบวนการบริหารและจัดการ เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลที่เนนการมีสวนรวมจากทุกหนวยงาน ตลอด

จนความรวมมือกับชุมชน รวมกันวางแผนการจัดการศึกษา เพื่อรวมกันวางแผนกําหนดทิศทางการพัฒนาที่มุงหมายดําเนินการตอไปในอนาคต สังเคราะหเปนนโยบายระดับตาง ๆ ไดแก

เปาหมาย วิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร กลยุทธ จัดทําเปนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน พ.ศ.2560 – 2564 รวมทั้งแผนปฏิบัติการประจําปใหสอดคลองกับแผนพัฒนา

คุณภาพ การสนับสนุนองคประกอบตาง ๆ เพ่ือดําเนินการใหสอดคลองตามแผนพัฒนาคุณภาพ มีการจัดสรรงบประมาณ การระดมทรัพยากรอยางเพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งการ

กําหนดรูปแบบการพัฒนาอยางเปนระบบ อีกทั้ง   จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนรู อยางมีคุณภาพและจัดระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร

จัดการและการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน

        โรงเรียนมีการกําหนดผูรับผิดชอบของหนวยงาน/ฝาย ตามโครงสรางการบริหารของโรงเรียนที่ครอบคลุมภาระงานตาง ๆ เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวในแผนงาน โครงการ

และกิจกรรมตาง ๆ มีการวางแผน การดําเนินงาน การกํากับติดตามความกาวหนา ประเมินและสรุปผลการดําเนินงานเพื่อนําผลที่ไดไปปรับปรุงการดําเนินงานใหสอดคลองกับ

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ พันธกิจและวิสัยทัศนที่กําหนด รวมท้ังปรับปรุงประสิทธิภาพเพื่อประสิทธิผลการบริหารจัดการที่เปนระบบครบวงจร PDCA ชัดเจน   มีการนําเสนอแผน

พัฒนาการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําป ตอคณะกรรมการบริหารโรงเรียนใหความเห็นชอบ และนําแผนปฏิบัติการประจําปไปสูการปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาที่โครงการ/

กิจกรรมกําหนดไว มีการติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอยางตอเนื่อง โดยมีการติดตามการดําเนินงานของผานการประชุมของหนวยงานและการสรุปผลการ

ดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม เพื่อนําผลการดําเนินงานที่ไดไปปรับปรุงพัฒนางานอยางตอเนื่อง รวมทั้งมีการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลจากการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน

ซ่ึงนําผลการตรวจประกันคุณภาพภายในและผลการปฏิบัติงานไปปรับปรุงแกไขและพัฒนางานอยางตอเน่ือง มีการพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความเขาใจในการเขียนแผนงาน โครงการ
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และกิจกรรม สามารถเลือกใชเครื่องมือการประเมินแผนงาน โครงการและกิจกรรมไดอยางเหมาะสม และเพื่อใหการจัดทําโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจําป ประจําปการ

ศึกษา 2564 มีการดําเนินการใหถูกตอง สอดคลองกับแผนการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน รวมทั้ง วิสัยทัศน พันธกิจและเปาหมายที่โรงเรียนกําหนด

       ดานการบริหารอัตรากําลังของบุคลากร แตละหนวยงานมีการวิเคราะหอัตรากําลังอยางเปนระบบและเหมาะสม มุงเนนการสรรหาบุคลากรที่มีความรูความสามารถที่เหมาะสมกับ

ตําแหนง มีการวางแผนการทดแทนตําแหนงเพื่อใหมีจํานวนครูและบุคลากรท่ีเพียงพอและเหมาะสมทุกป มีการทําคําสั่งแตงตั้งครูและบุคลากรอื่น ๆ ในการทําหนาที่ตาง ๆ อยาง

ชัดเจน   ครูและบุคลากรของโรงเรียนสวนใหญไดเขารับการอบรม สัมมนาใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ทั้งในรูปแบบการอบรมออนไลนและการอบรม สัมมนาตาง ๆ มีจัดหลักสูตร

อบรมเพ่ือสงเสริมและพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศใหแกบุคลากรในดานตาง ๆ   ท้ังดานการเรียนการสอน การประยุกตใชงานตาง ๆ

              โรงเรียนเนนการบริหารแบบมีสวนรวม บุคลากรจากทุกหนวยงานมีสวนรวมในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนาและรวมรับผิดชอบตอการจัดการศึกษาผานการจัดทําแผนงาน

โครงการและกิจกรรมตาง ๆ อีกทั้ง มีการเปดโอกาสใหมีผูแทนจากหนวยงานภายนอก เขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการโรงเรียน มีการทําแบบสํารวจความคิดเห็นกับผูมีสวน

เก่ียวของ (Stakeholder) ไดแก ผูเรียน ผูปกครอง บุคลากรและชุมชน เพื่อใหทราบขอมูลในการแกไขปรับปรุงและพัฒนาทั้งดานดานงานบริหารวิชาการ ดานงานบริหารงบประมาณ

ดานงานบริหารบุคคล และดานงานบริหารท่ัวไป ซึ่งในปการศึกษา 2563 เกิดสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทําใหโรงเรียนตองมีการปรับ

เปล่ียนรูปแบบการเรียนการสอนเปนแบบผสม ระหวาง On Site กับ Distance Learn-ing ในรูปแบบ On Site กับ Online ซึ่งโรงเรียนไดมีการทําแบบสํารวจความคิดเห็นในประเด็น

เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนออนไลน เพื่อนําความคิดเห็นของผูมีสวนเกี่ยวของมาวิเคราะหหาแนวทางจัดการเรียนการสอนของครูแบบผสานวิธีรวมทั้งการแกไขปญหา เพื่อผลการ

จัดการศึกษาอยางมีคุณภาพและยั่งยืน

          ในดานการพัฒนาวิชาการ จัดทําและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีมีโครงสราง องคประกอบของหลักสูตรครบถวน สอดคลองกับวัตถุประสงคของแผนการศึกษาชาติ หลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัดฯ (ฉบับปรับปรุงพ.ศ2560) ตอบสนองตอวิสัยทัศน พันธกิจและจุดเนนของสถานศึกษาผานความ

เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและนํามาสูการปฏิบัติของครูผูสอน ไดมีการติดตามประเมินผลการใชหลักสูตรสถานศึกษาจากผูที่เกี่ยวของ มีการเชิญผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา

วิชามาเปนที่ปรึกษาใหคําแนะนําเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและการพัฒนากระบวนการเรียนรู เพื่อนําขอมูลผลการประเมินไปทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษารวมทั้งการ

พัฒนาครูผูสอน ท้ังนี้ ในปการศึกษา 2563 ทางโรงเรียนไดมีการทําบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ ระหวางโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีกับศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ

เพ่ือพัฒนาทักษะดานหุนยนตและปญญาประดิษฐของนักเรียน รวมถึงเปดศูนยปฏิบัติการ ACT AI Lab รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตรและการจัดอบรม STEM education โดยการนํา

ตนแบบส่ือการสอน smart hydroponics และตนแบบสื่อการสอน projectile มาบูรณาการกับหลักสูตรหลักเพื่อการเรียนแบบ project-based learning ในระดับมัธยมศึกษาตอนตน

และตอนปลายทุกแผนการเรียน มีการปรับรายวิชาเพิ่มเติมเพื่อเนนความรูและทักษะทางดานหุนยนตและปญญาประดิษฐ เชน วิชากาวแรกสูหุนยนต, ไขความลับระบบจักรวาล,

มหัศจรรยปญญาประดิษฐ, หุนยนตเพ่ืออุตสาหกรรมและปรัชญากับปญญาประดิษฐ แผนการเรียนจัดการธุรกิจ มีการจัดทําหลักสูตรศิลปะการประกอบอาหารและอุตสาหกรรมบริการ

เพ่ือชวยสงเสริมและเตรียมผูเรียนสูการประกอบอาชีพหรือศึกษาตอ ในสาขาวิชาชีพท่ีตนถนัดมีความรู เปดโอกาสใหผูเรียนไดรับประสบการณ ฝกทักษะ และเตรียมความพรอมและ

คุณลักษณะท่ีจําเปนของแตละอาชีพใหกับผูเรียน เปนตน  มีการปรับรายวิชาเพิ่มเติมใหมีความนาสนใจ ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาพสังคมและความตองการของผูเรียน เพื่อพัฒนาไป

สูการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น นอกจากนี้ โรงเรียนยังมีการทําบันทึกขอตกลงความรวมมือกับกับหนวยงานตาง ๆ เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งในดานวิชาการ

และดานดนตรี/กีฬา เชน ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ, ศูนยปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอม   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรกําแพงแสน, สโมสรเอสซีจี เมืองทอง

ยูไนเต็ด และบริษัทชางอินเตอรเนชั่นแนล จํากัด, สโมสรบาสเกตบอลไฮเทค

            โรงเรียนมีการสงเสริมใหครูผูสอนเรียนรูการถอดบทเรียนสูการพัฒนาผลงาน สื่อการสอน งานวิจัย โดยไดมีการสงเสริมใหครูผูสอนไดรับการอบรมในหัวขอตาง ๆ ในปการ

ศึกษา 2563 ครูผูสอนสวนใหญมีการถอดบทเรียนสูการเขียนบทความทางวิชาการ นําเสนอประสบการณของผูเขียนเกี่ยวกับเรื่องน้ัน ๆ บนพื้นฐานของวิชาการ หรือแสดงความคิดเห็น

ในเชิงวิเคราะหวิจารณหรือเพื่อนําเสนอแนวคิดใหมหรือ อาจเปนการตั้งคําถามหรือประเด็นใหม ๆ เสนอแนวคิดใหม ๆ จากพื้นฐานทางวิชาการน้ัน ๆ ที่จะกระตุนใหผูอานเกิดความ

สนใจท่ีจะศึกษาคนควาในเรื่องนั้นตอไป

           ดานการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ โรงเรียนไดมีการนําอุปกรณและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดการเรียนการสอนเพื่อ

ใหเปน Smart classroom โดยทุกหองเรียนไดมีการจัดเครื่องคอมพิวเตอรประจําหองท่ีสามารถเชื่อมตอเขากับระบบเครือขายอินเทอรเน็ตของโรงเรียน ดานการอนุรักษพลังงานและ

พลังงานทดแทนโดยเทคโนโลยี และนวัตกรรม 4.0 Thailand Energy of innova-tion and technology 2019  จัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษพลังงาน  (พพ.)

กระทรวงพลังงาน โรงเรียนไดรับโลรางวัลพิเศษ สาขานวัตกรรมการสรางแรงบันดาลใจ เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 

           ดานการสงเสริมการจัดการศึกษาตามทิศทางการศึกษาในแนวนักบุญมงฟอรต สงเสริมใหผูเรียนไดแสวงหาความจริงและดําเนินชีวิตตามที่คนพบจากประสบการณ ไดมีการรวม

กิจกรรมฝายจิตหรือศาสนา นําไปสูการเรียนการสอนและการรวมกิจกรรมตาง ๆ  เชน กิจกรรมสายสัมพันธบาน โรงเรียนสูชุมชน, กิจกรรมชวยเหลือผูยากไรในสังคม  ในดานการ

พัฒนาการจัดการศึกษาเชิงอาแขนรับ ในปการศึกษา 2563 นี้ ทางโรงเรียนไดมีการมอบทุนการศึกษาใหแกทุนผูเรียนที่มีความโดดเดนทางดานวิชาการ ดนตรี กีฬา บุตรบุคลากร และผู

เรียนยากไรจากชุมชน รวมทั้งสิ้น 193 ทุน 

ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

           ครูผูสอนดําเนินการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาอัจฉริยภาพของตนตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดหลักสูตร

สถานศึกษา และนโยบายในดานการจัดการศึกษาของมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย มีการเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการเลือกแผนการเรียนและรายวิชาเพิ่มเติมที่

ตรงกับความตองการและความสนใจของตนเอง ครูจัดการเรียนรูใหผูเรียนผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง   มีการจัดรายวิชาเพิ่มเติมโดยคํานึงถึงความแตกตางของผูเรียน มีการสง

เสริมการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning ผานกิจกรรม/โครงการตาง ๆ เชน โครงการ พัฒนานักเรียนหองเรียน STEM KIDS (ประถมศึกษา) โครงการพัฒนานักเรียนหองเรียนพิเศษ

วิทยาศาสตรฯ (มัธยมศึกษาตอนตน)  โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร (มัธยมศึกษาปลาย)      มีการเปดโอกาสใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงและสรางองค

ความรูดวยตนเอง  ครูมีการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู และใหผูเรียนไดฝกทักษะการคิด ไดแสดงความคิดเห็น ไดแสดงออกเปนผูสามารถสรุปองคความรู   นําเสนอผลงานและสามารถ

นําไปประยุกตใชในชีวิตได เชน การจัดกิจกรรมการแสดงออกความสามารถทางดานดนตรี การจัดกิจกรรมการแขงขันทักาะทางดานทัศนศิลป

          ในปการศึกษา 2563 เกิดสถานการณการแพรระบาดสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทําใหตองมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการสอนเปน

รูปแบบอนไลน ซ่ึงทางโรงเรียนไดมีการเตรียมความพรอมใหแกครูผูสอนทุกกลุมสาระการเรียนรูในการใชสื่อและเทคโนโลยีสําหรับการสอนออนไลน โดยไดมีการจัดอบรมวิธีการสราง
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ACT E-Leaning วิธีการสอนออนไลนผานชองทางตาง ๆ ไดแก โปรแกรม OBS โปรแกรม WebEx แพลตฟอรม Youtube  Live แอพพลิเคชั่น Google Classroom แอพพลิเคชั่น

Zoom และการอบรมวิธีตัดตอวีดีโอดวยโปรแกรม Kine Master เปนตน

           จากการนิเทศการสอนครูผูสอนโดยงานหลักสูตรและนิเทศการสอนรวมกับคณะกรรมการครูเครือขายนิเทศ พบวา ครูมีการจัดการชั้นเรียนเชิงบวกทั้งในดานดานกายภาพ การ

จัดสภาพแวดลอมในช้ันเรียน ดานสังคม ครูผูสอน การมีปฏิสัมพันธกับผูเรียนในรูปแบบตาง ๆ มีกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนมีกําลังใจในการพัฒนาตนเอง และเปนแบบอยางที่ดีแกผูอื่น

ทางดานจรรยาบรรณ ครูผูสอนมีการปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีของผูเรียนอยูเสมอ ทางดานการศึกษา ครูผูสอนมีการจัดลําดับเน้ือหาสาระ ความรูใหสอดคลองกับศักยภาพ ความถนัด

ความสนใจและวุฒิภาวะของผูเรียน พรอมท้ังใหผูเรียนมีโอกาสวางแผนการเรียนรวมกับครูผูสอน ดานการสรางบรรยากาศเพื่อการเรียนรู ครูผูสอนมีเทคนิค วิธีการในการถายทอดที่นา

สนใจหลายรูปแบบวิธี มีการดูแลชวยเหลือผูเรียนอยางเปนระบบผานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน

          ดานตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน มีการกําหนดรูปแบบและมาตรฐานของการวัดและประเมินผลใหครูผูสอนยึดถือปฏิบัติในทิศทาง

เดียวกัน ครูผูสอนไดรับการสงเสริมใหมีความรูดานการวัดและประเมินผลอยางตอเนื่อง  โดยในปการศึกษา 2563 ไดมีการจัดอบรมใหแกครูผูสอน ในหัวขอ "การวัดและประเมินตาม

สภาพจริง (RE)DESIGN ในยุค NEW NORMAL" โดย ผศ.ดร.มนตา ตุลยเมธาการ อาจารยภาควิชาวัดผลและวิจัยการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อใหการวัดและประเมินผล

สอดคลองกับสถานการณการแพรระบาดของโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  ครูผูสอนมีการนําความรูที่ไดไปสูการปฏิบัติงานอยางสอดคลอง ไดแก การออกแบบการวัด

และประเมินผลรายวิชา มีการควบคุมการวัดและประเมินผลตามมาตรฐานของมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย การจัดทําหลักฐานการศึกษาและขอมูลการวัดและประเมินผล

ตามกระบวนการของหลักสูตรที่สถานศึกษากําหนด นอกจากนี้ ครูผูสอนมีวิธีการประเมินผูเรียนดานพฤติกรรมรายบุคคล ผานกิจกรรมการเยี่ยมบาน การใชแบบประเมินพฤติกรรมผู

เรียน รวมทั้งมีวิธีการวัดและประเมินผลดวยวิธีการท่ีหลากหลายตามสภาพจริง เชน การสังเกต การสัมภาษณ การตรวจผลงาน การทดสอบที่เนนภาคปฏิบัติ  เปนตน มีการนําขอมูล

จากการวัดและประเมินผลไปสูการทําวิจัยในชั้นเรียนและบทความทางวิชาการ เพื่อชวยในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนบรรลุทั้งดานความรู ทักษะกระบวนการ

สมรรถนะ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

           ครูผูสอนทุกคนไดรับการนิเทศอยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง ซึ่งครูผูสอนไดมีการนําขอเสนอแนะของผูนิเทศมาใชในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรูของตนเพื่อใหการ

จัดการเรียนการสอนมีคุณภาพ มีการประชุมกลุมยอยของกลุมสาระการเรียนรูฯ อยางสมํ่าเสมอเพื่อแจงขอมูลตาง ๆ ภายในกลุมสาระการเรียนรูฯ มีการนําเสนอปญหาที่พบเกี่ยวกับการ

เรียนการสอนและรวมกันหาแนวทางในการพัฒนาผูเรียน โดยครูรอยละ 94.76 มีการดําเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรูผานกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ   โดยใชชั่วโมงการ

ประชุมกลุมสาระฯในการนําเสนอปญหาท่ีครูผูสอนโดยสวนใหญพบปญหา

ตอนท่ี 1 ขอมูลพ้ืนฐาน

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) : - เฟซบุก (Facebook) : -

ระดับท่ีเปดสอน

ปกติ (สามัญศึกษา) : ประถมศึกษา, มัธยมศึกษาตอนตน, มัธยมศึกษาตอนปลาย

English Program : ประถมศึกษา, มัธยมศึกษาตอนตน, มัธยมศึกษาตอนปลาย
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ตอนท่ี 2 การนําเสนอผลการประเมินตนเอง

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

1. มาตรฐานการศึกษา

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน ยอดเยี่ยม

ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน

1. มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และ การคิดคํานวณ ยอดเยี่ยม

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา ยอดเยี่ยม

3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม ยอดเยี่ยม

4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ยอดเยี่ยม

5. มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดีเลิศ

6. มีความรูทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ ยอดเยี่ยม

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน

7. การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด ยอดเยี่ยม

8. ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย ยอดเยี่ยม

9. การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย ยอดเยี่ยม

10. สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม

1. มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม

3. ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย ยอดเยี่ยม

4. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม

5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู อยางมีคุณภาพ ยอดเยี่ยม

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ การจัดการเรียนรู ยอดเยี่ยม

7. โรงเรียนสงเสริมการจัดการศึกษาตามทิศทางการศึกษาในแนวนักบุญมงฟอรต ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ยอดเยี่ยม

1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได ยอดเยี่ยม

2. ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อ ตอการเรียนรู ยอดเยี่ยม

3. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม

4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และ นําผลมาพัฒนาผูเรียน ยอดเยี่ยม

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับ เพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู ยอดเยี่ยม

สรุปผลการประเมินระดับขั้นพ้ืนฐาน ยอดเยี่ยม

2. หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ

         2.1 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2560 - 2564
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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 ขอมูลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนตามหลักสูตร

2.10 ขอมูลการประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเรียน

2.11 ขอมูลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน

2.12 เกณฑการประเมินประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการตามขอกําหนดของหนวยงานตนสังกัด (สช.)

2.13 ขอมูลผลการนิเทศการสอนประจําปการศึกษา 2563

 

3. โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองตอไปอยางไรใหไดมาตรฐานที่ดีขึ้นกวาเดิม 1 ระดับ

โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองตอไปอยางไรใหไดระดับคุณภาพที่ดีขึ้นกวาเดิม 1 ระดับ

แผนปฏิบัติงานที่  1  สถานศึกษาจะมุงดําเนินการพัฒนาศักยภาพผูเรียนใหดีขึ้นตอไปอีกหนึ่งระดับในดานทักษะการคํานวณ โดยผานโครงการ Gifted  Math

(GM) โครงการ สงเสริมทักษะกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร  (Arithmatics) และโครงการ Math  Family

แผนปฏิบัติงานที่  2  สถานศึกษาจะดําเนินการสรางความตระหนักรวมทั้งสงเสริมครูผูสอนใหออกแบบกระบวนการวัดและประเมินผลที่สรางโอกาสใหผู

เก่ียวของมีสวนรวมเพิ่มมากขึ้น     โดยจะดําเนินการสงเสริมใหครูผูสอนกําหนดรูปแบบหรือภารกิจการวัดและประเมินผลตั้งแตการระบุวิธีการลงไปในแผนการ

จัดการเรียนรู การสรางใบงาน แบบทดสอบ ที่ออกแบบใหเกิดโอกาสในการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของ รวมทั้งฝายวิชาการ และกลุมงานนิเทศจะกํากับ ติดตาม

เปนระยะ เพื่อใหมีรูปแบบในการวัดและประเมินผลที่สรางโอกาสใหผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมไดอยางเหมาะสมในแตละปการศึกษา

4. นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี (Innovation/Best Practice)

- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : 1. นวัตกรรม : ระบบรดนํ้าอัตโนมัติดวยพลังงานแสงอาทิตย และระบบเซนเซอรตรวจจับความชื้นในดิน แบบควบรวม

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน, มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : 2. นวัตกรรม : สื่อการเรียนรู “เกมอานุภาพพอขุนรามคําแหง” วิชาประวัติศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ, มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : 3. นวัตกรรม : ชุดกิจกรรมท่ีสงเสริมความสามารถ 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 โดยคณะกรรมการการวิจัยแหงชาติ)

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน, มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : 6. แบบอยางที่ดี : ดานนวัตกรรมประหยัดพลังงานในอาคาร (รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จาก โครงการ ASEN Energy Award ณ ประเทศสิงคโปร)

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : 7. แบบอยางที่ดี : โรงเรียนตนแบบดานการบริการจัดการทรัพยากร พลังงาน และสิ่งแวดลอม ภายในสถานศึกษา

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

5. ความโดดเดนของสถานศึกษา

6. โรงเรียนไดดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมท้ังแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการ

ศึกษาแหงชาติ
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- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือ

จากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยาง

เปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ท่ีใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมี

ทักษะการสื่อสารและใชภาษาท่ีสามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเคร่ืองมือการเรียนรู

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมท่ีพึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูที่จําเปน เพื่อทําหนาท่ีวิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเปนเลิศ

(Human Capital Excellence Center: HCEC)

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

(........ดร.ชํานาญ เหลารักผล........)

ตําแหนง ผูอํานวยการ

ลงชื่อ........................................
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สวนท่ี 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) : - เฟซบุก (Facebook) : -

2. ระดับที่เปดสอน

ปกติ (สามัญศึกษา): : ประถมศึกษา, มัธยมศึกษาตอนตน, มัธยมศึกษาตอนปลาย

English Program: : ประถมศึกษา, มัธยมศึกษาตอนตน, มัธยมศึกษาตอนปลาย
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3. ขอมูลพ้ืนฐานแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

ปรัชญา

จุดหมายของชีวิต คือ การรูจักสัจธรรม ความจริงและการเขาถึงธรรมเปนบอเกิดแหงชีวิต

หมายถึง การจัดการศึกษาที่มุงเนนใหนักเรียนยึดมั่นในศาสนาท่ีนักเรียนนับถือ โดยตั้งมั่นอยูในคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งเปนสิ่งสําคัญในการดํารงชีวิต มีความรับผิดชอบตอตนเอง

ครอบครัว ชุมชนและสังคม สามารถอยูในสังคมอยางมีความสุขท้ังกายและใจ มีความกตัญูกตเวที เอื้อเฟอเผื่อแผ ซื่อสัตยสุจริต เคารพในกฎระเบียบและวินัยของโรงเรียนและ

กฎหมายของประเทศ

วิสัยทัศน

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จัดการศึกษาตามทิศทางการศึกษาแนวมงฟอรต พัฒนาอัจฉริยภาพผูเรียนเต็มตามศักยภาพ สื่อสารภาษาสากล สรางสรรคนวัตกรรม

การศึกษาดวยมาตรฐานคุณภาพสากล

พันธกิจ

1. จัดการศึกษาตามทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอรต

2. ยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนใหมีมาตรฐานสากล

3. พัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษยของโรงเรียนเปนระบบและมีประสิทธิภาพ

4. สงเสริมเครือขายความรวมมือกับบุคคล หนวยงานและองคกรทุกภาคสวนในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน

5. ยกระดับการพัฒนาอัจฉริยภาพผูเรียนเต็มตามศักยภาพ

6. พัฒนาระบบการสรางสรรคนวัตกรรมการศึกษา

เปาหมาย

1. โรงเรียนมีการจัดการศึกษาใหบรรลุตามทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอรต

2. ผูเรียนมีคุณภาพมาตรฐานสากลและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

3. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการสูความเปนเลิศอยางยั่งยืน

4. การบริหารทรัพยากรมนุษยเปนระบบและมีประสิทธิภาพ

5. โรงเรียนมีเครือขายความรวมมือตางๆกับทุกภาคสวนทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

6. ผูเรียนมีการพัฒนาอัจฉริยภาพไดเต็มตามศักยภาพที่มีประสิทธิภาพ

7. ผูเรียนสรางสรรคนวัตกรรมการศึกษาที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตรหรือกลยุทธ

ยุทธศาสตรที่ 1 ฟนฟูการจัดการศึกษาใหบรรลุตามทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอรต

กลยุทธท่ี 1.1 พัฒนาผูเรียนในการแสวงหาสัจธรรมของชีวิตตามคุณคาพระวรสาร 12 ประการ มีวิริยะ อุตสาหะ รับผิดชอบตอสังคม

กลยุทธท่ี 1.2 พัฒนาผูรวมบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาใหมีความรู เขาใจและปฏิบัติตามคานิยมในแนวมงฟอรต

กลยุทธท่ี 1.3 จัดการศึกษา เพื่อสงเสริมการเคารพศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย สิทธิมนุษยชน สิทธิเด็ก  ความยุติธรรม และสันติ

กลยุทธท่ี 1.4 เสริมสรางผูรวมงานและเสริมพลังเครือขายเพื่อจัดการศึกษาในแนวมงฟอรต

กลยุทธท่ี 1.5 เคารพตอชุมชนของชีวิต

ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาใหมีมาตรฐานสากล

กลยุทธท่ี 2.1 พัฒนาผูเรียนใหมีมาตรฐานสากล

กลยุทธท่ี 2.2 จัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล

กลยุทธท่ี 2.3 เสริมสรางวัฒนธรรมใหผูเรียนมีจิตสาธารณะในการบําเพ็ญประโยชนตอสังคมในมิติตางๆ

กลยุทธท่ี 2.4 พัฒนาระบบการวัดประเมินผล และความโดดเดนเฉพาะของสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียน

กลยุทธท่ี 2.5 พัฒนาสื่อ/เทคโนโลยี เพื่อการเรียนรูยุค Digital Age

กลยุทธท่ี 2.6 จัดการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียนตามการเรียนรูแบบBBL (Brain-based Learning)

่
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ยุทธศาสตรที่ 3 เสริมสรางระบบการบริหารจัดการศึกษาตามหลักมาตรฐานสากลและหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธท่ี 3.1 พัฒนาระบบการบริหารโรงเรียนสูความเปนเลิศ

ยุทธศาสตรที่ 4 เรงรัดการบริหารทรัพยากรมนุษยใหเปนระบบและมีประสิทธิภาพ

กลยุทธท่ี 4.1 พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย และวัฒนธรรมองคกร

กลยุทธท่ี 4.2 พัฒนาระบบการเขาสูตําแหนงและการพัฒนาวิชาชีพบุคลากร

กลยุทธท่ี 4.3 ออกแบบสวัสดิการท่ีเหมาะสมใหกับบุคลากร

กลยุทธท่ี 4.4 เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาทางวิชาชีพ

กลยุทธท่ี 4.5 จัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงของทรัพยากรมนุษย

ยุทธศาสตรที่ 5 เสริมสรางและขยายเครือขายความรวมมือตางๆกับทุกภาคสวนทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

กลยุทธท่ี 5.1 ขยายเครือขายความรวมมือระหวางโรงเรียนกับองคกร หนวยงานตาง ๆ

ยุทธศาสตรที่ 6 ยกระดับการพัฒนาอัจฉริยภาพผูเรียนเต็มตามศักยภาพ

กลยุทธท่ี 6.1 พัฒนาระบบสารสนเทศอัจฉริยภาพของผูเรียนเปนรายบุคคล

กลยุทธท่ี 6.2 พัฒนาระบบการวัดอัจฉริยภาพผูเรียน

กลยุทธท่ี 6.3 พัฒนาอัจฉริยภาพผูเรียนสูความเปนเลิศ

กลยุทธท่ี 6.4 พัฒนาศักยภาพครูสูความเปนเลิศของผูเรียน

ยุทธศาสตรที่ 7 พัฒนานวัตกรรมการศึกษาใหมีคุณภาพมาตรฐานสากล

กลยุทธท่ี 7.1 พัฒนาหลักสูตร ACT STEM Education และกิจกรรมเสริมหลักสูตรใหมีคุณภาพ

กลยุทธท่ี 7.2  พัฒนาระบบและการจัดการเรียนการสอน  Higher Music and Sports Education ใหมีคุณภาพมาตรฐานสากล

กลยุทธท่ี 7.3  พัฒนาเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษที่ผูเรียนสามารถสื่อสารไดอยางมีมาตรฐาน

กลยุทธท่ี 7.4  พัฒนาระบบและกระบวนการ การอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมใหมีคุณภาพมาตรฐานสากล

เอกลักษณ

ผูเรียนมีความสามารถดานสุนทรียภาพ (ศิลปะ ดนตรี กีฬา)

อัตลักษณ

ผูเรียนยึดมั่นสัจธรรม มีวิริยะอุตสาหะ รับผิดชอบตอสังคม
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4. จํานวนนักเรียน

ระดับที่เปดสอน จํานวนหองเรียน
จํานวนผูเรียนปกติ

จํานวนผูเรียนที่มีความ

ตองการพิเศษ รวมจํานวนผู

เรียน
ชาย หญิง ชาย หญิง

ระดับประถมศึกษา

ประถมศึกษาปที่ 1
หองเรียนปกติ 8 235 152 - - 387

หองเรียน EP 2 35 25 - - 60

ประถมศึกษาปที่ 2
หองเรียนปกติ 8 225 145 - - 370

หองเรียน EP 2 33 24 - - 57

ประถมศึกษาปที่ 3
หองเรียนปกติ 8 220 163 - - 383

หองเรียน EP 2 28 27 - - 55

ประถมศึกษาปที่ 4
หองเรียนปกติ 8 221 145 - - 366

หองเรียน EP 2 34 26 - - 60

ประถมศึกษาปที่ 5
หองเรียนปกติ 8 207 125 - - 332

หองเรียน EP 2 29 26 - - 55

ประถมศึกษาปที่ 6
หองเรียนปกติ 8 224 152 - - 376

หองเรียน EP 2 29 29 - - 58

รวม หองเรียนปกติ 48 หองเรียน EP 12 1,520 1,039 - - 2,559

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

มัธยมศึกษาปที่ 1
หองเรียนปกติ 8 214 114 - - 328

หองเรียน EP 1 20 10 - - 30

มัธยมศึกษาปที่ 2
หองเรียนปกติ 8 218 128 - - 346

หองเรียน EP 2 35 16 - - 51

มัธยมศึกษาปที่ 3
หองเรียนปกติ 8 231 135 1 - 367

หองเรียน EP 2 32 23 - - 55

รวม หองเรียนปกติ 24 หองเรียน EP 5 750 426 1 - 1,177

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

มัธยมศึกษาปที่ 4
หองเรียนปกติ 7 224 134 - - 358

หองเรียน EP 1 21 12 - - 33

มัธยมศึกษาปที่ 5
หองเรียนปกติ 8 256 105 - - 361

หองเรียน EP 1 17 7 - - 24

มัธยมศึกษาปที่ 6
หองเรียนปกติ 8 204 132 - - 336

หองเรียน EP 2 16 13 - - 29

รวม หองเรียนปกติ 23 หองเรียน EP 4 738 403 - - 1,141
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ระดับที่เปดสอน จํานวนหองเรียน
จํานวนผูเรียนปกติ

จํานวนผูเรียนที่มีความ

ตองการพิเศษ รวมจํานวนผู

เรียน
ชาย หญิง ชาย หญิง

รวมทั้งส้ิน หองเรียนปกติ 95 หองเรียน EP 21 3,008 1,868 1 - 4,877
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5. จํานวนผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

5.1 ผูบริหารสถานศึกษา

- นาย ชํานาญ เหลารักผล

ตําแหนง : ผูอํานวยการโรงเรียน (Thai School Director), ผูรับใบอนุญาต (ผูรับใบอนุญาต)

ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก

- นาย ยุทธพงษ วงศเมืองสรรค

ตําแหนง : ผูชวย (ผูชวย)

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

- นาย สันติ ศรีเครือแกว

ตําแหนง : ผูชวย (ผูชวย)

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

- นาย สมบัติ บุญสาพิพัฒน

ตําแหนง : ผูชวย (ผูชวย)

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

- นาย วิศิษฐ ใจมั่น

ตําแหนง : ผูชวย (ผูชวย)

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

- นางสาว วรนุช รัตนจรัสโรจน

ตําแหนง : ผูชวย (ผูชวย)

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

- นาง ร่ืนจิต ใจมั่น

ตําแหนง : ผูชวย (ผูชวย)

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

- นาย เศกศักดิ์ นิติวัฒนานนท

ตําแหนง : ผูชวย (ผูชวย)

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

5.2 จํานวนครู และบุคลากรทางการศึกษา (เฉพาะที่บรรจุเทานั้น)

5.2.1 สรุปจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จําแนกวุฒิการศึกษาและประเภท/ตําแหนง

ประเภท/ตําแหนง
จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา

รวม
ต่ํากวา ป.ตรี ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก

ผูสอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระดับประถมศึกษา

1. ครูไทย - 67 12 21 - 100

2. ครูชาวตางชาติ - 23 15 7 - 45

ระดับมัธยมศึกษา

1. ครูไทย - 59 25 16 1 101

2. ครูชาวตางชาติ - 27 9 3 1 40

Page 13 of 75



ประเภท/ตําแหนง
จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา

รวม
ต่ํากวา ป.ตรี ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก

รวม - 176 61 47 2 286

บุคลากรทางการศึกษา

- หัวหนาแผนก/หัวหนางาน (ที่ไมมีคาบสอน) - 12 4 6 - 22

- ครูสนับสนุน - 10 5 1 - 16

- เจาหนาที่ 8 57 0 3 - 68

- อาจารยพิเศษ (ศูนยดนตรี/กีฬา/วิชาการ) - 20 0 7 4 31

- ครูอัตราจาง - 12 0 1 - 13

บุคลากรอ่ืนๆ 114 5 - - - 119

รวม 122 116 9 18 4 269

รวมทั้งส้ิน 122 292 70 65 6 555

สรุปอัตราสวน

สรุปอัตราสวน จํานวนหอง จํานวนนักเรียน จํานวนครู จํานวนผูเรียนตอครู จํานวนผูเรียนตอหอง

ผูสอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระดับประถมศึกษา 60 2,559 145 18:1 43:1

ระดับมัธยมศึกษา 56 2,318 141 17:1 42:1
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5.2.2 จํานวนครูจําแนกตามระดับและกลุมสาระการเรียนรู

ระดับ/กลุมสาระการเรียนรู

จํานวนครูผูสอน

รวมประถมศึกษา มัธยมศึกษา

ตรงเอก ไมตรงเอก ตรงเอก ไมตรงเอก

ปฐมวัย - - - - -

ภาษาไทย 16 - 10 - 26

คณิตศาสตร 27 - 19 - 46

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 24 - 22 - 46

สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 10 - 12 - 22

สุขศึกษาและพลศึกษา 9 - 10 - 19

ศิลปะ 6 - 13 - 19

การงานอาชีพ 15 - 17 - 32

ภาษาตางประเทศ 44 - 32 - 76

รวม 151 - 135 - 286

5.2.3 ตารางสรุปจํานวนครูที่สอนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
จํานวนครูผูสอน

รวม
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา

กิจกรรมนักเรียน

- ลูกเสือ 112 57 169

- เนตรนารี - - -

- ยุวกาชาด - - -

- ผูบําเพ็ญประโยชน - - -

- รักษาดินแดน (ร.ด.) - 3 3

- กิจกรรมชุมนุม ชมรม 125 120 245

- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนสําหรับนักเรียนที่ไมไดเรียนรักษาดินแดน (ร.ด.) - 30 30

กิจกรรมแนะแนว 61 33 94

กิจกรรมเพ่ือสังคม และสาธารณประโยชน - - -

รวม 298 243 541
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5.2.4 สรุปจํานวนครูและบุคลากรทางการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผูบําเพ็ญประโยชน

ลูกเสือ/เนตรนารี /ยุวกาชาด/ผูบําเพ็ญประโยชน จํานวนผูบังคับบัญชา
จํานวนวุฒิทางลูกเสือ

สถานะการจัดตั้งกองลูกเสือ
มีวุฒิ ไมมีวุฒิ

ลูกเสือ เนตรนารี สํารอง 54 50 4 จัดตั้ง

ลูกเสือ เนตรนารี สามัญ 58 53 5 จัดตั้ง

ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุนใหญ 57 51 6 จัดตั้ง

ลูกเสือ เนตรนารี วิสามัญ - - - -

ยุวกาชาด - - - -

ผูบําเพ็ญประโยชน - - - -

รวม 169 154 15

5.2.5 สรุปจํานวนครูท่ีทําหนาที่คัดกรอง และนักเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ (กรณีโรงเรียนมีนักเรียนพิเศษเรียนรวม)

จํานวนครูที่ทําหนาที่คัดกรอง จํานวนนักเรียนพิเศษ

ครูที่ไดรับการขึ้นทะเบียน เปนผูคัดกรองของกระทรวงศึกษาธิการ ครูที่มีวุฒิทางการศึกษาพิเศษ ทั้งหมด ขึ้นทะเบียน ไมขึ้นทะเบียน

- - - - -

5.2.6 สรุปจํานวนครูท่ีเขารับการอบรมเกี่ยวกับโรงเรียนคุณธรรม

หนวยงานที่เขารับการอบรม จํานวนครูที่เขารับ การอบรม ปที่อบรม

- - -
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สวนท่ี 3 : ผลการดําเนินงาน

1. ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา

1.1 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ยุทธศาสตรท่ี 1

ฟนฟูการจัดการศึกษาใหบรรลุตามทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอรต

โครงการ

1. โครงการรดน้ําตนไมจากพลังงานแสงอาทิตยภายในสวนสุขภาพ

คาเปาหมาย

100.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

100.00 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวงศึกษาธิการ - เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

2. โครงการอบรมสมาธินักเรียน ป.1 - ม.6

คาเปาหมาย

90.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

93.50 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ

และยุวกาชาด

3. กิจกรรมลดพลาสติก

คาเปาหมาย

95.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

100.00 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวงศึกษาธิการ - เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

4. กิจกรรมนักเรียนจิตอาสา

คาเปาหมาย

85.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ
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97.50 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวงศึกษาธิการ - เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

5. กิจกรรมสายสัมพันธบาน โรงเรียนสูชุมชน ป.1 - ม.6

คาเปาหมาย

90.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

97.63 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวงศึกษาธิการ - เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

6. งานสงเสริมศักยภาพนักเรียนประกวดสี่อ Multimedia

คาเปาหมาย

80.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

92.50 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ

ทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

7. กิจกรรมสรางเสริมศรัทธาและจิตตารมณ

คาเปาหมาย

90.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

95.25 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช.

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ

และยุวกาชาด

8. งานทุนการศึกษาผูมีความสามารถพิเศษดานดนตรีและกีฬา

คาเปาหมาย

90.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

100.00 : ยอดเยี่ยม
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มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวงศึกษาธิการ

9. งานทุนการศึกษานักกีฬาโครงการพิเศษ

คาเปาหมาย

90.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

100.00 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวงศึกษาธิการ

10. งานทุนการศึกษา

คาเปาหมาย

91.00 : ฃยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

100.00 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวงศึกษาธิการ

11. กิจกรรมเทิดเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย

คาเปาหมาย

94.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

92.99 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวงศึกษาธิการ

12. กิจกรรมสงเสริมและยกยองนักเรียนประพฤติดี

คาเปาหมาย

90.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

100.00 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวงศึกษาธิการ - สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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ยุทธศาสตรท่ี 2

ยกระดับคุณภาพการศึกษาใหมีมาตรฐานสากล

โครงการ

1. โครงการพัฒนาแผนการเรียน Digital Art

คาเปาหมาย

90.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

94.00 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตาม

บริบทของพื้นท่ี

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติ

ที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อ

ฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

2. โครงการจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอรใหมสําหรับหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร Mac

คาเปาหมาย

96.67 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

100.00 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวงศึกษาธิการ - พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

3. งานการจัดการเรียนการสอนสหศิลปดนตรีและการแสดง

คาเปาหมาย

87.50 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

90.92 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลาก

หลายตามบริบทของพื้นที่

4. โครงการ EP English Daily

คาเปาหมาย

80.00 : ดีเลิศ
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ผลสําเร็จ

90.00 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้

วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่

สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จาก

ประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผู

เรียนและครูใหมากขึ้น

5. โครงการ The Pathway to Proficiency

คาเปาหมาย

90.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

98.00 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้

วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่

สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จาก

ประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผู

เรียนและครูใหมากขึ้น

6. โครงการสรรคสรรพวาทศิลป

คาเปาหมาย

80.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

98.00 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้

วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จาก

ประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผู

เรียนและครูใหมากขึ้น

7. โครงการสงเสริมศักยภาพ ดานคณิตศาสตร

คาเปาหมาย

95.00 : ยอดเยี่ยม
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ผลสําเร็จ

95.00 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู

เรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

8. งานเพ่ือความเปนเลิศดานกีฬาสแต็ค

คาเปาหมาย

80.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

80.00 : ดีเลิศ

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลาก

หลายตามบริบทของพื้นที่

9. โครงการตะกราคณะ

คาเปาหมาย

80.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

80.00 : ดีเลิศ

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลาก

หลายตามบริบทของพื้นที่

ยุทธศาสตรท่ี 3

เสริมสรางระบบ การบริหารจัด การ ศึกษาตามหลักมาตรฐาน สากลและหลักธรรมาภิบาล

โครงการ

1. งานตรวจสอบบัญชีและรับรองงบการเงิน

คาเปาหมาย

100.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

100.00 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวงศึกษาธิการ - สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

2. งานจัดแจกคาเคร่ืองแบบเรียนฟรี
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คาเปาหมาย

95.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

99.45 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวงศึกษาธิการ - สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

3. งานจัดหาจัดแจกอุปกรณนักเรียนเรียนฟรี

คาเปาหมาย

95.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

98.84 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวงศึกษาธิการ - สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

4. งานประกันคุณภาพภายใน

คาเปาหมาย

100.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

100.00 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวงศึกษาธิการ

ยุทธศาสตรท่ี 4

เรงรัดการบริหารทรัพยากรมนุษยใหเปนระบบและมีประสิทธิภาพ

โครงการ

1. งานทุนการศึกษาตอในประเทศสําหรับบุคลากร

คาเปาหมาย

100.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

100.00 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- ใหผูเรียน ครู ผูบริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผานแผนพัฒนารายบุคคลสูความเปนเลิศ (Excellence Individual

Development Plan :EIDP)
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2. กิจกรรมสงเสริมบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพ

คาเปาหมาย

100.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

100.00 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝก

ทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูท่ีจําเปน เพื่อทําหนาท่ีวิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนยพัฒนา

ศักยภาพบุคคลเพื่อความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)

- ใหผูเรียน ครู ผูบริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผานแผนพัฒนารายบุคคลสูความเปนเลิศ (Excellence Individual Development

Plan :EIDP)

ยุทธศาสตรท่ี 5

เสริมสรางและขยายเครือขายความรวมมือตาง ๆ กับทุกภาคสวนทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

โครงการ

1. โครงการพัฒนาความรวมมือทางวิชาการ

คาเปาหมาย

88.33 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

93.33 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวงศึกษาธิการ

ยุทธศาสตรท่ี 6

ยกระดับการพัฒนาอัจฉริยภาพผูเรียนเต็มตามศักยภาพ

โครงการ

1. โครงการ พัฒนานักเรียนหองเรียน STEM KIDS (ประถม)

คาเปาหมาย

86.67 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

95.00 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้

วัดกระทรวง

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของ

พื้นท่ี
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ศึกษาธิการ - พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จาก

ประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผู

เรียนและครูใหมากขึ้น

2. งานเพ่ือความเปนเลิศทางดานกีฬาสแต็ค

คาเปาหมาย

80.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

80.00 : ดีเลิศ

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลาก

หลายตามบริบทของพื้นที่

3. งานนักกีฬาสโมสรวายนํ้าอัสสัมชัญธนบุรี

คาเปาหมาย

94.50 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

84.17 : ดีเลิศ

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลาก

หลายตามบริบทของพื้นที่

4. งานวงโยธวาทิต

คาเปาหมาย

85.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

89.06 : ดีเลิศ

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้

วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของ

พื้นท่ี

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จาก

ประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผู

เรียนและครูใหมากขึ้น

5. งานวงออเคสตรา
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คาเปาหมาย

85.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

85.00 : ดีเลิศ

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้

วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของ

พื้นท่ี

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จาก

ประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผู

เรียนและครูใหมากขึ้น

6. งานคณะนักรองประสานเสียง

คาเปาหมาย

85.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

87.92 : ดีเลิศ

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้

วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของ

พื้นท่ี

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จาก

ประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผู

เรียนและครูใหมากขึ้น

7. งานวงสตริงคอมโบ

คาเปาหมาย

85.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

89.76 : ดีเลิศ

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้

วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของ

พื้นท่ี

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จาก

ประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผู
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เรียนและครูใหมากขึ้น

8. งานวงดนตรีไทย

คาเปาหมาย

85.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

92.08 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวงศึกษาธิการ

9. โครงการพัฒนานักเรียนหองเรียน STEM KIDS (ประถม)

คาเปาหมาย

86.67 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

95.00 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้

วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของ

พื้นท่ี

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จาก

ประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผู

เรียนและครูใหมากขึ้น

10. โครงการพัฒนานักเรียนหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตรฯ (ม.ตน)

คาเปาหมาย

100.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

100.00 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้

วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของ

พื้นท่ี
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- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จาก

ประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผู

เรียนและครูใหมากขึ้น

ยุทธศาสตรท่ี 7

พัฒนานวัตกรรมการศึกษาใหมีคุณภาพมาตรฐานสากล

โครงการ

1. โครงการรดน้ําตนไมจากพลังงานแสงอาทิตยภายในสวนสุขภาพ

คาเปาหมาย

100.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

100.00 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวงศึกษาธิการ - สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

2. งานสถานศึกษาดีเดนดานพลังงานและสิ่งแวดลอม

คาเปาหมาย

95.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

95.00 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวงศึกษาธิการ - เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม
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2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน

2.1 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2.1.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6

จํานวนนักเรียนทั้งหมด : 434

วิชา
จํานวนนักเรียน

ที่เขาสอบ

คะแนนเฉล่ียระดับ

ประเทศป 2563

คะแนนเฉล่ียผลการ

ทดสอบ O-NET ผลตางคะแนนเฉลี่ย ป

63 เทียบป 62

รอยละของคะแนนเฉลี่ย ป

63 เทียบป 62

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2561 2562 2563

คณิตศาสตร 153 29.99 60.85 51.58 50.88 -0.70 -1.36 ไมมีพัฒนาการ

วิทยาศาสตร 153 38.78 49.62 48.02 53.80 +5.78 12.04 มีพัฒนาการ

ภาษาไทย 153 56.20 66.16 58.40 69.97 +11.57 19.81 มีพัฒนาการ

ภาษา

อังกฤษ
153 43.55 71.32 71.51 87.11 +15.60 21.82 มีพัฒนาการ

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

-

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

จํานวนนักเรียนทั้งหมด : 422

วิชา
จํานวนนักเรียน

ที่เขาสอบ

คะแนนเฉล่ียระดับ

ประเทศป 2563

คะแนนเฉล่ียผลการ

ทดสอบ O-NET ผลตางคะแนนเฉลี่ย ป

63 เทียบป 62

รอยละของคะแนนเฉลี่ย ป

63 เทียบป 62

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2561 2562 2563

คณิตศาสตร 92 25.46 40.52 38.25 52.61 +14.36 37.54 มีพัฒนาการ

วิทยาศาสตร 91 29.89 40.81 32.60 45.15 +12.55 38.50 มีพัฒนาการ

ภาษาไทย 92 54.29 63.37 60.62 73.68 +13.06 21.54 มีพัฒนาการ

ภาษา

อังกฤษ
91 34.38 47.52 54.08 71.29 +17.21 31.82 มีพัฒนาการ

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

-

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6

จํานวนนักเรียนทั้งหมด : 365

วิชา

จํานวน

นักเรียนที่เขา

สอบ

คะแนนเฉล่ียระดับ

ประเทศป 2563

คะแนนเฉล่ียผลการ

ทดสอบ O-NET ผลตางคะแนนเฉลี่ย

ป 63 เทียบป 62

รอยละของคะแนนเฉลี่ย

ป 63 เทียบป 62

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2561 2562 2563

คณิตศาสตร 256 26.04 40.65 34.58 38.73 +4.15 12.00 มีพัฒนาการ

วิทยาศาสตร 240 32.68 33.95 34.43 42.00 +7.57 21.99 มีพัฒนาการ

ภาษาไทย 247 44.36 49.78 48.14 54.53 +6.39 13.27 มีพัฒนาการ
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วิชา

จํานวน

นักเรียนที่เขา

สอบ

คะแนนเฉล่ียระดับ

ประเทศป 2563

คะแนนเฉล่ียผลการ

ทดสอบ O-NET ผลตางคะแนนเฉลี่ย

ป 63 เทียบป 62

รอยละของคะแนนเฉลี่ย

ป 63 เทียบป 62

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2561 2562 2563

ภาษาอังกฤษ 255 29.94 48.18 44.95 49.93 +4.98 11.08 มีพัฒนาการ

สังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม
262 35.93 36.40 37.54 39.69 +2.15 5.73 มีพัฒนาการ

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

-

Page 30 of 75



2.1.2 จํานวนและรอยละของนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป

ระดับประถมศึกษา

กลุมสาระการ

เรียนรู/รายวิชา

ระดับผลการเรียน

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผล

เรียน 3 ขึ้น

ไป

รอยละ
จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน 3

ขึ้นไป

รอย

ละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน 3

ขึ้นไป

รอยละ
จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน 3

ขึ้นไป

รอยละ
จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอยละ
จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอยละ

ภาษาไทย 447 445 99.55 427 422 98.83 438 427 97.49 426 414 97.18 387 377 97.42 434 433 99.77

คณิตศาสตร 447 399 89.26 427 418 97.89 438 435 99.32 426 386 90.61 387 352 90.96 434 402 92.63

วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี
447 445 99.55 427 418 97.89 438 436 99.54 426 423 99.30 387 382 98.71 434 420 96.77

สังคมศึกษา

ศาสนา และ

วัฒนธรรม

447 443 99.11 427 425 99.53 438 438 100.00 426 413 96.95 387 383 98.97 434 430 99.08

ประวัติศาสตร 447 447 100.00 427 425 99.53 438 438 100.00 426 426 100.00 387 362 93.54 434 409 94.24

สุขศึกษาและ

พลศึกษา
447 447 100.00 427 425 99.53 438 438 100.00 426 426 100.00 387 387 100.00 434 434 100.00

ศิลปะ 447 447 100.00 427 426 99.77 438 437 99.77 426 426 100.00 387 387 100.00 434 434 100.00

การงานอาชีพ 447 447 100.00 427 426 99.77 438 438 100.00 426 425 99.77 387 372 96.12 434 434 100.00

ภาษาตาง

ประเทศ
447 440 98.43 427 422 98.83 438 403 92.01 426 400 93.90 387 280 72.35 434 400 92.17

หนาท่ีพลเมือง 447 447 100.00 427 425 99.53 438 438 100.00 426 426 100.00 387 387 100.00 434 434 100.00

วิทยาการ

คํานวณ
447 - - 427 - - 438 427 97.49 426 - - 387 - - 434 432 99.54
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ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

เทอม 1

กลุมสาระการเรียนรู/

รายวิชา

ระดับผลการเรียน

ม.1 ม.2 ม.3

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน 3

ขึ้นไป
รอยละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน 3

ขึ้นไป
รอยละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน

3 ขึ้นไป
รอยละ

ภาษาไทย 357 213 59.66 397 223 56.17 420 288 68.57

คณิตศาสตร 357 177 49.58 397 259 65.24 420 236 56.19

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 357 185 51.82 397 314 79.09 420 313 74.52

สังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม
357 311 87.11 397 327 82.37 420 326 77.62

ประวัติศาสตร 357 150 42.02 397 202 50.88 420 311 74.05

สุขศึกษาและพลศึกษา 357 357 100.00 397 397 100.00 420 417 99.29

ศิลปะ 357 329 92.16 397 360 90.68 420 257 61.19

การงานอาชีพ 357 306 85.71 358 317 88.55 420 352 83.81

ภาษาตางประเทศ 357 202 56.58 358 289 80.73 420 296 70.48

คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 357 129 36.13 397 189 47.61 420 194 46.19

วิทยาการคํานวณ/ออกแบบ

เทคโนโลยี
357 290 81.23 397 342 86.15 420 167 39.76

ดนตรี 357 312 87.39 397 340 85.64 420 395 94.05

หนาที่พลเมือง 357 357 100.00 397 397 100.00 420 420 100.00

ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 357 245 68.63 397 253 63.73 420 314 74.76
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เทอม 2

กลุมสาระการเรียนรู/

รายวิชา

ระดับผลการเรียน

ม.1 ม.2 ม.3

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน 3

ขึ้นไป
รอยละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน 3

ขึ้นไป
รอยละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน

3 ขึ้นไป
รอยละ

ภาษาไทย 358 272 75.98 397 234 58.94 423 288 68.09

คณิตศาสตร 358 186 51.96 397 194 48.87 423 219 51.77

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 358 151 42.18 397 302 76.07 423 246 58.16

สังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม
358 211 58.94 397 346 87.15 423 334 78.96

ประวัติศาสตร 358 260 72.63 397 257 64.74 423 351 82.98

สุขศึกษาและพลศึกษา 358 357 99.72 397 394 99.24 423 398 94.09

ศิลปะ 358 314 87.71 397 295 74.31 423 227 53.66

การงานอาชีพ 358 301 84.08 397 322 81.11 423 311 73.52

ภาษาตางประเทศ 358 228 63.69 397 302 76.07 423 252 59.57

คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 358 98 27.37 397 178 44.84 423 212 50.12

วิทยาการคํานวณ/ออกแบบ

เทคโนโลยี
358 338 94.41 397 349 87.91 423 203 47.99

ดนตรี 358 332 92.74 397 394 99.24 423 406 95.98

หนาที่พลเมือง 358 358 100.00 397 397 100.00 423 423 100.00

ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 358 249 69.55 397 221 55.67 423 252 59.57
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ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

เทอม 1

กลุมสาระการเรียนรู/

รายวิชา

ระดับผลการเรียน

ม.4 ม.5 ม.6

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน 3

ขึ้นไป

รอย

ละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน 3

ขึ้นไป
รอยละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน 3

ขึ้นไป
รอยละ

ภาษาไทย 384 230 59.90 382 233 60.99 359 234 65.18

คณิตศาสตร 349 176 50.43 346 103 29.77 325 161 49.54

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี
238 78 32.77 213 50 23.47 221 84 38.01

สังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม
384 364 94.79 382 143 37.43 359 201 55.99

ประวัติศาสตร 384 316 82.29 382 258 67.54 - - -

สุขศึกษาและพลศึกษา 384 375 97.66 382 343 89.79 359 328 91.36

ศิลปะ 384 218 56.77 382 225 58.90 359 232 64.62

การงานอาชีพ 384 292 76.04 382 197 51.57 359 236 65.74

ภาษาตางประเทศ 384 206 53.65 382 151 39.53 359 243 67.69

พีชคณิต - - - 36 28 77.78 - - -

สถิติ - - - - - - 34 34 100.00

ทฤษฎีเซตเบ้ืองตนและ

ตรรกศาสตร
35 33 94.29 - - - - - -

ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 384 175 45.57 382 187 48.95 359 149 41.50

หนาที่พลเมือง 384 374 97.40 382 382 100.00 - - -
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เทอม 2

กลุมสาระการเรียนรู/

รายวิชา

ระดับผลการเรียน

ม.4 ม.5 ม.6

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน 3

ขึ้นไป
รอยละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน 3

ขึ้นไป
รอยละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน

3 ขึ้นไป
รอยละ

ภาษาไทย 383 253 66.06 381 269 70.60 359 193 53.76

คณิตศาสตร 347 150 43.23 345 158 45.80 325 169 52.00

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี
237 91 38.40 219 79 36.07 221 69 31.22

สังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม
383 352 91.91 381 139 36.48 359 241 67.13

ประวัติศาสตร 383 308 80.42 381 291 76.38 - - -

สุขศึกษาและพลศึกษา 383 383 100.00 381 352 92.39 359 304 84.68

ศิลปะ 383 311 81.20 381 301 79.00 359 217 60.45

การงานอาชีพ 383 306 79.90 381 273 71.65 359 300 83.57

ภาษาตางประเทศ 383 216 56.40 381 174 45.67 359 232 64.62

ความนาจะเปน 36 31 86.11 - - - - - -

คณิตศาสตรการเงิน - - - 36 34 94.44 - - -

คณิตกับยุทธวิธีแกปญหา - - - - - - 34 34 100.00

ฟสิกข 110 75 68.18 138 122 88.41 104 104 100.00

เคมี 110 95 86.36 138 120 86.96 104 101 97.12

ชีววิทยา 110 68 61.82 138 120 86.96 104 44 42.31

ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 383 269 70.23 381 198 51.97 359 152 42.34

หนาที่พลเมือง 383 382 99.74 381 381 100.00 - - -
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2.1.3 ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ (National Test : NT)

เปรียบเทียบผลการทดสอบสมรรถนะของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3

จํานวนนักเรียนทั้งหมด : 438

สมรรถนะ

จํานวน

นักเรียนเขา

สอบ

คะแนนเฉล่ียระดับ

ประเทศป 2563

คะแนนเฉล่ียผลการ

ทดสอบสมรรถนะ
ผลตางคะแนน

เฉลี่ย (ป 63 -

62)

รอยละของคะแนน

เฉลี่ย ป 63 เทียบป

62

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2561 2562 2563

ดานภาษา (Literacy) / ดานภาษา

ไทย (Thai Language)
- 47.46 - - - - - -

ดานคํานวณ (Numeracy) / ดาน

คณิตศาสตร (Mathematics)
- 40.47 - - - - - -

ดานเหตุผล (reasoning) - - - - - - - -

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

โรงเรียนไมสอบวัดผล

2.1.4 ผลการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน (Reading Test : RT)

เปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถดานการอานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1

จํานวนนักเรียนทั้งหมด : 447

ความสามารถ

ดานการอาน

จํานวน

นักเรียนเขา

สอบ

คะแนนเฉล่ียระดับ

ประเทศป 2563

คะแนนเฉล่ียผลการ

ทดสอบสมรรถนะ ผลตางคะแนนเฉลี่ย

(ป 63 - 62)

รอยละของคะแนนเฉลี่ย ป

63 เทียบป 62

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2561 2562 2563

อานรูเร่ือง - 71.86 - - - - - -

อานออกเสียง - 74.14 - - - - - -

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

โรงเรียนไมสอบวัดผล
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2.1.5 ผลการประเมินทางการศึกษาระดับชาติ ดานอิสลามศึกษา (I-NET) ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติดานอิสลามศึกษา (I-NET) ของนักเรียนระดับตอนตน

จํานวนนักเรียนทั้งหมด : 434

วิชา
จํานวนนักเรียน

เขาสอบ

คะแนนเฉลี่ยระดับ

ประเทศป 2563

คะแนนเฉล่ียผลการ

ทดสอบสมรรถนะ ผลตางคะแนนเฉลี่ย

(ป 63 - 62)

รอยละของคะแนนเฉลี่ย ป

63 เทียบป 62

แปลผลพัฒนาการเทียบ

กับรอยละ 3
2561 2562 2563

อัลกุ

รอานฯ
- 38.54 - - - - - -

อัลหะ

ดีษ
- 44.74 - - - - - -

อัลอะ

กีดะห
- 37.38 - - - - - -

อัลฟก

ฮ
- 31.93 - - - - - -

อัตตา

รีค
- 37.60 - - - - - -

อัลอัค

ลาก
- 40.86 - - - - - -

มลายู - 35.17 - - - - - -

อาหรับ - 30.65 - - - - - -

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

โรงเรียนไมสอบวัดผล
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เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติดานอิสลามศึกษา (I-NET) ของนักเรียนระดับตอนกลาง

จํานวนนักเรียนทั้งหมด : 422

วิชา

จํานวน

นักเรียน

ทั้งหมด

จํานวน

นักเรียนเขา

สอบ

คะแนนเฉล่ียระดับ

ประเทศป 2563

คะแนนเฉล่ียผลการ

ทดสอบสมรรถนะ ผลตางคะแนน

เฉลี่ย (ป 63 - 62)

รอยละของคะแนนเฉลี่ย

ป 63 เทียบป 62

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2561 2562 2563

อัลกุ

รอานฯ
422.00 - 41.83 - - - - - -

อัลหะ

ดีษ
422.00 - 44.11 - - - - - -

อัลอะ

กีดะห
422.00 - 50.70 - - - - - -

อัลฟก

ฮ
422.00 - 39.40 - - - - - -

อัตตา

รีค
422.00 - 37.45 - - - - - -

อัลอัค

ลาก
422.00 - 38.21 - - - - - -

มลายู 422.00 - 35.91 - - - - - -

อาหรับ 422.00 - 30.04 - - - - - -

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

โรงเรียนไมสอบวัดผล
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เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติดานอิสลามศึกษา (I-NET) ของนักเรียนระดับตอนปลาย

จํานวนนักเรียนทั้งหมด : 365

วิชา
จํานวนนักเรียน

เขาสอบ

คะแนนเฉลี่ยระดับ

ประเทศป 2563

คะแนนเฉล่ียผลการ

ทดสอบสมรรถนะ ผลตางคะแนนเฉลี่ย

(ป 63 - 62)

รอยละของคะแนนเฉลี่ย ป

63 เทียบป 62

แปลผลพัฒนาการเทียบ

กับรอยละ 3
2561 2562 2563

อัลกุ

รอานฯ
- 39.81 - - - - - -

อัลหะ

ดีษ
- 42.59 - - - - - -

อัลอะ

กีดะห
- 31.82 - - - - - -

อัลฟก

ฮ
- 36.18 - - - - - -

อัตตา

รีค
- 39.26 - - - - - -

อัลอัค

ลาก
- 48.63 - - - - - -

มลายู - 25.43 - - - - - -

อาหรับ - 32.00 - - - - - -

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

โรงเรียนไมสอบวัดผล
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2.1.6 ผลการทดสอบความสามารถดานภาษาอังกฤษ

คาประเมินมาตรฐานภาษาอังกฤษ จากหนวยงานทดสอบภาษาอังกฤษท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง

ระดับประถมศึกษา

ระดับ

ช้ัน

จํานวน

นักเรียน

ทั้งหมด

จํานวน

นักเรียนเขา

สอบ

ระดับผลการทดสอบความสามารถดานภาษาอังกฤษ (Common

European Framework of Reference for Languages : CEFR) ผานการทดสอบอื่น ๆ (TOEIC, IEFL,

TOEFL เปรียบเทียบตารางมาตรฐาน)
Pre A1 A1 A2 B1 B2 C1 C2

ป.1 447 - - - - - - - - -

ป.2 427 - - - - - - - - -

ป.3 438 - - - - - - - - -

ป.4 426 - - - - - - - - -

ป.5 387 - - - - - - - - -

ป.6 434 - - - - - - - - -

ระดับมัธยมศึกษา

ระดับ

ช้ัน

จํานวน

นักเรียน

ทั้งหมด

จํานวน

นักเรียนเขา

สอบ

ระดับผลการทดสอบความสามารถดานภาษาอังกฤษ (Common

European Framework of Reference for Languages : CEFR) ผานการทดสอบอื่น ๆ (TOEIC, IEFL,

TOEFL เปรียบเทียบตารางมาตรฐาน)
Pre A1 A1 A2 B1 B2 C1 C2

ม.1 358 - - - - - - - - -

ม.2 397 - - - - - - - - -

ม.3 422 - - - - - - - - -

ม.4 391 - - - - - - - - -

ม.5 385 - - - - - - - - -

ม.6 365 27 - - - 5 17 5 - IELTS
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3. นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี (Innovation/Best Practice )

ช่ือ นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี ระดับการศึกษา มาตรฐานดาน

1. นวัตกรรม : ระบบรดนํ้าอัตโนมัติดวย

พลังงานแสงอาทิตย และระบบเซนเซอร

ตรวจจับความชื้นในดิน แบบควบรวม

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน, มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการ

จัดการ

2. นวัตกรรม : สื่อการเรียนรู “เกม

อานุภาพพอขุนรามคําแหง” วิชา

ประวัติศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ, มาตรฐานที่ 3 กระบวนการ

จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

3. นวัตกรรม : ชุดกิจกรรมที่สงเสริมความ

สามารถ ในการแกปญหาอยางสรางสรรค

โดยใช PCAS model สําหรับนักเรียน

STEM Kids

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ, มาตรฐานที่ 3 กระบวนการ

จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

4. นวัตกรรม : การพัฒนารูปแบบการ

เรียนรูแหงศตวรรษที่ 21 (KLIDS model:

คลิดส โมเดล)

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

5. นวัตกรรม : เคร่ืองตรวจจับเห็ด

Mushroom Detector (ชนะเลิศอันดับที่

1 รายการแขงขันวันนักประดิษฐ โดยคณะ

กรรมการการวิจัยแหงชาติ)

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน, มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการ

สอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

6. แบบอยางที่ดี : ดานนวัตกรรมประหยัด

พลังงานในอาคาร (รางวัลรองชนะเลิศ

อันดับที่ 2 จาก โครงการ ASEN Energy

Award ณ ประเทศสิงคโปร)

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

7. แบบอยางที่ดี : โรงเรียนตนแบบดาน

การบริการจัดการทรัพยากร พลังงาน

และส่ิงแวดลอม ภายในสถานศึกษา

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

4. รางวัลท่ีสถานศึกษาไดรับ

ช่ือรางวัล
ประเภท

รางวัล
ระดับ หนวยงานที่มอบรางวัล

ปที่ได

รับ

รางวัล

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ไดรับรางวัลพิเศษ นวัตกรรมสรางแรง

บันดาลใจ จากการสงผลงาน “ระบบรดน้ําอัตโนมัติดวยพลังงานแสง

อาทิตย ควบรวมระบบการตรวจจับความชื้นในดิน” ในโครงการ

Thailand Energy of Innovation and Technology Awards

2019

สถาน

ศึกษา

ภาค/

ประเทศ
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 2563
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ช่ือรางวัล
ประเภท

รางวัล
ระดับ หนวยงานที่มอบรางวัล

ปที่ได

รับ

รางวัล

ทีมหุนยนต ACT Robot Club ไดรับรางวัล Best Design Award

จากการแขงขันหุนยนต รายการ MakeX Thailand Competition

2020

นักเรียน
ภาค/

ประเทศ

บริษัท อิมเมจิเนียริ่ง เอ็ดดูเคชั่น จํากัด รวมกับ องคการ

พิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ หรืออพวช. คณะ

วิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง และวิทยาลัยนวัตกรรมดานเทคโนโลยี

และวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

2563

ทีมอัสสัมชัญ ยูไนเต็ด ไดรับรางวัลชนะเลิศ และรางวัล Fair Play

จากการแขงขันฟุตบอลเยาวชนรายการ CP-meiji THUNDER CUP

U-14 CHAMPIONS 2020 รอบสุดทาย ณ จังหวัดบุรีรัมย

นักเรียน
ภาค/

ประเทศ
บุรีรัมย ยูไนเต็ด รวมกับ ซีพี-เมจิ และพันธมิตรลูกหนัง 2563

นักกีฬาฟุตบอลของโรงเรียน จํานวน 13 คน ไดรับคัดเลือกใหเก็บตัว

ฝกซอมเพ่ือเตรียมเขารวมการแขงขันฟุตบอล AFF U15 Boys

Championship 2021 ณ ประเทศอินโดนีเซีย

นักเรียน
ภาค/

ประเทศ
สมาคมฟุตบอลแหงประเทศไทย 2563

นักเรียนรางวัลพระราชทาน นักเรียน
ภาค/

ประเทศ
กระทรวงศึกษาธิการ 2564

เด็กและเยาวชนดีเดน และนําชื่อเสียงมาสูประเทศชาติ ป 2563 นักเรียน
ภาค/

ประเทศ
กระทรวงศึกษาธิการ 2563

5. ดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (ปรับตามนโยบายแตละป)

ประเด็นตัวช้ีวัด

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมท้ังแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา

แหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจาก

สถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปน

ระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ท่ีใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะ

การสื่อสารและใชภาษาท่ีสามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเคร่ืองมือการเรียนรู

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมท่ีพึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูที่จําเปน เพื่อทําหนาท่ีวิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเปนเลิศ

(Human Capital Excellence Center: HCEC)

- ใหผูเรียน ครู ผูบริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผานแผนพัฒนารายบุคคลสูความเปนเลิศ (Excellence Individual Development Plan :EIDP)
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6. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกในรอบของ สมศ. ท่ีผานมา

การประเมินรอบที่ 3

ระดับ
ระดับผลการประเมิน

ระดับคุณภาพ ผลการรับรอง

ระดับปฐมวัย - -

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดี รับรอง

การประเมินรอบที่ 4

ระดับ
ระดับผลการประเมิน

ดานที่ 1 ดานที่ 2 ดานที่ 3 ดานที่ 4 ดานที่ 5

ระดับปฐมวัย - - - - -

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน - - - - -

7. หนวยงานภายนอกท่ีโรงเรียนเขารวมเปนสมาชิก

- สมาคมสภาการศึกษาคาทอลิกแหงประเทศไทย

- สมาคมครูโรงเรียนเอกชนคาทอลิกแหงประเทศไทย
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สวนท่ี 4 : การประเมินตนเอง (Self - Assessment)

1. ผลการประเมินรายมาตรฐาน

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

จํานวนเด็กทั้งหมด : 4,877

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนเด็กที่ผาน

เกณฑที่โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอยละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่

ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน

1. มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และ การคิดคํานวณ 87.00 4,551 93.32 ยอดเยี่ยม

1.1 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการอานในแตละระดับชั้นตามเกณฑที่สถานศึกษา

กําหนด
√ - 4,827

1.2 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการเขียนในแตละระดับชั้นตามเกณฑที่สถานศึกษา

กําหนด
√ - 4,660

1.3 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการส่ือสารในแตละระดับชั้นตามเกณฑที่สถานศึกษา

กําหนด
√ - 4,797

1.4 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการคิดคํานวณในแตละดับชั้นตามเกณฑท่ีสถานศึกษา

กําหนด
√ - 3,919

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา 83.67 4,524 92.76 ยอดเยี่ยม

2.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการคิดจําแนกแยกแยะ ใครครวญ ไตรตรอง

อยางรอบคอบโดยใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจ
√ - 4,438

2.2 รอยละของผูเรียนมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น √ - 4,580

2.3 รอยละของผูเรียนมีการแกปญหาอยางมีเหตุผล √ - 4,553

3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 85.00 4,601 94.34 ยอดเยี่ยม

3.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรูไดทั้งตัวเองและการทํางาน

เปนทีม
√ - 4,580

3.2 รอยละของผูเรียนสามารถเชื่อมโยงองคความรูและประสบการณมาใชในการ

สรางสรรคส่ิงใหม ๆ อาจเปนแนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต
√ - 4,622

4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 91.00 4,494 92.15 ยอดเยี่ยม

4.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร √ - 4,149

4.2 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เพ่ือพัฒนาตนเองและสังคมในดานการเรียนรู การสื่อสาร การทํางานอยางสรางสรรค

และมีคุณธรรม

√ - 4,839

5. มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 81.00 4,164 85.38 ดีเลิศ

5.1 รอยละของผูเรียนบรรลุการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา √ - 4,164

6. มีความรูทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ 91.00 4,475 91.76 ยอดเยี่ยม
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนเด็กที่ผาน

เกณฑที่โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอยละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่

ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

6.1 รอยละของผูเรียนมีความรู ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีในการศึกษาตอ √ - 4,765

6.2 รอยละของผูเรียนมีความรู ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีในการจัดการ การทํางาน

หรืองานอาชีพ
√ - 4,185

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน

7. การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด 92.00 4,629 94.91 ยอดเยี่ยม

7.1 รอยละของผูเรียนมีพฤติกรรมเปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา √ - 4,816

7.2 รอยละของผูเรียนมีคานิยมและจิตสํานึกตามที่สถานศึกษากําหนด โดยไมขัดกับ

กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม
√ - 4,441

8. ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย 96.00 4,755 97.50 ยอดเยี่ยม

8.1 รอยละของผูเรียนมีความภูมิใจในทองถิ่น เห็นคุณคาของความเปนไทย √ - 4,877

8.2 รอยละของผูเรียนมีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรมและประเพณีไทยรวมทั้ง

ภูมิปญญาไทย
√ - 4,633

9. การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 95.00 4,557 93.44 ยอดเยี่ยม

9.1 รอยละของผูเรียนยอมรับและอยูรวมกันบนความแตกตางระหวางบุคคลในดานเพศ

วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี
√ - 4,557

10. สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม 94.50 4,709 96.56 ยอดเยี่ยม

10.1 รอยละของผูเรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณและสังคม และ

แสดงออกอยางเหมาะสมในแตละชวงวัย
√ - 4,570

10.2 รอยละของผูเรียนสามารถอยูรวมกับคนอื่นอยางมีความสุข เขาใจผูอื่น ไมมีความ

ขัดแยงกับผูอ่ืน
√ - 4,847

สรุปผลการประเมิน 93.21 ยอดเยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาท่ีสงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1

ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน

          ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2560 – 2564 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีไดกําหนดการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน ในพันธกิจขอที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให

มีมาตรฐานสากล ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาใหมีมาตรฐานสากล   กลยุทธท่ี 2.1 พัฒนาผูเรียนใหมีมาตรฐานสากล   ยุทธศาสตรที่ 6 ยกระดับการพัฒนาอัจฉริยภาพผู

เรียนเต็มตามศักยภาพ   กลยุทธที่ 6.2 พัฒนาระบบการวัดอัจฉริยภาพผูเรียนกลยุทธท่ี 6.3 พัฒนาอัจฉริยภาพผูเรียนสูความเปนเลิศ   ยุทธศาสตรที่ 7 พัฒนานวัตกรรมการศึกษาใหมี

คุณภาพมาตรฐานสากล  กลยุทธท่ี 7.1 พัฒนาหลักสูตร ACT STEM Education และกิจกรรมเสริมหลักสูตรใหมีคุณภาพ  กลยุทธที่ 7.2   พัฒนาระบบและการจัดการเรียนการสอน 

Higher Music and Sports Education ใหมีคุณภาพมาตรฐานสากล   กลยุทธท่ี 7.3   พัฒนาเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษที่ผูเรียนสามารถสื่อสารไดอยางมีมาตรฐาน กลยุทธที่ 7.4 

พัฒนาระบบและกระบวนการ การอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมใหมีคุณภาพมาตรฐานสากล โดยในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาผูเรียน

ดวยวิธีการท่ีหลากหลาย เนนการมีสวนรวมของทุกฝายท่ีเก่ียวของ โดยมีเปาหมายท่ีชัดเจนคือมุงพัฒนาอัจฉริยภาพผูเรียนเต็มตามศักยภาพ และเปนไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของ

หลักสูตร มีการออกแบบการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียน เพ่ือใหผูเรียนมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ใหสอดคลองกับวิสัยทัศนของโรงเรียน “โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

จัดการศึกษาตามทิศทางการศึกษาแนวมงฟอรต พัฒนาอัจฉริยภาพผูเรียนเต็มตามศักยภาพ สื่อสารภาษาสากล สรางสรรคนวัตกรรมการศึกษาดวยมาตรฐานคุณภาพสากล”   มีการ

จัดการเรียนรูทั้งรูปแบบทั้งในรูปแบบ Active Learning สะเต็มศึกษา การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การแกปญหาอยางมีเหตุผล การลงมือปฏิบัติจริง การฝกทักษะการคิดแบบ

มีเหตุผลและเปนขั้นตอน (Coding) จัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาใหผูเรียนนําความรูมาประยุกตใชการสรางสรรคผลงาน โครงงาน โครงการ

่
Page 45 of 75



1.1.1 มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ

              โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีมุงพัฒนาใหผูเรียนมีทักษะท่ีจําเปนสําหรับการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เปนสําคัญ มีความสามารถใน         การอาน การเขียน การสื่อสารและการคิด

คํานวณ โดยไดมีการกําหนดไวในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2560 – 2564        ในพันธกิจขอที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาใหมีมาตรฐานสากล กลยุทธขอที่ 2.1

พัฒนาผูเรียนใหมีมาตรฐานสากล   ดําเนินการพัฒนาผูเรียนผานทางการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนที่เนนใหผูเรียนไดฝกฝนและเกิดทักษะความสามารถในการอาน การเขียน การ

ส่ือสารและการคิดคํานวณ เชน  การฝกการอานออกเสียง การอานจับใจความ การฝกอานสะกดคํา มีการทดสอบกอนเรียนและฝกการอาน     การเขียนควบคูกับวิชาภาษาไทย การฝก

การอานภาษาอังกฤษผานกิจกรรม Teach your monster to read กิจกรรม Formative Phonics การอานหนังสือตามที่ผูเรียนสนใจ การเขียนสะกดคํา การเขียนสื่อสารรูปแบบตาง

ๆ การเขียนเรียงความ ยอความ เขียนตามจินตนาการ การฝกการพูดแสดงความคิดเห็น ความรูสึก การพูดลําดับเรื่องราวตาง ๆ อยางเปนเหตุเปนผล การใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร

ในรูปแบบตาง ๆ เชน การนําเสนอผลงานเปนภาษาอังกฤษ เปนตน การสรางความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องจํานวนและพีชคณิต การวัดและเรขาคณิต สถิติและความนาจะเปน นอกจากน้ี ยัง

มีการสงเสริมผูเรียนใหมีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสารและการคิดคํานวณ ผานทางกิจกรรม/โครงการตาง ๆ โดย ดานการอาน ไดแก กิจกรรม Multi-Skill

Development Project และ กิจกรรม Bell Reading Help Class ซึ่งมีการจัดกิจกรรมเสริมพิเศษเพื่อชวยพัฒนาผูเรียนระดับระถมศึกษาตอนตนที่มีปญหาเกี่ยวกับการอานภาษา

อังกฤษ

            ดานการเขียน ไดแก กิจกรรมการเขียนไดอารี่สําหรับผูเรียนทุกระดับช้ัน กิจกรรม Spelling Bee  ดานการสื่อสาร ไดแก โครงการสรรคสรรพวาทศิลป ซึ่งประกอบไปดวย

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “พูดสรางสรรค”แกผูเรียนในระดับช้ันตาง ๆ กิจกรรม Conversation Time เพื่อชวยสงเสริมใหผูเรียนไดใชทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษมาใชในชีวิต

ประจําวัน กิจกรรม  EP ON STAGE  เปนกิจกรรมท่ีสงเสริมศักยภาพผูเรียนโดยผานกระบวนการทักษะทางภาษาเพื่อใหผูเรียนเกิดความกลาแสดงออกและความภาคภูมิใจในผลงานของ

ตนเองท่ีไดนําเสนอ  ดานการคิดคํานวณ ไดแก โครงการเพิ่มผลสัมฤทธิ์เนนกระบวนการคิด  ซึ่งไดมีการปรับรูปแบบของกิจกรรมเกมทางคณิตศาสตรรวมทั้งการนําความรูคณิตศาสตรไป

ใชนอกหองเรียนผานทางสื่ออนไลน Facebook และโครงการสงเสริมศักยภาพดานคณิตศาสตร เพื่อสงเสริมผูเรียนไดรับการพัฒนาดานกระบวนการคิดจากการทําโจทยปญหาทาง

คณิตศาสตร สามารถออกแบบวิธีการเพ่ือนําไปสูคําตอบไดอยางถูกตองและเปนระบบ

             ดานทักษะในการสื่อสารภาษาจีนและภาษาญี่ปุน ครูผูสอนไดจัดการเรียนการสอน โดยมุงเนนใหผูเรียนสามารถใชการสื่อสารในชีวิตประจําวันได ผานการจัดการเรียนการ

สอนในรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลาย เชน    การรองเพลง นิทาน กิจกรรมกลุม เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูการสื่อสารในชีวิตประจําวันควบคูไปกับวัฒนธรรมจีน/ญี่ปุน มีการทํากิจกรรม

สรางสรรคทางดานภาษาและวัฒนธรรมจีน/ญี่ปุน เชน การจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันไหวพระจันทร กิจกรรมการตอบคําถามในเทศกาลวันชาติจีน กิจกรรมการแขงขันสงคลิป

อวยพรเปนภาษาจีนผานระบบออนไลนและคายวัฒนธรรมจีน – ญี่ปุ น 

        จากการมุงเนนพัฒนา สงผลใหผูเรียนมีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสารและการคิดคํานวณ ดังนี้ ผูเรียนรอยละ 98.97 มีความสามารถในการอานอยูในระดับดีขึ้น

ไป อีกทั้งดานการเขียนนั้น ผูเรียนรอยละ 95.55 มีความสามารถในการเขียนอยูในระดับดีขึ้นไป สามารถเขียนแสดงความคิดเห็น สรุปโดยมีขอมูลอธิบายสนับสนุนอยางเพียงพอและสม

เหตุสมผล ผูเรียนรอยละ 98.36 มีความสามารถในการสื่อสารท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยูในระดับดีขึ้นไปซึ่งความสามารถของผูเรียนในการอาน การเขียนและการสื่อสาร สามารถ

บรรลุตามคาเปาหมายที่กําหนดไว

             ผูเรียนรอยละ 80.36 มีความสามารถดานการคิดคํานวณเหมาะสมตามระดับชั้นอยูในระดับดีขึ้นไป แตยังไมบรรลุตามคาเปาหมายที่กําหนดไว  มีผูเรียนบางสวนยังตองไดรับ

การพัฒนาและสงเสริมความสามารถในการวิเคราะหโจทยปญหาและการหาคําตอบดวยวิธีการที่หลากหลาย

             ผูเรียนรอยละ 85.51 มีความสามารถดานการสื่อสารภาษาจีนและภาษาญี่ปุนอยูในระดับดีขึ้นไป แตมีผูเรียนบางสวนยังตองไดรับการพัฒนาและฝกฝนการนําภาษาจีนและ

ภาษาญ่ีปุนมาประยุกตและปรับใชในการสื่อสารใหมากขึ้น ท้ังนี้ เนื่องจากการสอนภาษาจีน ตั้งแตระดับชั้น ประถมศึกษาปที่1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 มีการสอนไมครบทุกหอง

สวนภาษาญี่ปุนมีการสอนที่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับละ 1 หอง จึงทําใหไมสามารถลงขอมูลผลการประเมินในประเด็นนี้ลงในระบบ E-SAR ได 

             นอกจากน้ี ผลจากการพัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสารและการคิดคํานวณ สงผลใหผูเรียนไดรับรางวัลจากการแขงขันรายการตาง ๆ ดังน้ี

1. ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแขงขันภาษาอังกฤษชิงแชมปประเทศไทย ครั้งที่ 21 ระดับชั้น ป.6 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2564

2. ไดรับรางวัลเหรียญเงิน จากการแขงขันรายการ ASMO วิชาคณิตศาสตร ซึ่งเปนการสอบรอบคัดเลือกเพื่อเปนตัวแทนไปแขงขันระดับนานาชาติ

3. ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง จากการแขงขันการคิดและแกปญหาคณิตศาสตร ครั้งที่ 21 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

4. โครงการประเมินและพัฒนาสูความเปนเลิศทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร (TEDET)  ประจําป พ.ศ.  2563  มีผูเรียนของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีที่ไดรับ

เกียรติบัตรผานเกณฑมาตรฐานจํานวนทั้งส้ิน 124  คน  และมีผูเรียนที่ไดรับรางวัลระดับประเทศ  2  คน โดยไดคะแนนลําดับที่ 1 ของประเทศ (ในระดับ

พ้ืนฐานและกลาง) จากการเขารวมทดสอบในโครงการประเมินและพัฒนาสูความเปนเลิศทางคณิตศาสตร TEDET ประจําปการศึกษา 2563 และไดคะแนน

ลําดับที่ 1 ของประเทศ จากการสอบ TEDET ในรายวิชาคณิตศาสตร( พื้นฐาน)  ของปการศึกษา 2563

1.1.2   ความสามารถในการวิเคราะหและคิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกปญหา

         โรงเรียนไดมีการกําหนดนโยบายไวในยุทธศาสตรท่ี 6 ยกระดับการพัฒนาอัจฉริยภาพผูเรียนเต็มตามศักยภาพ โรงเรียนนํานโยบายสูการปฏิบัติผานการจัดการเรียนการสอนและ

จัดกิจกรรมตางๆ โดยในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนไดมุงเนนใหผูเรียนไดเรียนรูผานการปฏิบัติที่สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาความคิด เกิดการคิดวิเคราะห คิดแกปญหาและมีทักษะ

ในศตวรรษท่ี 21   ฝกฝนใหผูเรียนในการนําเสนอผลงาน การทําโครงงานวิทยาศาสตร นอกจากนี้ มีการจัดโครงการและกิจกรรมเพื่อสงเสริมใหผูเรียนมีความสามารถทางดานการคิด

วิเคราะห คิดสรางสรรคผลงาน เชน งานสัปดาหวันวิทยาศาสตร โครงการพัฒนานักเรียนหองเรียน STEM KIDS (ระดับประถมศึกษาศึกษา) ซึ่งมีการจัดกิจกรรม STEM Activities ในรูป

แบบบูรณาการ STEM Education อาทิเชน กิจกรรม Bridge of hope กิจกรรม Water Tower กิจกรรม STEM Day Camp ซึ่งมีการแบงกิจกรรมเปนฐาน เนนการนํากระบวนการสะ

เต็มศึกษา มาใชในชีวิตประจําวัน ท่ีใชพัฒนาการคิดแกปญหาอยางสรางสรรคโครงการพัฒนานักเรียนหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร (ระดับมัธยมศึกษาตอนตน) โครงการพัฒนานักเรียน

หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) กิจกรรมปนรักปนนํ้าใจสูนอง (นําความรูดานสะเต็มศึกษาไปเผยแพรใหผูเรียนและครูโรงเรียนอื่น ๆ )โครงการแขงขัน Robot

(ACT Robot Club) นอกจากนี้ สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) รวมกับศูนยพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

ไดมีการจัดกิจกรรมสงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรผานระบบออนไลน โปรแกรม ZOOM ในหัวขอกิจกรรม ของเลนแมเหล็ก, ความจริงมีเพียงหนึ่งเดียว
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และ กลม กลม กับคณิตศาสตร สงผลใหผูเรียนรอยละ 91.00 มีความสามารถในการคิดจําแนกแยกแยะ ใครครวญ ไตรตรองอยางรอบคอบโดยใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจอยูใน

ระดับดีข้ึนไป ผูเรียนรอยละ 93.91 มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอยูในระดับดีขึ้นไป และผูเรียนรอยละ 93.36 มีการแกปญหาอยางมีเหตุผลอยูในระดับดีขึ้นไป 

          นอกจากนี้ ผลจากการพัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถในการวิเคราะหและคิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกปญหา สงผลใหผูเรียนไดรับรางวัล

จากการแขงขันรายการตาง ๆ ดังนี้

1. ไดรับรางวัลชนะเลิศ จากการแขงขันตอบปญหาวิทยาศาสตร ระดับประถมศึกษาในกิจกรรมวิทยาศาสตรสําหรับเยาวชนศูนยภาคกลาง เนื่องในสัปดาห

วิทยาศาสตรแหงชาติ พ.ศ.2563 จัดโดยองคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ (อพวช.)

2. ผูเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 6 คน ไดรับคัดเลือกใหเขาคายพัฒนาทักษะและสนับสนุนทุนในการจัดทําโครงงานทุนละ 5,000 บาท ในโครงกา

รพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สําหรับเยาวชน รุนที่ 23 ประจําป 2563 จัดโดยสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ

(สวทช.)

3. ไดรับรางวัลระดับ เหรียญทองแดง วิชาวิทยาศาสตร จากการเขารวมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ประจําปการศึกษา

2563

1.1.3   ความสามารถในการสรางนวัตกรรม

          โรงเรียนไดมีการกําหนดนโยบายไวในพันธกิจขอที่ 6 พัฒนาระบบการสรางสรรคนวัตกรรมการศึกษาและยุทธศาสตรที่ 7 พัฒนานวัตกรรมการศึกษาใหมีคุณภาพมาตรฐานสากล

  โรงเรียนนํานโยบายสูการปฏิบัติโดยในดานการจัดการเรียนรู   ครูจัดการเรียนการสอนที่เนนใหผูเรียนมีการสรางผลงาน นวัตกรรม โครงงาน มุงเนนใหผูเรียนมีความสามารถในการ

รวบรวมความรูไดท้ังดวยตนเองและการทํางานเปนทีม เช่ือมโยงความรูและประสบการณมาใชในการสรางสรรคสิ่งใหม ๆ โดยในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน มีกิจกรรม Robotics ใหผู

เรียนไดนําความรูเก่ียวกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรหรือการเขียนชุดคําสั่งของโปรแกรมคอมพิวเตอรดวยโคดมาใชในการออกแบบคําสั่งควบคุมหุนยนตใหทํางานตามเงื่อนไขที่

กําหนดให โดยผูเรียนไดลงมือจริงในการประกอบหุนยนต และไดชวยกันทํางานเปนทีม โครงงานออกแบบบานในอนาคต ซึ่งใหผูเรียนนําหลักวิศวกรรมพื้นฐาน หลักฟสิกส มาประยุกต

รวมการออกแบบดวยระบบโปรแกรม 3 มิติ เพื่อออกแบบบานในอนาคต กิจกรรม Project Design สงผลใหผูเรียนรอยละ 93.91 มีความสามารถในการรวบรวมความรูไดทั้งตัวเองและ

การทํางานเปนทีมอยูในระดับดีขึ้นไป และผูเรียนรอยละ 94.77 มีความสามารถในการสรางนวัตกรรมและผลงาน/ชิ้นงานอยางเหมาะสมในแตระดับชั้น อยูในระดับดีขึ้นไป  นอกจากน้ี

ผลจากการพัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถในการสรางนวัตกรรม สงผลใหผูเรียนไดรับรางวัลจากการแขงขันรายการตาง ๆ ดังน้ี

1. ไดรับรางวัลพิเศษ สาขานวัตกรรมสรางแรงบันดาลใจ จากการสงผลงาน “ระบบรดนํ้าอัตโนมัติดวยพลังงานแสงอาทิตย ควบรวมระบบการตรวจจับ

ความชื้นในดิน” ในโครงการ Thailand Energy of Innovation and Technology wards 2019 จัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน

หรือ พพ. โดยเขารับรางวัลจากนายโกมล บัวเกตุ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษพลังงาน เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมมิรา

เคิล แกรนด

2. ไดรับรางวัลชนะเลิศ จากการแขงขันประเภทหุนยนตLine Fastและรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทหุนยนต Line Adventure รายการ Thailand

Robot & Robotic Olympiad 2020

3. ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแขงขันหุนยนตประเภท Line FastTracking จากการประกวดแขงขันสิ่งประดิษฐสมองกลอัจฉริยะพัฒนาพลังงานทาง

เลือก ระดับมัธยมศึกษาคร้ังที่ 9

4. ทีมหุนยนตACT Robot Club ไดรับรางวัล Best Design Award จากการแขงขันหุนยนต รายการ MakeX Thailand Competition 2020

1.1.4   ความสามารถในการใชเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร

           โรงเรียนไดมีการกําหนดนโยบายไวในยุทธศาสตรท่ี 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนใหมีมาตรฐานสากล และกลยุทธที่ 2.5 พัฒนาสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูยุค Digital

Age ในการเรียนการสอนมีการสอดแทรกความรู และเนื้อหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อใหผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได

อยางเหมาะสม ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ ผูเรียนมีทักษะการใชโปรแกรม ไดแก โปรแกรม Microsoft Word โปรแกรม Microsoft Excel โปรแกรมWordPad โปรแกรม Paint

โปรแกรม Scratch  การเขียนโคด โดยใชบอรดไมโครคอนโทรลเลอรเพื่อการเรียนรู (micro:bit)  โปรแกรม PowerPoint การใชงาน E-mail และ Google form โปรแกรมภาษาซีเบื้อง

ตน โปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร โปรแกรมภาษา Python โปรแกรม Adobe Animate การจําลองการทํางานบนอินเทอรเนต การสราง YouTube Channel และโปรแกรมการตัด

ตอวีดีโอโดยการใชสมารทโฟน ซึ่งผูเรียนสามารถนําความรูท่ีไดมาใชในชีวิตประจําวัน สรางผลงาน/ชิ้นงานดังน้ีคือ การสรางเกมอยางงาย การสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ต การเขียน

โปรแกรมอยางงาย การใชตารางคํานวณเพื่อประมวลผลขอมูล การออกแบบและเขียนโปรแกรมที่ใชตรรกะและฟงกชันในการแกปญหา การสรางชิ้นงานภาพเคลื่อนไหวดวย Symbol

การเผยแพรผลงานผาน YouTube Channel นอกจากนี้ ไดมีการนําผูเรียนชมรม ACT Media เขารวมการอบรมพัฒนาศักยภาพโครงการสอนเซียนใหเกรียนสื่อ จัดโดยภาควิชา

นิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการและจัดคายฝกทักษะการผลิตสื่อ จากการพัฒนา สงผลใหผูเรียนรอยละ 85.07มีความสามารถในการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารอยูในระดับดีขึ้นไป ผูเรียนรอยละ 99.22 มีความสามารถในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมในดานการเรียนรู การ

ส่ือสาร การทํางานอยางสรางสรรคและมีคุณภาพอยูในระดับดีขึ้นไป

         นอกจากน้ี ผลจากการพัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถในการใชเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร สงผลใหผูเรียนไดรับรางวัลจากการแขงขันรายการตาง ๆ ดังน้ี

1. ผูเรียนชมรม ACT Media ไดเขารวมการประกวดคลิปวีดีโอและอินโฟกราฟก ในโครงการ DigiFam Award ครั้งที่ 2 “เสพสื่อ ใชสติ มีสไตล ใหสตรอง”

โดยสงผลงานเขารวมทั้งประเภทคลิปวีดีโอ 3 นาที เรื่อง Labeling และประเภทอินโฟกราฟก ซึ่งผลงานประเภทคลิปวีดีโอของผูเรียนไดรับรางวัลชมเชย
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2. ผูเรียนชมรม ACT Media ไดเขารวมการประกวดคลิปวีดีโอ โครงการจัดการเศษโลหะอยางยั่งยืน ภายใตแนวคิด “รีไซเคิลเศษโลหะอยางไรใหหางไกล U-

POPS” ซ่ึงผลงานของผูเรียนไดรับรางวัลชมเชย

1.1.5   ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา

               โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี     มีเปาหมายใหผูเรียนมีคุณภาพมาตรฐานสากลและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น จึงไดกําหนดไวในพันธกิจขอที่ 2 วาดวย ยกระดับคุณภาพการ

ศึกษาโรงเรียนใหมีมาตรฐานสากลและ ยุทธศาสตรท่ี 2 วาดวย การยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนใหมีมาตรฐานสากล โดยกําหนดกรอบตัวชี้วัดความสําเร็จที่สําคัญ ไดแก ผูเรียนมี

มาตรฐานสากลเปนเลิศดานวิชาการ สื่อสารไดอยางนอย 2 ภาษา ลํ้าหนาดวยความคิดสรางสรรคและมีผลการทดสอบระดับชาติสูงกวาคาเฉลี่ย T-Score 40 มีโครงการ/กิจกรรมที่สง

เสริมศักยภาพผูเรียนในดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รวมท้ังการทดสอบระดับชาติ  ไดแก โครงการเพิ่มผลสัมฤทธิ์เนนกระบวนการคิด โครงการสงเสริมศักภาพดานคณิตศาสตร กิจกรรม

การแขงขันวิชาการภายในระดับประถมศึกษาปที่1ถึงระดับมัธยมศึกษาปท่ี 6 กิจกรรม Reach   the   top กิจกรรมเตรียมความพรอมการทดสอบ O-NET ใหแกผูเรียนระดับชั้นประถม

ศึกษาปท่ี 6 มัธยมศึกษาปที่ 3 และมัธยมศึกษาปท่ี 6 สงผลใหเกิดผลสัมฤทธิ์กับผูเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย 8 กลุม

สาระการเรียนรูที่มีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป รอยละ 85.38 สูงกวาเกณฑท่ีกําหนดไว สวนการทดสอบระดับชาติ ผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนในปการศึกษา 2563 มีความกาวหนามากขึ้นเมื่อ

เทียบกับปการศึกษา 2562 โดยในปการศึกษา 2562 มีผูเรียนรอยละ 68.49 ท่ีมีผลการทดสอบระดับชาติสูงกวาคาเฉลี่ยT-Score 40 ในปการศึกษา 2563 มีผูเรียนรอยละ 96.16 ที่มีผล

การทดสอบระดับชาติสูงกวาคาเฉลี่ยT-Score 40
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1.1.6   ความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ

           โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี มีนโยบายจึงไดกําหนดไวในยุทธศาสตรที่ 1 ฟนฟูการจัดการศึกษาใหบรรลุตามทิศทางการศึกษาในแนวมงฟอรต โรงเรียนไดสงเสริมใหผูเรียนมีความรู

ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ ในดานการจัดการเรียนรู ไดกําหนดใหครูจัดการเรียนการสอนที่เนนใหผูเรียนมีความรู ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีในการศึกษาตอ   รวมทั้งมี

ความรู ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีในการจัดการ การทํางานหรืองานอาชีพ ผูเรียนมีสวนรวมในการทํางานกลุม มีภาวะผูนําและผูตามที่ดีสมาชิกในกลุมรูจักบทบาทหนาที่ของผูนําผู

ตามรวมท้ังสามารถปฏิบัติหนาที่ของตนเองไดอยางถูกตอง กลาท่ีจะแสดงความคิดเห็นของตนและรูจักยอมรับความคิดเห็นของผูอื่น ในการจัดการเรียนการสอนของกลุมสาระการเรียนรู

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ไดมุงเนนใหผูเรียนมีความรูสึกท่ีดีตออาชีพ มีการสํารวจอาชีพท่ีผูเรียนมีความสนใจ สามารถหาความรูเกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ มีการจัดโครงการและ

กิจกรรมที่หลากหลายเพื่อใหตรงกับความตองการของผูเรียน โดยมีโครงการ/กิจกรรมท่ีสงเสริมทักษะความพรอมในการศึกษาตอ การฝกงานหรือการทํางานของผูเรียน ไดแก โครงการ

ตะกราคณะ ในปการศึกษา 2563 มีการเปดตะกราคณะ จํานวนทั้งสิ้น 10 ตะกราคณะ สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกอบไปดวย ตะกราคณะวิทยาศาสตร

สุขภาพ, ตะกราคณะวิศวกรรมศาสตร, ตะกราคณะกลุมภาษา (ศิลปกรรมศาสตรอักษรศาสตรมนุษยศาสตร), ตะกราคณะกลุมสังคมศาสตร(นิติศาสตรรัฐศาสตรเศรษฐศาสตร), ตะกรา

คณะนิเทศศาสตร ผูเรียนที่เขารวมโครงการตะกราคณะรูจักตนเองสามารถกําหนดเปาหมาย ความถนัด ความสนใจในสิ่งที่เปนไปได มองตามสภาพความเปนจริง และวางแผนการศึกษา

และการประกอบอาชีพของตนเองในอนาคต โดยมีการจัดกิจกรรม เชน นําผูเรียนเขารวมกิจกรรม Workshop กับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยทางมหาวิทยาลัยไดแบงผูเรียนแตละ

ตะกราคณะทํากิจกรรมกับนักศึกษารุนพี่ มีการเยี่ยมชมหองปฏิบัติการตางๆ นอกจากนี้ทางคุณครูประจําตะกราคณะไดมีการจัดกิจกรรมภายในหองเรียน เพื่อใหผูเรียนไดฝกการคิด

วิเคราะห การสรางแรงบันดาลใจ ในสวนของงานแนะแนวไดมีการสอดแทรกใบความรูดานอาชีพใหกับผูเรียนไดศึกษา และทําความเขาใจในอาชีพผานทางระดับชั้น มีการสงผูเรียนระดับ

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 จํานวน 16 คน ไปฝกประสบการณในดานวิทยาศาสตรสุขภาพ เพื่อเปนสวนหน่ึงในการทํา Portfolio สําหรับผูเรียนที่ตองการจะสอบเขาศึกษาตอในคณะ

แพทยศาสตรและสัตวแพทยศาสตร

              จากการพัฒนา สงผลใหผูเรียนรอยละ 97.70 มีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีในการศึกษาตอและผูเรียนรอยละ 85.81 มีความรู ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีในการ

จัดการ การทํางานหรืองานอาชีพ ผูเรียนสวนใหญมีผลสัมฤทธิ์ในรายวิชาการงานอาชีพตั้งแตระดับ 3 ขึ้นไป 

              นอกจากนี้ โรงเรียนมีงานสงเสริมนักกีฬาโครงการพิเศษ สโมสรนักกีฬาวายนํ้าโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ชมรมกีฬาปนหนาผาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีและศูนยกีฬาที่มุงสง

เสริมและพัฒนาผูเรียนท่ีมีความสามารถทางดานฟุตบอล บาสเกตบอล วายนํ้า ปนหนาผา เทนนิส แบดมินตัน กอลฟ ยิมนาสติก และเทควันโด ใหกาวสูการเปนนักกีฬาอาชีพ  ซึ่งจาก

การสงเสริมและพัฒนาผูเรียน ทําใหผูเรียนประสบความสําเร็จในการแขงขันรายการตาง ๆ เพื่อกาวสูการเปนนักกีฬาอาชีพอยางมีศักยภาพ ไดแก

              1. ผานการคัดเลือกและไดสิทธิเปนตัวแทนเยาวชนทีมชาติไทย ประเภทหญิง รุนอายุไมเกิน 12 ป ในการแขงขันคัดเลือกนักเทนนิสเยาวชนทีมชาติไทย ประจําป 2564 รุน

อายุไมเกิน 12 ป 14 ป และ 16 ปชายหญิง ณ ศูนยพัฒนากีฬาเทนนิสแหงประเทศไทยฯ เมืองทองธานี

             2. ไดรับรางวัลชนะเลิศ รุนเยาวชนชายเด่ียว อายุไมเกิน 12 ป รายการแขงขันเทเบิลเทนนิส VBAC TABLE TENNIS CHAMPIONSHIP ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย

บริหารธุรกิจทาพระ เก็บคะแนนสะสม 2 ดาวของสมาคมเทเบิลเทนนิสแหงประเทศไทย
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             3. ไดเขารวมโครงการพัฒนากีฬาเพ่ือความเปนเลิศ (SPORTS HERO) ประจําป พ.ศ.2563 ประเภทกีฬาเทนนิส ณ ศูนยฝก NATIONAL TRAINING CENTER สนามกีฬา

เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา และผานการคัดเลือกไดสิทธิเปนตัวแทนเยาวชนทีมชาติไทย ประเภทหญิง รุนอายุไมเกิน 16 ป ในการแขงขันคัดเลือกนักเทนนิส

เยาวชนทีมชาติไทย ประจําป 2564 รุนอายุไมเกิน 12 ป 14 ป และ 16 ปชายหญิง

             4. นักกีฬาฟุตบอลของโรงเรียน จํานวน 13 คน ไดรับคัดเลือกจากสมาคมฟุตบอลแหงประเทศไทยใหเก็บตัวฝกซอมเพื่อเตรียมเขารวมการแขงขันฟุตบอล AFF U15 Boys

Championship 2021 ณ ประเทศอินโดนีเซีย

             5. นักกีฬาบาสเกตบอลของโรงเรียน จํานวน 3 คน ไดรับการคัดเลือกใหนักกีฬาทีมชาติเยาวชนชายรุนอายุไมเกิน 17 ป ประเภทกีฬาบาสเกตบอล เพื่อเขารวมการแขงขัน

FIBA U17 SKILLS CHALLENGE 2020

 

1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน

1.2.1   การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด

                   โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี มุงเนนพัฒนาผูเรียนใหเปนบุคคลทั้งครบ คือ พัฒนารางกาย สติปญญา อารมณและจิตใจ เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะและคานิยมที่พึง

ประสงค ยึดมั่นในสัจธรรม มีความวิริยะ อุตสาหะและมีความรับผิดชอบตอสังคม ตามอัตลักษณการศึกษามูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย จึงไดมีการกําหนดไวใน แผน

พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ปการศึกษา 2560 - 2564 พันธกิจขอที่ 1 วาดวย การจัดการศึกษาตามทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอรต โดยมีจุดเนนในการพัฒนาระบุไว

ในกลยุทธท่ี 1.1 พัฒนาผูเรียนในการแสวงหาสัจธรรมของชีวิตตามคุณคาพระวรสาร 12 ประการ มีวิริยะ อุตสาหะ รับผิดชอบตอสังคม และกลยุทธที่ 1.3 จัดการศึกษาเพื่อสงเสริม การ

เคารพศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย สิทธิมนุษยชน สิทธิเด็ก ความยุติธรรมและสันติ ซึ่งสอดคลองกับคุณลักษณะอันพึงประสงค ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช

2551 และไดมีการนํานโยบายสูการพัฒนาและผานการจัดการเรียนรูของกลุมสาระเรียนรู แผนงาน โครงการและกิจกรรมตาง ๆ ไดแก   กิจกรรมสายสัมพันธบาน โรงเรียนสูชุมชน เพื่อ

สงเสริมความรวมมือระหวางผูปกครอง  นักเรียน  ครู และชุมชนในการทํากิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอสังคม ไดแก กิจกรรม "ACT จิตอาสา ถุงผารักษโลก" วาดภาพระบายสีถุงผา เพื่อ

สงมอบใหกับโรงเรียนและโรงพยาบาลในชุมชนใกลเคียง, กิจกรรม "พลังแหงการแบงปน" รวมกันบริจาคสิ่งของ อาทิเชน อุปกรณกีฬา เสื้อกีฬา อุปกรณการเรียน เครื่องเขียน หนังสือ

ตํารา เอกสารประกอบการเรียน กระเปานักเรียน เครื่องแบบนักเรียน ชุดลูกเสือ ชุดเนตรนารี รองเทานักเรียน หนากากอนามัย เจลแอลกอฮอล ถุงผา ของเลน   ขาวสารอาหารแหง

ฯลฯ เพ่ือมอบใหแกโรงเรียนในจังหวัดกาญจนบุรี จํานวน 8 โรงเรียน และการออกรานพืชผัก ผลไมทองถิ่นตามฤดูกาลเพื่อสมทบทุนรวมบริจาคตามกําลังศรัทธา, กิจกรรม "ถุงยารักษา

ใจ" วาดภาพระบายสีถุงกระดาษ และกิจกรรมการปกลายบนถุงผา เพ่ือสงมอบใหกับโรงพยาบาลในชุมชนใกลเคียง,กิจกรรมประกอบจักรยาน เพื่อมอบจักรยานและปจจัย ใหแกวัดนัก

บุญหลุยส มารีฯ (บางแค) และคายอาสาพัฒนาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี, กิจกรรม "ACT จิตอาสา สมุดทํามือเพื่อนอง" โดยตัวแทนผูปกครอง ตัวแทนครู และตัวแทนนักเรียน ไดนําสมุด

ทํามือและขนมไปมอบใหแกนักเรียนที่ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนวชิรราชวิทยายน, กิจกรรม "คิดถึงพอในดวงใจ ปนนํ้าใจสูชุมชน" ประกอบดวยกิจกรรมทําบุญตักบาตรขาวสารอาหาร

แหงพระสงฆจํานวน 9 รูป พิธีวางพวงมาลาเพ่ือรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 และกิจกรรมแพคชุดตานภัยโควิด-19 เพื่อนําไปบริจาคใหตามโรงพยาบาลตาง ๆ,

กิจกรรมทําความสะอาดบริเวณรอบวัดนักบุญหลุยส มารี ฯ และบริจาคสิ่งของตาง ๆ อาทิเชน เครื่องใชไฟฟา จักรยาน เปนตน เพื่อนําไปใหกับโรงเรียนที่มีความตองการ  

           ในสวนของการปลูกฝงผูเรียนใหมีความรับผิดชอบตอสังคม รูจักและเขาใจบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบที่มีตอตนเอง และตอผูอื่น ตอบุคคลอื่น นอกจากการเรียนการสอนใน

รายวิชาตาง ๆแลว โรงเรียนยังมีการมุงพัฒนาและปลูกฝงผูเรียนผานกิจกรรมตาง ๆ ไดแก กิจกรรมชวยเหลือผูยากไรในสังคม   เพื่อชวยปลูกฝงความมีนํ้าใจและการรูจักแบงปนใหแกผู

เรียน โดยผูเรียนไดมีการรวมกันบริจาค อาทิ เสื้อผามือสอง ตุกตามือสอง ของเลน หนังสือ กระเปา ฯลฯ ใหแกทางสํานักงานคาทอลิกสงเคราะหผูประสบภัยและผูลี้ภัย (โคเออร) เพื่อนํา

ไปชวยเหลือผูดอยโอกาส อาทิ เด็ก ผูสูงอายุ และคนพิการ ในพื้นที่พักพิงช่ัวคราวจังหวัดแมฮองสอน  จังหวัดตาก และจังหวัดสระแกว, การบริจาคเลือดเพื่อชวยผูปวยของโรงพยาบาล

ศิริราช จากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19), การบริจาคเงิน ใหกับ ตัวแทนจากมูลนิธิศุภนิมิตแหงประเทศไทยในโครงการ "The Heart of

Giving" เพ่ือนําเงินไปชวยเหลือเด็กยากไร, การบริจาคสิ่งของใหแกศูนยการเรียนลาซาล บานพระเจดีย, วัดแมพระบังเกิด จังหวัดเชียงราย, วัดนักบุญยอแซฟบานถิ่น จังหวัดอุดรธานี,

โรงเรียนวัดกําแพง เขตภาษีเจริญ จังหวัดกรุงเทพมหานคร, โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม จ.นครพนม, ศูนยคามิลเลียน โซเซียล เซนเตอร จังหวัดระยอง, วัดปาธรรมคีรี   จังหวัด

นครราชสีมาและ บานพักคนชรา คามิลเลียน สามพราน, กิจกรรมสงเสริมประสบการณนักเรียนคาทอลิกภายนอก โดยงานอภิบาลไดมีการนําผูเรียนกลุมยุวธรรมทูต และกลุม YCS เขา

รวมการทํากิจเมตตาเชน การบริจาคของชวยเหลือคนจน และเยี่ยมเยียนและใหกําลังใจคนชรา คนเจ็บปวยที่บริเวณใกลเคียงกับโรงเรียน

          ในสวนของการปลูกฝงความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัติริย ไดมีการพัฒนาและปลูกฝงผูเรียนผานกิจกรรมตาง ๆ ไดแก กิจกรรมเทิดเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย, กิจการเขา

รวมกิจกรรมทางศาสนา เชน พิธีมิสซาเปด-ปดปการศึกษา โครงการอบรมสมาธิผูเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปที่ 6 เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีความรูและเขาใจถึงการ

น่ังสมาธิกอนเขาเรียน โครงการสงเสริมวัฒนธรรม ประเพณีและวันสําคัญ ในปการศึกษา 2563 นี้ เน่ืองจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

จึงไดมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมเปนการใหความรูในวิชาสังคมศึกษา และเชิญชวนใหผูเรียนรวมทําบุญที่วัดใกลบานแบบ new normal แทนการรวมกลุมทํากิจกรรมที่

โรงเรียน, กิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมสงเสริมและยกยองนักเรียนประพฤติดี กิจกรรมสงเสริมระเบียบวินัยการเขาแถว กิจกรรมสงเสริมการรักษาความสะอาด กิจกรรม

สงเสริมการทําความเคารพ กิจกรรมสงเสริมการแตงกายนักเรียน

            จากการพัฒนา สงผลใหผูเรียนรอยละ 98.75 เปนผูท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีการแสดงออกถึงการเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา เชน การ

ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของสถานศึกษา การแตงกายเหมาะสม มีสัมมาคาระ ซึ่งเปนผลมาจากการดําเนินกิจกรรมที่ชวยสงเสริมผูเรียนที่หลากหลายผานเกณฑการประเมินคุณลักษณะ

อันพึงประสงคในระดับดีขึ้นไป ผูเรียนรอยละ 91.06 มีคานิยมและจิตสํานึกตามท่ีสถานศึกษากําหนด โดยไมขัดกับกฤหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม มีสัมมาคาระ เปนลูกที่ดี   มุง

ทําความดีต้ังแต 30 คร้ังขึ้นไปและเขารวมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนอยางนอย 30 ช่ัวโมงตอปการศึกษา

          โรงเรียนไดมีการกําหนดเอกลักษณวา ผูเรียนมีความสามารถทางดานสุนทรียภาพ (ศิลปะ ดนตรี กีฬา) ซึ่งไดมีการนําไปสูการพัฒนาและผานการจัดการเรียนการสอน แผนงาน

โครงการและกิจกรรมตาง ๆ ของกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ, กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา, ศูนยดนตรีและศูนยกีฬา โดยมุงเนนใหผูเรียนมีผลงานทางดานสุนทรียภาพ ผู

เรียนรอยละ 97.44 มีการสรางผลงานหรือเขารวมกิจกรรมท่ีชวยสงเสริมสุนทรียภาพของผูเรียนทางดานดนตรี กีฬาและศิลปะ อยางไรก็ตาม โรงเรียนไมสามารถลงขอมูลผลการประเมิน

ในประเด็นนี้ลงในระบบ E-SAR ได โดยในสวนของศิลปะนั้น ผูเรียนไดมีการสรางสรรคผลงานทางศิลปะทั้งการวาดภาพระบายสี ภาพปะติด งานปน การสรางงานทัศนศิลปตามที่ตนชื่น

ชอบ และมีการคัดเลือกผลงานท่ีชื่นชอบเก็บเปนผลงานใน Portfolio ของผูเรียน ในสวนของดนตรี โรงเรียนมุงเนนใหผูเรียนสามารถเลนเครื่องดนตรีไดอยางนอยคนละ 1 ชนิด ผูเรียน

สามารถเลือกเรียนไดตามความถนัดและความสนใจของตนเอง โดยมีเครื่องดนตรีใหผูเรียนไดเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ ไดแก    เปยโน การขับรอง กีตารคลาสสิค กีตาร
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ไฟฟา อูคูเลเล เบส กลองชุด ไวโอลินและดนตรีไทย มีการใหผูเรียนไดแสดงละครสรางสรรค โดยผูเรียนเปนผูเขียนบทและตัดตอคลิปการแสดงเอง ผูเรียนสามารถแสดงภาษาทา นาฏย

ศัพทพ้ืนฐาน รองและบรรเลงเคร่ืองดนตรี สามารถอาน เขียนโนตดนตรีไทยและสากลในอัตราจังหวะตาง ๆ ในสวนของกีฬา โรงเรียนมุงเนนใหผูเรียนสามารถเลนกีฬาไดอยางนอยคนละ

1 ประเภท ผูเรียนสามารถเลือกเรียนไดตามความถนัดและความสนใจของตนเอง ในการเรียนการสอนมุงเนนใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง และสามารถแสดงความสามารถหรือผลงาน

ผานทางกิจกรรมการแสดงผลงานทางดานดนตรีของผูเรียน, การเขารวมวงดนตรีประเภทตาง ๆ ของโรงเรียน ไดแก วงโยธวาทิต, วงออเคสตรา, วงดนตรีสตริงคอมโบ, วงดนตรีไทยและ

คณะนักขับรองประสานเสียง นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อชวยสงเสริมสุนทรียภาพของผูเรียน ไดแก โดยไดมีการดําเนินการจัดกิจกรรม เพื่อเสริมทักษะดานกีฬาใหแกผู

เรียนตามความถนัด ความสามารถและความสนใจ ไดแก งานสงเสริมศักยภาพนักเรียนผูมีความสามารถพิเศษดานทัศนศิลป ซึ่งไดมีการสงเสริมและฝกซอมผูเรียนที่มีความสามารถและ

ความสนใจทางดานทัศนศิลปเพ่ือเขารวมการแขงขันในรายการตาง ๆ รวมท้ังการสงผูเรียนเขารวมการอบรมโครงการสงเสริมและพัฒนาทักษะวิชาชีพผูเรียนดานนาฏศิลป ดนตรี คีตศิลป

และทัศนศิลปท่ีสอดคลองกับศตวรรษที่ 21 ในสวนของกิจกรรมท่ี 3 โครงการคายศิลปะของคณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

กิจกรรมการแขงขันวาดภาพระบายสี เนื่องในเทศกาลวันแมแหงชาติและเทิดเกียรติแมพระอัสสัมชัญ, กิจกรรมการแขงขันทักษะทางดานทัศนศิลป "Act Art Festival 2020 " เนื่องในเท

ศกาลคริสตสมภพ โดยผลงานศิลปะของผูเรียนไดมีการจัดแสดงในรูปแบบนิทรรศการในบริเวณพื้นที่ภายในโรงเรียน เพื่อใหบุคคลอื่นไดรับชมผลงาน, การนําผูเรียนเขารวมการแขงขัน

เตน รายการ “SG Street & Cover Dance” ณ โรงเรียนเซนตคาเบรียล รายการ “BSRU COVER DANCE CONTEST 2020” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา กิจกรรม

ฝกซอมกีฬาประเภทตาง ๆ รวมทั้งการเขารวมทีมนักกีฬาของโรงเรียน ไดแก ทีมนักกีฬาฟุตบอล, ทีมนักกีฬาบาสเกตบอล, ทีมนักกีฬาวายน้ํา, ทีมนักกีฬาปนหนาผา, ทีมนักกีฬาเทควัน

โด, ทีมนักกีฬาเทนนิส, ทีมนักกีฬาฟุตซอล, ทีมนักกีฬาเทเบิลเทนนิสและทีมนักกีฬากอลฟ เปนตน ซึ่งกิจกรรมตาง ๆ ชวยสงเสริมและพัฒนาศักยภาพดานกีฬาแกผูเรียน สงผลใหผูเรียน

ไดรับรางวัล ดังน้ี

         ผลงานกีฬาประเภทเทควันโด จากการแขงขันกีฬาเทควันโด “RSU FAI-FAH by TMB เพื่อฝนเพื่อวันเกียรติยศ ครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 5-6 สิงหาคม 2563 นักกีฬาเทควันโดของ

โรงเรียน ไดรับรางวัลเหรียญทอง จํานวน 6 คน รางวัลเหรียญเงิน จํานวน 2 คนและรางวัลเหรียญทองแดง จํานวน 1 คน, จากการแขงขันรายการ “Taekwondo Friendly

Championship 2020” เมื่อวันท่ี 10 ตุลาคม 2563 ณ สโมสรนายทหารช้ันประทวน กองทัพอากาศ นักกีฬาเทควันโดของโรงเรียน ไดรับรางวัลเหรียญทอง จํานวน 2 คน รางวัล

เหรียญเงิน จํานวน 3 คนและรางวัลเหรียญทองแดง จํานวน 8 คน, จากการแขงขันรายการกีฬาฮับกิโดชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ประจําป 2563 “BANGKOK OPEN

INTERNATIONAL ALL THAILAND HAPKIDO CHAMPIONSHIP 2020” เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2563 ณ ไอสแลนดฮอลล ศูนยสรรพสินคาแฟชั่นไอสแลนด เดอะพาซิโอ ปารค

(กาญจนาภิเษก) นักกีฬาเทควันโดของโรงเรียน ไดรับรางวัลชนะเลิศ จํานวน 4 คน, จากการแขงขันกีฬาเทควันโดรายการ “The Paseo Park Taekwondo Championship” เมื่อวันที่

12 ธันวาคม 2563 ณ เดอะพาซิโอ ปารค (กาญจนาภิเษก) นักกีฬาเทควันโดของโรงเรียน ไดรับรางวัลเหรียญทอง จํานวน 3 คน รางวัลเหรียญเงิน จํานวน 7 คนและรางวัลเหรียญ

ทองแดง จํานวน 4 คน ซึ่งมีนักกีฬาของเทควันโดของโรงเรียน จํานวน 1 คน ไดรับถวยนักกีฬายอดเยี่ยม,  จากการแขงขันกีฬาเทควันโด ประเภทพุมเซ ฟรีสไตลเดี่ยวชาย รางวัลชนะ

เลิศ ประเภทพุมเซ ฟรีสไตลทีม และรางวัลนักกีฬาชายพุมเซฟรีสไตล ยอดเยี่ยม 2020 รุน 12-14 ป ในรายการ GH BANK TAEKWONDO THAILAND CHAMPIONSHIPS 2020

POOMSAE ระดับประเทศ ณ มหาวิทยาลัยรังสิต ผูเรียนของโรงเรียน จํานวน 1 คน ไดรับรางวัลชนะเลิศ

         ผลงานกีฬาประเภทเทเบิลเทนนิส จากการแขงขันรายการ “SET All Thailand Table Tennis Circuit” เมื่อวันที่ 15-18 สิงหาคม 2563 ณ ศูนยการคาอยุธยาซิตี้พารค ผูเรียน

ของโรงเรียน จํานวน 1 คนไดรับรางวัลรองชนะเลิศ รุนชายเดี่ยว อายุไมเกิน 12 ป, จากการแขงขันรายการ Galaxy Anti Virus ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู ผูเรียนของโรงเรียน

จํานวน 1 คน ไดรับรางวัลชนะเลิศ รุนชายเดี่ยว อายุไมเกิน 12 ป , จากการแขงขันรายการกีฬาระหวางโรงเรียนสวนกลาง กรมพลศึกษา ประจําป 2563 ระหวางวันที่ 22 – 25

พฤศจิกายน 2563 ณ สนามกีฬาแหงชาติ  ผูเรียนของโรงเรียน จํานวน 6 คนไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สอง, จากการแขงขันกีฬาเทเบิลเทนนิสเพื่อความชนะเลิศแหงประเทศไทย

ชิงถวยพระราชทาน ประจําป 2563 ระหวางวันที่ 20 – 22, 26 – 29 พฤศจิกายน 2563 ณ ศูนยการคาแฟชั่นไอสแลนด ผูเรียนของโรงเรียน จํานวน 1 คน ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง,

จากการแขงขันรายการ “SET TABLE TENNIS CHAMPIONSHIP 2020 (ระดับประเทศ)” ระหวางวันที่ 3 – 5 ตุลาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ผูเรียนของโรงเรียน จํานวน

1 คน ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สอง ประเภทชายเดี่ยว รุนอายุไมเกิน 12 ป

          ผลงานกีฬาประเภทกอลฟ จากการแขงขันกอลฟสมาคมกอลฟแหงประเทศไทย คลาส D สกอร 2 ในรายการ TGA-Singha Junior Golf Ranking 2020  ณ สนาม ยูนิแลนด

จ.นครปฐม ผูเรียนของโรงเรียนไดรับรางวัลชนะเลิศ จํานวน 1 คน

       ผลงานกีฬาประเภทปนหนาผา จากการแขงขันกีฬาปนหนาผา รุนอายุไมเกิน 15 ป ชาย ในรายการ Ao Nang LandMark Climbing Championship 2020  ณ จังหวัดกระบี่

นครปฐม ผูเรียนของโรงเรียนไดรับรางวัลชนะเลิศ จํานวน 1 คน

        ผลงานกีฬาประเภทเทนนิส จากการแขงขันเทนนิส PTT ลอนเทนนิสพัฒนาฝมือครั้งท่ี 1 ภาคกลาง ณ ศูนยพัฒนากีฬาเทนนิสแหงชาติลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทย ใน

พระบรมราชูปถัมภ ผูเรียนของโรงเรียนไดรับรางวัลชนะเลิศ จํานวน 1 คน, จากการแขงขันเทนนิส PTT ลอนเทนนิสพัฒนาฝมือครั้งที่ 2 ภาคอีสาน ณ สนามเทนนิสศรีชาพันธุอาคาเดมี่

จังหวัดขอนแกน วันที่ 13-14 มีนาคม 2564 ผูเรียนของโรงเรียนไดรับรางวัลชนะเลิศ จํานวน 1 คน, ไดผานการคัดเลือก และไดสิทธิเปนตัวแทนเยาวชนทีมชาติไทย ประเภทหญิง รุน

อายุไมเกิน 12 ป ในการแขงขันคัดเลือกนักเทนนิสเยาวชนทีมชาติไทย ประจําป 2564 รุนอายุไมเกิน 12 ป 14 ป และ 16 ปชายหญิง ณ ศูนยพัฒนากีฬาเทนนิสแหงประเทศไทยฯ

เมืองทองธานี เมื่อวันท่ี 5-10 เมษายน 2564 จํานวน 1 คน นักกีฬาเทนนิสของโรงเรียนสามารถสรางผลงานจากการเขารวมแขงขันตลอดปการศึกษา 2563 ทั้งสิ้น 12 รายการ โดยไดรับ

รางวัลชนะเลิศ จํานวน 10 รายการและนักกีฬาเทนนิสของโรงเรียนไดรับการคัดเลือกเปนนักกีฬาทีมชาติอีก 2 รายการ ในรุนอายุไมเกิน 12หญิง และรุนอายุไมเกิน 16 ปหญิง

          ผลงานกีฬาประเภทฟุตบอล จากการแขงขันรายการ กรมพลศึกษา รุน 14 ประเภท ก. ประจําป 2563 ทีมนักกีฬาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ, จากการ

แขงขันรายการ รายการ กรมพลศึกษา รุน 18 ประเภท ก. ประจําป 2563   ทีมนักกีฬาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ รางวัลดาวซัลโวและรางวัลนักเตะยอดเยี่ยม,

จากการแขงขันรายการ BMA U-17 Invitation Super Cup 2020 ทีมนักกีฬาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ รางวัลดาวซัลโว รางวัลนักเตะยอดเยี่ยม รางวัลผูรักษา

ประตูยอดเยี่ยม และทีมโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ไดรับรางวัล FAIR PLAY

           ผูเรียนของโรงเรียนไดรับรางวัลชนะเลิศ จํานวน 3 คนไดรับคัดเลือกใหเปนเด็กและเยาวชนที่นําชื่อเสียงมาสูประเทศชาติ ประจําป 2564 ดานศิลปวัฒนธรรมและดนตรี

1.2.2   ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย

     โรงเรียนมีแนวทางการจัดการศึกษาตามทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอรตซึ่งในคุณภาพผูเรียนตามอัตลักษณการศึกษามูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย ประกอบกับ

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ปการศึกษา 2560 – 2564 พันธกิจขอที่ 1 วาดวย การจัดการศึกษาตามทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอรต โดยมีจุดเนนในการพัฒนา

ระบุไวในกลยุทธที่ 1.1 พัฒนาผูเรียนในการแสวงหาสัจธรรมของชีวิตตามคุณคาพระวรสาร 12 ประการ มีวิริยะ อุตสาหะ รับผิดชอบตอสังคม ไดมุงเนนการสงเสริมใหผูเรียนไดตระหนัก
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บทบาทและหนาท่ีความรับผิดชอบของตนเองในฐานะพลเมืองไทย ไดเรียนรูความเชื่อ คานิยม ภูมิปญญาทองถิ่นโดยไดดําเนินการสงเสริมผานรูปแบบที่หลากหลาย ตั้งแตการปลูกฝง

ความเปนไทย สอดแทรกเนื้อหาในบทเรียน   มีการจัดทําแผนงาน โครงการและกิจกรรมตาง ๆ เพื่อสงเสริมใหผูเรียนมีความภูมิใจในทองถิ่น เห็นคุณคาของความเปนไทยการมีสวนรวม

ในการอนุรักษวัฒนธรรมและประเพณีไทยรวมท้ังภูมิปญญาไทย  ไดแก งานธํารงเอกลักษณไทย ซึ่งในปการศึกษา 2563 เน่ืองจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

2019 (COVID-19) จึงตองมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทํากิจกรรมใหสอดแทรกอยูในการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทยและรายวิชาสังคมศึกษาแทน   จากการพัฒนา สงผลใหผูเรียน

รอยละ 100 มีความภูมิใจในทองถิ่น เห็นคุณคาของความเปนไทย มีผลการประเมินมีคุณลักษณะอันพึงประสงคในหัวขอ “รักความเปนไทย” ตั้งแตระดับดีขึ้นไป   และผูเรียนรอยละ

95.00 ไดมีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรมและประเพณีไทยรวมท้ังภูมิปญญาไทย

1.2.3   การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย

            โรงเรียนกําหนดนโยบายเพื่อการพัฒนาไวในยุทธศาสตรท่ี 1 ฟนฟูการจัดการศึกษาใหบรรลุตามทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอรตและมีกลยุทธที่ 1.3 จัดการศึกษาเพื่อ

สงเสริมการเคารพศักด์ิศรีของความเปนมนุษย สิทธิมนุษยชน สิทธิเด็ก ความยุติธรรมและสันติ นอกจากน้ี ยังกําหนดนโยบายไวในยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนให

มีมาตรฐานสากลโดยมีกลยุทธที่ 2.3 เสริมสรางวัฒนธรรมใหผูเรียนมีจิตสาธารณะในการบําเพ็ญประโยชนตอสังคมในมิติตาง ๆ มีการนํานโยบายสูการพัฒนาผานกลุมสาระการเรียนรู

สังคมศึกษาฯ ฝายปกครอง แผนก English Program และงานอภิบาล มีจุดเนนในการสงเสริมใหผูเรียนยอมรับและสามารถอยูรวมกับผูอื่นบนความแตกตางระหวางบุคคล ในดานเพศ

วัย เช้ือชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรมและประเพณี ผานการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม ดังน้ี กิจกรรมวิชาลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมวิชารักษาดินแดน กิจกรรมเปดเทศกาลพระคริ

สตสมภพ, กิจกรรมสงเสริมประสบการณนักเรียนกลุม YCS และยุวธรรมทูต ท่ีใหผูเรียนไดตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีบทบาทในการรวมมือสรางเสริมสังคมที่เปนธรรม ทั้งทาง

ดานเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรมและการศึกษา ดวยการแสดงออกตามความเชื่อของตน ผานทางหลักการ มองดู-วินิจฉัย-ปฏิบัติ  โดยผูเรียนไดมีการเขารวมการทํากิจเมตตา เชน การ

บริจาคของชวยเหลือคนจน และเยี่ยมเยียนและใหกําลังใจคนชรา คนเจ็บปวยท่ีบริเวณใกลเคียงกับโรงเรียน, แผนงาน EP Culture Fest (Cross-Culture Understanding) มีการจัด

กิจกรรม Halloween Festival รวมกันระหวางผูเรียนและครูชาวตางชาติ เพื่อสงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูวัฒนธรรมของทางตางประเทศรวมทั้งการปฏิบัติตนไดอยางเหมาะสม จากการ

พัฒนา สงผลดังนี้ สงผลใหผูเรียนสวนใหญมีผลการประเมินมีคุณลักษณะอันพึงประสงคในหัวขอ “มีจิตสาธารณะ” ตั้งแตระดับดีขึ้นไป   ผูเรียนรอยละ 93.44 คํานึงถึงสิทธิและหนาที่

ของตนเองและผูอื่น รูจักยอมรับและช่ืนชมผูอื่นอยางเหมาะสม สามารถปรับตัวอยูรวมกับผูอื่นบนความแตกตางระหวางบุคคลในดานเพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี

อยางเหมาะสมมีมนุษยสัมพันธที่ดี ใหความรวมมือกับผูอื่น มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

1.2.4   สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม

            โรงเรียนใหความสําคัญกับการดูแลและพัฒนาผูเรียนอยางรอบดาน ตามยุทธศาสตรท่ี 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนใหมีมาตรฐานสากล ซึ่งมีกลยุทธที่ 2.3 เสริมสราง

วัฒนธรรมใหผูเรียนมีจิตสาธารณะในการบําเพ็ญประโยชนตอสังคมในมิติตาง ๆ โดยเฉพาะการดูแลใหผูเรียนเปนผูมีความสมบูรณทั้งรางกายและจิตใจ มีการมอบหมายใหฝายปกครอง

ฝายกิจกรรม กลุมสาระการเรียนรูพลศึกษาและสุขศึกษา กลุมสาระการเรียนรูศิลปะและงานอนามัย ดูแลสงเสริมและสนับสนุนใหผูเรียนมีสุขภาพที่ดี รูจักการปฏิบัติตนเองในการดูแล

รักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณและสังคม กลาแสดงออกอยางเหมาะสมกับวัยของตนโดยไดมีการดําเนินการผานโครงการและกิจกรรม ดังน้ี กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและ

พลศึกษารวมกับงานอนามัย จัดใหมีการชั่งนํ้าหนัก-วัดสวนสูงและทดสอบสมรรถภาพทางกายของผูเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปที่ 6 เปนประจําทุกปการศึกษา

เพ่ือคัดกรอง สรุปผลและชวยเหลือผูเรียนท่ีมีปญหาดานสุขภาพ   งานอนามัยและระดับชั้นตาง ๆ มีการใหความรูแกผูเรียนเกี่ยวกับการปองกันตนเองจากโรคระบาด รวมทั้งไดมีการฉีด

วัคซีนปองกันโรคตามเกณฑ (ของกระทรวงสาธารณสุข) โดยศูนยบริการสาธารณสุข 40 บางแค นอกจากน้ี ในดานการเรียนพลศึกษา ผูเรียนสามารถเลือกเรียนกีฬาไดตามความถนัด

และความสนใจของผูเรียน มีการสงเสริมใหผูเรียนไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชนในชวงเวลาพัก มีการจัดใหบริการยืมอุปกรณกีฬาไปฝกซอมทักษะเพิ่มเติม และมีการสงเสริมฝกซอมเพิ่ม

เติม ใหแกผูเรียนท่ีมีความสามารถทางดานกีฬาเพื่อเปนการตอยอดการเรียนการสอนในวิชาพละศึกษา กิจกรรมการแสดงความสามารถดานดนตรี เพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนไดพัฒนาทาง

ดานอารมณและจิตใจและสงเสริมใหผูเรียนไดรูจักการปรับตัวเขากับผูอื่น เกิดเจตคติที่ดีตอการอยูรวมกันในสังคมอยางสงบสุข มีโครงการอบรมสมาธิใหแกผูเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

ปท่ี 1 ถึง มัธยมศึกษาปท่ี 6 เพื่อชวยพัฒนาทางดานจิตสังคม ซึ่งผูเรียนรอยละ 93.50 สามารถปฏิบัติตามไดอยางถูกตอง 

          เพ่ือใหผูเรียนมีความรูและความเขาใจและสามารถปองกันตนเองจากสิ่งอบายมุขและภัยอันตรายตาง ๆ ครูไดมีการสอดแทรกเน้ือหาในบทเรียน และมีกิจกรรมเพื่อเปนการสง

เสริมและใหความรูแกผูเรียน ไดแก กิจกรรมอบรมใหความรูและปองกันสิ่งเสพติด กิจกรรมใหความรูโรคเอดสและเพศศึกษา 

          จากการพัฒนา สงผลดังนี้ ผูเรียนรอยละ 86.82 มีนํ้าหนัก สวนสูงตามเกณฑมาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และผูเรียนรอยละ 92.62 ผานเกณฑการประเมิน

สมรรถภาพทางกายตามเกณฑกรมพลศึกษา ผูเรียนรอยละ 100 มีผลการประเมินมีคุณลักษณะอันพึงประสงคในหัวขอ “มีจิตสาธารณะ” ตั้งแตระดับดีขึ้นไป ผูเรียนรอยละ 98.77 มีผล

การประเมินสมรรถนะความสามารถในการใชทักษะชีวิต ตั้งแตระดับดีขึ้นไป ผูเรียนรอยละ 94 มีความรูและตระหนักถึงโทษ พิษภัยของสิ่งเสพติด        สิ่งมอมเมา มีวิธีปองกันตนเองให

หางไกลยาเสพติด รวมทั้งผูเรียนรอยละ 93.50 มีความรูความเขาใจวิธีปองกันตนเองจากโรคเอดสและเพศศึกษาไดอยางเหมาะสม
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การปฏิบัติงาน
ผล

สําเร็จ

ผลการประเมิน

คุณภาพที่ไดปฏิบัติ
ไม

ปฏิบัติ

1. มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน 5.00 ยอดเยี่ยม

1.1 กําหนดเปาหมายที่สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ความตองการของชุมชน ทองถิ่น วัตถุประสงคของ

แผนการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาลและตนสังกัด
√ -

1.2 กําหนดวิสัยทัศน และพันธกิจ ที่สอดคลอง เชื่อมโยง กับเปาหมาย แผนยุทธศาสตรชาติ แผนการศึกษาแหง

ชาติ นโยบายของรัฐบาลและตนสังกัด
√ -

1.3 กําหนดเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจ ทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม √ -

1.4 นําเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน √ -

1.5 นําเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจของโรงเรียนเผยแพร ตอสาธารณชน √ -

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 5.00 ยอดเยี่ยม

2.1 มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอยางเปนระบบ √ -

2.2 มีการนําแผนไปปฏิบัติ ติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอยางตอเนื่อง √ -

2.3 มีการบริหารอัตรากําลัง ทรัพยากรทางการศึกษาจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน และระบบการนิเทศภายใน √ -

2.4 สถานศึกษามีการนําขอมูลมาใชในการพัฒนาสถานศึกษา √ -

2.5 สถานศึกษาใหบุคลากรและผูทีเก่ียวของทุกฝายมีสวนรวมในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนา และรวมรับผิด

ชอบตอผลการจัดการศึกษา
√ -

3. ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย 5.00 ยอดเยี่ยม

3.1 บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา √ -

3.2 บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในดานการพัฒนาหลักสูตรตามความตองการของผูเรียน ที่สอดคลองกับ

บริบทของสถานศึกษา ชุมชน และทองถิ่น
√ -

3.3 บริหารจัดการเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง √ -

3.4 กําหนดหลักสูตรสถานศึกษาครอบคลุมการจัดการเรียนการสอนทุกกลุมเปาหมาย √ -

3.5 สถานศึกษามีการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม √ -

4. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 5.00 ยอดเยี่ยม

4.1 สงเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ √ -

4.2 จัดใหมีชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ √ -

4.3 นําชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพเขามาใชในการพัฒนางานและการเรียนรูของผูเรียน √ -

4.4 มีการตรวจสอบ ทบทวน การปฏิบัติงานของครู บุคลากร ท่ีมีผลตอการเรียนรูของผูเรียน √ -

4.5 ถอดบทเรียนเพ่ือสรางนวัตกรรมหรือวิธีการท่ีเปนแบบอยางที่ดีที่สงผลตอการเรียนรูของผูเรียน √ -

5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู อยางมีคุณภาพ 5.00 ยอดเยี่ยม

5.1 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายในหองเรียน ท่ีเอื้อตอการเรียนรู และคํานึงถึงความปลอดภัย √ -

5.2 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายนอกหองเรียน ท่ีเอื้อตอการเรียนรู และคํานึงถึงความปลอดภัย √ -
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
ผล

สําเร็จ

ผลการประเมิน

คุณภาพที่ไดปฏิบัติ
ไม

ปฏิบัติ

5.3 จัดสภาพแวดลอมที่สงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเปนรายบุคคล และเปนกลุม √ -

5.4 จัดสภาพแวดลอมทางสังคม ที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรู และมีความปลอดภัย √ -

5.5 จัดใหผูเรียนไดใชประโยชนจากการจัดสภาพแวดลอมตามศักยภาพของผูเรียน √ -

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ การจัดการเรียนรู 5.00 ยอดเยี่ยม

6.1 ไดศึกษาความตองการเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา √ -

6.2 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา √ -

6.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของสถาน

ศึกษา
√ -

6.4 ใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชในการบริการจัดการและการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของ

สถานศึกษา
√ -

6.5 ติดตามผลการใชบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาเพื่อใชในการบริการจัดการและการ

จัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา
√ -

7. โรงเรียนสงเสริมการจัดการศึกษาตามทิศทางการศึกษาในแนวนักบุญมงฟอรต 5.00 ยอดเยี่ยม

7.1 โรงเรียนจัดใหมีการใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาตามทิศทางการศึกษาในแนวนักบุญมงฟ

อรต เชน การอบรม/การประชม/การฝกปฏิบัติ
√ -

7.2 โรงเรียนดําเนินการจัดใหมีหลักสูตร/เอกสารประกอบการเรียนและการจัดการเรียนการสอน สงเสริมตาม

ทิศทางการศึกษาในแนวนักบุญมงฟอรต
√ -

7.3 โรงเรียนจัดใหมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมตามทิศทางการศึกษาในแนวนักบุญมงฟอรต √ -

7.4 โรงเรียนกํากับ ติดตามประเมินและรายงานผลการสงเสริมตามทิศทางการศึกษาในแนวนักบุญมงฟอรต √ -

7.5 โรงเรียนมีการจัดการศึกษาสําหรับผูดอยโอกาสตาง ๆ √ -

สรุปผลการประเมิน 5.00 ยอดเยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาท่ีสงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2

2.1 มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน

        โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีมีวิสัยทัศนความวา “โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จัดการศึกษาตามทิศทางการศึกษาแนวมงฟอรต พัฒนาอัจฉริยภาพผูเรียนเต็มตามศักยภาพ สื่อสารภาษา

สากล สรางสรรคนวัตกรรมการศึกษาดวยมาตรฐานคุณภาพสากล” ซึ่งเกิดจากวิเคราะหสภาพปญหา วิเคราะหจุดแข็งจุดออน ผลการจัดการศึกษาที่ผานมา โดยการศึกษาขอมูล

สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา มาตรฐานการศึกษาของมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย แนวทางการพัฒนา

ของสถานศึกษาและแนวทางการปฏิรูปการศึกษาท่ีทางภาครัฐกําหนดและจัดประชุมระดมความคิดเห็นจากบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อรวมกันวางแผนกําหนดทิศทางการพัฒนาที่มุง

หมายดําเนินการตอไปในอนาคต สังเคราะหเปนนโยบายระดับตาง ๆ ไดแก เปาหมาย วิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร กลยุทธ จัดทําเปนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน

พ.ศ.2560 – 2564 รวมท้ังแผนปฏิบัติการประจําปใหสอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพ เสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน โดยมีนโยบายที่เกี่ยวของ ไดแก

ยุทธศาสตรท่ี 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนใหมีมาตรฐานสากล   กลยุทธท่ี 2.2 จัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล   กลยุทธที่ 2.5 พัฒนาสื่อ/เทคโนโลยี เพื่อการ

เรียนรูยุค Digital Age   ยุทธศาสตรที่ 3 เสริมสรางระบบการบริหารจัดการศึกษาตามหลักมาตรฐานสากลและหลักธรรมาภิบาล  กลยุทธที่ 3.1 พัฒนาระบบการบริหารโรงเรียนสูความ

เปนเลิศ  ยุทธศาสตรที่ 4 เรงรัดการบริหารทรัพยากรมนุษยใหเปนระบบและมีประสิทธิภาพ  กลยุทธที่ 4.1 พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย และวัฒนธรรมองคกร   กลยุทธที่ 4.4

เพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนาทางวิชาชีพ     ยุทธศาสตรท่ี 5 เสริมสรางและขยายเครือขายความรวมมือตางๆ กับทุกภาคสวนทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อยกระดับคุณภาพการ

ศึกษา  กลยุทธท่ี 5.1 ขยายเครือขายความรวมมือระหวางโรงเรียนกับองคกร หนวยงานตาง ๆ  ยุทธศาสตรที่ 6 ยกระดับการพัฒนาอัจฉริยภาพผูเรียนเต็มตามศักยภาพ  กลยุทธที่ 6.4

พัฒนาศักยภาพครูสูความเปนเลิศของผูเรียน   ยุทธศาสตรท่ี 7 พัฒนานวัตกรรมการศึกษาใหมีคุณภาพมาตรฐานสากล   กลยุทธที่ 7.4   พัฒนาระบบและกระบวนการ การอนุรักษ
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พลังงานและส่ิงแวดลอมใหมีคุณภาพมาตรฐานสากล อีกท้ังมีการสนับสนุนองคประกอบตาง ๆ เพื่อดําเนินการใหสอดคลองตามแผนพัฒนาคุณภาพ มีการจัดสรรงบประมาณ การระดม

ทรัพยากรอยางเพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งการกําหนดรูปแบบการพัฒนาอยางเปนระบบ อีกท้ังจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู อยางมีคุณภาพ

และจัดระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน

            พรอมกันนี้ โรงเรียนยังไดกําหนดผูรับผิดชอบของหนวยงาน/ฝาย ตามโครงสรางการบริหารของโรงเรียนที่ครอบคลุมภาระงานตาง ๆ เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวในแผน

งาน โครงการและกิจกรรมตาง ๆ มีการวางแผน การดําเนินงาน การกํากับติดตามความกาวหนา ประเมินและสรุปผลการดําเนินงานเพื่อนําผลที่ไดไปปรับปรุงการดําเนินงานให

สอดคลองกับวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ พันธกิจและวิสัยทัศนที่กําหนด รวมท้ังปรับปรุงประสิทธิภาพเพื่อประสิทธิผลการบริหารจัดการที่เปนระบบครบวงจร PDCA สนับสนุนใหมีการ

ทบทวนแนวทางการดําเนินงานไปสูการบรรลุตามวิสัยทัศน พันธกิจที่ระบุไวในแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนสามารถยกระดับคุณภาพไปสูองคกรมาตรฐานสากล มีการเผยแพรวิสัย

ทัศน พันธกิจ ใหแกบุคลากร คณะกรรมการบริหารโรงเรียน และผูปกครองใหไดรับทราบผานวิธีการที่หลากหลาย เชน การประชุม การนําเผยแพรผานทางหนาเว็บไชดของโรงเรียน

เปนตน นอกจากนี้ยังมีการเผยแพรและประชาสัมพันธความโดดเดนของโรงเรียนผานสื่อตาง ๆ ไดแก จุลสารรายเดือน วารสารรายภาคเรียน หนาเว็บไซดโรงเรียน การประชาสัมพันธ

เสียงตามสาย การจัดบอรดและทําเนียบคนเกง  Facebookของโรงเรียน รวมท้ัง Facebook ของหนวยงานตาง ๆ อีกดวย

2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา

      โรงเรียนมีโครงสรางการบริหารครอบคลุมการดําเนินงานทั้งระบบ แบงเปน 7 ฝาย ไดแก ฝายวิชาการ, ฝายปกครอง, ฝายกิจกรรม, ฝายบริหารทั่วไป, ฝายอาคารสถานที่, ฝาย

ธุรการ-การเงิน และสํานักผูอํานวยการ ผูบริหารยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร รวมท้ังการบริหารแบบมีสวนรวม ในการทํางานรวมกันเพื่อบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว มีการกําหนด

อํานาจ ภาระหนาที่ จัดแบงงาน ความรับผิดชอบรวมท้ังการกําหนดตัวบุคลากรท่ีจะปฏิบัติในแตละหนาที่อยางเหมาะสม การทํางานของทุกฝายเปนไปในทิศทางที่สงเสริมใหเกิดผล

สําเร็จตามที่กําหนดไว และมีติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตาง ๆ อยางเปนระบบ จัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และรายงานผลการประเมินตนเอง เพื่อสะทอนผลการ

ดําเนินงานทุกภาคสวนในโรงเรียน

             โรงเรียนมีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน มีรายละเอียดละเอียดแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่นําไปสูการพัฒนาได

อยางแทจริง มีการแตงตั้งคณะกรรมการดํา เนินการในแตละระดับ ตั้งแตคณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะกรรมการที่ปรึกษาผูอํานวยการ คณะกรรมการฝายตางๆ และคณะ

กรรมการดําเนินการโครงการ/กิจกรรมอยางชัดเจน   มีการนําเสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําป ตอคณะกรรมการบริหารโรงเรียนใหความเห็นชอบ และนํา

แผนปฏิบัติการประจําปไปสูการปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาท่ีโครงการ/กิจกรรมกําหนดไว มีการติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอยางตอเน่ือง โดยมีการติดตามการ

ดําเนินงานของผานการประชุมของหนวยงานและการสรุปผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม เพื่อนําผลการดําเนินงานที่ไดไปปรับปรุงพัฒนางานอยางตอเน่ือง ซึ่งในปการศึกษา

2563 น้ี ไดมีการสงบุคลากร จํานวน 5 คน เขารวมการอบรมปรับระบบประกันคุณภาพภายในใหเปนไปตามมาตรฐานหนวยงานตนสังกัด ป 2564 รุนที่ 1 ซึ่งจัดโดยบริษัทแพลน เทรน

น่ิง แอนด คอนซัลแทนท จํากัด เมื่อวันท่ี 20-21 มีนาคม พ.ศ. 2564 เพื่อการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน ตามมาตรฐานใหมที่หนวยงานตนสังกัดกําหนด และมีการจัดอบรม

การเขียนโครงการยุคใหม แบบมุงผลลัพธ สําหรับคณะผูรวมบริหารและบุคลากรท่ีเก่ียวของ เมื่อวันที่ 20-21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความเขาใจในการ

เขียนแผนงาน โครงการและกิจกรรม สามารถเลือกใชเครื่องมือการประเมินแผนงาน โครงการและกิจกรรมไดอยางเหมาะสม และเพื่อใหการจัดทําโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติการ

ประจําป ประจําปการศึกษา 2564 มีการดําเนินการใหถูกตอง สอดคลองกับแผนการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน รวมทั้ง วิสัยทัศน พันธกิจและเปาหมายที่โรงเรียนกําหนด

        ดานการบริหารอัตรากําลังของบุคลากร แตละหนวยงานมีการวิเคราะหอัตรากําลังอยางเปนระบบและเหมาะสม มุงเนนการสรรหาบุคลากรที่มีความรูความสามารถที่เหมาะสมกับ

ตําแหนง มีการวางแผนการทดแทนตําแหนงเพ่ือใหมีจํานวนครูและบุคลากรท่ีเพียงพอและเหมาะสมทุกป มีการทําคําสั่งแตงตั้งครูและบุคลากรอื่น ๆ ในการทําหนาที่ตาง ๆ อยาง

ชัดเจน 

        ดานทรัพยากรทางการศึกษา มีการกําหนดจํานวนอาคารเรียน อาคารประกอบการ หองเรียน และหองปฏิบัติการตาง ๆ ใหมีจํานวนที่เพียงพอตอผูใชงาน โดยโรงเรียนมีอาคารทั้ง

ส้ิน จํานวน 22 หลัง โดยทุกอาคารไดรับการตรวจสอบประจําปเพื่อความปลอดภัยของผูใชงาน แบงออกเปนอาคารเรียน จํานวน 5 หลัง มีหองเรียนจํานวน 131 หอง อาคารประกอบ

จํานวน17 หลัง และพ้ืนที่ปฏิบัติกิจกรรมและนันทนาการตาง 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 ศูนยฟตเนส จํานวน 1 ศูนย หองจัดคลาสออกกําลังกาย จํานวน 1 หอง สวนสุขภาพ จํานวน 1 สวน สวนกาญจนาภิเษก จํานวน 1 สวน หองสมุด

จํานวน 3 หองมีจํานวน 3 หอง โดยมีระบบจัดการทรัพยากรสารสนเทศท่ีทันสมัยดวยระบบโปรแกรมหองสมุดอัตโนมัติ PMB ซึ่งเปนระบบที่ไดมาตรฐานสากล มีขนาดพื้นที่ 1,152

ตารางเมตร จํานวน 1 หอง หองสมุดขนาดพื้นที่ 80 ตารางเมตร จํานวน 1 หอง หองสมุดขนาดพื้นที่ 140 ตารางเมตร จํานวน 1 หอง มีจํานวนหนังสือรวมทั้งหมด 83,846 เลม  สื่อ

เสริมทักษะ จํานวน 313 ชุด และเคร่ือง iPad มีเครื่อง iPad สําหรับทํากิจกรรมเสริมทักษะ จํานวน 25 เครื่อง สําหรับทํากิจกรรมเสริมทักษะ จํานวน 15 เครื่อง มีหองคอมพิวเตอร

จํานวน 10 หอง หองปฏิบัติทางวิทยาศาสตร จํานวน 3 หอง หองศูนยพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร จํานวน 1 หอง มีเครื่อง ศูนยปฏิบัติการ ACT AI Lab จํานวน 1 ศูนย ซึ่ง

ภายในศูนยแบงเปน 3 หอง ไดแก หอง Robotics Lab หอง Creative Lab และหองโรงประลองตนแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) เพื่อใชพัฒนากิจกรรมสําหรับผูเรียนใหมี

ทักษะดานวิศวกรรม มีความคิดสรางสรรค สามารถออกแบบและสรางช้ินงานโดยการใชเครื่องมือทางวิศวกรรม และเครื่องมือวัดทางวิทยาศาสตร   รวมทั้งเกิดแรงบันดาลใจและสนใจที่

จะมีอาชีพเปนวิศวกรหรือนวัตกรในอนาคต หองฟสิกส จํานวน 1 หอง หองเคมี จํานวน 1 หอง หองเคมีสีเขียว จํานวน 1 หอง หองดนตรีไทย/สากล/นาฏศิลป จํานวน 53 หอง หอง

ศิลปะ จํานวน 4 หอง หองคหกรรม จํานวน 1 หอง หองงานฝมือเย็บปกถักรอย จํานวน 1 หอง หองเรียนกอลฟ จํานวน 1 หอง หองเรียนเทควันโด จํานวน 1 หอง หองเรียนแจซแดนซ

จํานวน 1 หอง หองเรียนสแต็ก จํานวน 1 หอง หองกิจกรรมครอสเวิรด จํานวน 1 หอง หอประชุม จํานวน 2 หอง หองประชุมขนาดตาง ๆ จํานวน 12 หอง หองพยาบาล จํานวน 30

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 นอกจากน้ี โรงเรียนยังมีศูนยการเรียนรูพลังงาน สิ่งแวดลอม และเศรษฐกิจ

พอเพียง ซึ่งภายในจะแบงเปนสถานียอย 15 สถานี ไดแก สถานีบดยอยกิ่งไม/ปุยหมัก สถานีนํ้ามันไบโอดีเซล สถานีบําบัดนํ้าเสีย สถานีแกสชีวภาพ สถานีปุยอัดเม็ด สถานีนํ้าหมัก

ชีวภาพ/ EM Ball สถานีเพาะเลี้ยงไสเดือน สถานีเตาเผาถานไรควัน สถานีพลังงานแสงอาทิตย สถานีแปลงผักไฮโดรโปนิกส สถานีแปลงผักปลอดสารพิษ สถานีแปลงนาสาธิต สถานีสวน

สมุนไพร สถานีเพาะเลี้ยงเห็ด สถานีเพาะเลี้ยงไกไข เปดไข เพื่อใหผูเรียนและบุคคลภายนอกที่มีความสนใจไดมาศึกษาหาความรูเกี่ยวกับพลังงาน สิ่งแวดลอม และเศรษฐกิจพอเพียง

รวมท้ังมีการติดต้ังระบบ WIFI ทั่วทั้งโรงเรียน เพ่ือเปนชองทางในการศึกษาเรียนรูของผูเรียนและสงเสริมการทํางานของบุคลากร

       ดานการจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ไดมีการทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางชัดเจน ทั้งทางดานวิชาการ ดานพฤติกรรมและดานอื่น

ๆ (ผลการคัดกรอง ผูเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6  รอยละ 99.61 ไมมีปญหาดานการเรียน รอยละ 99.99 ไมมีปญหาดานพฤติกรรม รอยละ 99.98
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ไมมีปญหาดานอ่ืน ๆ เชน (ชอบเลนคนเดียว, เก็บตัว, ซึมเศรา, เบี่ยงเบนทางเพศ, สมาธิสั้น, ออทิสติก, LD) สวนผูเรียนที่ตองพัฒนาดานการเรียน ครูประจําชั้นไดนําผูเรียนเขารวม

กิจกรรมรักการอานของศูนยวิทยบริการ สงผลใหผูเรียนมีความสามารถในการอานเพิ่มขึ้น ทางดานพฤติกรรม ผูเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง ครูประจําชั้นไดมีการประสานผูปกครองและ

คณะครูในระดับช้ันในการชวยกันดูแล แกปญหาและปรับพฤติกรรม สงผลใหผูเรียนมีพฤติกรรมที่ดีขึ้น สามารถอยูรวมกับผูอื่นได ทางดานอื่น ๆ ในการดูแลชวยเหลือ จะเปนการ

ประสานงานกันระหวางครูประจําชั้น ผูปกครองและผูเชี่ยวชาญ สําหรับผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ทางโรงเรียนมีแผนงานสําหรับการจัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อชวยสนับสนุนและ

พัฒนาใหผูเรียนมุงสูความเปนเลิศ ไดแก งานสงเสริมและพัฒนาศักภาพผูเรียน   ที่ชวยสงเสริมและสนับสนุนใหผูเรียนที่มีความสามารถทางดานวิชาการและดานอื่น ๆ   ในการเขารวม

การแขงขันทางวิชาการในรายการตาง ๆ โครงการสงเสริมศักยภาพดานคณิตศาสตร โครงการพัฒนานักเรียนหองเรียน STEM KIDS(ประถม) โครงการพัฒนานักเรียนหองเรียนพิเศษ

วิทยาศาสตร (มัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย) โครงการแขงขัน Robot (ACT Robot Club) งานเพื่อความเปนเลิศทางดานกีฬาสแต็ก งานสงเสริมศักยภาพนักเรียนผูมี

ความสามารถพิเศษดานทัศนศิลป โครงการสรรคสรรพวาทศิลป กิจกรรม Music Festival 2020 กิจกรรม ACT Music Award 2020 งานวงโยธวาทิต งานออเคสตรา งานคณะนักขับ

รองประสานเสียง งานวงดนตรีสตริงคอมโบ งานวงดนตรีไทย กิจกรรมฝกซอมนักกีฬาปนหนาผา กิจกรรมฝกซอมนักกีฬาเทนนิส กิจกรรมฝกซอมนักกีฬาเทควันโด กิจกรรมฝกซอม

นักกีฬาเทเบิลเทนนิส

         ในสวนของระบบนิเทศภายใน ทางโรงเรียนไดดําเนินการใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 มีการจัด

ทํามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน วิเคราะหมาตรฐานและตัวบงช้ี มีการแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน เพื่อรวมกันกําหนดคาเปาหมายของแตละตัวบงชี้ทุกมาตรฐาน

พรอมท้ังกํากับติดตามการดําเนินงานในแตละมาตรฐาน ทั้งนี้ มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนรวมทั้งคาเปาหมายของทุกมาตรฐาน ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร

โรงเรียน ในการประชุมคร้ังท่ี 1/2563 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 งานประกันคุณภาพการศึกษาไดมีการติดตามงาน และจัดท บันทึกรายงานผลการติดตาม มีการนําผลการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนจากจุดที่ควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนาของแตละมาตรฐาน มาวิเคราะหหาแนวทางการปรับปรุง แกไข เพื่อวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ในปถัดไป

            โรงเรียนมีการนําขอมูลมาใชในการพัฒนาสถานศึกษา โดยในการดําเนินการโครงการ/กิจกรรมตาง ๆ      มีการกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จและรูปแบบการประเมินตามตัวชี้วัด

ท่ีเหมาะสมและสอดคลอง หนวยงานท่ีเกี่ยวของมีการสรุปผลการดําเนินงานที่สะทอนขอมูล อุปสรรค ปญหาจากการดําเนินการ ซึ่งนําไปสูการใชประโยชนในการปรับปรุงพัฒนาในครั้ง

ตอไปไดอยางเหมาะสม

               โรงเรียนเนนการบริหารแบบมีสวนรวม บุคลากรจากทุกหนวยงานมีสวนรวมในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนาและรวมรับผิดชอบตอการจัดการศึกษาผานการจัดทําแผนงาน

โครงการและกิจกรรมตาง ๆ อีกทั้ง มีการเปดโอกาสใหมีผูแทนจากหนวยงานภายนอก เขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการโรงเรียน ไดแก คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ประกอบดวย

ผูทรงคุณวุฒิ ผูแทนครู และผูแทนผูปกครอง โดยคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมีความรู ความเขาใจในบทบาทหนาที่ตามที่กฎหมาย มีการใหความเห็นชอบ ใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการ

บริหารจัดการ การดําเนินงาน ตลอดจนมีการกํากับ ติดตาม ดูแล เพ่ือใหเกิดการพัฒนาตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนอยางตอเน่ือง นอกจากน้ี ทางโรงเรียนยังเปดโอกาสใหผูปกครอง

และชุมชนไดมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนผานกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ ไดแก การเขารวมเปนคณะกรรมการเครือขายผูปกครอง การอบรมผูเรียนโดยเจาอาวาสนัก

บุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต กิจกรรมสายสัมพันธบาน โรงเรียนสูชุมชน มีการทําแบบสํารวจความคิดเห็นกับผูมีสวนเกี่ยวของ (Stakeholder) ไดแก ผูเรียน ผูปกครอง

บุคลากรและชุมชน เพื่อใหทราบขอมูลในการแกไขปรับปรุงและพัฒนาท้ังดานดานงานบริหารวิชาการ ดานงานบริหารงบประมาณ ดานงานบริหารบุคคล และดานงานบริหารทั่วไป

หลักสูตร ซ่ึงในปการศึกษา 2563 เกิดสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทําใหโรงเรียนตองมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนเปนแบบ

ผสม ระหวาง On Site กับ Distance Learning ในรูปแบบ On Site กับ Online ซึ่งโรงเรียนไดมีการทําแบบสํารวจความคิดเห็นในประเด็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนออนไลน

เพ่ือนําความคิดเห็นของผูมีสวนเกี่ยวของมาวิเคราะหหาแนวทางจัดการเรียนการสอนของครูแบบผสานวิธีรวมทั้งการแกไขปญหา เพื่อผลการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพและยั่งยืน

2.3   ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย

           โรงเรียนไดมีการกําหนดนโยบายเพื่อพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพของผูเรียนรอบดาน ไวในพันธกิจขอที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนใหมีมาตรฐานสากล และพันธกิจ

ขอท่ี 5 ยกระดับการพัฒนาอัจฉริยภาพผูเรียนเต็มตามศักยภาพ และโรงเรียนไดมีการวางแผนในการกําหนดนโยบายเพื่อสงเสริมพัฒนาผูเรียนดานทักษะวิชาการ ตามที่ระบุไวในเปา

หมายขอที่ 2 ผูเรียนมีคุณภาพมาตรฐานสากลและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น เปาหมาย   ขอที่ 5 โรงเรียนมีเครือขายความรวมมือตาง ๆ กับทุกภาคสวนทั้งภายในและภายนอก

ประเทศ เพ่ือยกระดับ    การพัฒนาคุณภาพการศึกษา และเปาหมายขอท่ี 6 ผูเรียนมีการพัฒนาอัจฉริยภาพไดเต็มตามศักยภาพที่มีประสิทธิภาพ และมีการนํานโยบายเชื่อมตอหลักสูตร

สถานศึกษาอยางสอดคลอง ซึ่งปจจุบันโรงเรียนยึดถือหลักสูตรสถานศึกษาฉบับปรับปรุงลาสุดตั้งแตปการศึกษา 2560 เปนตนมา

            ท้ังนี้ โรงเรียนไดดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการ ท่ีประกอบดวยผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย ไดแก ผูอํานวยการโรงเรียน ผูชวยผูอํานวยการฝายวิขาการ หัวหนากลุมสาระการ

เรียนรู หัวหนางานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ รวมทั้งมีการทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการงานบริหารหลักสูตรและนิเทศการสอน เพื่อกํากับติดตาม จัดทําและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่มี

โครงสราง องคประกอบของหลักสูตรครบถวน สอดคลองกับวัตถุประสงคของแผนการศึกษาชาติ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรู

และตัวช้ีวัดฯ (ฉบับปรับปรุงพ.ศ2560) ตอบสนองตอวิสัยทัศน พันธกิจและจุดเนนของสถานศึกษา ผานความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและนํามาสูการปฏิบัติของครูผู

สอน โดยการนําไปจัดทํามาตรฐานการเรียนรู ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู และออกแบบหนวยการเรียนรูที่สอดคลองกับมาตรฐาน มีการกําหนดรายวิชาพื้นฐาน รายวิชาเพิ่มเติมและ

กิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่เหมาะสมตามโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา เนื้อหาหลักสูตรในทุกกลุมสาระการเรียนรูมีความครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดความสําเร็จและมีความ

เหมาะสมกับผูเรียนกลุมปกติ แตสามารถปรับเปลี่ยน ยืดหยุนสําหรับผูเรียนกลุมท่ีมีความตองการพิเศษได มีการติดตามประเมินผลการใชหลักสูตรสถานศึกษาจากผูที่เกี่ยวของ มีการ

เชิญผูเช่ียวชาญเฉพาะสาขาวิชามาเปนท่ีปรึกษาใหคําแนะนําเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรและการพัฒนากระบวนการเรียนรู เพื่อนําขอมูลผลการประเมินไปทบทวนและปรับปรุงหลักสูตร

สถานศึกษารวมทั้งการพัฒนาครูผูสอน ทั้งนี้ ในปการศึกษา 2563 ทางโรงเรียนไดมีการทําบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ ระหวางโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีกับศูนยเทคโนโลยี

โลหะและวัสดุแหงชาติ เพื่อพัฒนาทักษะดานหุนยนตและปญญาประดิษฐของนักเรียน รวมถึงเปดศูนยปฏิบัติการ ACT AI Lab เมื่อวันศุกรที่ 9 ตุลาคม 2563   รวมทั้งการพัฒนา

หลักสูตรและการจัดอบรม STEM education โดยการนําตนแบบสื่อการสอน smart hydroponics และตนแบบสื่อการสอน projectile มาบูรณาการกับหลักสูตรหลักเพื่อการเรียน

แบบ project-based learning ในระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลายทุกแผนการเรียน มีการปรับรายวิชาเพิ่มเติมเพื่อเนนความรูและทักษะทางดานหุนยนตและปญญาประดิษฐ

เชน วิชากาวแรกสูหุนยนต, ไขความลับระบบจักรวาล, มหัศจรรยปญญาประดิษฐ, หุนยนตเพื่ออุตสาหกรรมและปรัชญากับปญญาประดิษฐ แผนการเรียนจัดการธุรกิจ มีการจัดทํา

หลักสูตรศิลปะการประกอบอาหารและอุตสาหกรรมบริการ เพ่ือชวยสงเสริมและเตรียมผูเรียนสูการประกอบอาชีพหรือศึกษาตอ ในสาขาวิชาชีพที่ตนถนัดมีความรู เปดโอกาสใหผูเรียน

ไดรับประสบการณ ฝกทักษะ และเตรียมความพรอมและคุณลักษณะท่ีจําเปนของแตละอาชีพใหกับผูเรียน เปนตน  มีการปรับรายวิชาเพิ่มเติมใหมีความนาสนใจ ทันสมัยและเหมาะสม

กับสภาพสังคมและความตองการของผูเรียน เพื่อพัฒนาไปสูการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น
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         ในสวนของการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนดําเนินการประเมินผลการใชหลักสูตรจากการจัด    การเรียนการสอน โดยสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน และผู

ปกครอง นําผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนใหเหมาะสม สอดคลองกับความตองการของผูเรียนและชุมชนอยางมีประสิทธิภาพ สรางความมั่นใจ

ใหทุกฝายที่เก่ียวของไดวา โรงเรียนไดดําเนินการพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางรอบดาน ท้ังดานวิชาการ คุณลักษณะที่พึงประสงค สมรรถนะสําคัญของผูเรียนครบถวนทุกกลุมเปาหมาย

         นอกจากการเรียนการสอนตามหลักสูตรแลว ในสวนของกิจกรรมเสริมหลักสูตร โรงเรียนไดใหความสําคัญในเรื่องดังกลาว โดยไดมีการกําหนดไวในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ของโรงเรียน พ.ศ. 2560 – 2564 ยุทธศาสตรท่ี 6 วาดวย ยกระดับการพัฒนาอัจฉริยภาพผูเรียนเต็มตามศักยภาพ โดยมีกลยุทธที่ 6.2 พัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่

พัฒนาอัจฉริยภาพผูเรียนสูความเปนเลิศ แมวาในปการศึกษา 2563 จะเกิดสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทําใหเกิดขอจํากัดหลายประการ

สําหรับการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรใหแกผูเรียน แตอยางไรก็ตาม ในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ทางโรงเรียนไดคํานึงถึงความปลอดภัยของผูเรียนและการปฏิบัติตามมาตรการการปองกัน

โรคระบาดอยางเครงครัด ซึ่งในปการศึกษา 2563 มีการจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมทักษะผูเรียนในดานวิชาการ ไดแก งานสัปดาหวันวิทยาศาสตร โครงการพัฒนานักเรียนหองเรียน

STEM KIDS (ระดับประถมศึกษาศึกษา) ซึ่งมีการจัดกิจกรรม STEM Activities ในรูปแบบบูรณาการ STEM Education อาทิเชน กิจกรรม Bridge of hope กิจกรรม Water Tower

กิจกรรม STEM Day Camp ซึ่งมีการแบงกิจกรรมเปนฐาน เนนการนํากระบวนการสะเต็มศึกษา มาใชในชีวิตประจําวัน     ที่ใชพัฒนาการคิดแกปญหาอยางสรางสรรคโครงการพัฒนา

นักเรียนหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร (ระดับมัธยมศึกษาตอนตน) โครงการพัฒนานักเรียนหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) กิจกรรมปนรักปนนํ้าใจสูนอง (นํา

ความรูดานสะเต็มศึกษา ไปเผยแพรใหนักเรียนและครูโรงเรียนอื่น ๆ )โครงการแขงขัน Robot (ACT Robot Club) นอกจากน้ี สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

(สสวท.) รวมกับศูนยพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ไดมีการจัดกิจกรรมสงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรผาน

ระบบออนไลน โปรแกรม ZOOM ในหัวขอกิจกรรม ของเลนแมเหล็ก, ความจริงมีเพียงหนึ่งเดียว และ กลม กลม กับคณิตศาสตร   มีการนําผูเรียนแผนการเรียนหองเรียนพิเศษ

วิทยาศาสตร ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน.ทํากิจกรรม MATH & SCIENCE DAY CAMP จัดโดยคณาจารยจากคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นําโดย

รศ.ดร.วรรณพงษ   เตรียมโพธิ์ โดยไดเรียนรูผานกิจกรรมตอไปนี้ กิจกรรม "STEM Brain Exercise", กิจกรรม "Forensic STEM", กิจกรรม "นักสืบไอโอดีน", กิจกรรม “Materials

Chemistry PM2.5 ฝุนมรณะ” และกิจกรรม “เคมี สวยชวยได Cosmetics” โครงการสรรคสรรพวาทศิลป มีการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “พูดสรางสรรค” เพื่อชวยสงเสริมและ

พัฒนาผูเรียนที่มีทักษะดานการพูด ไดรับการฝกฝนในการพูดในท่ีสาธารณะไดอยางมีประสิทธิภาพ

              ดานส่ิงแวดลอม จัดกิจกรรมสงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอม โดยการใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง ไดแก การทํา EM Ball การเพาะเลี้ยงไสเดือนเพื่อกําจัดขยะอินทรีย เพื่อ

เปนการปลูกฝงการอนุรักษสิ่งแวดลอมใหกับผูเรียนอยางมีประสิทธิ

              ดานสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ไดมีผูเรียนไดมีการเขารวมกิจกรรมจิตอาสาท้ังในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  เพื่อทําหนาที่อาสาสมัครตามจุดคัดกรองตางๆ รณรงค

ใหผูเรียนปฏิบัติตนตามมาตรการการรักษาความปลอดภัยในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)และการปฏิบัติเปนแบบอยางที่ดี เชน การลางมือ

การใชเจลลางมือ การใสหนากากอนามัยอยางถูกวิธี  การท้ิงขยะใหถูกท่ี การขึ้นเรียนใหตรงตอเวลา รวมทั้ง การอํานวยความสะดวกดานการจราจรในชวงเชา ใหกับผูปกครองและผู

เรียนท่ีเดินทางมาโรงเรียน เปนตน นอกจากนั้น ยังมีการจัดกิจกรรมสายสัมพันธบาน โรงเรียนสูชุมชน สําหรับผูเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 เพื่อสงเสริม

ความรวมมือระหวางผูปกครอง ผูเรียน ครูและชุมชนในการทํากิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอสังคม การเขารวมกิจกรรมคายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมสําหรับผูเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาป

ท่ี5และ6 จํานวน 36 คน ณ วัดนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 

             ดานการสงเสริมสุนทรียภาพของผูเรียน มีกิจกรรมการแสดงผลงานทางดานดนตรีของผูเรียน ไดแก การแสดงปดคอรสและการแสดงดนตรี “ACT Music on Friday”

กิจกรรมการฝกซอมวงโยธวาทิต วงออเคสตรา คณะนักขับรองประสานเสียง วงดนตรีสตริงคอมโบ วงดนตรีไทย กิจกรรมการฝกซอมกีฬาสแต็ก กีฬาปนหนาผา กีฬาเทนนิส กีฬาเทควัน

โด กีฬาเทเบิลเทนนิส กีฬาวายนํ้า กีฬาฟุตบอล กีฬาบาสเกตบอล ในสวนของศิลปะ มีกิจกรรมสงเสริมศักยภาพนักเรียนผูมีความสามารถพิเศษดานทัศนศิลป

         โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่ประกอบดวยโครงสรางและองคประกอบของหลักสูตรครบถวนสอดคลองกับวัตถุประสงคของแผนการศึกษาชาติ หลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551   และมาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัดฯ (ฉบับปรับปรุงพ.ศ. 2560) สอดคลองกับความตองการของชุมชน ตอบสนองตอวิสัยทัศน พันธกิจและจุดเนนของ

สถานศึกษา มีการกําหนดเวลาเรียนเหมาะสมกับระดับช้ันและครูผูสอนไดมีการนําหลักสูตรสถานศึกษาแยกตามกลุมสาระการเรียนรูที่ตนรับผิดชอบ ไปจัดทํามาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้

วัด สาระการเรียนรูและหนวยการเรียนรูในรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมไดอยางเหมาะสม มีหลักสูตรที่ตอบสนองตอความตองการของผูเรียนตามความถนัดและความสนใจ ใน

แผนการจัดการเรียนรูมีการวางแผนการจัดเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ เนนทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห การทํางานเปนทีม มีการจัดทําผลงานและโครงการที่ใหผูเรียนได

เรียนรูจากการลงมือปฏิบัติจริง มีการวางแผนการทํางานอยางเปนขั้นตอน และรูจักการแกไขปญหา

2.4   พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ

           โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีใหความสําคัญกับบุคลากร ซึ่งเปนทรัพยากรท่ีสําคัญท่ีสุด ในการบริหารจัดการ จึงไดมีการกําหนดนโยบายดานการพัฒนาครูและบุคลากรไวอยางชัดเจน

โดยในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ไดมีการระบุไวในพันธกิจ ขอท่ี 3 พัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษยของโรงเรียนเปนระบบและมีประสิทธิภาพ และ

ยุทธศาสตรท่ี 4 เรงรัดการบริหารทรัพยากรมนุษยใหเปนระบบและมีประสิทธิภาพ   ซึ่งทางโรงเรียนไดมีการสงเสริมใหครูและบุคลากรไดมีการพัฒนาตนเองในดานมาตรฐานวิชาชีพและ

ทักษะในการทํางานอยางตอเนื่อง เชน การศึกษาตอในระดับปริญญาโท การอบรม การสัมมนา การศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูทั้งภายในประเทศและตางประเทศ การจัดทําผล

งานทางวิชาการ และเขารวมประกวดผลงาน รางวัลดีเดนดานตาง ๆ เปนตน และไดมีการกําหนดรูปแบบเพื่อสงเสริมศักยภาพครู บุคลากรใหมีจรรยาบรรณและเปนแบบอยางที่ดีอยาง

ชัดเจนและตอเน่ือง  โดยไดมีการจัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมใหครูและบุคลากร ปการศึกษาละ1 ครั้ง มีการสงเสริมใหครูและบุคลากรเขารวมพิธีทางศาสนาที่ตนนับถือ ซึ่งผล

จากการดําเนินงานตามแผนงานพัฒนาบุคลากร ปการศึกษา 2563 ครูและบุคลากรของโรงเรียนสวนใหญไดเขารับการอบรม สัมมนาใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ทั้งในรูปแบบการ

อบรมออนไลนและการอบรม สัมมนาตาง ๆ เชน การอบรมเรื่อง การปฏิบัติสําหรับสถานศึกษาในการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19ใหแกบุคลากรทั้งโรงเรียน การอบรมเชิง

ปฏิบัติการหลักสูตร STEM Education ตนแบบสื่อการสอน Agricultural Technology สําหรับครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร โดย ดร. สิทธิกร ลาภาพงศ การอบรมเชิง

ปฏิบัติการครูผูสอนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร สําหรับศูนยพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร สําหรับครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร โดยวิทยากรจาก

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การอบรมดูแลนักเรียนของครูใหสอดคลองกับสิทธิเด็ก โดย ทนายกวี  ประพิณวงศ  ที่ปรึกษาดานกฎหมาย  การอบรม เรื่อง การทํา

โครงงานวิทยาศาสตร สําหรับครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรฯเพื่อเปแนวทางในการจัดการเรียนการสอนและจุดประกายแนวคิดในการพัฒนาผูเรียนใหเกิดการเรียนรูอยาง

เต็มศักยภาพผานโครงงานวิทยาศาสตร โดยมี มาสเตอรวสุรัตน สิริจําลองวงศ การอบรม เรื่องGarden and Electronics Components (ตูสมารทฟารม) โดยศูนยเทคโนโลยีโลหะและ

วัสดุแหงชาติ (MTEC) เพ่ือใหความรูแกครูผูสอนวิชาวิทยาศาสตร คอมพิวเตอร และคณิตศาสตร เรื่องการเก็บขอมูลสถิติตางๆแลวนําผลมาวิเคราะหการเจริญเติบโต      ของพืช  งาน

วัดผลและวิจัยไดจัดการอบรมใหกับครูผูสอนทุกกลุมสาระการเรียนรู เร่ือง "การวัดและประเมินตามสภาพจริง (RE)DESIGN ในยุค NEW NORMAL" โดยมี ผศ.ดร.มนตา ตุลยเมธาการ
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อาจารยภาควิชาวัดผลและวิจัยการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปนวิทยากรใหความรู ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ไดเขารับการอบรมออนไลนจากทาง

ศูนย Bell UK ในหลักสูตร Managing the Class with Confidence in English หลักสูตร Understanding Mediation หลักสูตร Reading & Listening in the 21st Century

Secondary Classroom และหลักสูตร Developing Online Teaching Skills ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูศิลปะไดเขารวมอบรมโครงการสงเสริมและพัฒนาทักษะวิชาชีพผูเรียน

ดาน นาฏศิลป ดนตรี คีตศิลปและทัศนศิลปท่ีสอดคลองกับศตวรรษท่ี 21 ในสวนของกิจกรรมท่ี 3 โครงการคายศิลปะของคณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กลุมสาระการเรียนรู

ศิลปะจัดใหมีการอบรมเชิงปฏิบัติการเซรามิค(เครื่องปนดินเผา) ใหกับคณะครูกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ เพื่อเปนการรีสกิล โดยมีมาสเตอรณิพัฒน  เลิศมงคล เปนวิทยากรใหการอบรม

ในหัวขอ "ความรูเบื้องตนดินสโตนแวร" ไดแกการใชอุปกรณ /เทคนิคการปน/ขั้นตอนการปน เปนตัวชิ้นงานฝายกิจกรรมมีการจัดอบรมการใช Photo Shop เบื้องตน โดยมาสเตอรจิรา

ยุ แสงวงษวัฒนา  การบันทึกเสียงเบื้องตน โดยมาสเตอรศุภณัฐ ศรีมณี และอบรมการใช Google Site ใหแกบุคลากรในสังกัด โดยมาสเตอรณัฐวุฒิ  ดอกกฐิน  ฝายอาคารสถานที่ ไดมี

การสงบุคลากรเขาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารจัดการอนุรักษพลังงาน สิ่งแวดลอม และการบําบัดนํ้าเสีย ณ  ศูนยปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอม คณะ

วิศวกรรมศาสตร   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน นอกจากนี้ งานนโยบายและแผน สํานักผูอํานวยการ ไดจัดการอบรมการเขียนโครงการยุคใหม แบบมุงผลลัพธ

สําหรับคณะผูรวมบริหารและบุคลากรท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหการจัดทําโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจําป ประจําปการศึกษา 2564 มีการดําเนินการใหถูกตอง สอดคลองกับ

แผนการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน รวมท้ัง วิสัยทัศน พันธกิจและเปาหมายท่ีโรงเรียนกําหนด งานประกันคุณภาพ สํานักผูอํานวยการ ไดมีการสงบุคลากรเขารวมการอบรมสง

เสริมและพัฒนาการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเอกชน รุนที่ 3 จัดโดยสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เพื่อใหสถานศึกษาใชเปน

แนวทางในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาใหมีคุณภาพ

          มีจัดหลักสูตรอบรมเพื่อสงเสริมและพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศใหแกบุคลากรในดานตางๆ   ทั้งดานการเรียนการสอน การประยุกตใชงานตางๆ โดยวิทยากรจาก

หนวยงานศูนยคอมพิวเตอรและวิทยากรจากบริษัทภายนอกตางๆ โดยในปการศึกษา 2563 หนวยงานศูนยคอมพิวเตอรไดมีการจัดอบรมหลักสูตรตางๆ ใหแกบุคลากรของโรงเรียนอัส

สัมชัญธนบุรี ดังนี้

หลักสูตรอบรมภายใน

1. จัดอบรมเรื่อง “การใชงานระบบสารสนเทศของโรงเรียน (SWIS) สําหรับบุคลากรใหม ปการศึกษา 2563” โดย วิทยากรจากศูนยคอมพิวเตอร (มาสเตอร

ผดุงศักดิ์ แสงสวงค) จัดขึ้นวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2563 จํานวนบุคลากรผูเขารวม 12 คน    

2. จัดอบรมหัวขอ “การใชงานหองประชุมรัตน” แกบุคลากรที่สนใจ เพื่อใหสามารถใชอุปกรณตางๆ ภายในหองประชุมไดอยางถูกตอง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11

พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00-15.00 น. โดยมีผูสนใจเขาอบรมจํานวนทั้งส้ิน 12 คน

3. ประสานงานกับทางบริษัท ฮอลลีวูด อินเตอรแนชั่นแนล จํากัด ในการเขามาจัดอบรมการใชงาน LED Touch Screen ที่ทางโรงเรียนไดมีการจัดซื้อและติด

ตั้งจํานวน 11 ชุด ที่แผนการเรียนเรียน English Program ระดับมัธยมศึกษา ใหกับครูไทย และครูตางชาติดังนี้

ครูไทย จัดอบรม วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00-16.00 น. จํานวน 19 คน

ครูตางชาติ จัดอบรม วันที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00-16.00 น. จํานวน 34 คน

หลักสูตรอบรมภายนอก

1. ฝายการศึกษา มูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย รวมกับ บริษัท ชิชาง คอมพิวเตอร (ประเทศไทย) จํากัด จัดกิจกรรม “การศึกษาดูงานและแลก

เปล่ียนเรียนรูดานเทคโนโลยี” ใหแกบุคลากรทางดาน IT ของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ระหวางวันที่ 8-10 ตุลาคม 2563 โดยทางโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีได

สงบุคลากรเขารวมทั้งสิ้น 3 คน

ภราดากฤษฎา งามวงศ            ที่ปรึกษาฝายบริหารทั่วไป

มาสเตอรผดุงศักดิ์ แสงสวงค       หัวหนางานศูนยคอมพิวเตอร

มาสเตอรกิตติ โฆษะธรรมกูล      เจาหนาที่งานศูนยคอมเตอร

         โดยการศึกษาดูงานในคร้ังนี้มุงเนนการศึกษาความกาวหนาทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและระบบเครือขายของบริษัทชั้นนําตางๆ ทางดาน IT เพื่อเปนแนวทางในการนํามา

ประยุกต และพัฒนาศักยภาพของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ตอไป

1. ฝายการศึกษา มูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย รวมกับ บริษัท ชิชาง คอมพิวเตอร (ประเทศไทย) จํากัด และบริษัท ฟอรติเน็ต (ประเทศไทย)

จํากัด จัดสัมมนาในหัวขอ“Workshop Started With The Fortigate Firewall” ซึ่งเปนการอบรมประชุมแบบทางไกล ในวันพฤหัสบดี ที่ 12

พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. โดยทางโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีไดสงบุคลากรเขารวมทั้งสิ้น 3 คน ไดแก

มาสเตอรผดุงศักดิ์ แสงสวงค       หัวหนางานศูนยคอมพิวเตอร

มาสเตอรกิตติ โฆษะธรรมกูล    เจาหนาที่งานศูนยคอมเตอร

มาสเตอรอังศุธร ทองฟก           เจาหนาที่งานศูนยคอมเตอร

         โดยการสัมมนามุงเนนใหเกิดความเขาใจและไดแนวปฏิบัติท่ีถูกตองในเรื่อง การใชงานระบบความปลอดภัยและการปองกันสําหรับโรงเรียน
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           โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีในฐานะท่ีเปนชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ ไดมีการทําความรวมมือกับองคกรและหนวยงานตาง ๆ เพื่อใหเกิดพลังการขับเคลื่อนการแลกเปลี่ยนเรียนรู

ทางวิชาชีพ การแลกเปลี่ยน หรือการเกื้อหนุนในการพัฒนาวิชาชีพครูและพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน ครูในแตละกลุมสาระการเรียนรูมีการประชุมรวมกันเปนประจํา รวมทั้งการจัด

Focus Group Discussion เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสําหรับการหาทางแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้นในการทํางานหรือการสอน โดยกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรฯไดมีการจัดอบรม

ภายในกลุมสาระฯเก่ียวกับการทําโครงงานวิทยาศาสตรสําหรับผูสอน เพื่อเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนและจุดประกายแนวคิดในการพัฒนาผูเรียนใหเกิดการเรียนรูอยางเต็ม

ศักยภาพผานโครงงานวิทยาศาสตรและแลกเปลี่ยนเรียนรูวิธีการสอนและประสบการณสอน

           ดานการเปนชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ ในระดับโรงเรียนและระดับกลุมเครือขาย คณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีไดมีการดําเนินการรวมกับหนวยงานและผูเชี่ยวชาญตาง ๆ

ดังน้ี

1. โรงเรียนไดรับคัดเลือกจากสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี(สสวท.) ใหเปน “ศูนยพัฒนา อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร”

ซ่ึงเปน 1 ใน 2 ของโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร ที่ไดเปนโรงเรียนนํารองในการจัดตั้งศูนยพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร โดยโรงเรียน

จะไดรับงบประมาณสนับสนุนและความรวมมือตางๆในการจัดทําศูนยพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร เพื่อเผยแพรความรู ทักษะ ให

กับผูเรียนของโรงเรียน และผูเรียนโรงเรียนตาง ๆ ท่ีผานคัดเลือกในโครงการอัจฉริยภาพทาง วิทยาศาสตรคณิตศาสตร ที่สถาบันสงเสริมการสอน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี(สสวท.)จัดขึ้นในแตละปการศึกษา โดยในปการศึกษา 2563 ไดมีการจัดคายศูนยพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและ
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คณิตศาสตร สําหรับผูเรียนในเขตกรุงเทพฯที่ผานเขารอบในการสอบ สสวท.เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูการพัฒนากระบวนการสอน การจัดกิจกรรมสําหรับผู

เรียน

2. ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ รวมกับคณะครูในแผนการเรียน STEM ในการนําตนแบบสื่อการสอน Smart Hydroponics และตนแบบสื่อการ

สอน Projectile มาบูรณการกับหลักสูตรหลักเพื่อการเรียนแบบ Project-based learning ซึ่งเปนสวนหนึ่งของโครงการที่ปรึกษาพัฒนาหลักสูตรและการ

จัดอบรม STEM

3. คณะครูกรรมการหลักสูตรหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร ตามแนวทางสสวท. และสอวน. รวมกับนักเรียนแผนการเรียน STEM ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน

ปลาย จัดกิจกรรม “โครงการปนรัก ปนนํ้าใจสูนอง” เพื่อเปนตนแบบในการจัดกิจกรรม STEM ตามบริบทของชุมชน และทองถ่ิน โดยมีการสรางสื่อ

ประกอบการจัดกิจกรรมในรูปแบบของ STEM พรอมคูมือการใชงาน ไดแก กิจกรรมการสรางภาพโฮโลแกรม, Stem กับของเลนเชิงวิทยาศาสตร นําสงให

แกโรงเรียนวัดอางทอง อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร กับโรงเรียนวัดชางชนศิริราษฎรบํารุง จังหวัดระยอง

4. โรงเรียนไดมีการทํา Memorandum of Understanding (MOU) กับศูนยปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

กําแพงแสน ในการจัดตั้งศูนยการเรียนรูดานการอนุรักษพลังงาน ส่ิงแวดลอม และเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเปนแหลงการเรียนรูดานการบริหารจัดการ

พลังงาน ขยะมูลฝอย และสาธิตการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใหผูเรียน ครู บุคลากร ผูปกครอง และคนในชุมชนที่สนใจเขาศึกษาได

ตามอัธยาศัย โดยจะมีวิทยากรใหความรู และแนะนําการนําไปประยุกตใชใหกับผูสนใจ ในแตละสถานีการเรียนรู

5. โรงเรียนไดจัดการอบรมเพ่ือเสริมสรางวิชาชีพใหกับผูเรียน ครู บุคลากร ผูปกครอง และชุมชน เพื่อตอบสนองตอการเปนชุมชนแหงการเรียนรู โดยรวมมือ

กับองคกรตางๆ ในการจัดการอบรม เชน รวมกับสภากาชาดไทย ในการอบรมการทํานํ้ายาลางจานจากนํ้าหมักชีวภาพ การทํานํ้าหมักชีวภาพ สูตรตางๆ

สําหรับภาคการเกษตร รวมกับฟารมลุงรีย จัดการอบรมการเพาะเลี้ยงไสเดือนเพื่อกําจัดขยะอินทรีย และการทําปุยอินทรียอยางยั่งยืน ซึ่งเปดใหนักเรียน

ครู บุคลากร ผูปกครอง และคนในชุมชนที่สนใจ เขาฝกอบรมโดยไมคิดคาใชจาย

6. โรงเรียนไดมีการทํา Memorandum of Understanding (MOU) กับสโมสรเอสซีจี เมืองทอง- ยูไนเต็ด และบริษัทชางอินเตอรเนชั่นแนล จํากัด โดยจะมี

การสนับสนุนทางดานงบประมาณ การคัดเลือกนักกีฬาและการคัดเลือกผูฝกสอน เพื่อพัฒนาผูเรียนที่เปนนักกีฬาฟุตบอลโครงการพิเศษใหเปนนักกีฬา

ฟุตบอลอาชีพในอนาคต

7. โรงเรียนไดมีการทํา Memorandum of Understanding (MoU) กับสโมสรบาสเกตบอลไฮเทค การสงเสริมสนับสนุนทางดานการสรรหา คัดเลือก ฝก

อบรม ฝกสอนผูเรียนที่มีความสามารถในดานการเลนกีฬาบาสเกตบอล เพื่อเขารวมเปนนักกีฬาบาสเกตบอลโครงการพิเศษ อีกทั้ง มีการรวมกันจัดทํา

หลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผูเรียนที่เปนนักกีฬาบาสเกตบอลโครงการพิเศษใหเปนนักกีฬาบาสเกตบอลอาชีพในอนาคต

          มีการกํากับ นิเทศ ประเมินประสิทธิภาพการทํางานอยางเปนระบบ โดยจะมีการประสิทธิภาพการทํางานของครูและบุคลากร ปการศึกษาละ 1 ครั้ง โดยผลที่ไดจากการประเมิน

จะนําไปใชในการใหขอมูลปอนกลับแกบุคลากรท่ีไดรับการประเมิน เพื่อพัฒนา/ปรับปรุงการทํางานในปการศึกษาตอไป โดยในปการศึกษา 2563 มีครูและบุคลากรสวนใหญผานเกณฑ

การประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑท่ีทางโรงเรียนกําหนด

          โรงเรียนมีการสงเสริมใหครูผูสอนเรียนรูการถอดบทเรียนสูการพัฒนาผลงาน สื่อการสอน งานวิจัย โดยไดมีการสงเสริมใหครูผูสอนไดรับการอบรมในหัวขอตาง ๆ ในปการศึกษา

2563 ครูผูสอนสวนใหญมีการถอดบทเรียนสูการเขียนบทความทางวิชาการ นําเสนอประสบการณของผูเขียนเกี่ยวกับเรื่องน้ัน ๆ บนพื้นฐานของวิชาการ หรือแสดงความคิดเห็นในเชิง

วิเคราะหวิจารณหรือเพื่อนําเสนอแนวคิดใหมหรือ อาจเปนการตั้งคําถามหรือประเด็นใหม ๆ เสนอแนวคิดใหม ๆ จากพื้นฐานทางวิชาการน้ัน ๆ ที่จะกระตุนใหผูอานเกิดความสนใจที่จะ

ศึกษาคนควาในเร่ืองนั้นตอไป

          การถอดบทเรียนเพื่อสรางนวัตกรรมหรือวิธีการท่ีเปนแบบอยางท่ีดีท่ีสงผลตอการเรียนรูของผูเรียนไดมีการดําเนินการ ดังนี้

1. กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี แผนการเรียนหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร ตามแนวทางสสวท. และสอวน. ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ครูผู

สอนไดมีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา อิเล็กทรอนิกสเบื้องตน สําหรับผูเรียนแผนการเรียนหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตรฯ ระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 ซึ่งมี

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบการใชปญหาเปนฐาน (Project based learning) เพื่อใหผูเรียนนําองคความรูที่ไดมาใชในการสรางสรรค

นวัตกรรม และไดมีการนําชุดกิจกรรมการเรียนรู “การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไทลในรูปแบบ Catapult” มาใชในรายวิชาฟสิกส เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู

และสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธของตัวแปรตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการเคลื่อนที่แบบโปรเจคไทลไดดวยตนเอง นอกจากนี้ ครูผูสอนไดมีการจัดคาบเรียนที่

บูรณาการระหวางวิชาการสรางสรรคนวัตกรรม ของผูเรียนแผนการเรียนหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตรฯ และวิชาการออกแบบคอมพิวเตอรกราฟกของผู

เรียนแผนการเรียนดิจิตอลอารต ระดับมัธยมศึกษาปที่ 5 โดยจัดการเรียนในรูปแบบใชปรากฏการณเปนฐาน (Phenomenon based learning)   โดย

หยิบยกสถานการณจริงมาใชเปนโจทยในการพัฒนาผูเรียนทั้งสองแผนการเรียนมาเรียนรวมกัน และเนนกิจกรรมการเรียนในระบบกลุมที่ใหผูเรียนทั้งสอง

แผนการเรียนนําความรูในสาขาของตนเองมารวมกันแกปญหาและสรางชิ้นงานนวัตกรรม

2. กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย มีการคิดนวัตกรรม KLIDS MODEL มาใชในการเรียนรายวิชาภาษาไทยโดยใหผูเรียนไดฝกการตั้งคําถามจากความสงสัยใครรู

เพ่ือนําไปสูการหาคําตอบดวยตนเอง ท่ีจะตองใชบริบททางสังคมไทยเปนพื้นฐานและนําเสนอองคความรูที่สอดคลองกับสังคมโลกได จากนั้นผูเรียนนําองค

ความรูที่เรียนในหองเรียนมาผลิตเปนผลงานผานการใชทักษะภาษาไทย เชน งานเขียนสารคดีเชิงทองเที่ยว งานเขียนบันเทิงคดีจากจินตการ ซึ่งผูเรียนจะ

ตองคิดสรางสรรค คิดอยางมีวิจารณญาณ เขาใจในวัฒนธรรมไทย รูจักเชื่อมโยงกับพหุวัฒนธรรม ใชสื่อเทคโนโลยีในทางสรางสรรค และสามารถแกปญหา

เฉพาะหนารวมดวย
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3. กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ ไดมีการนําโปรแกรม RPG Maker MV เพื่อสรางเกมแนวบทบาทสมมติ “เกมอานุภาพพอขุนรามคําแหง” โดยอิงเนื้อหา

ของเกมเก่ียวกับประวัติของพอขุนรามคําแหงมหาราช และมีการแทรกเนื้อหาพัฒนาการดานตางๆ ของอาณาจักรสุโขทัยรวมทั้งแบบฝกหัดเพื่อวัดและ

ประเมินผลผูเรียนทั้งทางดานความรูทางประวัติศาสตร การคิดวิเคราะหและการคํานวณอีกดวย

2.5   จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ

               โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ใหความสําคัญในการจัดสภาพแวดลอมและสังคมเพื่อการเรียนรูมาตั้งแตขวบปแรกของการกอตั้ง ผูบริหารใหความสําคัญตั้งแตการออกแบบอาคาร

สถานท่ี มีการเชิญผูเช่ียวชาญเขารวมในการกําหนดและออกแบบอาคารตลอดจนภูมิทัศนของโรงเรียนที่คํานึงถึงความสวยงาม ความสะอาดความประหยัดพลังงาน ความมั่นคงปลอดภัย

และประโยชนใชสอย รวมถึงการยึดถือหลักพลศาสตรเพื่อใหสถานศึกษามีอุณหภูมิและการหมุนเวียนของอากาศถายเทอยางเหมาะสม ซึ่งปจจุบัน ทางโรงเรียนยังยึดถือปฏิบัติอยาง

จริงจังและเปนรูปธรรม โดยมีการกําหนดนโยบายเพื่อจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ ไวในพันธกิจขอที่ 1 และ 2 และไดนําไปสูการ

จัดทําโครงการและแผนงานตาง ๆ เชน โครงการปรับปรุงหองศูนยพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร-วิทยาศาสตร โครงการสรางหองปฏิบัติการเชิงวิศวะกรรม (FABLAB)   โครงการ

ปรับปรุงหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร และหอง EP Multimedia Room โครงการปรับปรุงหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร และหอง EP Multimedia Room โครงการปรับปรุงหอง

สมุด ชั้น 2 , ชั้น 3 โครงการจัดทําหองเรียนกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ใตอาคารโกลเดนจูบิลี่ โครงการปรับปรุงไฟสองสวาง หอประชุมหลุยส มารีฯ มีการนําองคความรูตาง ๆมาปรับ

ภูมิทัศนตลอดจนการบริหารจัดการใหโรงเรียนมีความสวยงาม มีอารยะทางสถาปตย ผูเรียน ผูปกครอง ชุมชน ไดใชประโยชนจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย ภายใตความสวยงาม ความ

สะดวกและเอ้ือตอการเปนชุมชนแหงการเรียนรูอยางตอเนื่อง โรงเรียนยังมีนโยบายเพื่อใหครูและบุคลากรออกแบบการเรียนรูที่ใชประโยชนจากอาคารสถานที่และแหลงเรียนรูอยางเต็ม

ตามศักยภาพ ซึ่งทุกฝายใหความรวมมือในการระดมความคิด จัดการเรียนรู โครงการ กิจกรรมที่สนับสนุนผูเรียนทั้งทางดานวิชาการและทางดานสุนทรียภาพ มุงหมายใหผูเรียนเกิดการ

เรียนรูท้ังในระดับบุคคล และระดับการเรียนรูแบบกลุม มีฝายอาคารสถานที่และหนวยงานที่จัดจางพิเศษจากภายนอกรวมทั้งการสงเสริมใหผูเรียนมีจิตสาธารณะ คอยดูแล บํารุงรักษา

และทําความสะอาดอาคารเรียนและอาคารประกอบใหอยูในสภาพท่ีปลอดภัยและสวยงามเสมอ มีการปลูกตนไมทั่วบริเวณโรงเรียนเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว และความรมรื่นภายในโรงเรียน

โดยมีพ้ืนที่สีเขียว คิด 6 ตารางเมตร : คน นอกจากนี้ โรงเรียนยังเปนตนแบบแหงนวัตกรรมพลังงาน ซึ่งจากการพัฒนาอยางตอเนื่อง ทําใหประสบความสําเร็จ ในการแขงขันโครงการ

นวัตกรรมพลังงาน และสิ่งแวดลอมในสถานศึกษา ENnovation School ซึ่งจัดโดยการไฟฟานครหลวง และกลายเปนโรงเรียนตนแบบชั้นนําดานพลังงานแหงหน่ึงในประเทศไทย

โรงเรียนมีโครงการตางๆ ในการบริหารจัดการ และซอมบํารุงท่ีเก่ียวกับอาคารสถานที่ สภาพแวดลอม ภายในโรงเรียนทุกปการศึกษา เพื่อใหสภาพแวดลอมทางกายภาพภายในโรงเรียน

อยูในสภาพที่สะอาด ปลอดภัย และเอื้อตอการเรียนรูของผูเรียน มีการติดตั้งกลองวงจรปด มีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย โดยมีการตรวจสอบความปลอดภัยดานตาง ๆ จากผู

เช่ียวชาญ สํานักงานเขต และองคกรตางๆ เชน สํานักงานเขตบางแค  ศูนยวิจัยและพัฒนาพลังงานจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

           นอกจากน้ี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีมีนโยบายในการอนุรักษสิ่งแวดลอม จึงไดมีการออกประกาศนโยบาย เปาหมายและมาตรการการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมและบูรณา

การศาสตรพระราชา ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใหบุคลากรและผูเรียนทุกคนไดมีสวนรวมในการดําเนินการจัดการมีการเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของโรงเรียนผลการจาก

การดําเนินงานดานการอนุรักษพลังงานอยางเปนรูปธรรม จนไดรับการช่ืนชมและเขาเยี่ยมศึกษาดูงานจากหนวยงานภายนอกและตางประเทศ รวมทั้งเปนตนแบบสูการพัฒนาของ

โรงเรียนในเครือฯ นอกจากนี้ ยังมีการกําหนดโครงการและแผนงานในการดําเนินการทางดานการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมของฝายอาคารสถานที่ ไดแก แผนงานสถานศึกษาดี

เดนดานพลังงานและสิ่งแวดลอม, โครงการติดตั้งแผงโซลาเซลล และโครงการติดตั้งกังหันเติมอากาศน้ําจากพลังงานแสงอาทิตย มีการจัดตั้งสถานีการเรียนรู ดานพลังงานและสิ่ง

แวดลอม เพ่ือบริหารจัดการขยะอินทรียท่ีเกิดขึ้นในโรงเรียน โดยนํามาแปรรูป และนํากลับมาใชใหมในรูปแบบตาง ๆ เชน  การทําปุยหมัก  การผลิตนํ้ามันไบโอดีเซล การนําเศษอาหาร

จากโรงอาหารมาผลิตเปนแกสชีวภาพ เพ่ือนํามาหุงตมนํ้ามันไบโอดีเซล เพื่อเปนศูนยการเรียนรูใหกับผูเรียน ครู ผูปกครอง ผูที่สนใจ และสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็ม

ศักยภาพ

            โรงเรียนไดมีการนําอุปกรณและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือใหเปน Smart classroom โดยทุกหองเรียนไดมีการจัดเครื่องคอมพิวเตอรประจําหองที่

สามารถเช่ือมตอเขากับระบบเครือขายอินเทอรเน็ตของโรงเรียนที่ความเร็วโดยรวมอยูท่ี 800/400 Mbps (ภายในประเทศ 800 Mbps และภายนอกประเทศ 400 Mbps) และมีหอง

ปฏิบัติการคอมพิวเตอรจํานวน 9 หอง ติดตั้งกระดาน Interactive Board ขนาด 78 นิ้ว พรอมเครื่องฉายภาพ (Projector) ในหองเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3-6 และหองเรียน

แผนการเรียน English Program ทุกหอง ติดตั้งจอ LED Smart Board ขนาด 80 นิ้ว ในหองเรียนระดับประถมศึกษาปที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปที่ 2 ตามลําดับ ซึ่งเมื่อรวมกับเครื่อง

คอมพิวเตอรที่ประจําอยูตามสํานักงานตางๆ แลว 838 เครื่อง ทางโรงเรียนไดมอบหมายใหหนวยงานศูนยคอมพิวเตอรเปนผูทําหนาที่ในการดูแลอุปกรณและเทคโนโลยีที่ใชในการ

จัดการเรียนการสอนและการทํางานของบุคลากรรวมท้ังการใชซอฟทแวรท่ีถูกตองตามกฎหมาย หนวยงานมีการวางแผนการพัฒนาและนําสูการปฏิบัติผานงานซอมบํารุงคอพิวเตอร

หองเรียน เครือขาย และอุปกรณโสตทัศนูปกรณ งานเชาสัญญาณระบบเครือขายอินเทอรเน็ต โครงการตอสัญญาซอฟทแวรลิขสิทธิ์ โครงการจัดซื้ออุปกรณบริหารการจัดการระบบเครือ

ขาย โครงการอัพเกรดเคร่ืองคอมพิวเตอร MAC  

 

          จากการสงเสริมการพัฒนาดานการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ สงผล ดังน้ี

       โรงเรียนมีอาคารเรียน อาคารประกอบ หอประชุมและเวทีการแสดงระดับสากล สระวายนํ้า สนามกีฬา(European Standard) ที่มีความพรอมสะดวกสบายเอื้อตอการจัดกิจกรรม

ตาง ๆ มีบรรยากาศการเรียนท่ีรมร่ืน สะอาด และมีความปลอดภัย โดยไดผานการตรวจประเมินดานตาง ๆ จากผูเชี่ยวชาญดานอาคารสถานที่ และสิ่งแวดลอมจากหนวยงานตาง ๆ เชน

รางวัลสวนอาเซียนโดยสํานักงานเขตบางแค และการตรวจประเมินความปลอดภัยของอาคารเรียน โดยไดรับใบรับรองการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
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พ.ศ.2522 จากสํานักงานโยธา กรุงเทพมหานคร มีแหลงเรียนรูใหผูเรียนไดใชประโยชนอยางเต็มตามศักยภาพ เชน ศูนยดนตรี ศูนยฟตเนส สระวายน้ํา พลังงาน สิ่งแวดลอมและ

เศรษฐกิจพอเพียง สวนสุขภาพ ท้ังนี้ โรงเรียนมีการสํารวจความคิดเห็นจากผูเก่ียวของในดานอาคารสถานที่ สภาพแวดลอม พบวา ผูเกี่ยวของสวนใหญ มีความพึงพอใจในดานอาคาร

สถานท่ีและสภาพแวดลอมในระดับดีขึ้นไป 

           จากการเขารวมการประกวดการเพิ่มประสิทธิภาพ ดานการอนุรักษพลังงานและพลังงานทดแทนโดยเทคโนโลยี และนวัตกรรม 4.0 Thailand Energy of innovation and

technology 2019  จัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษพลังงาน  (พพ.) กระทรวงพลังงาน โรงเรียนไดรับโลรางวัลพิเศษ สาขานวัตกรรมการสรางแรงบันดาลใจ เมื่อวันที่

13 กรกฎาคม 2563 

          เคร่ืองคอมพิวเตอรและอุปกรณตางๆ รอยละ 100 ท่ีมีการเชื่อมตอระบบเครือขายของโรงเรียนทั้งหมด  ถูกตรวจสอบและควบคุมการใชงาน รวมถึงวิเคราะหภัยทางระบบเครือ

ขายดวยอุปกรณ UTM Fortigate 600E จึงทําใหระบบเครือขายในภาพรวมของโรงเรียนมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูง   ซอฟตแวรรอยละ 100 ที่จําเปนตอการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนและการดําเนินการตางๆ ของแตละหนวยงานไดมีการจัดหาตามความเหมาะสม เครื่องคอมพิวเตอร Mac ที่มีอายุการใชงานมามากวา 6 ป รอยละ 100 สามารถทํางานได

เร็วข้ึนกวาเดิมอยางเห็นไดชัด ทําใหการจัดการเรียนการสอนเปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพ  บุคลากรรอยละ 87.13 มีความพึงพอใจในการใชบริการเทคโนโลยีของโรงเรียนตั้งแตระดับดี

ข้ึนไป สวนผูเรียนรอยละ 82.87 มีความพึงพอใจในการใชบริการเทคโนโลยีของโรงเรียนตั้งแตระดับดีขึ้นไป   เครื่องคอมพิวเตอร, อุปกรณเครือขาย ตามหองเรียนและสํานักงานตางๆ

รอยละ 100 ไดรับการดูแล และซอมบํารุงอยางตอเนื่องตามระยะเวลาและตามการแจงขอใชบริการตามหองเรียน, สํานักงานตางๆ ใหสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมาจาก

การสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการใชงาน ประจําปการศึกษา 2563

2.6   จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู

         โรงเรียนมีการกําหนดนโยบายการพัฒนาไวในพันธกิจขอที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนใหมีมาตรฐานสากลโรงเรียน และยุทธศาสตรที่ 7 พัฒนานวัตกรรมการศึกษาให

มีคุณภาพมาตรฐานสากล อีกท้ังมีนโยบายระดับปฏิบัติการท่ีเก่ียวของกับการสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการศึกษา   หนวยงานศูนย

คอมพิวเตอร ไดมีการศึกษาขอมูลความตองการในการใชเทคโนโลยีสามารถเทศของบุคลากรและนักเรียนอยางตอเน่ืองโดยมีการจัดเก็บสถิติปริมาณการใชงานระบบเครือขายในทุกๆ

เดือนตลอดปการศึกษา เพื่อนํามาวิเคราะหรายละเอียดอันเปนแนวทางในการดําเนินการในปการศึกษาถัดไป

          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 และประชุมสื่อสารผานแอพพลิเคชั่น Zoom, Connect
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            มีการเก็บรวบรวมความพึงพอใจพรอมขอเสนอแนะจากผูรับบริการแลวนําไปสรุปผลรายงานเพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงแผนการพัฒนาระบบสารสนเทศตางๆ ใหมีคุณภาพ

ตอบสนองตอการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูไดมีประสิทธิภาพมากขึ้น ได ไดมีการปรับปรุงระบบการจัดพิมพเกียรติบัตรในการเขาอบรมตางๆใหอยูในรูปแบบออนไลนเพื่อลด

ภาระดานการพิมพและความสิ้นเปลืองในเร่ืองการกระดาษ, จัดระบบการยืม-คืน อุปกรณโสตทัศนูปกรณในรูปแบบออนไลน เพื่อใหงายตอการบันทึกและการตรวจสอบ, ขยายเครื่องแม

ขายสําหรับระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลนออกเปนระดับช้ัน เพื่อลดความหนาแนนในการเขาใชงานระบบ

          โรงเรียนไดมีการติดตามผลการของการใชบริการดานระบบเทคโนโลยีของบุคลากรท้ังครู และผูเรียน   ทั้งในดานความพึงพอใจและดานการปฎิบัติงานของบุคลากรในหนวยงาน

ท่ีไปใหบริการ เพ่ือนําขอมูลตางๆ เหลานั้นมาวิเคราะหใชเปนแนวทางในการปรับปรุงดานบริการ ปริมาณงาน และดานการใชทรัพทยากรทางเทคโนโลยีสารสนเทศใหเกิดประสิทธิภาพ

             จากการสงเสริมการพัฒนา สงผล ดังน้ี

              ระบบฐานขอมูลโรงเรียน (Soft Project) ท้ัง 8 ระบบ มีเสถียรภาพในการทํางานไดเปนอยางดี โปรแกรมบริหารจัดการฐานขอมูลระบบ SWIS เพื่อการบริหารจัดการรอยละ

100 มีเสถียรภาพในการทํางานไดเปนอยางดีกรณีมีปญหาเก่ียวกับระบบเครือขายและฐานขอมูล ทางโรงเรียนมีการประสานงานกับผูดูแลระบบเครือขายและฐานขอมูลอยางตอเนื่อง

และทําใหการแกไขเปนไปอยางรวดเร็วทุกคร้ัง

             บุคลากรรอยละ 87.13 มีความพึงพอใจในการใชบริการเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนตั้งแตระดับดีขึ้นไป

             เคร่ืองคอมพิวเตอร, อุปกรณเครือขาย ตามหองเรียนและสํานักงานตาง ๆ รอยละ 100  ไดรับการดูแล และซอมบํารุงอยางตอเน่ืองตามระยะเวลาและตามการแจงขอใช

บริการตามหองเรียน, สํานักงานตางๆ ใหสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพคิดเปน โดยมาจากการสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการใชงาน ประจําป

การศึกษา 2563  

2.7   โรงเรียนสงเสริมการจัดการศึกษาตามทิศทางการศึกษาในแนวนักบุญมงฟอรต

         โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีเปนสถาบันการศึกษาท่ีกอตั้งขึ้นเปนลําดับท่ี 8 ในจํานวน 17 สถาบันการศึกษาของมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย ซึ่งทุกโรงเรียนในเครือมูล

นิธิฯไดใหความสําคัญแกการจัดการศึกษาตามทิศทางการศึกษาในแนวนักบุญมงฟอรต ผูกอตั้งคณะเซนตคาเบรียล จึงไดมีการกําหนดไวในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ป

การศึกษา 2560 – 2564 ยุทธศาสตรที่ 1 วาดวย โรงเรียนมีการจัดการศึกษาใหบรรลุตามทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอรต โดยไดมีการมอบหมายใหงานอภิบาล, กลุมสาระการ

เรียนรูสังคมศึกษาฯและฝายปกครอง ในการวางแผนสงเสริมใหผูเรียนไดแสวงหาความจริงและดําเนินชีวิตตามที่คนพบจากประสบการณ ไดมีการรวมกิจกรรมฝายจิตหรือศาสนา นําไปสู

การเรียนการสอน ในรายวิชาสังคมศึกษาของทุกระดับช้ัน ไดมีการจัดใหมีเอกสารประกอบการเรียนการสอนสงเสริมตามทิศทางการศึกษาในแนวนักบุญมงฟอรต ในหัวขอเกี่ยวกับ

ประวัติ ความสําคัญและการเปนแบบอยางท่ีดีของนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต มีการสอนเกี่ยวกับเรื่องสิทธิเด็ก ในการเรียนการสอนของกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ

  ซึ่งผูเรียนรอยละรอยละ 80 ของผูเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับประวัติและจิตตารมณของทานนักบุญหลุยส มารี กรีญอง เดอ มงฟอรต ในระดับดีขึ้นไป นอกจากน้ัน มีการจัด

กิจกรรม/โครงการเพ่ือสงเสริมการจัดการศึกษาตามทิศทางการศึกษาในแนวนักบุญมงฟอรตดังนี้

             - กิจกรรมสายสัมพันธสายสัมพันธบาน โรงเรียนสูชุมชน เพ่ือสงเสริมความรวมมือระหวางผูปกครอง ผูเรียน  ครู และชุมชนในการทํากิจกรรมที่เปนประโยชนตอสังคม ดังนี้

กิจกรรม "ACT จิตอาสา ถุงผารักษโลก" วาดภาพระบายสีถุงผา เพื่อสงมอบใหกับโรงเรียนและโรงพยาบาลในชุมชนใกลเคียง, กิจกรรม "พลังแหงการแบงปน" รวมกันบริจาคสิ่งของ อาทิ

เชน อุปกรณกีฬา เสื้อกีฬา อุปกรณการเรียน เครื่องเขียน หนังสือ ตํารา เอกสารประกอบการเรียน กระเปานักเรียน เครื่องแบบนักเรียน ชุดลูกเสือ ชุดเนตรนารี รองเทานักเรียน

หนากากอนามัย เจลแอลกอฮอล ถุงผา ของเลน  ขาวสารอาหารแหง ฯลฯ เพ่ือมอบใหกับนักเรียนผูขาดแคลน 8 โรงเรียนในจังหวัดกาญจนบุรี และการออกรานพืชผัก ผลไมทองถิ่นตาม

ฤดูกาลเพ่ือสมทบทุนรวมบริจาคตามกําลังศรัทธา, กิจกรรม "ถุงยารักษาใจ" วาดภาพระบายสีถุงกระดาษ และกิจกรรมการปกลายบนถุงผา เพื่อสงมอบใหกับโรงพยาบาลในชุมชนใกล

เคียง, กิจกรรมประกอบจักรยาน เพื่อมอบจักรยานและปจจัย ใหแกวัดนักบุญหลุยส มารีฯ (บางแค) และคายอาสาพัฒนาโรงเรียนอัสสัมชัญ, กิจกรรมฐานการเรียนรู ไดแก ฐานDIY สาย

คลองหนากาก ฐาน Hand Jel ฐานหัวหอมแปลงราง ฐานผาเช็ดหนามัดยอม และฐานโฮยารักษโลก, กิจกรรม "ACT จิตอาสา สมุดทํามือเพื่อนอง" โดยตัวแทนผูปกครอง ตัวแทนครู

และตัวแทนนักเรียน ไดนําสมุดทํามือและขนมไปมอบใหแกผูเรียนที่ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนวชิรราชวิทยายน, กิจกรรม "คิดถึงพอในดวงใจ ปนนํ้าใจสูชุมชน" ประกอบดวยกิจกรรม

ทําบุญตักบาตรขาวสารอาหารแหงพระสงฆจํานวน 9 รูป พิธีวางพวงมาลาเพื่อรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 และกิจกรรมแพคชุดตานภัยโควิด-19 เพื่อนําไป

บริจาคใหตามโรงพยาบาลตาง ๆ, กิจกรรมทําความสะอาดบริเวณรอบวัดนักบุญหลุยส มารี ฯ และบริจาคสิ่งของตาง ๆ อาทิเชน เครื่องใชไฟฟา จักรยาน เปนตน เพื่อนําไปใหกับ

โรงเรียนท่ีมีความตองการ

             - กิจกรรมชวยเหลือผูยากไรในสังคม เพื่อชวยปลูกฝงความมีนํ้าใจและการรูจักแบงปนใหแกผูเรียน ซึ่งในปการศึกษา 2563 นี้ ผูเรียนไดมีสวนในการชวยเหลือและแบงปนให

แกผูอ่ืน ไดแก การรวมกันบริจาค อาทิ เสื้อผามือสอง ตุกตามือสอง ของเลน หนังสือ กระเปา ฯลฯ จากผูปกครอง นักเรียน ที่ไดรวมกันบริจาคผานทางสํานักงานคาทอลิกสงเคราะหผู

ประสบภัยและผูล้ีภัย (โคเออร) เพื่อนําไปชวยเหลือผูดอยโอกาส อาทิ เด็ก ผูสูงอายุ และคนพิการ ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวจังหวัดแมฮองสอน   จังหวัดตาก และจังหวัดสระแกว, การ

บริจาคเลือดเพ่ือชวยผูปวยของโรงพยาบาลศิริราช จากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19), การบริจาคเงิน ใหกับ ตัวแทนจากมูลนิธิศุภนิมิตแหง

ประเทศไทย ในโครงการ "The Heart of Giving" เพื่อนําเงินไปชวยเหลือเด็กยากไร, การบริจาคสิ่งของใหแกศูนยการเรียนลาซาล บานพระเจดีย, วัดแมพระบังเกิด จังหวัดเชียงราย, วัด
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นักบุญยอแซฟบานถิ่น จังหวัดอุดรธานี, โรงเรียนวัดกําแพง เขตภาษีเจริญ จังหวัดกรุงเทพมหานคร, โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม จ.นครพนม, ศูนยคามิลเลียน โซเซียล เซนเตอร

จังหวัดระยอง, วัดปาธรรมคีรี  จังหวัดนครราชสีมาและ บานพักคนชรา คามิลเลียน สามพราน 

                -  กิจกรรมสงเสริมประสบการณผูเรียนคาทอลิกภายนอก โดยงานอภิบาลไดมีการนําผูเรียนกลุมยุวธรรมทูต และกลุม YCS เขารวมการทํากิจเมตตาเชน การบริจาคของ

ชวยเหลือคนจน และเยี่ยมเยียนและใหกําลังใจคนชรา คนเจ็บปวยท่ีบริเวณใกลเคียงกับโรงเรียนอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง

                -  โครงการสงเสริมวัฒนธรรม ประเพณีและวันสําคัญ ในปการศึกษา 2563 นี้ ไดมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมเปนการใหความรูในวิชาสังคมศึกษา และเชิญ

ชวนใหผูเรียนรวมทําบุญท่ีวัดใกลบานแบบ new normal แทนการรวมกลุมทํากิจกรรมท่ีโรงเรียน

                -  การผลิตรายการ "องคความรักนักบุญหลุยสฯ" รายการวาไรตี้ทอลคโชวเชิงศาสนา บนชองทางสื่อ YouTube ซึ่งมีการเชิญบุคคลที่มีชื่อเสียงในสังคมมารวมสนทนาทุก

สัปดาห ในประเด็นมุมมองการดําเนินชีวิต และขอคิดเชิงคุณธรรมและจริยธรรม

                - กิจกรรมการเรียนคําสอนของผูเรียนคาทอลิกระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ถึงมัธยมศึกษาปที่ 6 ทุกวันศุกร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเรียนคาทอลิกในโรงเรียนปฏิบัติตาม

ธรรมประเพณีและคําสอนของพระศาสนาจักร ตั้งจุดมุงหมายไปท่ีการประพฤติปฏิบัติตนใหเปนคาทอลิกที่ดี ซึ่งการเรียนคําสอนจะมีคณะภราดาและคณะครูคาทอลิกเปนผูสอน

                - กิจกรรมการประชุมครูคาทอลิกประจําเดือน ซึ่งคณะภราดาและครูคาทอลิกจะมีการสวดภาวนารวมกัน, แบงปนขอคิดและทํากิจกรรมเสริมสรางความสัมพันธที่ดีและ

ความเปนน้ําหน่ึงใจเดียวกัน

               - กิจกรรมฟนฟูจิตใจครูคาทอลิก โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหครูคาทอลิกตระหนักถึงภาระหนาที่ของการเปนผูเผยแพรความรูดานคุณธรรม จริยธรรม ตามแบบอยางคริสตชน

มากข้ึน และเพ่ือใหครูคาทอลิกมีความศรัทธา มีความรูในคุณธรรมตาง ๆ ตามแบบอยางคริสตชนเพื่อการเผยแพร และดําเนินตามจิตตารมยนักบุญหลุยส วันที่ 14-15 พฤศจิกายน

2563 โดยมีภราดา ดร.พีระนันท นัมคณิสรณ เปนประธานแบงปนในหัวขอ    "จิตตารมยนักบุญหลุยส"

                     ในดานการพัฒนาการจัดการศึกษาเชิงอาแขนรับ แผนกการเงินมีการวางแผนการใหทุนการศึกษาใหแกผูเรียนที่มีความขาดแคลนในดานตาง ๆ รวมทั้งผูเรียนที่มีความ

สามารถพิเศษทางดานตาง ๆ มีการประเมินผลและสรุปขอมูลการทุนการศึกษาทุกสิ้นปการศึกษา พรมทั้งนําสรุปขอมูลไปวางแผนพัฒนาในปการศึกษาตอไป ซึ่งในปการศึกษา 2563 นี้

ทางโรงเรียนไดมีการมอบทุนการศึกษาใหแกทุนผูเรียนที่มีผลการเรียนอยูในกลุมท่ีมีคะแนนสูงสุดทุกรายวิชาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 45 ทุน, ทุน

การศึกษาสําหรับบุตรบุคลากร(ประจําการ) ของโรงเรียน จํานวน 69  ทุน, ทุนสําหรับผูเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย จํานวน 5 ทุน, ทุนสําหรับนักกีฬาโครงการพิเศษ จํานวน 150 ทุน,

ทุนสําหรับผูเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางดานดนตรีและกีฬา จํานวน 15 ทุนและทุนสําหรับผูเรียนยากไรจากชุมชน จํานวน 9 ทุน  

            ในดานการเสริมสรางผูรวมงานและเสริมพลังเครือขายการพัฒนาการศึกษา มีการทําบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ ระหวางโรงเรียนกับศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุ

แหงชาติ เพ่ือพัฒนาหลักสูตรทักษะดานหุนยนตและปญญาประดิษฐของนักเรียน, การเปดศูนยปฏิบัติการ ACT AI Lab รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตรและการจัดอบรม STEM education

โดยการนําตนแบบสื่อการสอน smart hydroponics และตนแบบสื่อการสอน projectile มาบูรณาการกับหลักสูตรหลักเพื่อการเรียนแบบ Project-based learning  นอกจากน้ัน มี

การทําบันทึกขอตกลงความรวมมือเพื่อการพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีในรูปแบบหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตรในโรงเรียน

เอกชน ซ่ึงเปนความรวมมือระหวางสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)   และโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีรวมถึง

โรงเรียนจากท่ัวประเทศอีก 36 โรงเรียน
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ

จํานวนครูท้ังหมด : 286

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนครูที่ผาน

เกณฑที่โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอยละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่ไดปฏิบัติ
ไม

ปฏิบัติ

1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได 94.75 274 95.80 ยอดเยี่ยม

1.1 จัดกิจกรรมการเรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถาน

ศึกษาที่เนนใหผูเรียนไดเรียนรู โดยผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง
√ - 286

1.2 มีแผนการจัดการเรียนรูที่สามารถนําไปจัดกิจกรรมไดจริง √ - 286

1.3 มีรูปแบบการจัดการเรียนรูเฉพาะสําหรับผูที่มีความจําเปน และตองการ

ความชวยเหลือพิเศษ
√ - 258

1.4 ฝกทักษะใหผูเรียนไดแสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองคความรู และนํา

เสนอผลงาน
√ - 271

1.5 สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิต

ประจําวันได
√ - 271

2. ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อ ตอการเรียนรู 95.67 281 98.25 ยอดเยี่ยม

2.1 ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู √ - 286

2.2 ใชแหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนรู √ - 271

2.3 สรางโอกาสใหผูเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย √ - 286

3. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 95.00 279 97.55 ยอดเยี่ยม

3.1 ผูสอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียน โดยเนนการมีปฏิสัมพันธเชิงบวก √ - 286

3.2 ผูสอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียน ใหเด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก

เด็กรักที่จะเรียนรู สามารถเรียนรูรวมกันอยางมีความสุข
√ - 271

4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และ นําผลมาพัฒนาผูเรียน 92.00 272 95.10 ยอดเยี่ยม

4.1 มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรูอยางเปนระบบ √ - 286

4.2 มีขั้นตอนโดยใชเครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเปา

หมายในการจัดการเรียนรู
√ - 286

4.3 เปดโอกาสใหผูเรียนและผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการวัดและประเมิน

ผล
√ - 228

4.4 ใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนเพื่อนําไปใชในการพัฒนาการเรียนรู √ - 286

5. มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับ เพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู 94.50 279 97.55 ยอดเยี่ยม

5.1 และผูมีสวนเกี่ยวของรวมกันแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณในการ

จัดการเรียนรู
√ - 271

5.2 นําขอมูลปอนกลับไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรูของ

ตนเอง
√ - 286

สรุปผลการประเมิน 96.85 ยอดเยี่ยม
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จุดเนนและกระบวนการพัฒนาท่ีสงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

3.1  จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได

          โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ.  2560 -2564 โดยกําหนดยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนใหมีมาตรฐานสากล กลยุทธที่

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 กลยุทธท่ี 7.2   พัฒนาระบบและการจัดการเรียนการสอน  Higher Music and Sports Education ใหมี

คุณภาพมาตรฐานสากล นําสูการปฏิบัติดวยการสงเสริมใหครูผูสอนดําเนินการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาอัจฉริยภาพ

ของตนตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวช้ีวัดหลักสูตรสถานศึกษา และนโยบายในดานการจัดการศึกษาของมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย มีการเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีสวนรวม

ในการเลือกแผนการเรียนและรายวิชาเพิ่มเติมที่ตรงกับความตองการและความสนใจของตนเอง ครูจัดการเรียนรูใหนักเรียนผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  มีการจัดรายวิชาเพิ่มเติม

โดยคํานึงถึงความแตกตางของผูเรียน โรงเรียนไดมีการสงเสริมการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning ผานกิจกรรม/โครงการตาง ๆ เชน โครงการ พัฒนานักเรียนหองเรียน STEM

KIDS (ประถมศึกษา) โครงการพัฒนานักเรียนหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตรฯ (มัธยมศึกษาตอนตน)   โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร (มัธยมศึกษาตอน

ปลาย)   มีการเปดโอกาสใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงและสรางองคความรูดวยตนเอง   ครูมีการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู และใหผูเรียนไดฝกทักษะการคิด ไดแสดงความคิดเห็น ได

แสดงออก เปนผูสามารถสรุปองคความรู     นําเสนอผลงานและสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได เชน ศูนยดนตรีมีการจัดกิจกรรมการแสดงออกความสามารถทางดานดนตรี ซึ่ง

เปนการสงเสริมใหผูเรียนไดมีโอกาสแสดงทักษะและความรูท่ีไดรับจากการเรียนดนตรีในแตละประเภท กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ มีการจัดกิจกรรมการแขงขันทักษะดานทัศนศิลป เชน

กิจกรรมการแขงขันทักษะดานทัศนศิลป "Act Art Festival 2020" สําหรับผูเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่1 - ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลคริสตสมภพ และ

กิจกรรมการแขงขันวาดภาพ เนื่องในเทศกาลวันแมแหงชาติและเทิดเกียรติแมพระอัสสัมชัญ ซึ่งผูเรียนสามารถนําทักษะการวาดรูประบายสีมาสรรคสรางผลงานศิลปะ   กลุมสาระการ

เรียนรูวิทยาศาสตรมีการจัดกิจกรรม Math & Science Day Camp ที่ชวยสงเสริมใหผูเรียนไดรับประสบการณใหม ๆ จากการลงมือปฏิบัติจริงผานหลากหลายกิจกรรม เชน กิจกรรม

STEM Brain Exercise กิจกรรม "สารละลายรักชาติ" กิจกรรม “เคมีสัประยุทธ” กิจกรรม Forensic STEM กิจกรรมนักสืบไอโอดีน กิจกรรม Material Chemistry PM 2.5 ฝุนมรณะ

และกิจกรรมเคมี สวยชวยได Cosmetics กิจกรรม "Engineering Physics The Mask SUMO COMBAT" กิจกรรม "The NASA ROCKET" กิจกรรม “The Roller Coaster

Challenge” กิจกรรม “Innovative Physics 4.0” เปนตน กิจกรรม STEM Activity ของระดับประถมศึกษาตอนตน มีการนําผูเรียนไปศึกษาการปลูกเห็ด ณ แหลงการเรียนรูของ

โรงเรียน เพ่ือใหผูเรียนไดเรียนรูการทําโครงงานและนวัตกรรมตอไป การทําโครงงานเกี่ยวกับ Water Tower Project ซึ่งครูผูสอนไดมีการใหผูเรียนไดออกแบบสรางสรรคหอคอยเก็บน้ํา

และศึกษาโครงสรางฐานของการรองรับนํ้าหนักหอคอยเพื่อบรรจุนํ้าใหไดมากท่ีสุด การทําโครงงานเกี่ยวกับ STEMKids Smart Farm ซึ่งครูผูสอนไดใหผูเรียนออกแบบฟารมในแบบ

ฉบับของตนเอง โดยกําหนดปญหาเฉพาะหนาใหผูเรียนไดคิดวิเคราะห คิดแกปญหาไดดวยตนเอง กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพฯ มีการสอนมุงเนนใหผูเรียนไดมีการปฏิบัติจริง

       งานหลักสูตรและนิเทศการสอนไดมีการนิเทศครูผูสอนทั้ง 8 กลุมสาระการเรียนรูอยางนอยภาคเรียนละ   1 ครั้งรวมกับคณะกรรมการครูเครือขายนิเทศ ซึ่งมีการทําคําสั่งแตงตั้ง

อยางชัดเจน ในการสงเสริมและตรวจสอบใหครูผูสอนจัดการเรียนการรูตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดของหลักสูตร ผานการตรวจสอบหลักสูตร แผนการจัดการเรียนรูและการนิเทศ

การสอน ซ่ึงครูผูสอนทุกคนมีความสามารถในการออกแบบการเรียนรูท่ีสอดคลองตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดของหลักสูตร มีความสามารถในการออกแบบการเรียนรูที่สอดคลอง

กับการนําไปใชจัดการเรียนรูไดอยางสอดคลอง ครูผูสอนรอยละ 94.76 สามารถออกแบบการเรียนรูที่ใหผูเรียนไดแสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองคความรูและนําเสนอผลงานอยาง

เหมาะสมชัดเจน ครูผูสอนรอยละ 90.21 มีวิธีการสอนในรูปแบบท่ีหลากหลาย โดยมีรูปแบบวิธีการสอนอยางนอย 3 รูปแบบในแผนการจัดการเรียนรู ทั้งนี้ จํานวนรอยละของครูที่ใชวิธี

การสอนในแตละรูปแบบ มีดังนี้ การบรรยาย รอยละ 22.58 การปฏิบัติ รอยละ19.37 กระบวนการกลุม รอยละ 10.27 การมีสวนรวม รอยละ1.05การอภิปราย รอยละ 9.86 การสอน

แบบกระบวนการคิด รอยละ 11.26 การคิดแกปญหา รอยละ 3.64 การทดลอง รอยละ 3.64 รูปแบบอื่น ๆ เชน บทบาทสมมติ 3P 5E กระบวนการทางวิทยาศาสตร เปนตน รอยละ 

8.35 ประเมินไดจากการตรวจแผนการจัดการเรียนรูของทุกรายวิชาและแบบการนิเทศการสอนทั้งสองภาคเรียน และครูผูสอนรอยละ 94.76 สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียน

สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสมกับชวงวัย

3.2   ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู

     โรงเรียนไดกําหนดนโยบายเพื่อการพัฒนาไวในยุทธศาสตรท่ี 2 ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนใหมีมาตรฐานสากล กลยุทธขอที่ 2.5 พัฒนาสื่อ เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู

ยุค Digital Age มีการจัดเตรียมอุปกรณเทคโนโลยีสําหรับใชในการเรียนการสอนอยางเหมาะสมและพอเพียง สงเสริมใหครูผูสอนมีความรูและความสามารถในการผลิต การใชสื่อ

เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมท้ังนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดการเรียนรู โดยสอดแทรกอยูในแผนการจัดการเรียนรูของครูผูสอน นอกจากน้ัน โรงเรียนยังมีการสนับสนุนใหครูผูสอน

สรางสื่อการเรียนการสอนดวยตนเอง มีการอบรมใหความรูแกครูผูสอนเกี่ยวกับการสรางสื่อการเรียนการสอน การนําเทคโนโลยีมาใชในการจัดการเรียนการสอนทั้งในรูปแบบแอพพลิ

เคช่ัน โปรแกรมสําเร็จรูปตาง ๆ และสื่อมัลติมีเดียตาง ๆ  เพื่อใหเกิดความนาสนใจในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งในปการศึกษา 2563 เกิดสถานการณการแพรระบาดสถานการณการ

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทําใหตองมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการสอนเปนรูปแบบอนไลน ซึ่งทางโรงเรียนไดมีการเตรียมความพรอมใหแกครูผูสอนทั้ง 8

กลุมสาระการเรียนรูในการใชสื่อและเทคโนโลยีสําหรับการสอนออนไลน โดยไดมีการจัดอบรมวิธีการสราง ACT E-Leaning วิธีการสอนออนไลนผานชองทางตาง ๆ ไดแก โปรแกรม

OBS โปรแกรม WebEx แพลตฟอรม Youtube   Live แอพพลิเคช่ัน Google Classroom แอพพลิเคชั่น Zoom และการอบรมวิธีตัดตอวีดีโอดวยโปรแกรม Kine Master เปนตน

นอกจากนั้นครูยังมีการพัฒนาชุดฝกทักษะ การคิดและการแกปญหา ชุดฝกทักษะThai music exam เพื่อใหเกิดความนาสนใจในการจัดการเรียนการสอน นอกจากน้ัน ครูผูสอนมีการ

ใชแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอก ผานกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ เชน การไปทัศนศึกษา การเขาคายพัฒนาทักษะวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร การศึกษาหาความรูเพิ่มเติมจาก

ศูนยการเรียนรูพลังงาน สิ่งแวดลอมและเศรษฐกิจพอเพียง การนําผูเรียนไปศึกษาดูงาน ณ หนวยงานหรือสถาบันตาง ๆ   เปนตน เพื่อสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนในรูปแบบ Active

learning

     จากการตรวจสอบหลักสูตร แผนการจัดการเรียนรูและการนิเทศการสอนงานโดยงานหลักสูตรและนิเทศการสอนรวมกับคณะกรรมการครูเครือขายนิเทศ มีผลดังน้ี ครูผูสอนรอยละ

94.76 มีความสามารถในการออกแบบการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนไดใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น ครูผูสอนทุกคนมีความสามารถในการผลิตและใชสื่อรวมทั้งการใชเทคโนโลยี

เพ่ือจัดการเรียนรู มีการเปดโอกาสใหผูเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย เชน YouTube, การใชแพลตฟอรมในการคนหาขอมูลตาง ๆ เปนตน มีการจัดกิจกรรม

เสริมหลักสูตรหรือสามารถสงเสริมใหผูเรียนมีความรูเพิ่มเติมจากการเรียนรูในหองเรียนปกติ เชน การจัดกิจกรรม Halloween,  ครูผูสอนแผนการเรียนการจัดการธุรกิจ มีการนําผูเรียน

ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 ไปศึกษาดูงานเรื่อง การศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา รูปแบบการเรียนการสอน Work-based Education และเยี่ยมชมสถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน

พรอมหองปฏิบัติการภายในสถาบันฯ   โดยไดรับการบรรยายพิเศษในหัวขอ "ธุรกิจอาหารในยุค COVID 19"โดยอาจารยคณะการจัดการธุรกิจอาหาร ในภาคบายกิจกรรมแบงเปน 2
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กลุม โดยกลุมที่ 1 กลุมทําเบเกอร่ี "ผลิตภัณฑบราวนี่และประกวดการตกแตงหนาบราวนี่ และกลุมที่ 2 กลุมทําเครื่องดื่ม "ผลิตภัณฑเครื่องดื่มชาไทยและ Signature Mock tail ณ

สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน การจัดกิจกรรมพิเศษในโครงการประกวดผลงานทางจินตนาการ "Honda Super Idea Contest 2020" ในหัวขอ "คิด(ส)กระหึ่มโลก" ใหแกผูเรียน

ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 5  เพื่อเปนการสงเสริมจินตนาการของเยาวชนที่สรางสรรคมีประโยชนตอสังคม กลาคิด กลาแสดงออก เมื่อวันศุกรที่ 18 กันยายน 2563 การจัดกิจกรรมให

ความรูกับผูเรียนชมรมพิธีกรโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีและผูเรียนจิตอาสาท่ีสนใจเร่ือง"การใชเสียงและการพากย" โดยวิทยากร คุณจริยาพร โทณะวณิก (ครูอุม) นักแปลและพากยการตูน

กิจกรรมฝกซอมการวาดภาพใหแกผูเรียนผูมีความสามารถพิเศษดานทัศนศิลป กิจกรรมงานสัปดาหวิทยาศาสตร เพื่อเปนการสงเสริมความรู ทักษะทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งมี

ความจําเปนอยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศ โดยมีการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลายรูปแบบตามระดับช้ันตางๆ อาทิ เชน การแขงขันเครื่องรอน  การแขงขันตอบปญหาทางวิทยาศาสตร การ

แขงขันทักษะทางวิทยาศาสตร การประชาสัมพันธเสียงตามสายเก่ียวกับความเปนมาของวันวิทยาศาสตรแหงชาติ การจัดบอรดใหความรู เปนตน กิจกรรม MATH & SCIENCE DAY

CAMP กิจกรรมการอบรมพัฒนาศักยภาพโครงการสอนเซียนใหเกรียนสื่อ จัดโดยภาควิชานิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการและจัดคายฝกทักษะการผลิตสื่อ

ใหแกผูเรียนชมรม ACT Media

3.3   มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก

          โรงเรียนมีนโยบายในการสงเสริมคุณคาพระวรสาร 12 ประการ ซึ่งครูผูสอนและบุคลากรตางยึดถือปฏิบัติหลักสําคัญดังกลาวที่สนับสนุนใหเกิดบรรยากาศการบริหารจัดการชั้น

เรียนเชิงบวกอยางสอดคลองไดแก หลักความเชื่อ ความศรัทธา หลักความเรียบงาย พอเพียง หลักมนุษยธรรม(ความรัก ความเมตตา) หลักแหงการให (การรับใช) นอกจากน้ี โรงเรียนมี

แนวนโยบายในการอบรมใหความรู รวมท้ังการกําหนดแนวทางการปฏิบัติ เพื่อใหครูผูสอนสามารถบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกอยางตอเน่ือง  ซึ่งครูผูสอนยึดถือการสรางโอกาส ความ

รวมมือผานปฏิสัมพันธระหวางเด็กกับครู มีการจัดการช้ันเรียนเชิงบวกดานกายภาพ โดยครูผูสอนมีการจัดสภาพแวดลอมในชั้นเรียนใหสะอาดเรียบรอย นาอยู นาเรียน สวนในดานสังคม

ครูผูสอนมีปฏิสัมพันธกับผูเรียนในรูปแบบตางๆ ตามกิจกรรมประกอบการเรียนการสอนในแตละรายวิชา มีการสรางขอตกลงในชั้นเรียน  ครูผูสอนกับผูเรียนไดชวยกันทํางาน มีการใหผู

เรียนทํางานกันเปนกลุมในบรรยากาศรวมมือรวมใจกัน ครูมีการสาธิตใหผูเรียนไดศึกษา สังเกต มีการนําผูเรียนออกมาเรียนและทํากิจกรรมที่เกี่ยวของกับบทเรียนภายนอกหองเรียน ทาง

ดานจรรยาบรรณ ครูผูสอนมีการปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีของผูเรียนอยูเสมอ ทางดานการศึกษา ครูผูสอนมีการจัดลําดับเน้ือหาสาระ ความรูใหสอดคลองกับศักยภาพ ความถนัด

ความสนใจและวุฒิภาวะของผูเรียน พรอมท้ังใหผูเรียนมีโอกาสวางแผนการเรียนรวมกับครูผูสอน ดานการสรางบรรยากาศเพื่อการเรียนรู ครูผูสอนมีเทคนิค วิธีการในการถายทอดที่นา

สนใจหลายรูปแบบวิธี มีกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย เชน การบรรยาย การปฏิบัติ การอภิปราย การคิดแกปญหา บทบาทสมมติ กระบวนการกลุม เปนตน มีกิจกรรมที่สงเสริมใหผู

เรียนมีกําลังใจในการพัฒนาตนเอง และเปนแบบอยางท่ีดีแกผูอื่น เชน การมอบรางวัล First Place สําหรับผูเรียนที่ไดรับคะแนนสูงสุดในหองเรียนวิชาภาษาอังกฤษและรางวัล

Teacher's Prize สําหรับผูเรียนที่มีความวิริยะ อุตสาหะ ตั้งใจเรียน กิจกรรมมอบรางวัลยกยองผูเรียนประพฤติและปฏิบัติหนาที่ดีเดนประจําเดือน  เพื่อยกยองเชิดชู เปนกําลังใจใหกับผู

เรียนในการทําความดี และเปนแบบอยางท่ีดี แกบุคคลทั่วไปตลอดจน งานแนะแนวมีการใหคําปรึกษาและชวยเหลือผูเรียนทางดานการเรียนและดานพฤติกรรม มีการดูแลชวยเหลือผู

เรียนอยางเปนระบบผานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ครูมีการติดตอสื่อสารกับผูปกครองในหลายชองทาง เชน ทางโทรศัพท ทาง Facebook การจัดตั้งกลุม Line และการประชุมผู

ปกครองเพ่ือแลกเปล่ียนขอมูลที่เก่ียวของกับผูเรียนอยางตอเนื่อง สงผลใหผูเรียนเกิดความไววางใจ มีความสนใจ ใฝรู กลาแสดงออก เปนศิษยที่ดีของครูและโรงเรียน

          จากการนิเทศการสอนครูผูสอนโดยงานหลักสูตรและนิเทศการสอนรวมกับคณะกรรมการครูเครือขายนิเทศ พบวา ครูผูสอนทุกคนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก โดยเนน

การมีปฏิสัมพันธเชิงบวกกับผูเรียน มีการวิเคราะหผูเรียนรายบุคคล โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ผูเรียนมีความสุข สงผลใหผูเรียนรักการเรียนรู  ครูผูสอนรอยละ 94.76 มี

การบริหารจัดการช้ันเรียน ใหเด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักท่ีจะเรียนรู สามารถเรียนรูรวมกันอยางมีความสุข

3.4   ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน

        โรงเรียนโดยฝายวิชาการ มอบหมายใหงานวัดผลและวิจัย เปนผูออกแบบและกํากับติดตาม ควบคุมคุณภาพ กระบวนการวัดและประเมินผลใหมีประสิทธิภาพ มีการกําหนดกรอบ

การวัดและประเมินผลของสถานศึกษาในหลักสูตรอยางชัดเจน มีการกําหนดรูปแบบและมาตรฐานของการวัดและประเมินผลใหครูผูสอนยึดถือปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน ครูผูสอนไดรับ

การสงเสริมใหมีความรูดานการวัดและประเมินผลอยางตอเนื่อง โดยในปการศึกษา 2563 ไดมีการจัดอบรมใหแกครูผูสอน ในหัวขอ "การวัดและประเมินตามสภาพจริง (RE)DESIGN  ใน

ยุค NEW NORMAL" โดย ผศ.ดร.มนตา ตุลยเมธาการ อาจารยภาควิชาวัดผลและวิจัยการศึกษา มหาวิทยาลัศรีนครินทรวิโรฒใหเกียรติเปนวิทยากร เพื่อใหการวัดและประเมินผล

สอดคลองกับสถานการณการแพรระบาดของโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (?โควิด-19)   ครูผูสอนมีการนําความรูที่ไดไปสูการปฏิบัติงานอยางสอดคลอง ไดแก การออกแบบการวัด

และประเมินผลรายวิชา มีการควบคุมการวัดและประเมินผลตามมาตรฐานของมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย การจัดทําหลักฐานการศึกษาและขอมูลการวัดและประเมินผล

ตามกระบวนการของหลักสูตรที่สถานศึกษากําหนด นอกจากนี้ ครูผูสอนมีวิธีการประเมินผูเรียนดานพฤติกรรมรายบุคคล ผานกิจกรรมการเยี่ยมบาน  พบชั้นเรียน (Homeroom) การ

ใชแบบประเมินพฤติกรรมผูเรียน รวมทั้งมีวิธีการวัดและประเมินผลดวยวิธีการที่หลากหลายตามสภาพจริง เชน การสังเกต การสัมภาษณ การตรวจผลงาน การทดสอบที่เนนภาคปฏิบัติ

  เปนตน มีการกําหนดวิธีการวัดประเมินผลไวในแตละหนวยการเรียนรู มีการประเมินผลกอนเรียน ระหวางเรียนและหลังเรียน มีการเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการประเมินผล

งาน/ช้ินงานของตนเอง เพ่ือใหผูเรียนไดพัฒนาความสามารถในการทํางานของตนเอง มีการนําขอมูลจากการวัดและประเมินผลไปสูการทําวิจัยในชั้นเรียนและบทความทางวิชาการ เพื่อ

ชวยในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนบรรลุท้ังดานความรู ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค  จากการพัฒนาสงผลใหครูผูสอนทุกคนมีการตรวจ

สอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรูอยางเปนระบบ มีขั้นตอนโดยใชเครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเปาหมายในการจัดการเรียนรู ใหขอมูลยอนกลับแกผู

เรียนอยางเหมาะสม เพ่ือนําไปใชในการพัฒนาการเรียนรู ครูผูสอนรอยละ 79.92 มีการเปดโอกาสใหผูเรียนและผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการวัดและประเมินผล

3.5   มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู

        โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีเปนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทยซึ่งมีโรงเรียนเครือขาย จํานวน 17 แหง    ดังน้ัน จึงมีการสรางโอกาสในการแลกเปลี่ยน

เรียนรูท้ังในกลุมบุคลากรของโรงเรียนและกลุมบุคลากรของโรงเรียนในเครือฯ นอกจากนี้ ฝายวิชาการจัดใหมีการนิเทศภายใน เพื่อกํากับติดตามผลการจัดการเรียนการสอนอยางเปน

ระบบ จากหัวหนากลุมสาระการเรียนรู และคณะกรรมการครูเครือขายนิเทศ โดยครูผูสอนจะไดรับการสังเกตการสอนภายในชั้นเรียน ภาคเรียนละหน่ึงครั้งจากคณะกรรมการครูเครือ

ขายนิเทศของกลุมสาระการเรียนรูฯ และคณะกรรมการนิเทศของฝายวิชาการ ซึ่งผูนิเทศจะมีการสะทอนขอมูลการประเมินในดานการจัดการเรียนการสอนและการทําแผนการจัดการ

เรียนรู เพ่ือใหครูผูสอนนําไปพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของครู มีการเชิญผูเชี่ยวชาญมาเปนที่ปรึกษาใหคําแนะนําเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและการพัฒนากระบวนการ

เรียนรู ซ่ึงในปการศึกษา 2563 ทางโรงเรียนไดมีการทําบันทึกขอตกลงความรวมมือกับศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ เพื่อรวมกันพัฒนาหลักสูตรและทักษะดานหุนยนตและ

ปญญาประดิษฐของผูเรียน นอกจากนั้น โรงเรียนยังมีการทําบันทึกขอตกลงความรวมมือเพื่อการพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี

ในรูปแบบหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตรในโรงเรียนเอกชน ซึ่งเปนความรวมมือระหวางสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) คณะกรรมการสงเสริมการศึกษา

เอกชน (สช.)  และโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีรวมถึงโรงเรียนจากท่ัวประเทศอีก 36 โรงเรียน  
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        นอกจากนี้มีการประชุมกลุมยอยของกลุมสาระการเรียนรูฯ อยางสมํ่าเสมอเพื่อแจงขอมูลตาง ๆ ภายในกลุมสาระการเรียนรูฯ มีการนําเสนอปญหาที่พบเกี่ยวกับการเรียนการสอน

และรวมกันหาแนวทางในการพัฒนาผูเรียน โดยครูผูสอนรอยละ 94.76 มีการดําเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรูผานกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ  โดยใชชั่วโมงการประชุมกลุมสา

ระฯในการนําเสนอปญหาที่ครูผูสอนโดยสวนใหญพบปญหา เชน ครูผูสอนกลุมสาระสังคมศึกษาฯระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องการจัดการเรียนรูแบบคิด

วิเคราะห ผลการดําเนินงานไดใชวิธีการสอนแบบ 5W1H ในการแกไขปญหารวมกันภายในกลุมสาระฯ สงผลใหครูสามารถจัดการเรียนการสอนแบบคิดวิเคราะห สงผลใหสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของผูเรียนในรายวิชาสังคมศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 สูงกวาภาคเรียนที่ 1

         ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1- 3 พบวาผูเรียนสามารถอานหนังสือได แตขาดทักษะการวิเคราะหและจับใจความ ไมสามารถแยกความแตก

ตางระหวางขอเท็จจริงและขอคิดเห็นได ทําใหไมสามารถสรุปประเด็นหรือจับใจความของเรื่องท่ีอานได จึงหาแนวทางแกไขโดยการใชกิจกรรมการเรียนการสอนแบบรวมมือซีไออารซี

(CIRC : Cooperative Integrated Reading and   Composition)   ซึ่งเปนรูปแบบของวิธีการเรียนรูเปนกลุมยอยใหผูเรียนทํางานรวมกันโดยชวยเหลือซึ่งกันและกัน   ผลจากการนํา

กิจกรรมน้ีไปใชผูเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1-3 จํานวน  229 คน คิดเปนรอยละ 95.03 ผานเกณฑการประเมิน    ครูผูสอนทุกคนไดรับการนิเทศอยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง ซึ่งครู

ผูสอนไดมีการนําขอเสนอแนะของผูนิเทศมาใชในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรูของตนเพ่ือใหการจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพ    

                  ครูผูสอนทุกคนไดรับการนิเทศอยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง ซึ่งครูผูสอนไดมีการนําขอเสนอแนะของผูนิเทศมาใชในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรูของตนเพื่อ

ใหการจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพ                  
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2. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน ยอดเยี่ยม

ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน

1. มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และ การคิดคํานวณ ยอดเยี่ยม

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา ยอดเยี่ยม

3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม ยอดเยี่ยม

4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ยอดเยี่ยม

5. มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดีเลิศ

6. มีความรูทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ ยอดเยี่ยม

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน

7. การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด ยอดเยี่ยม

8. ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย ยอดเยี่ยม

9. การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย ยอดเยี่ยม

10. สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม

1. มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม

3. ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย ยอดเยี่ยม

4. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม

5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู อยางมีคุณภาพ ยอดเยี่ยม

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ การจัดการเรียนรู ยอดเยี่ยม

7. โรงเรียนสงเสริมการจัดการศึกษาตามทิศทางการศึกษาในแนวนักบุญมงฟอรต ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ยอดเยี่ยม

1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได ยอดเยี่ยม

2. ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อ ตอการเรียนรู ยอดเยี่ยม

3. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม

4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และ นําผลมาพัฒนาผูเรียน ยอดเยี่ยม

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับ เพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู ยอดเยี่ยม

สรุปผลการประเมินระดับขั้นพ้ืนฐาน ยอดเยี่ยม
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3. จุดเดน

ระดับขั้นพ้ืนฐาน

คุณภาพของผูเรียน

1. ผูเรียนสวนใหญมีคุณลักษณะพึงประสงคและคานิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด รวมท้ังใหความสําคัญและมีความภาคภูมิใจในความเปนไทย มีความสามารถในการปรับตัวอยูรวม

กับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข ปราศจากความขัดแยงจากผูอื่นไดเปนอยางดี 2. ผูเรียนสวนใหญมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกําลังกายสมํ่าเสมอ ปลอดจากสิ่งเสพติด เห็นคุณคาของ

ตัวเอง มีความมั่นใจในตนเอง และมีมนุษยสัมพันธท่ีดี 3. ผูเรียนสวนใหญรูคุณคา และมีผลงานจากการเขารวมกิจกรรมทางดานศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป กีฬาและนันทนาการในระดับ

ประเทศอยางตอเน่ือง 4. ผูเรียนสวนใหญมีความสามารถในการเชื่อมโยงองคความรูและประสบการณมาสรางสรรคผลงาน ชิ้นงาน รวมทั้งมีทักษะในการใชเทคโนโลยี เพื่อคนควา

หาความรูและนําเสนอขอมูล สารสนเทศ และการสื่อสารไดอยางตอเนื่อง

กระบวนการบริหารและการจัดการ

1. มีสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ มีความพรอมในเรื่องอาคารสถานที่ มีศูนยการเรียนรู แหลงเรียนรู มีที่พักผอนหยอนใจ รมรื่น

สวยงาม มีหอประชุมที่สะดวกตอการใชงาน มีอาคารในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนอกหองเรียน และกิจกรรมเสริมหลักสูตร 2. มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย

เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู เพื่ออํานวยความสะดวกใหครูและนักเรียน ผูปกครองไดสืบคนขอมูลอยางทั่วถึง

กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ

1. ครูผูสอนทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรูเนนกระบวนการคิดและใหผูเรียนฝกปฏิบัติจริง สามารถนําไปประยุกตใช มีการใชแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน 2. ครูผูสอนมีความสามารถใน

การนําส่ือและเทคโนโลยีมาใชจัดการเรียนการสอน ท้ังระบบปกติ และการจัดการเรียนการสอนออนไลนผานผานระบบ OBS โปรแกรม WebEx แพลตฟอรม Youtube Live แอพพลิ

เคช่ัน Google Classroom แอพพลิเคชั่น Zoom 3. ครูผูสอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวกมีปฏิสัมพันธเชิงบวก สงผลใหผูเรียนรักการเรียนรูและมีปฏิสัมพันธที่ดีระหวางครูกับผู

เรียน 4. ครูผูสอนมีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยสงเสริมบทบาทของผูเรียนใหมีสวนรวม และไดปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนจากเนื้อหาสาระที่เปนนามธรรม

ใหเปนรูปธรรม

4. จุดควรพัฒนา

ระดับขั้นพ้ืนฐาน

คุณภาพของผูเรียน

1. ผูเรียนบางสวนมีทักษะคอนขางนอยในดานการคํานวณทางคณิตศาสตร

กระบวนการบริหารและการจัดการ

ไมมี

กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ

1. ครูบางสวนใหความสําคัญคอนขางนอยในการเปดโอกาสใหผูเรียน หรือผูเก่ียวของมีสวนรวมในกระบวนการวัดและประเมินผลของสถานศึกษา

5. แนวทางการพัฒนา

1. สถานศึกษาจะมุงดําเนินการพัฒนาศักยภาพผูเรียนใหดีขึ้นตอไปอีกหนึ่งระดับในดานทักษะการคํานวณ โดยผานโครงการ Gifted  Math (GM) โครงการ

สงเสริมทักษะกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร ( Arithmatics ) และโครงการ Math  Family

2. สถานศึกษาจะดําเนินการสรางความตระหนักรวมทั้งสงเสริมครูผูสอนใหออกแบบกระบวนการวัดและประเมินผลที่สรางโอกาสใหผูเกี่ยวของมีสวนรวมเพิ่ม

มากขึ้น โดยจะดําเนินการสงเสริมใหครูผูสอนกําหนดรูปแบบหรือภารกิจการวัดและประเมินผลตั้งแตการระบุวิธีการลงไปในแผนการจัดการเรียนรู การ

สรางใบงาน แบบทดสอบ ที่ออกแบบใหเกิดโอกาสในการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของ รวมทั้งฝายวิชาการ และกลุมงานนิเทศจะกํากับ ติดตามเปนระยะ เพื่อ

ใหมีรูปแบบในการวัดและประเมินผลที่สรางโอกาสใหผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมไดอยางเหมาะสมในแตละป

6. ความตองการชวยเหลือ

1. การขอรับการสนับสนุนของภาครัฐในเรื่องงบประมาณการอบรม สัมมนาใหแกโรงเรียนเอกชนหนวยงานตนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน

ควรมีมาตรการในการสงเสริมเร่ืองการใหความรู สิทธิในเรื่องการเขารับการอบรม หรือทุนในการสนับสนุนการดําเนินงานทางดานการพัฒนาการจัดการ

ศึกษา

2. ความชวยเหลือในเรื่องบุคลากรของโรงเรียนเอกชนสอบบรรุจุเขารับราชการ ควรมีมาตรการใหความชวยเหลือโรงเรียนเอกชนที่ประสบปญหาครูลาออก

ระหวางปการศึกษา

3. การขอใชสิทธิในการรักษาพยาบาลของบุคลากรในครอบครัวของครูเอกชน รวมทั้งการงดเวนการสํารองจายคารักษาพยาบาล เพื่อลดโอกาสในการเปนหนี้

นอกระบบ
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4. การจัดสรรงบประมาณของรัฐใหทันตอความตองการของโรงเรียนเอกชน

7. ความโดดเดนของสถานศึกษา(ถามี)
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รายงานรวบรวมโดย (Prepared by)

ดร.ชํานาญ เหลารักผล   ผูอํานวยการ

นางสาวดุลยปณิธิ์ กรณฑแสง   เจาหนาที่
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ภาคผนวก
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ประกาศโรงเรียน เร่ือง การกําหนดมาตรฐานการศึกษาและคาเปาหมายความสําเร็จของ

โรงเรียนระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 

(ประกาศคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภาย

ในฯ)
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รายละเอียดแนบทายประกาศ 
เรื่อง การกําหนดมาตรฐานการศึกษา และคาเปาหมายความสําเร็จของโรงเรียน 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

มาตรฐานของสถานศึกษา 
เปาหมาย             

ปการศึกษา 2563 

มาตรฐานที่ 1     คุณภาพของผูเรียน ยอดเยี่ยม 

1.1   ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน  

1)  มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ  

  1.1 ผูเรียนมีทักษะในการอานในแตละระดับชั้นตามเกณฑที่สถานศึกษา

กําหนด 

93.00 

  1.2 ผูเรียนมีทักษะในการเขียนในแตละระดับชั้นตามเกณฑที่สถานศึกษา

กําหนด 

90.00 

  1.3 ผูเรียนมีทักษะในการสื่อสารในแตละระดับชั้นตามเกณฑที่สถานศึกษา

กําหนด 

90.00 

  1.4 ผูเรียนมีทักษะในการคิดคํานวณในแตละดับชั้นตามเกณฑที่สถานศึกษา

กําหนด 

82.00 

  1.5 ผูเรียนมีทักษะในการสื่อสารภาษาจีนและภาษาญี่ปุน ในแตละดับชั้นตาม

เกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด 

80.00 

2)  มีความสามารถในการคิดวิ เคราะห  คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย

แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแกปญหา 

 

  2.1 ผูเรียนมีความสามารถในการคิดจําแนกแยกแยะ ใครครวญ ไตรตรอง

อยางรอบคอบโดยใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจ 

84.00 

  2.2 ผูเรียนมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  86.00 

  2.3 ผูเรียนมีการแกปญหาอยางมีเหตุผล 81.00 

3) มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม  

  3.1 ผูเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรูไดทั้งตัวเองและการทํางาน

เปนทีม 

85.00 

  3.2 ผู เรียนสามารถเชื่อมโยงองคความรูและประสบการณมาใชในการ

สรางสรรคสิ่งใหม ๆ อาจเปนแนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน 

ผลผลิต 

85.00 
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4) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสาร   

  4.1 ผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 85.00 

  4.2 ผูเรียนมีความสามารถในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เพื่อพัฒนาตนเองและสังคมในดานการเรียนรูการสื่อสารการทํางานอยาง

สรางสรรค และมีคุณธรรม 

97.00 

5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  

  5.1 ผูเรียนบรรลุการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา 81.00 

  5.2 ผูเรียนมีความกาวหนาในการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษาจาก

พื้นฐานเดิม 

82.00 

  5.3 ผูเรียนมีความกาวหนาในผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET)  94.00 

6) มีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ  

  6.1 ผูเรียนมีความรู ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีในการศึกษาตอ  97.00 

  6.2 ผูเรียนมีความรู ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีในการจัดการ การทํางาน

หรืองานอาชีพ 

85.00 

1.2   คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน  

1) การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด  

  1.1 ผูเรียนมีพฤติกรรมเปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา   96.00 

  1.2 ผูเรียนมีคานิยมและจิตสํานึกตามที่สถานศึกษา กําหนด โดยไมขัดกับ

กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

95.00 

    1.3 ผู เรียนมีการสรางผลงานจากการเขารวม กิจกรรมที่ส ง เสริม

สุนทรียภาพของผูเรียน (ดนตรี กีฬา ศิลปะ)  

85.00 

2) ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย  

  2.1 ผูเรียนมีความภูมิใจในทองถิ่น เห็นคุณคาของความเปนไทย  97.00 

  2.2 ผูเรียนมีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรมและประเพณีไทยรวมทั้งภูมิ

ปญญาไทย 

95.00 

 3) การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย  

 3.1 ผูเรียนยอมรับและอยูรวมกันบนความแตกตางระหวางบุคคลในดาน

เพศ วัย  เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณ ี

95.00 
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4) สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม  

  4.1 ผูเรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณและสังคม และ

แสดงออกอยางเหมาะสมในแตละชวงวัย  

92.00 

  4.2 ผูเรียนสามารถอยูรวมกับคนอื่นอยางมีความสุข เขาใจผูอื่น ไมมีความ

ขัดแยงกับผูอื่น 

97.00 

มาตรฐานที่ 2     กระบวนการบริหารและการจัดการ  ยอดเยี่ยม 

2.1 การมีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน  

  2.1.1 กําหนดเปาหมายที่สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ความตองการ

ของชุมชน ทองถิ่น วัตถุประสงคของแผนการศึกษาชาติ นโยบายของ

รัฐบาลและตนสังกัด 

 

  2.1.2  กําหนดวิสัยทัศน และพันธกิจ ที่สอดคลอง เชื่อมโยงกับเปาหมาย แผน

ยุทธศาสตรชาติ แผนการศึกษาแหงชาติ นโยบายของรัฐบาลและตนสังกัด 

 

  2.1.3 กําหนดเปาหมาย  วิสัยทัศน  และพันธกิจ ทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม  

  2.1.4 นําเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจผานความเห็นชอบจากคณะ

กรรมการบริหารโรงเรียน 

 

  2.1.5 นําเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจของโรงเรียนเผยแพร ตอสาธารณชน  

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 

  2.2.1  มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอยางเปนระบบ   

  2.2.2  มีการนําแผนไปปฏิบัติ ติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุง

พัฒนางานอยางตอเนื่อง 

 

  2.2.3  มีการบริหารอัตรากําลัง ทรัพยากรทางการศึกษาจัดระบบดูแล

ชวยเหลือนักเรียน และระบบการนิเทศภายใน  

 

  2.2.4 สถานศึกษามีการนําขอมูลมาใชในการพัฒนาสถานศึกษา  

  2.2.5 สถานศึกษามีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เปดโอกาสให

บุคลากรและผูที่เกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวมในการวางแผน ปรับปรุง 

พัฒนา และรวมรับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา  

 

  2.2.6 สถานศึกษามีการเสริมสรางและขยายเครือขายทางความรวมมือกับ

หนวยงาน หรือองคกร ตาง ๆ ทั้งภายในหรือภายนอกประเทศเพื่อ

ยกระดับคุณภาพการศึกษา  
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2.3 ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตร

สถานศึกษา และทุกกลุมเปาหมาย  

ยอดเยี่ยม 

  2.3.1  บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในดานการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา  

 

  2.3.2  บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในดานการพัฒนาหลักสูตรตาม

ความตองการของผูเรียน   ที่สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ชุมชน 

และทองถิ่น 

 

  2.3.3  บริหารจัดการเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบ

ดานเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง 

 

  2.3.4  กําหนดหลักสูตรสถานศึกษาครอบคลุมการจัดการเรียนการสอนทุก

กลุมเปาหมาย  

 

  2.3.5  สถานศึกษามีการปรับปรุ ง  และพัฒนาหลักสูตรใหทันตอการ

เปลี่ยนแปลงของสังคม 

 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม 

  2.4.1 สงเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  

  2.4.2  จัดใหมีชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ   

  2.4.3 นําชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพเขามาใชในการพัฒนางานและการเรียนรู

ของผูเรียน 

 

  2.4.4  มีการตรวจสอบ ทบทวน การปฏิบัติงานของครู บุคลากร ที่มีผลตอการ

เรียนรูของผูเรียน  

 

  2.4.5  ถอดบทเรียนเพื่อสรางนวัตกรรมหรือวิธีการที่เปนแบบอยางที่ดีที่สงผลตอ

การเรียนรูของผูเรียน 

 

2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมี

คุณภาพ 

ยอดเยี่ยม 

  2.5.1 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายในหองเรียน ที่เอื้อตอการเรียนรู และ

คํานึงถึงความปลอดภัย 

 

  2.5.2  จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายนอกหองเรียน ที่เอื้อตอการเรียนรู 

และคํานึงถึงความปลอดภัย 

 

  2.5.3  จัดสภาพแวดลอมที่สงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเปนรายบุคคล และ

เปนกลุม 
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  2.5.4  จัดสภาพแวดลอมทางสังคม ที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู และมีความ

ปลอดภัย 

 

  2.5.5 จัดใหผูเรียนไดใชประโยชนจากการจัดสภาพแวดลอมตามศักยภาพของ

ผูเรียน 

 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ

เรียนรู 

ยอดเยี่ยม 

  2.6.1  ไดศึกษาความตองการเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับสภาพของ

สถานศึกษา 

 

  2.6.2  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู

ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา  

 

  2.6.3  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและการจัดการ

เรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

 

  2.6.4  ใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชในการบริการจัดการและการ

จัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

 

  2.6.5  ติดตามผลการใชบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาเพื่อ

ใชในการบริการจัดการและการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของ

สถานศึกษา 

 

2.7 โรงเรียนสงเสริมการจัดการศึกษาตามทิศทางการศึกษาในแนวนักบุญมงฟอรต ยอดเยี่ยม 

  2.7.1 โรงเรียนจัดใหมีการใหความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาตาม

ทิศทางการศึกษาในแนวนักบุญมงฟอรต เชน การอบรม/การประชุม/การ

ฝกปฏิบัต ิ

 

  2.7.2 โรงเรียนดําเนินการจัดใหมีหลักสูตร/เอกสารประกอบการเรียน และการจัดการ

เรียนการสอน สงเสริมตามทิศทางการศึกษาในแนวนักบุญมงฟอรต 

 

  2.7.3 โรงเรียนจัดใหมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่สงเสริมตามทิศทางการศึกษาใน

แนวนักบุญมงฟอรต 

 

  2.7.4 โรงเรียนกํากับ ติดตาม  ประเมินและรายงานผลการสงเสริมตามทิศทาง

การศึกษาในแนวนักบุญมงฟอรต 

 

  2.7.5 โรงเรียนมีการจัดการศึกษาสําหรับผูดอยโอกาสตาง ๆ  
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มาตรฐานที่ 3     กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ยอดเยี่ยม 

3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง และสามารถนําไป

ประยุกตใชในชีวิตได 

 

  3.1.1   ครจูัดกิจกรรมการเรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดของหลักสูตร

สถานศึกษาที่เนนใหผูเรียนไดเรียนรู โดยผานกระบวนการคิดและ

ปฏิบัติจริง 

97.00 

  3.1.2   ครูมีแผนการจัดการเรียนรูที่สามารถนําไปจัดกิจกรรมไดจริง 97.00 

 3.1.3   ครูมีรูปแบบการจัดการเรียนรูเฉพาะสําหรับผูที่มีความจําเปน และ

ตองการความชวยเหลือพิเศษ 

90.00 

  3.1.4   ครูฝกทักษะใหผูเรียนไดแสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองคความรู 

และนําเสนอผลงาน 

93.00 

  3.1.5   ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนสามารถนําไปประยุกตใชใน

ชีวิตประจําวันได 

92.00 

3.2 ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอ้ือตอการเรียนรู   

  3.2.1   ครูใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู 97.00 

  3.2.2   ครูใชแหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนรู 92.00 

  3.2.3   ครูสรางโอกาสใหผู เรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเองจากสื่อที่

หลากหลาย 

98.00 

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  

 3.3.1   ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเนนการมีปฏิสัมพันธเชิงบวก 97.00 

 3.3.2   ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียน ใหเด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก 

เด็กรักท่ีจะเรียนรู สามารถเรียนรูรวมกันอยางมีความสุข 

93.00 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน  

 3.4.1   ครูมีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรูอยางเปน

ระบบ 

96.00 

 3.4.2   ครูมีขั้นตอนโดยใชเครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม

กับเปาหมายในการจัดการเรียนรู 

96.00 

 3.4.3   ครูเปดโอกาสใหผูเรียนและผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการวัดและ

ประเมินผล 

80.00 

 3.4.4   ครูใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนเพื่อนําไปใชในการพัฒนาการเรียนรู 96.00 



มาตรฐานของสถานศึกษา 
เปาหมาย             

ปการศึกษา 2563 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ

จัดการเรียนรู 

 

  3.5.1   ครแูละผูมีสวนเกี่ยวของรวมกันแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณใน

การจัดการเรียนรู 

93.00 

  3.5.2   ครูมีการนําขอมูลปอนกลับไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการ

เรียนรูของตนเอง 

96.00 

 



รายงานการประชุมหรือการใหความเห็นชอบ SAR ของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
 

(มติเห็นชอบรายงานประเมินตนเอง)



 

 

 



หลักฐานการเผยแพร SAR ใหผูมีสวนเกี่ยวของหรือสาธารณชนรับทราบ
 

(การเผยแพร SAR )



 

 

การเผยแพร SAR ใหผูมีสวนเกี่ยวของหรือสาธารณชนรับทราบ

ผานหนาเว็บไซตโรงเรียน 



แผนผังอาคารสถานที่
 

(แผนผังอาคารสถานที่)



 


