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ผลการประเมนิคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ���� 

(ระดบัขั�นพื�นฐาน) 
 

ตอนที� 1 ผลการดําเนินงานตามแผนพฒันาของสถานศึกษา 
 

            โรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี  ดาํเนินการจดัทาํและใช้แผนพฒันาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน

อสัสัมชญัธนบุรี พ.ศ.����–���� เป็นแผนแม่บทในการบริหารจดัการศึกษา  มีการกาํหนดวิสัยทศัน์  

พนัธกิจ เป้าหมาย และตวัชี� วดัความสําเร็จ โดยมีแผนงานและปฏิบติัการประจาํปีรองรับการ

ดาํเนินงานในแต่ละปีการศึกษา โดยปีการศึกษา ���� โรงเรียนฯได้จดักระบวนการเรียนรู้ และ

ดําเนินงานตามแผนงาน / งาน/โครงการและงบประมาณประจาํปี  โดยมีผลการดําเนินงาน

ดงัต่อไปนี�  
 

ยุทธศาสตร์ ( STRATEGIES ) 

        �.ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องหลกัสูตรสถานศึกษา 

        4. พฒันาศกัยภาพผูเ้รียนสู่ความเป็นเลิศในระดบัสากล 

        8. พฒันาคุณภาพผูเ้รียนตามความถนดัและความสนใจเตม็ตามศกัยภาพ 

กลยุทธ์ ( TACTICS ) 

        1.   ส่งเสริมปลูกฝังใหผู้เ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม 

        2.   ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามหลกัสูตรสถานศึกษา 

         9.   พฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัแผนการศึกษาชาติและจิตตารมยข์องนกับุญมงฟอร์ต 

      10.  ส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียนตามความถนดัและความสนใจ 
 

แผนงาน/โครงการ/

กจิกรรม 
วตัถุประสงค์/เป้าหมาย ผลการดําเนินการ 

สอดคล้อง

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี� 

-แผนการจดัการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระฯสุขศึกษา และ

พลศึกษา / กลุ่มสาระฯ

ศิลปะ 

-แผนงานอนามยั 

-แผนงานฝ่ายปกครอง 

และงานระดบัชั�น  

- แผนงานแนะแนว  

- แผนงานศูนยด์นตรี 

1. ผูเ้รียนมีสุขภาวะที�ดี

และมีสุนทรียภาพ 

 

�.� ผูเ้รียนร้อยละ ��.��  มีสุขนิสัยในการดูแล

สุขภาพและออกกาํลงักายสมํ�าเสมอ 

�.� ผูเ้รียนร้อยละ ��.�� มีนํ�าหนกั ส่วนสูง 

และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์

มาตรฐาน 

�.� ผูเ้รียนร้อยละ ��.��  ป้องกนัตนเองจากสิ�ง

เสพติดใหโ้ทษและหลีกเลี�ยงตนเองจาก

สภาวะที�เสี�ยงต่อความรุนแรง โรคภยั 

อุบติัเหตุและปัญหาทางเพศ 

มาตรฐานที� �  

ตวับ่งชี� ที� �.�-�.� 
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แผนงาน/โครงการ/

กจิกรรม 
วตัถุประสงค์/เป้าหมาย ผลการดําเนินการ 

สอดคล้อง

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี� 

- แผนงานศูนยกี์ฬาและ

นนัทนาการ  

�.� ผูเ้รียนร้อยละ��.�� เห็นคุณค่าในตนเองมี

ความมั�นใจ กลา้แสดงออกอยา่งเหมาะสม 

มีมนุษยสัมพนัธ์ที�ดีและใหเ้กียรติผูอื้�น 

�.� ผูเ้รียนร้อยละ ��.�� สร้างผลงานจากการ

เขา้ร่วมกิจกรรมดา้นศิลปะ ดนตรี/

นาฏศิลป์ กีฬา/นนัทนาการตามจินตนาการ 

-แผนงานหลกัสูตรและ

นิเทศการสอน  

- แผนงานวดัผลและวจิยั  

- แผนการจดัการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา  

- แผนงานระดบัชั�น 

- แผนงานฝ่ายกิจกรรม  

�.  ผูเ้รียนมีคุณธรรม  

จริยธรรมและค่านิยมที�

พึงประสงค ์

�.�  ผูเ้รียนร้อยละ ���  มีคุณลกัษณะที�พึง

ประสงคต์ามหลกัสูตร 

�.� ผูเ้รียนร้อยละ ��.�� เอื�ออาทรผูอื้�นและ

กตญั�ูกตเวทีต่อผูมี้พระคุณ 

�.�ผูเ้รียนร้อยละ  ��.��  ยอมรับความคิดและ

วฒันธรรมที�แตกต่าง 

�.� ผูเ้รียนร้อยละ ��.�� ตระหนกั รู้คุณค่าร่วม

อนุรักษแ์ละพฒันาสิ�งแวดลอ้ม 

มาตรฐานที� � 

ตวับ่งชี� ที� �.�-�.� 

- แผนจดัการเรียนรู้กลุ่ม

สาระฯภาษาไทย /ภาษา 

ต่างประเทศ/วทิยาศาสตร์ 

และการงานอาชีพ 

�. ผูเ้รียนมีทกัษะในการ

แสวง หา  ความรู้ดว้ย

ตนเอง รักการเรียนรู้  

และพฒันา ตนเองอยา่ง

ต่อเนื�อง 

3.1 ผูเ้รียนร้อยละ 96.68 มีนิสัยรักการอ่านและ

แสวงหาความรู้ดว้ยตนเองจากหอ้งสมุด 

แหล่งเรียนรู้และสื�อต่าง ๆ รอบตวั 

3.2  ผูเ้รียนร้อยละ ��.�� มีทกัษะในการอ่าน 

ฟัง ดู พดู เขียนและตั�ง คาํถามเพื�อคน้ควา้

หาความรู้เพิ�มเติม 

3.3  ผูเ้รียนร้อยละ 9�.�� เรียนรู้ร่วมกนัเป็น

กลุ่มแลกเปลี�ยนความ คิดเห็นเพื�อการ

เรียนรู้ระหวา่งกนั 

3.4 ผูเ้รียนร้อยละ 99.78 ใชเ้ทคโนโลยใีนการ 

เรียนรู้และนาํเสนอผลงาน 

3.5 ผูเ้รียนร้อยละ 100 ภาษาไทยและภาษา 

ต่างประเทศในการสื�อสารได ้

3.6 ผูเ้รียนร้อยละ 100 เรียนรู้เกี�ยว กบัสถาน 

การณ์  การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม 

ของประเทศในกลุ่ม ASEAN ได ้

มาตรฐานที� �  

ตวับ่งชี� ที� �.�-�.� 
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แผนงาน/โครงการ/

กจิกรรม 
วตัถุประสงค์/เป้าหมาย ผลการดําเนินการ 

สอดคล้อง

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี� 

- แผนจดัการเรียนรู้กลุ่ม

สาระฯภาษาไทย /ภาษา 

ต่างประเทศและ

วทิยาศาสตร์  

4.ผูเ้รียนมีความสามารถ 

ในการคิดอยา่งเป็น

ระบบ  คิดสร้างสรรค ์

ตดัสินใจแก ้ปัญหาได้

อยา่งมีสติ สมเหตุสมผล 

�.� ผูเ้รียนร้อยละ  ��.�� สรุปความคิดจาก

เรื�องที�อ่าน ฟังและดู และสื�อสารโดยการ

พดูหรือเขียนตามความคิดของตนเอง 

�.� ผูเ้รียนร้อยละ ��.�� นาํเสนอวธีิคิด วธีิ

แกปั้ญหาดว้ยภาษาหรือวธีิการของตนเอง 

�.� ผูเ้รียนร้อยละ��.�� กาํหนดเป้าหมาย

คาดการณ์ ตดัสินใจแกปั้ญหาโดยมีเหตุผล

ประกอบ 

�.� ผูเ้รียนร้อยละ ��.�� มีความคิดริเริ�ม และ

สร้างผลงานดว้ยความภาคภูมิใจ 

มาตรฐานที� �  

ตวับ่งชี� ที� �.�-�.� 

-แผนจดัการเรียนรู้ � กลุ่ม

สาระฯ 

- แผนงานหลกัสูตรและ

นิเทศ  

- แผนงานวดัผลและวจิยั  

5.   ผูเ้รียนมีความรู้และ

ทกัษะที�จาํเป็นตาม 

หลกัสูตร 

 

�.� ผูเ้รียนระดบัประถมศึกษา ร้อยละ ��.��  มี

ผลสมัฤทธิ� ทาง  การเรียนทุกกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ฯ อยูใ่นระดบั �-� 

�.�  ผูเ้รียนระดบัมธัยมศึกษา ร้อยละ ��.��  มี

ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ฯ อยูใ่นระดบั �-� 

�.�  ผูเ้รียนร้อยละ 96.25 มีผลการประเมิน

สมรรถนะสาํคญัตามหลกัสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 

�.�  ผูเ้รียนร้อยละ ��� มีผลการประเมินการอ่าน  

คิดวเิคราะห์และเขียนเป็นไปตามเกณฑ ์

�.�  ผูเ้รียนมีผลการทดสอบระดบัชาติในระดบัดี

สูงขึ�นทุกปี ( ��.�� ) 

มาตรฐานที� �  

ตวับ่งชี� ที� �.�-�.� 

- แผนจดัการเรียนรู้กลุ่ม

สาระฯการงานอาชีพ 

6. ผูเ้รียนมีทกัษะในการ 

 ทาํงานรักการทาํงาน 

สามารถทาํงานร่วมกบั 

ผูอื้�นไดแ้ละมีเจตคติที�ดี 

ต่ออาชีพสุจริต     

�.�  ผูเ้รียนร้อยละ  99.50  มีการวางแผนการทาํงานและ

ดาํเนินการจนสาํเร็จ 

�.�  ผูเ้รียนร้อยละ ��.�� ทาํงานอยา่งมีความสุข

มุ่งมั�นพฒันางานและภูมิใจในผลงานของ

ตนเอง 

�.�  ผูเ้รียนร้อยละ ��� ทาํงานร่วมกบัผูอื้�นได ้

�.�  ผูเ้รียนร้อยละ ��� มีความรู้สึกที�ดีต่ออาชีพ

สุจริตและหาความรู้เกี�ยวกบัอาชีพที�ตนเองสนใจ 

มาตรฐานที� �  

ตวับ่งชี� ที� �.�-�.� 
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ยุทธศาสตร์ ( STRATEGIES )  

�.พฒันาระบบการบริหารจดัการ 

�.เป็นผูน้าํในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื�อการเรียนการสอนและบริหารจดัการ 

7. ยกระดบัความร่วมมือกนัระหวา่งองคก์รภายใน/ภายนอกในการจดัการศึกษา 

กลยุทธ์ ( TACTICS ) 

�. เพิ�มประสิทธิภาพในการปฏิบติังานและการบริการของหน่วยงาน/ฝ่ายต่างๆ 

�.นาํเทคโนโลยทีี�มีคุณภาพ ทนัสมยั มาใชใ้นการจดัการเรียนรู้และบริหารจดัการ 

 8.แสวงหาความร่วมมือเพื�อพฒันาคุณภาพการศึกษาระหวา่งโรงเรียน องคก์รภายในและ 

    ต่างประเทศ 
 

แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม 
วตัถุประสงค์/

เป้าหมาย 
ผลการดําเนินการ 

สอดคล้อง

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี� 

- แผนงานสาํนกัผูอ้าํนวยการ 

- แผนงาน งานนโยบายและ

แผน  

- แผนงาน งานบริหารฝ่าย

ทุกฝ่าย  

- แผนงาน งานบุคคล 

8.  ผูบ้ริหารปฏิบติังาน 

ตามบทบาทหนา้ที�อยา่ง 

มีประสิทธิภาพและเกิด 

ประสิทธิผล 

 

�.�  ผูบ้ริหารมีวสิัยทศัน์  ภาวะผูน้าํและ

ความคิดริเริ�มที� เนน้การพฒันาผูเ้รียน ใน

ระดบัมากขึ�นไป (97.00 ดีเยี�ยม) 

�.� ผูบ้ริหารใชห้ลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วม

และใชข้อ้มูลผลการประเมินหรือ

ผลการวจิยัเป็นฐานคิดทั�งดา้นวชิาการและ

การจดัการในระดบัมากขึ�นไป (93.00 ดีเยี�ยม) 

�.�  ผูบ้ริหารสามารถบริหารจดัการศึกษาให้

บรรลุเป้าหมายตามที�กาํหนดไวใ้น

แผนปฏิบติัการไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 90 

(95.00 ดีเยี�ยม) 

�.�  ผูบ้ริหารส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพ

บุคลากรใหพ้ร้อมรับการกระจายอาํนาจ 

(��.�� ดีเยี�ยม) 

�.�นกัเรียน ผูป้กครองและชุมชนพึงพอใจผล

การบริหารจดัการศึกษาในระดบัมากขึ�นไป

ไมน่อ้ยกวา่ร้อยละ 90 (79.52 ดีมาก) 

�.� ผูบ้ริหารใหค้าํแนะนาํ คาํปรึกษาทาง

วชิาการและเอาใจใส่การจดัการศึกษาเตม็

ศกัยภาพและเตม็เวลา (��.�� ดีเยี�ยม) 

มาตรฐานที� �  

ตวับ่งชี� ที� �.�-�.� 
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แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม 
วตัถุประสงค์/

เป้าหมาย 
ผลการดําเนินการ 

สอดคล้อง

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี� 

- แผนงานฝ่ายธุรการ-การเงิน  

- แผนงาน งานสัมพนัธ์ชุมชน 

 

�.  คณะกรรมการ 

สถานศึกษาและผูป้กครอง 

 ชุมชนปฏิบติังานตาม  

บทบาท หนา้ที�อยา่งมี 

ประสิทธิภาพและเกิด 

ประสิทธิผล 

�.�คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบติัหนา้ที

ตามที�ระเบียบกาํหนด (100.00 ดีเยี�ยม) 

�.� คณะกรรมการสถานศึกษากาํกบัติดตามดูแล

และขบัเคลื�อนการดาํเนินงานของสถาน 

ศึกษาใหบ้รรลุ ผลสาํเร็จตามเป้าหมา  

(100.00   ดีเยี�ยม) 

9.1 �.� ผูป้กครองและชุมชนมีความพึงพอใจใน

การเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันา

สถานศึกษาในระดบัมากขึ�นไปไม่นอ้ยกวา่

ร้อยละ ��  (��.�� ดีเยี�ยม) 

มาตรฐานที� �  

ตวับ่งชี� ที� �.�-�.� 

- แผนงาน งานหลกัสูตร
และนิเทศ  
- แผนงานกิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียน  
- แผนจดัการเรียนรู้กลุ่ม
สาระฯสุขศึกษา / สังคม
ศึกษา / ศิลปะ /  
- แผนงานศูนยด์นตรี /กีฬา
และนนัทนาการ  
- แผนงานฝ่ายอาคารสถานที�  
- แผนงานฝ่ายปกครอง  

10. สถานศึกษามีการจดั 
หลกัสูตร กระบวนการ 
เรียนรู้ และกิจกรรม 
พฒันาคุณภาพผูเ้รียน 
อยา่งรอบดา้น 
 

��.� สถานศึกษามีหลกัสูตรสถานศึกษาเหมาะ 
สมและสอดคลอ้งกบัทอ้งถิ�น ระดบัมาก
ขึ�นไป   (��.�� ดีมาก) 

��.� สถานศึกษาจดัรายวชิาเพิ�มเติมที�หลาก 
หลายใหผู้เ้รียนเลือกเรียนตามความถนดั
ความสามารถและความสนใจ ระดบัมาก
ขึ�นไป   (87.50 ดีมาก) 

��.�  สถานศึกษาจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนที�
ส่งเสริมและตอบสนองความตอ้งการ
ความ สามารถ ความถนดัและความ
สนใจของผูเ้รียนระดบัมากขึ�นไป           
( ��.�� ดีเยี�ยม ) 

��.�  สถานศึกษาสนบัสนุนใหค้รูจดั
กระบวนการเรียนรู้ที�ใหผู้เ้รียนไดล้งมือ
ปฏิบติัจริงจนสรุปความรู้ไดด้ว้ยตนเอง 
ระดบัมากขึ�นไป  ( 87.00 ดีมาก ) 

��.� สถานศึกษานิเทศภายใน กาํกบั ติดตาม
ตรวจสอบ และนาํผลไปปรับปรุงการ
เรียนการสอนอยา่งสมํ�าเสมอ ระดบัมาก
ขึ�นไป   ( 95.50 ดีเยี�ยม ) 

��.�  สถานศึกษาจดัระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนที�
มีประสิทธิภาพ และครอบคลุมถึงผูเ้รียน
ทุกคน ระดบัมากขึ�นไป( ��.�� ดีเยี�ยม ) 

มาตรฐานที� ��  
ตวับ่งชี� ที� ��.�-��.� 
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แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม 
วตัถุประสงค์/

เป้าหมาย 
ผลการดําเนินการ 

สอดคล้อง

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี� 

- แผนงาน งานอภิบาล 

- แผนงานกลุ่มสาระฯศิลปะ 

- แผนงานศูนยด์นตรี / ศูนย์

กีฬาและนนัทนาการ  

��. การพฒันา 

สถานศึกษาใหบ้รรลุ 

เป้าหมายตามวสิัยทศัน์ 

 ปรัชญา และจุดเนน้ที�  

กาํหนดขึ�น 

14.1 ผูเ้กี�ยวขอ้งร้อยละ �� ( ��.�� ดีเยี�ยม )    

พึงพอใจในระดบัมากขึ�นไป ต่อผลการ

ดาํเนิน งานโครงการ กิจกรรมที�ส่งเสริม

ใหผู้เ้รียนบรรลุตามเป้าหมาย วสิัยทศัน์ 

ปรัชญาและจุดเนน้ของสถานศึกษา 

14.2 ผลการดาํเนินงานส่งเสริมใหผู้เ้รียนบรรลุ

ตาม  เป้าหมาย วสิัยทศัน์ และจุดเนน้ของ

สถานศึกษาไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ ��        

(��.�� ดีเยี�ยม) 

มาตรฐานที� ��  

ตวับ่งชี� ที� ��.�-��.� 

- แผนงานฝ่ายปกครอง 

- แผนงานฝ่ายอาคาร

สถานที�  

15. การจดักิจกรรมตาม 

นโยบาย จุดเนน้ แนว 

ทางการปฏิรูปการศึกษา 

เพื�อพฒันาและส่งเสริม 

สถานศึกษาใหย้กระดบั 

คุณภาพสูงขึ�น 

��.�  ผูเ้กี�ยวขอ้งร้อยละ ��( ��.�� ดีเยี�ยม ) พึง

พอใจในระดบัมากขึ�นไป ต่อผลการ

ดาํเนินงานโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื�อ

ตอบสนองนโยบายจุดเนน้ตามแนว

ทางการปฏิรูปการศึกษา  

15.2 สถานศึกษามีผลการดาํเนินงานบรรลุ

ตามเป้าหมาย ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ ��             

( 100.00 ดีเยี�ยม ) 

มาตรฐานที� ��  

ตวับ่งชี� ที� ��.�-��.� 

 

ยุทธศาสตร์ ( STRATEGIES ) 

          �. พฒันาระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา 

กลยุทธ์ ( TACTICS )      

�. เสริมสร้างความเขม็แขง็ของระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา   
 

แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม 
วตัถุประสงค์/

เป้าหมาย 
ผลการดําเนินการ 

สอดคล้อง

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี� 

- แผนงาน งานประกนั
คุณภาพการศึกษา  
- แผนงาน งานสารสนเทศ  

12.  สถานศึกษามีการ 
ประกนัคุณภาพภายใน 
ของสถานศึกษาตามที� 
กาํหนดในกฎ  
กระทรวง 

��.� สถานศึกษากาํหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา  ( 100.00 ดีเยี�ยม ) 

��.� สถานศึกษาจดัทาํและดาํเนินการตาม 
แผนพฒันาการจดัการศึกษาของ
สถานศึกษาที�มุ่งพฒันาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ( 95.00 ดีเยี�ยม ) 

มาตรฐานที� ��  
ตวับ่งชี� ที� ��.�-��.� 
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แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม 
วตัถุประสงค์/

เป้าหมาย 
ผลการดําเนินการ 

สอดคล้อง

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี� 

��.� สถานศึกษาจดัระบบขอ้มูลสารสนเทศและ
ใชส้ารสนเทศในการบริหารจดัการเพื�อ
พฒันาคุณภาพสถานศึกษา ( ��.�� ดีเยี�ยม ) 

��.� สถานศึกษาติดตาม ตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา (��.�� ดีเยี�ยม) 

��.�  สถานศึกษานาํผลการประเมินคุณภาพทั�ง
ภายในและภายนอกไปใชว้างแผนพฒันา
คุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเนื�อง          
(��.��ดีเยี�ยม) 

��.� สถานศึกษาจดัทาํรายงานประจาํปีที�เป็น
รายงานการประเมินคุณภาพภายใน
(���.�� ดีเยี�ยม) 

 

ยุทธศาสตร์ ( STRATEGIES ) 

         �.พฒันาบุคลากรใหมี้คุณภาพ มีวสิัยทศัน์ร่วม  สามารถแลกเปลี�ยนเรียนรู้ไดอ้ยา่งมี   

ประสิทธิภาพ 

 กลยุทธ์ ( TACTICS ) 

         �.ส่งเสริมพฒันาบุคลากรและผูเ้รียนใหมี้ความรู้ ความสามารถในดา้นวชิาการและดา้น

อื�นๆในเวทีระดบันานาชาติ 

         �. พฒันาศกัยภาพบุคลากรในการสร้างนวตักรรมทางการศึกษาใหมี้คุณภาพ  
 

แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม 
วตัถุประสงค์/

เป้าหมาย 
ผลการดําเนินการ 

สอดคล้อง

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี� 

- แผนงาน งานหลกัสูตร

และนิเทศ 

- แผนงาน งานบุคคล  

�.ครูปฏิบติังานตาม 

บทบาทหนา้ที�อยา่งมี 

ประสิทธิภาพและเกิด 

ประสิทธิผล 

7.1 ครูร้อยละ ��.�� มีความสามารถในการ

จดัการเรียนการสอนอยา่งมีประ สิทธิภาพ

โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

 �.� บุคลากรร้อยละ ��.�� ประพฤติปฏิบติัตนเป็น

แบบอยา่งที�ดีจดัการเรียนการสอนตามที�

ไดรั้บมอบหมายเตม็เวลาเตม็ความสามารถ 

7.3บุคลากรร้อยละ ��� ไดรั้บการพฒันาตาม

มาตรฐานจรรยาบรรณวชิาชีพ 

มาตรฐานที� �  

ตวับ่งชี� ที� �.�-�.� 
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ยุทธศาสตร์ ( STRATEGIES ) 

     �. พฒันาโรงเรียนใหเ้ป็นศูนยก์ารเรียนรู้เป็นที�ยอมรับของสังคม ชุมชน 

กลยุทธ์ ( TACTICS ) 

     ��. สร้างและพฒันาสภาพแวดลอ้มที�เอื�อต่อการเรียนรู้ตามมาตรฐานสากล      
         

        แผนงาน/โครงการ/

กจิกรรม 

วตัถุประสงค์/

เป้าหมาย 
ผลการดําเนินการ 

สอดคล้อง

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี� 

- แผนงานฝ่ายอาคารสถานที�  

- แผนงานกลุ่มสาระฯสุขศึกษา 

- แผนงานศูนยว์ทิยบริการ  

11. สถานศึกษามีการจดั 

สภาพ แวดลอ้มและการ 

บริการที�ส่งเสริมให้ผู ้

 เรียนพฒันาเตม็ศกัยภาพ 

 

��.�  สถานศึกษามีห้องเรียน ห้องปฏิบติัการ

อาคารเรียนมั�นคง สะอาดและปลอดภยั

มีสิ� งอาํนวยความสะดวก พอเพียง อยู่

ในสภาพใชก้ารไดดี้ สภาพแวดลอ้มร่ม

รื�นและมีแหล่งเรียนรู้สําหรับส่งเสริม

ใหน้กัเรียนพฒันาเตม็ศกัยภาพ 

��.�  สถานศึกษาจัดโครงการกิจกรรมที�

ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความ

ปลอดภยัของผูเ้รียน 

��.� สถานศึกษาจดัห้องสมุดที�ให้บริการสื�อ

และเทคโนโลยีสารสนเทศที�เอื�อให้

ผูเ้รียนรู้ด้วยตนเอง และหรือเรียนรู้

แบบมีส่วนร่วม 

มาตรฐานที� �� 

ตวับ่งชี� ที� ��.�-��.� 

- แผนงานบริหารฝ่ายวชิาการ  

- แผนงาน งานบุคคล  

13. สถานศึกษามีการ 

สร้างส่งเสริม 

สนบัสนุนใหส้ถาน 

ศึกษาเป็นสังคมแห่ง 

การเรียนรู้ 

��.� สถานศึกษามีการสร้างและพฒันาแหล่ง

เรียนรู้ภาย ในสถานศึกษา และใช้

ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั�งภายในและ

ภายนอกสถานศึกษาเพื�อพฒันาการ

เรียนรู้ของผูเ้รียนและบุคลากรของ

สถานศึกษา รวมทั�งผูที้�เกี�ยวขอ้ง 

��.� สถานศึกษามีการแลกเปลี�ยนเรียนรู้

ระหวา่งบุคลากรภายในสถานศึกษา

ระหวา่งสถานศึกษากบัครอบครัว ชุมชน 

และองคก์รที�เกี�ยวขอ้ง 

มาตรฐานที� ��  

ตวับ่งชี� ที� ��.�-��.� 
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ตอนที� 2 ผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

              (แยกเป็นระดับปฐมวยัและขั�นพื�นฐาน) 

ด้านคุณภาพผู้เรียน   

มาตรฐานที� 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที�ดี และมีสุนทรียภาพ 

ตวับ่งชี� 
จาํนวนนักเรียน คิดเป็น

ร้อยละ 

คะแนน

ที�ได้ 

ระดบั 

คุณภาพ เตม็ 5 4 3 2 1 3-5 

1.1  ผูเ้รียนมีสุขนิสยัในการดูแลสุขภาพ และออก

กาํลงักายสมํ�าเสมอ  (๐.๕ คะแนน) 

�,��� 4,335 812 ��� �� � 5,314 99.09 �.�� � 

1.2 ผูเ้รียนมีนํ�าหนกั ส่วนสูง และมี

สมรรถภาพ ทางกายตามเกณฑม์าตรฐาน 

(๐.๕ คะแนน) 

�.�.� �,��� �,��� 1,402 1,023 382 276 4,705 87.73 �.�� � 

1.2.2         

1.3 ผูเ้รียนป้องกนัตนเองจากสิ�งเสพติดใหโ้ทษและ

หลีกเลี�ยงตนเองจากสภาวะที�เสี�ยงต่อความรุนแรง 

โรค ภยัอุบติัเหตุ และปัญหาทางเพศ (๑ คะแนน) 

5,363 �,352 �� �,��� ��.79 0.99 � 

1.4 ผูเ้รียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั�นใจ กลา้

แสดงออกอยา่งเหมาะสม (๑ คะแนน) 

5,363 �,314 1,561 427 32 29 5,302 98.86 0.98 � 

1.5 ผูเ้รียนมีมนุษยสัมพนัธ์ที�ดีและใหเ้กียรติผูอื้�น   

(๑ คะแนน) 

5,363 �,292 �� �,��� ��.68 �.�8 � 

1.6 ผูเ้รียนสร้างผลงานจากเขา้ร่วมกิจกรรมดา้น

ศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นนัทนาการ ตาม

จินตนาการ (๑ คะแนน) 

�,363 �,��� ��� ��� ��� ��� �,��� ��.�� �.�� � 

ผลรวมคะแนน        ��.�� �.�� � 

* หมายเหตุ รวมจาํนวนระดบั 3 - 5 และคิดเป็นร้อยละ 

 

ปัจจัยสนับสนุนผลการประเมินมาตรฐานที� � 

วธีิการพฒันา. (Awareness + Attempt) 

โรงเรียนไดก้าํหนดยุทธศาสตร์ไวใ้นแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี ระยะที� � 

พ.ศ. ���� – ����  เพื�อพฒันาผูเ้รียนให้มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออกกาํลงักายสมํ�าเสมอ  เป้าหมายที� 1  

ผูเ้รียนมีสุขภาวะที�ดี  และมีสุนทรียภาพ  ยุทธศาสตร์ที�  1  ส่งเสริมและ มุ่งพฒันานักเรียนให้มีสุขภาพกาย 

สุขภาพจิต มีบุคลิกภาพที�ดีรักการออกกาํลงักาย โดยมีวตัถุประสงค์เพื�อ  1. ให้ผูเ้รียนมีสุขนิสัยในการดูแล

สุขภาพ และออกกาํลงักายสมํ�าเสมอ  2. ให้ผูเ้รียนมีนํ� าหนกั ส่วนสูง สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน      

3. ให้ผูเ้รียนป้องกนัตนเองจากสิ�งเสพติดให้โทษและหลีกเลี�ยงตนเองจากสภาวะที�เสี�ยงต่อความรุนแรง โรคภยั 
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อุบติัเหตุ และปัญหาทางเพศ    4. ให้ผูเ้รียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั�นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม                

5. ให้ผูเ้รียนมีมนุษยสัมพนัธ์ที�ดีและให้เกียรติผูอื้�น   6. ให้ผูเ้รียนสร้างผลงานจากเขา้ร่วมกิจกรรมดา้นศิลปะ/

ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นนัทนาการ ตามจินตนาการ    โดยในปีการศึกษา ���� โรงเรียนไดด้าํเนินการต่างๆดงันี�  

โรงเรียนฯได้จดัทาํแผนปฏิบติัการประจาํปีที�สอดคล้องกับเป้าหมายและยุทธศาสตร์ เพื�อพฒันา

นกัเรียน โดยเริ�มดาํเนินงานตั�งแต่เดือนพฤษภาคม 2559 และสิ�นสุดทุกแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในเดือน

มีนาคม 2560  โดย   

 

    กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษาได้ดาํเนินการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และจัดการเรียนการสอน              

เพื�อพฒันาผูเ้รียนทางดา้นสุขภาวะที�ดี  มีการวดัและประเมินผลจากการจดัการเรียนการสอนในชั�วโมงเรียน ของ

ผูเ้รียนแต่ละระดบัชั�น ส่งผลให้ผูเ้รียนร้อยละ 99.09 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออกกาํลงักายสมํ�าเสมอ  

ผูเ้รียนร้อยละ 87.73  มีนํ� าหนกัและวดัส่วนสูง ตามเกณฑ์ของกรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข จากกิจกรรม

การตรวจสุขภาพผูเ้รียนประจาํปีการศึกษา ���� ของงานอนามยั นอกจากนี� ครูพละศึกษาฯดาํเนินการทดสอบ

สมรรถภาพทางกายผูเ้รียนในชั�วโมงเรียนพละศึกษาอีกดว้ย  ผูเ้รียนร้อยละ 99.79  รู้จกัการป้องกนัตนเองจากสิ�ง

เสพติดใหโ้ทษและหลีกเลี�ยงตนเองจากสภาวะที�เสี�ยงต่อความรุนแรง โรค ภยัอุบติัเหตุ และปัญหาทางเพศ  และ

สร้างผลงานจากเขา้ร่วมกิจกรรมดา้นกีฬาที�โรงเรียนจดัขึ�น  

 

ฝ่ายปกครอง  ดาํเนินการสัมภาษณ์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง  ผูช่้วยหวัหน้าฝ่ายปกครองระดบัประถมศึกษา 

และผูช่้วยหวัหนา้ฝ่ายปกครองระดบัมธัยมศึกษา จาํนวน 3 คน คณะครู (ระดบัละ 1 คน) 12 คน ผูป้กครอง    

10 คน และผูเ้รียน(ช่วงชั�นละ 10 คน)  รวม 40 คน รวมผูส้ัมภาษณ์ทั�งสิ�น  �� คน และจากการสังเกตสภาพจริง 

พฤติกรรมดา้นสุขอนามยัของผูเ้รียน และพฤติกรรมการตอบคาํถาม ผูเ้รียนรู้จกัวธีิปฏิเสธการชกัชวนใหเ้สพสาร

เสพติด  แสดงวธีิการชกัชวนผูอื้�นให้ลด-ละ-เลิกสารเสพติดโดยใชท้กัษะต่าง ๆ การหลีกเลี�ยงการใชค้วามรุนแรง

ในการตดัสินปัญหาต่าง ๆ รู้วิธีการป้องกนัภยัจากอุบติัเหตุ การป้องกนัปัญหาทางเพศไดเ้ป็นอยา่งดี รวมทั�งผล

จากการวดัและประเมินการเรียนในรายวชิาสุขศึกษา  เรื�อง ป้องกนัและหลีกเลี�ยงการใชส้ารเสพติด พบวา่ ผูเ้รียน

ร้อยละ 99.00 สามารถอธิบายชนิด/โทษของยาเสพติด และสิ�งมอมเมาได ้ ไม่เสพยาเสพติดและปลอดจากสิ�งมอม

เมาได ้สามารถแสดงการปฏิเสธและชักชวนไม่ให้เพื�อนเสพยาเสพติดได ้สามารถบอกวิธีการหลีกเลี�ยงความ

รุนแรง โรค ภยั อุบติัเหตุและปัญหาทางเพศได ้และผลการประเมินฯงาน/โครงการที�สนบัสนุน ดงันี�  

1.  วดัและประเมินการเรียนผลของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   

2. งาน สัปดาห์ใหค้วามรู้และการป้องกนัสิ�งเสพติด   

3. งาน ซื�ออุปกรณ์ตรวจยาเสพติดและสุ่มตรวจยาเสพติดในปัสสาวะของนกัเรียน กลุ่มเสี�ยง   

งานระดับชั�น  เห็นความสําคญัของการอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข  จึงไดจ้ดักิจกรรมส่งเสริมผูเ้รียนมี

ความสามารถในการสร้างความสัมพนัธ์ที�ดีกบัผูอื้�น  สามารถปรับตวั ปฏิบติัตนต่อผูอื้�นอย่างเหมาะสม            

โดยคาํนึงถึงสิทธิหนา้ที�ของตนเองและผูอื้�น  ไม่แสดงพฤติกรรมที�ส่งผลเสียต่อผูอื้�น เป็นที�ปรึกษา หรือให้
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คาํแนะนาํแก่ผูอื้�นและเป็นตวัอยา่งที�ดีได ้โดยให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ผา่นกิจกรรมต่าง ๆ ไดแ้ก่  การเรียนในราย 

วิชาลูกเสือ เนตรนารี การเขา้ค่ายลูกเสือตั�งแต่ระดบัชั�นประถมศึกษาปีที� 1 - ชั�นมธัยมศึกษาปีที� 3 (ร้อยละ 100 )  

การเรียนวชิารักษาดินแดน( รด.)  การเขา้ร่วมกิจกรรมวิชาการของนกัเรียนที�ไม่ไดเ้รียนวชิารักษาดินแดนดว้ย

การเข้าร่วมกิจกรรมและการบาํเพ็ญประโยชน์  (ร้อยละ 100 )  และเขา้ร่วมกิจกรรมทศันศึกษาระดับชั�น

ประถมศึกษาปีที� 1 ถึง มธัยมศึกษาปีที� 6 (ร้อยละ 96.03 ) เป็นตน้ 

 

 งานแนะแนว  ดาํเนินการวางแผนการดาํเนินงานต่างๆอย่างเป็นระบบ และจดักิจกรรมที�สอดคลอ้งกบั

วตัถุประสงค ์โดยประสานไปยงักลุ่มสาระการเรียนรู้ และระดบัชั�นต่างๆ ดว้ยวิธีบูรณาการ เพื�อใหคุ้ณครูประจาํ

ชั�น และคุณครูประจาํวชิาเป็นคนประเมินผลผูเ้รียน ให้คาํแนะนาํ และฝึกฝนให้ผูเ้รียนทุกคนสามารถรู้จกัตนเอง 

ภูมิใจในตนเอง  พฒันาและปรับปรุงตนเอง ให้มีความมั�งคงทางอารมณ์ มีความมั�นใจในตนเอง และกล้า

แสดงออกอยา่งเหมาะสม  จากผลการจดัการเรียนการสอน และกิจกรรมต่างๆผูเ้กี�ยวขอ้งมีความพึงพอใจ คิดเป็น

ร้อยละ ��.��   

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ดาํเนินงานในการจดัการเรียนการสอน โดยให้ผูเ้รียนสร้างผลงานจากการ

เขา้ร่วมกิจกรรมดา้นศิลปะตามจินตนาการ  ดาํเนินการประชุมจดัทาํแผนการดาํเนินงานในการจดักิจกรรม

เพื�อพฒันาผูเ้รียน ส่งเสริมสุนทรียภาพดา้นศิลปะให้กบันกัเรียนในทุกระดบัชั�น โดยดาํเนินงานตามแผนงาน /

โครงการของกลุ่มสาระฯศิลปะ มอบหมายหน้าที�ความรับผิดชอบของคณะครู เพื�อให้ผูเ้รียนเกิดความชอบ

และเห็นประโยชน์ในการเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ การสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะที�หลากหลาย สามารถนาํความรู้

ไปใช้ในชีวิตประจาํวนัได้ โดยกระบวนการการจัดการเรียนการสอน การออกแบบกิจกรรม  การวดั

ประเมินผลผูเ้รียนตามเกณฑ์การวดัประเมินผล  ด้านความรู้ ด้านทกัษะกระบวนการ คุณลกัษณะอนัพึง

ประสงค ์ ดา้นสมรรถนะ นาํการวดัประเมินผลมาพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ใหก้บัผูเ้รียนที�มีความหลากหลาย

แตกต่างกนั และการนาํผูเ้รียนเขา้ร่วมกิจกรรมการแข่งขนัรายการต่างๆในทุกระดบัชั�น   อาทิกิจกรรมการ

เรียนรู้ จินตนาการกับสี เทคนิคการสร้างผลงานศิลปะจากการทดลองสี  กิจกรรมการละเล่นพื�นบ้าน  

กิจกรรมรู้ไวใ้ช้เป็น เสียงไพเราะ  ดนตรีพาเพลิน  กิจกรรมการปั� นลอยตวั เปเปอร์มาเช่  กิจกรรมความรู้

เบื�องตน้ในการพิมพ ์กิจกรรมการละครสําหรับเด็ก   กิจกรรมทศันศิลป์กบัวฒันธรรม  ความแตกต่างของงาน

ทศันศิลป์ในวฒันธรรมไทยและสากล   กิจกรรมการแสดงและการวิเคราะห์วิจารณ์นาฏศิลป์ไทย กิจกรรม

ศิลปวฒันธรรมภูมิปัญญาไทยและสากล กิจกรรมศิลปินไทยและศิลปินต่างประเทศ  กิจกรรมการแสดงละคร

สร้างสรรค์   กิจกรรมดนตรีกบัวฒันธรรม ผูเ้รียนเขา้ร่วมกิจกรรมจาํนวน �,��� คน จากจาํนวนนกัเรียน

ทั�งหมด �,��� คิดเป็นร้อยละ ��.��  

นอกจากนี�  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะได้ดาํเนินการจดักิจกรรม ในระดับชั�นประถมศึกษาปีที� 1– 

ระดบัชั�นมธัยมศึกษาปีที� �  รวมจาํนวนผูเ้รียนทั�งสิ�น �,��� คน ตั�งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ.���� และสิ�นสุด

แผนงาน/ กิจกรรม ในเดือนมีนาคม พ.ศ. ���� มีผลการประเมินผูเ้รียนที�เขา้ร่วมกิจกรรมดงันี�  
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ระดับชั�น จํานวน

นักเรียน 

        กจิกรรมด้านศิลปะ / ดนตรี / นาฏศิลป์    จํานวนนักเรียน 

เข้าร่วมกจิกรรม 

คิดเป็น

ร้อยละ 

ประถมศึกษาปีที� � ��� จินตนาการกบัสี เทคนิคการสร้างผลงานศิลปะ จาก 

การทดลอง 

��� ��� 

ประถมศึกษาปีที�  � ��� กิจกรรมการละเล่นพื�นบา้น ��� �� 

ประถมศึกษาปีที�  � ��� รู้ไวใ้ชเ้ป็น เสียงไพเราะ  ดนตรีพาเพลิน ��� �� 

ประถมศึกษาปีที�  � ��� การปั� นลอยตวั เปเปอร์มาเช่ ��� ��� 

ประถมศึกษาปีที�  � ��� ความรู้เบื�องตน้ในการพิมพ ์ ��� ��� 

ประถมศึกษาปีที�  � ��� การละครสาํหรับเด็ก ��� ��� 

มธัยมศึกษาปีที� � ��� ทศันศิลป์กบัวฒันธรรม  ความแตกต่างของงาน

ทศันศิลป์ในวฒันธรรมไทยและสากล 

��� ��� 

มธัยมศึกษาปีที� � ��� การแสดงและการวเิคราะห์วิจารณ์นาฏศิลป์ไทย ��� �� 

มธัยมศึกษาปีที� � ��� ศิลปวฒันธรรมภูมิปัญญาไทยและสากล ��� �� 

มธัยมศึกษาปีที� � ��� ศิลปินไทยและศิลปินต่างประเทศ ��� �� 

มธัยมศึกษาปีที� � ��� การแสดงละครสร้างสรรค ์ ��� ��� 

มธัยมศึกษาปีที� � ��� ดนตรีกบัวฒันธรรม ��� ��� 

 รวม      �,���  คน �,��� ��.�� 

งานศูนย์ดนตรี งานศูนย์กีฬาและนันทนาการ   ฝ่ายกิจกรรม ไดด้าํเนินการจดัการเรียนการสอน และ

งานต่าง ๆ ในการส่งเสริมให้ผูเ้รียนสร้างผลงานจากเขา้ร่วมกิจกรรมดา้น ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นนัทนาการ 

ตามจินตนาการ โดยการกาํหนดเป็นเอกลกัษณ์ของโรงเรียนในการที�จะส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีความ สามารถ

เกี�ยวกบัสุนทรียภาพดา้นดนตรีและกีฬา โดยการดาํเนินงานและโครงการต่างๆ อยา่งต่อเนื�อง ผา่นการประชุม

วางแผน โดยคณะกรรมการดาํเนินงาน/โครงการ ตลอดจนให้ความสําคญักบัการนาํขอ้มูลจากการสํารวจ

ความพึงพอใจ  ข้อเสนอแนะ ของผูเ้กี�ยวข้องมากาํหนดเป็นวตัถุประสงค์  วิธีพฒันา และกระบวนการ

ดาํเนินงาน/โครงการต่าง ๆ   

ตลอดปีการศึกษา ���� ไดด้าํเนินแผนงานและโครงการต่าง ๆ ประกอบดว้ย งานบริหารจดัการเรียน

การสอนพิเศษดนตรี / งานกิจกรรมส่งเสริมสุนทรียภาพดา้นดนตรี / งานฝึกซ้อมวงดนตรีโรงเรียน / งาน

บริหารจดัการเรียนการสอนพิเศษกีฬา / งานกิจกรรมส่งเสริมสุนทรียภาพดา้นกีฬา / งานฝึกซ้อมนกักีฬา / 

งานแข่งขนักรีฑาสีนักเรียน / งานแข่งขนัโบวลิ์�งการกุศล / งานคริสต์มาสแฟร์ / งานการแสดงออกของ

นกัเรียน / งานแข่งขนักีฬานักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ    งาน/โครงการต่าง ๆ ดงักล่าวมีการพฒันา

คุณภาพการดาํเนินงานอย่างต่อเนื�อง ส่งผลให้ผูเ้รียนสามารถสร้างผลงานจากเขา้ร่วมกิจกรรมดา้น ดนตรี/ 

กีฬา/นนัทนาการ ตามจินตนาการ  สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษา สนองนโยบาย และเอกลกัษณ์โรงเรียน

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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ผลการพฒันา (Achievement) และ รางวลัที�ได้รับ( ถ้ามี)  

ผูเ้รียนไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมดา้นศิลปะ ตามจินตนาการ ผูเ้รียนมีการพฒันาดา้นสุนทรียภาพจากการเขา้

ร่วมกิจกรรม  สร้างสรรคผ์ลงาน เกิดความชื�นชอบเห็นประโยชน์ในการเขา้ร่วมกิจกรรมที�หลากหลายอยา่ง

ต่อเนื�อง  นาํความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาํวนั  จากการดาํเนินการตามแผนงาน  โครงการกิจกรรม

และการนาํนกัเรียนเขา้ร่วมการประกวดแข่งขนัทั�งภายในและภายนอกตลอดปีการศึกษา 255�  มีดงันี�           

               ผลงานนักเรียน ระดับโรงเรียน/ มูลนิธิ/ทั�วไป ปีการศึกษา���� 

 

ชื�อ-สกุล ดา้น/ประเภท ระดบัผลงาน 

นายชยตุม ์  งามเอกอุดมพงศ ์ม.�/� 

 

วชิาการ/

ศิลปะ 

ไดรั้บรางวลัชนะเลิศ จากการวาดภาพลายเส้น หุ่นปูนรับเหรียญที�

ระลึกและและเกียรติบตัรจากการเขา้ร่วมงานวนัวชิาการสัมพนัธ์ 

�� ปี อสัสัมชญัศรีราชา เทิดไทอ้งคร์าชนั  ฉลองราชย ์� ทศวรรษ 

เด็กหญิงพทัธ์ธีรา ชาติอาษา ป. �/� 

 

วชิาการ/

ศิลปะ 

ไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญทองแดง การแข่งขนังานศิลปะ 

หตัถกรรมนกัเรียนครั� งที� �� ปีการศึกษา ���� ประเภทศิลป์

สร้างสรรค ์ระดบัชั�นประถมศึกษาปีที�� – � ณ โรงเรียนอมรินทราราม   

เด็กหญิงภทัธินี  ทองคง ป.�/� 

 

วชิาการ/

ศิลปะ 

ไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญทองแดง การแข่งขนังานศิลปะ 

หตัถกรรมนกัเรียนครั� งที� ��  ปีการศึกษา ���� ประเภทวาดภาพ

ระบายสี ระดบัชั�นประถมศึกษาปีที� � – � ณ โรงเรียน   อมรินทราราม   

เด็กหญิงมนสันนัท ์ มีลาภ ม.�/� 

 

วชิาการ/

ศิลปะ 

ไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญทองแดง การแข่งขนังานศิลปะ 

หตัถกรรมนกัเรียนระดบัเขตพื�นที�การศึกษา ครั� งที� �� ประจาํปี

การศึกษา ���� ประเภทการเขียนภาพไทย ณ โรงเรียนวดับวรมงคล  

   

เด็กหญิงอนสัยา  บุญชู   ม.�/� 

 

วชิาการ/

ศิลปะ 

ไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญเงิน การแข่งขนังานศิลปหตัถกรรม

นกัเรียนระดบัเขตพื�นที�การศึกษา ครั� งที� �� ประจาํปีการศึกษา 

���� ประเภทการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค ์ณ โรงเรียน

วดับวรมงคล    

 

เด็กหญิงกญัญาณฐั  พงศกิ์จการเจริญ     

เด็กหญิงภิญญดา   โปรยรุ่งทอง  ม.�/�   

 

วชิาการ/

ศิลปะ 

ไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญเงินการแข่งขนังานศิลปหตัถกรรม

นกัเรียนระดบัเขตพื�นที�การศึกษา ครั� งที� �� ประจาํปีการศึกษา 

���� ประเภทการแข่งขนัสร้างสรรคภ์าพดว้ยการปะติด  

ระดบัชั�นมธัยมศึกษาปีที� �- �  
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ศูนย์ดนตรี 

-   นาํนกัเรียนเขา้ร่วมการสอบวดัระดบัความสามารถทางดา้นดนตรีกบัสถาบนั Trinity College London     

ในปีการศึกษา ���� มีนักเรียนเข้าร่วมการสอบทั� งสิ� น �� คน โดยมีนักเรียนได้คะแนนการสอบ

ระดบัประเทศ ดงันี�  

 ด.ช.กอ้งภพ ฐิติกุล ป.�/� กีตาร์คลาสสิค   ไดค้ะแนนสอบอนัดบั � ของประเทศ 

ชื�อ-สกุล ดา้น/ประเภท ระดบัผลงาน 

เด็กชายชยตุพล  จิรจตุรพกัตร์  ม. �/A วชิาการ/

ศิลปะ 

ไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญทองแดงการแข่งขนังานศิลปหตัถกรรม

นกัเรียนระดบัเขตพื�นที�การศึกษา ครั� งที� �� ประจาํปีการศึกษา 

���� ประเภทการแข่งขนัวาดภาพลายเส้น(Drawing) ระดบัชั�น

มธัยมศึกษาปีที� � – �   

เด็กชายปรมินทร์   ปินาร์เร่ย ์ ม.�/� 

เด็กชายรมณ   อรรคเดชสกุล  ม.�/� 

เด็กชายวนัชยั   เรืองราช  ม. �/� 

วชิาการ/

ศิลปะ 

ไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญทองแดง การแข่งขนังานศิลปหตัถกรรม

นกัเรียนระดบัเขตพื�นที�การศึกษา ครั� งที� �� ประจาํปีการศึกษา 

���� ประเภทการแข่งขนัประติมากรรมลอยตวั ประเภททีม � คน 

ระดบัชั�นมธัยมศึกษาปีที� � – �  

นายชยตุม ์  งามเอกอุดมพงศ ์ ม. �/�  

 

วชิาการ/

ศิลปะ 

ไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญทอง การแข่งขนังานศิลปหตัถกรรม

นกัเรียนระดบัเขตพื�นที�การศึกษา ครั� งที� �� ประจาํปีการศึกษา 

���� ประเภทการแข่งขนัศิลป์สร้างสรรค ์ ระดบัชั�นมธัยมศึกษาปี

ที� � – �   

นางสาวสภทัร์พร  สิรินาโชติ ม.�/�  

 

วชิาการ/

ศิลปะ 

ไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญเงิน การแข่งขนังานศิลปหตัถกรรม

นกัเรียนระดบัเขตพื�นที�การศึกษา ครั� งที� �� ประจาํปีการศึกษา 

����  ประเภทการแข่งขนัเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค ์

ระดบัชั�นมธัยมศึกษาปีที� � – �  ประเภทการแข่งขนัเขียนภาพ

จิตรกรรมไทยสีเอกรงค ์ระดบัชั�นมธัยมศึกษาปีที� � – �   

นางสาวพิริยา  วรวทิยไ์พศาล   ม.�/� วชิาการ/

ศิลปะ 

ไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญเงินการแข่งขนังานศิลปหตัถกรรม

นกัเรียนระดบัเขตพื�นที�การศึกษา ครั� งที� �� ประจาํปีการศึกษา 

����  ประเภทการแข่งขนัวาดภาพลายเส้น(Drawing)  

ระดบัชั�นมธัยมศึกษาปีที� � – �   

นายชาญชล   โชคท่าพระ ม. �/� 

นายทีปวฒัน์  ไพรสิงห์ขรณ์   ม. �/� 

นายธนพงษ ์  สุขสอน   ม.�/� 

 

วชิาการ/

ศิลปะ 

ไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญทองรองชนะเลิศอนัดบัที��  การแข่งขนั

งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนระดบัเขตพื�นที�การศึกษา ครั� งที� �� 

ประจาํปีการศึกษา ����ประเภทการแข่งขนัประติมากรรมลอยตวั 

ประเภททีม � คน  ระดบัชั�นมธัยมศึกษาปีที� � - �   
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 ด.ช.วรณฐั บุญสิริวฒันกุล ป.�/� กีตาร์คลาสสิค  ไดค้ะแนนสอบอนัดบั � ของประเทศ 

 ด.ช.กิตติธชั จนัทนะรัตน์ ป.�/� กีตาร์คลาสสิค  ไดค้ะแนนสอบอนัดบั � ของประเทศ 

- รางวลัคะแนนรวมเหรียญทอง ประกวดดนตรี รายการธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน ประจาํปี 

���� ประเภท Symphonic Band ชิงแชมป์ประเทศไทย 

- รางวลัชนะเลิศ รายการศิลปหัตถกรรมนกัเรียน ระดบัชาติ ครั� งที� �� ประเภทขบัร้องเพลงพระราช

นิพนธ์ ชาย ไดแ้ก่ ด.ช.คุณากร สุขขาํ ป.�/� 

- รางวลัชนะเลิศ เหรียญทอง รายการศิลปหตัถกรรมนกัเรียน ระดบัเขตการศึกษา ครั� งที� �� 

ประเภท เดี�ยวซออู ้ไดแ้ก่   ด.ช.โอภาส เชื�อมวราศาสตร์ ป.�/7 

ศูนย์กฬีา และนันทนาการ  นาํนกัเรียนเขา้ร่วมการแข่งขนัรายการต่างๆ อาทิ  

 รายการ TOYOTA ดาวรุ่งมุ่งสู่โอลิมปิก ���� ภาคกลาง  

ชนะเลิศ  ด.ช.นภสั  ปัญญาวภิาสวงศ ์ 

ชนะเลิศ  นายเตชสิทธิ�    แกว้ปาน 

 รายการ ��� พลสั ลอนเทนนิสพฒันาฝีมือภาคกลาง  

ชนะเลิศ  ด.ญ.สลกัทิพย ์  อุ่นเมือง 

ชนะเลิศ  ด.ช.ศิวณฏัฐ ์ อุย้ตยะกุล 

ชนะเลิศ  นายเตชสิทธิ�    แกว้ปาน 

 รายการ Guangdong International Junior Tennis Championship@Guangzhou, China / @Huizhou, China 

ชนะเลิศ  ด.ญ.สลกัทิพย ์ อุ่นเมือง 

ชนะเลิศ  ด.ช.ศิวณฏัฐ ์ อุย้ตยะกุล 

 รายการ Hat-Yai 100 Plus International Junior Championships  

ชนะเลิศ  ด.ช.นภสั   ปัญญาวภิาสวงศ ์

ชนะเลิศ  ด.ญ.สลกัทิพย ์  อุ่นเมือง 

ชนะเลิศ  ด.ช.ศิวณฏัฐ ์  อุย้ตยะกุล 

 รางวลัชนะเลิศ รายการ Thailand Sport Climbing League ����:  Promenade Bouldering 

Championship (ชิงแชมป์ประเทศไทย ปี ����) 

 รางวลัชนะเลิศ รายการ ���� Travel Fair  ณ ศูนยป์ระชุมแห่งสิริกิตต ์  

 นกักีฬาปีนหนา้ผาของโรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรีไดรั้บคดัเลือกเป็นนกักีฬาปีนหนา้ผาทีมชาติไทย 

ชุดเตรียมทีมชิงแชมป์เยาวชนโลกและเอเชียนเกมส์ ���� 

จุดควรพฒันา   

      งานแนะแนว   ควรมีการประชุมวางแผน และจดักิจกรรมแนะแนวลงไปในแผนการสอนแนะ

แนว ในแต่ละระดบัชั�น โดยคุณครูผูส้อน หรือคุณครูประจาํชั�นเป็นผูที้�คอยดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้
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คาํแนะนาํ  ในเรื�องต่างๆ จะทาํใหผู้เ้รียนที�มีความพร้อมสามารถรู้จกัตนเอง ภูมิใจในตนเอง  พฒันาและ

ปรับปรุงตนเอง       มีความมั�งคงทางอารมณ์ มีความมั�นใจในตนเอง และกลา้แสดงออกอยา่งเหมาะสม 

และสามารถดาํเนินชีวติไดอ้ยา่งมีความสุข 

      งานกลุ่มสาระฯศิลปะ  ควรมีพฒันาการออกแบบจดักิจกรรมใหผู้เ้รียนที�มีความหลากหลาย สร้าง

แรงจูงใจ มีความน่าสนใจ เนน้ความแตกต่าง ตามความสามารถ  ความถนดั เสริมสร้างความชื�นชม ความ

ชื�นชอบในการเขา้ร่วมกิจกรรม  

     งานศูนย์ดนตรี งานศูนย์กีฬาและนันทนาการ   ควรพฒันาครูผูส้อนให้มีกระบวนการปฏิบติังาน

ระบบคุณภาพสากลใหม้ากยิ�งขึ�น   

ข้อเสนอแนะ  

     งานกลุ่มสาระฯศิลปะ  จากจาํนวนนกัเรียน �,��� คน  มีนกัเรียนจาํนวน  ��� คน ไม่ผา่นไปตาม

เกณฑ์การวดัประเมินผล ที�เขา้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเขา้ร่วมกิจกรรมดา้นศิลปะ ตามจินตนาการ กลุ่ม

สาระการเรียนรู้ศิลปะไดด้าํเนินการการวางแผนดาํเนินการจดักิจกรรมเพื�อส่งเสริมผูเ้รียน จากกิจกรรม

เสริมหลกัสูตรนอกเหนือการจดัการเรียนการสอนตามความถนดั  ความสนใจตาม ความแตกต่างของ

ผูเ้รียน เพื�อใหผู้เ้รียน    มีการพฒันาที�ดีขึ�นตามลาํดบั 

       งานศูนย์ดนตรี งานศูนย์กฬีาและนันทนาการ   จดักิจกรรมภายในเพื�อพฒันาทกัษะทาง

สุนทรียภาพของผูเ้รียน อาทิ การประกวดดนตรี การจดัการแข่งขนักีฬาต่างๆใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการ

ของผูเ้รียนทุกกลุ่ม 

  จากการดําเนินการในการจัดการเรียนการสอนและตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม และ

ประสบการณ์อยา่งหลากหลาย และต่อเนื�องตลอดปีการศึกษา 2559  เพื�อให้ผูเ้รียนมีสุขนิสัยในการดูแล

สุขภาพ และออกกาํลงักายสมํ�าเสมอ  มีนํ�าหนกั ส่วนสูง สมรรถภาพทางกายตามเกณฑม์าตรฐาน สามารถ

ป้องกันตนเองจากสิ� งเสพติดให้โทษและหลีกเลี�ยงตนเองจากสภาวะที�เสี� ยงต่อความรุนแรง โรคภยั

อุบติัเหตุ และปัญหาทางเพศ  เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั�นใจ กลา้แสดงออกอยา่งเหมาะสม  มีมนุษย

สัมพนัธ์ที�ดีและให้เกียรติผูอื้�น และสร้างผลงานจากเขา้ร่วมกิจกรรมดา้นศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/

นนัทนาการ ตามจินตนาการ  ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีสุขภาวะที�ดีและมีสุนทรียภาพ เป็นไปตามที�กาํหนดไว ้

 

                       สรุปภาพรวมของมาตรฐานที� � มีคุณภาพระดับ  �   ดีเยี�ยม 
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มาตรฐานที� 2   ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที�พงึประสงค์ 

ตวับ่งชี� 
จาํนวนนักเรียน *คิดเป็น

ร้อยละ 

คะแนน

ที�ได้ 

ระดบั 

คุณภาพ เตม็ 5 4 3 2 1 3-5 

2.1 มีคุณลกัษณะที�พึงประสงคต์ามหลกัสูตร 

( � คะแนน) 

2.1.1 �,363 �,363 - - �,��� 100.00 2.00 5 

2.1.2         

2.1.3         

2.2 เอื�ออาทรผูอื้�นและกตญั�ูกตเวทีต่อผูมี้พระคุณ 

( � คะแนน) 

5,363 �,��� �� �,��� ��.�� �.�� � 

2.3 ยอมรับความคิดและวฒันธรรมที�แตกต่าง ( � ) 5,��3 2,631 �,��� ��� �� �� �,��� ��.66 0.98 5 

2.4 ตระหนกั รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษแ์ละพฒันา

สิ�งแวดลอ้ม ( � คะแนน) 

5,363 3,799 901 422 201 40 5,122 95.5 0.96 5 

ผลรวมคะแนน        98.00 4.93 5 

* หมายเหตุ รวมจาํนวนระดบั 5 - 3 และคิดเป็นร้อยละ 
 

ปัจจัยสนับสนุนผลการประเมินมาตรฐานที� � 

วธีิการพฒันา. (Awareness + Attempt) 

โรงเรียนฯ ได้กาํหนดยุทธศาสตร์ไวใ้นแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี      

ระยะที� 4 พ.ศ. 2555–2559  โดยมีเป้าหมายเพื�อให้ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที�พึงประสงค์    

เพื�อให้ผูเ้รียนมีคุณลักษณะที�พึงประสงค์ตามหลักสูตร  เอื�ออาทรผูอื้�นและกตญั�ูกตเวทีต่อผูมี้พระคุณ 

ยอมรับความคิดและวฒันธรรมที�แตกต่าง  ตระหนกั รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพฒันาสิ�งแวดลอ้ม  โดยใน      

ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนไดด้าํเนินการต่างๆดงันี�  

              งานหลักสูตรและนิเทศการสอน   โรงเรียนฯตระหนกัและเห็นความสําคญัในการส่งเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์แก่ผูเ้รียนตามหลกัสูตร   จึงจดักิจกรรมการเรียนการสอนเพื�อ

ส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดเ้กิดคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ โดยดาํเนินการพฒันาในดา้นการจดัการเรียนการสอน  

กิจกรรมเสริมหลกัสูตรที�หลากหลาย   จดัการเรียนการสอนมุ่งเนน้ให้ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะที�พึงประสงคต์าม

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั�นพื�นฐานพุทธศกัราช ���� ซึ� งระบุไว ้� ประการ ไดแ้ก่     �) รักชาติ ศาสน์ 

กษตัริย ์  �) ซื�อสัตยสุ์จริต    �) มีวินยั  �) ใฝ่เรียนรู้  �) อยูอ่ยา่งพอเพียง  �) มุ่งมั�นในการทาํงาน �) รักความเป็น

ไทย    �) มีจิตสาธารณะ  โดยโรงเรียนได้สอดแทรกลงในกิจกรรมการเรียนการสอนในทุกรายวิชา มี

ครูผูส้อนในทุกรายวชิาเป็นผูด้าํเนินการพฒันาและประเมินคุณภาพผูเ้รียน   

      นอกจากนี� มีการจดักิจกรรมเสริมหลักสูตรในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ  เช่น  กลุ่มสาระการเรียนรู้           

การงานอาชีพฯ  จดัตั�งธนาคารโรงเรียน    ขึ�นเพื�อส่งเสริมและฝึกให้ผูเ้รียนรู้จกัการประหยดั อดออม และ

สามารถดาํรงชีวติตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจดักิจกรรมการเขียนเรียงความ 
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เนื�องในโอกาสวนัแม่แห่งชาติ การจดัการอ่านทาํนองเสนาะ แต่งคาํขวญั การคดัลายมือ    ส่งเสริมคุณธรรม

จริยธรรมโดยการประกวดมารยาทงามอย่างไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ   จดักิจกรรมรําลึก

พระคุณแม่  กิจกรรมวนัสําคญัทางศาสนา   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จดัสัปดาห์วิทยาศาสตร์  กลุ่ม

สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  จดัจัดกิจกรรมกรีฑาสี   ฝ่ายวิชาการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

กิจกรรมคลบั   กิจกรรมแสดงผลงานนิทรรศการของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย เป็นตน้    

                  ฝ่ายปกครอง   จากพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศกัราช  ����  ไดก้าํหนดความมุ่ง

หมายและหลักการจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพื�อพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที�สมบูรณ์ทั�งร่างกาย  จิตใจ  

สติปัญญา  ความรู้  และคุณธรรม  มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการดาํรงชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกบัผูอื้�นได้

อยา่งมีความสุข  (มาตรา � )  เพื�อตอบสนองนโยบายการศึกษาของชาติ   โรงเรียนจึงกาํหนดนโยบาย ส่งเสริม 

สนับสนุนและปลูกฝังให้นักเรียนพฒันาครบทั�ง � มิติ คือ ด้านสังคม ร่างกาย  สติปัญญา อารมณ์ และจิต

วิญญาณ เพื�อให้รู้จักการเอื�ออาทรผูอื้�นและการแสดงความกตัญ�ูกตเวทีต่อผูมี้พระคุณ โดยผ่านการ

ดาํเนินงาน กิจกรรมต่างๆ เช่น  กิจกรรมสัมพนัธ์บา้นโรงเรียนสู่ชุมชน  กิจกรรมช่วยเหลือผูย้ากไร้  กิจกรรม

พิธีไหวค้รู และกิจกรรมวนัสําคญั  เป็นตน้  นอกจากนี� โรงเรียนฯไดอ้อกแบบประเมินคุณลกัษณะของผูเ้รียน

ที�เป็นลูกที�ดีของพอ่แม่ ผูป้กครอง   โดยใหผู้ป้กครองเป็นผูป้ระเมินนกัเรียนในความปกครองภาคเรียนละ � ครั� ง    

                    ฝ่ายกิจกรรม   โรงเรียนมีความตระหนกัและเห็นความสําคญัในการส่งเสริมคุณภาพของผูเ้รียน

ให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที�พึงประสงคข์องผูเ้รียนตามหลกัสูตร โรงเรียนจึงจดักิจกรรมการเรียน

การสอนเพื�อส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้เกิดคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที�พึงประสงค์ ในด้านการยอมรับ

ความคิดและวฒันธรรมที�แตกต่างกนั โดยดาํเนินการพฒันาในดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมเสริม

หลกัสูตรให้แก่ผูเ้รียน ไดแ้ก่ กิจกรรมไหวค้รู  กิจกรรมถวายพระพร  ซึ� งประกอบดว้ยกิจกรรมถวายพระพร

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ� พระบรมราชินีนาถ และกิจกรรมถวายความอาลัยแด่องค์พระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช    กิจกรรมมิสซา เปิด–ปิด ปีการศึกษา กิจกรรมเปิดเทศกาลคริสตสมภพ 

กิจกรรมสร้างเสริมศรัทธาและจิตตารมย ์ กิจกรรมส่งเสริมวฒันธรรม ประเพณี และวนัสาํคญั ประกอบดว้ย 

กิจกรรมเนื�องในวนัสําคญัทางพระพุทธศาสนา และกิจกรรมระลึกพระคุณแม่ เพื�อพฒันาและส่งเสริมให้

ผูเ้รียน ไดเ้กิดเรียนรู้ในการอยูร่่วมกนั และยอมรับในความคิดและวฒันธรรมที�แตกต่างกนั 

                          กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา  ดาํเนินการดว้ยการจดักิจกรรมการเรียนการสอนเรื�องสิ�งแวดลอ้ม

โดยบูรณาการเข้ากับหลกัสูตรการสอนรายวิชาสังคมศึกษาในทุกระดบัชั�น ทุกแผนการเรียน โดยมีการ

ประชุมวางแนวทางในการเรียนการสอน กบัคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

เพื�อให้เกิดความเขา้ใจและมุ่งให้ผูเ้รียนทุกคนไดรั้บการพฒันาไดเ้ต็มศกัยภาพ  และดาํเนินตามนโยบายเรื�อง

การอนุรักษพ์ลงังานและสิ�งแวดลอ้มของโรงเรียนฯ เพื�อส่งเสริมให้นกัเรียนมีส่วนร่วมในการประหยดัและ

อนุรักษพ์ลงังานสิ�งแวดลอ้มทั�งที�บา้นและที�โรงเรียนฯ 
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ผลการพฒันา (Achievement) และ รางวลัที�ได้รับ( ถ้ามี) 

             งานหลกัสูตรและนิเทศการสอน   ผลการดาํเนินงาน พบวา่ ผูเ้รียนทุกคนแสดงออกถึงคุณลกัษณะอนั

พึงประสงคต์ามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั�นพื�นฐานในระดบัดีทุกระดบัชั�น   และจากผลการดาํเนินงาน/

โครงการต่างๆ ตลอดปีการศึกษาส่งผลให้ผูเ้รียนมีคุณลักษณะที�พึงประสงค์ของผูเ้รียนตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั�นพื�นฐานเป็นไปตามเกณฑที์�โรงเรียนกาํหนด 

                ฝ่ายปกครอง   จากการดาํเนินงานดงักล่าวขา้งตน้พบว่า  นกัเรียนโรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี เอื�อ

อาทรผูอื้�นและกตัญ�ูกตเวทีต่อผู ้มีพระคุณ  คิดเป็นค่าเฉลี�ยร้อยละ 98.84  ทาํให้ผูเ้รียนทุกคนมีความ

เอื�อเฟื� อเผื�อแผมี่นํ� าใจให้ความช่วยเหลือผูอื้�น  เป็นลูกที�ดีของพ่อแม่  เป็นนกัเรียนที�ดี   และบาํเพญ็ประโยชน์

ช่วยเหลือสังคม   

                 ฝ่ายกิจกรรม   จากการจดักิจกรรมการเรียนรู้ทั�งในและนอกหลกัสูตร ส่งผลให้ผูเ้รียนมีคุณธรรม

จริยธรรมและค่านิยมอนัพึงประสงค์ นักเรียนรู้จกับทบาทหน้าที�ของผูน้าํ ผูต้ามที�ดี รู้จกัที�จะยอมรับใน

ความคิดของผูอื้�นที�วฒันธรรมและความคิดที�แตกต่างกนั มีความสุภาพ อ่อนนอ้ม ถ่อมตน ยอมรับซึ�งกนัและ

กนั มีสถาบนัพระมหากษตัริยเ์ป็นศูนยร์วมแห่งความรัก และความเป็นนํ� าหนึ� งใจเดียวกนัของนักเรียน มี

ความโอบออ้มอารี รู้จกัช่วยเหลือผูอื้�น เป็นผูมี้คุณธรรมที�ดีงาม  โดยผลการประเมินแต่ละกิจกรรมมีดงันี�    

กิจกรรมไหวค้รูคิดเป็นร้อยละ ��.��  กิจกรรมถวายพระพร คิดเป็นร้อยละ ��.��  กิจกรรมมิสซา เปิด–ปิด      

ปีการศึกษา คิดเป็นร้อยละ ��.��  กิจกรรมเปิดเทศกาลพระคริสตสมภพ คิดเป็นร้อยละ ��.��  กิจกรรมสร้าง

เสริมศรัทธาและจิตตารมย์ คิดเป็นร้อยละ ��.��    กิจกรรมส่งเสริมวฒันธรรม ประเพณี และวนัสําคญั         

คิดเป็นร้อยละ ��.�� 

                กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา  พบว่าผูเ้รียนมีความตระหนัก รู้คุณค่าของสิ�งแวดลอ้ม คิดเป็น ��.��%       

( �,��� จาก �,��� คน) ประเมินจากการผ่านเกณฑ์การทาํงาน ,ร่วมกิจกรรมดา้นสิ�งแวดลอ้มที�คุณครูกลุ่ม

สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมแต่ละระดบัชั�นมอบหมายแก่นักเรียน   ผูเ้รียนทุกคน         

มีส่วนร่วมโครงการอนุรักษแ์ละพฒันาสิ�งแวดลอ้ม โดยเขา้ร่วมโครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพ

ดา้นการใชพ้ลงังาน ส่งผลให้โรงเรียนฯไดรั้บรางวลัระดบัห้าดาวในฐานะสถานศึกษายอดเยี�ยมดา้นอนุรักษ์

พลงังานและสิ�งแวดลอ้มซึ�งฝ่ายอาคารสถานที�เป็นผูที้�นาํโรงเรียนสมคัรเขา้ร่วมโครงการ  

จุดควรพฒันา   

กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา  ควรสร้างความเขา้ใจให้คุณครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ

วฒันธรรม ในการสอนและมอบหมายงานดา้นสิ�งแวดลอ้มให้กบัผูเ้รียนเพื�อให้ผูเ้รียนเกิดความตระหนกัและ

รู้คุณค่าของสิ�งแวดลอ้มอยา่งชดัเจน  

ข้อเสนอแนะ 

จดัโครงการและกิจกรรมดา้นสิ�งแวดลอ้มในทุกระดบัชั�นเพื�อให้เขา้ถึงผูเ้รียนไดม้ากขึ�น 

 

สรุปภาพรวมของมาตรฐานที� � มีคุณภาพระดับ  �  ดีเยี�ยม 
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มาตรฐานที� 3  ผู้เรียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการเรียนรู้และพฒันาตนเองอย่างต่อเนื�อง 

ตัวบ่งชี� 
จํานวนนักเรียน *คิดเป็น

ร้อยละ 

คะแนน

ที�ได้ 

ระดับ 

คุณภาพ เต็ม 5 4 3 2 1 3-5 

3.1 มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ดว้ย

ตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื�อต่างๆ 

รอบตวั ( 2 คะแนน) 

5,363 3,052 1,323 810 138 40 5,185 96.68 1.93 5 

3.2 มีทกัษะในการอ่าน ฟัง ดู  พดู เขียน และ

ตั�งคาํถามเพื�อคน้ควา้หาความรู้เพิ�มเติม 

 ( 1 คะแนน) *กลุ่มสาระฯภาษาไทย 

5,363 2,685 1,610 882 154 32 5,177 96.53 0.97 � 

*กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ 5,363 3,172 1,360 436 305 90 4,968 92.63 0.93 � 

เฉลี�ยรวม � กลุ่มสาระฯ  5,363 2,929 1,485 659 229 61 5,073 94.59 0.95 5 

3.3 เรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่ม แลกเปลี�ยนความ

คิดเห็นเพื�อการเรียนรู้ระหวา่งกนั (1 คะแนน)  

�,��� 3,223 1,277 467 356 40 4,967 ��.�� �.�� � 

3.4 ใชเ้ทคโนโลยใีนการเรียนรู้และนาํเสนอ

ผลงาน  ( 1 คะแนน) 

5,363 4,655 670 26 0 12 5,351 99.78 �.�� � 

ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที� 3 รวมคะแนน        ��.�� �.�� � 

  * หมายเหตุ รวมจาํนวนระดบั  3-5  และคิดเป็นร้อยละ 
 

ปัจจัยสนับสนุนผลการประเมินมาตรฐานที� 3 

วธีิการพฒันา. (Awareness + Attempt)               

โรงเรียนได้กาํหนดยุทธศาสตร์เพื�อพฒันาไวใ้นเอกสารแผนพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา        

ระยะ �  ปี (พ.ศ.����–����)  พนัธกิจที� �  นกัเรียนไดรั้บการพฒันาครบทุกมิติ ทั�งทางดา้นร่างกาย อารมณ์ 

สังคม จิตใจ สติปัญญาเต็มตามศกัยภาพ สู่ความเป็นสากล และอยูร่่วมกบัผูอื้�นไดอ้ยา่งมีความสุข  เป้าหมายที� � 

ผูเ้รียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพฒันาตนเองอย่างต่อเนื�อง โดยมี

วตัถุประสงค์เพื�อให้ผูเ้รียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองจากห้องสมุดแหล่งเรียนรู้และ    

สื�อต่างๆ รอบตวั  ผูเ้รียนมีทกัษะในการอ่านฟังดู พูด เขียน  ตั�งคาํถามเพื�อคน้ควา้หาความรู้เพิ�มเติมเรียนรู้

ร่วมกนัเป็นกลุ่ม แลกเปลี�ยนความคิดเห็นเพื�อการเรียนรู้ระหวา่งกนั  สามารถใชเ้ทคโนโลยใีนการเรียนรู้และ

นาํเสนอผลงาน  โดยในปีการศึกษา ���� โรงเรียนไดด้าํเนินการต่างๆดงันี�  

                กลุ่มสาระฯภาษาไทย    จดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้  ใบความรู้  ใบงานเกณฑ์การวดัและประเมินผล  

สื�อนวตักรรม  และเอกสารต่างๆที�เกี�ยวขอ้งกบัการจดัการเรียนการสอน ให้ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ส่งเสริมการ

แสวงหาความรู้ดว้ยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ และส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีทกัษะในการอ่าน ฟัง ดู พดู เขียน และตั�ง

คาํถามเพื�อคน้ควา้หาความรู้เพิ�มเติมจากใบงานและจากการเรียนการสอนในหอ้งเรียน     



รายงานการประเมนิตนเอง ปีการศึกษา ���� 

21 

  

               นอกจากนี� ยงัจดักิจกรรมส่งเสริมทกัษะให้แก่ผูเ้รียนทั�งภายในและภายนอกสถานศึกษา ได้แก่  

โครงการพฒันาทกัษะภาษาไทย  งานธาํรงเอกลกัษณ์ไทย การจดัชมรมต่าง ๆ รวมถึงการส่งเสริมนกัเรียนที�มี

ความสามารถในด้านต่าง ๆ เข้าร่วมการแข่งขนักับสถานศึกษาภายนอก อีกทั�งยงัมีการทาํวิจยัชั�นเรียน        

เพื�อพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนให้เป็นไปอยา่งเตม็ศกัยภาพ 

               กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ   จดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้/ บนัทึกหลงัการจดัการเรียนรู้/ ใบ

ความรู้/ใบงาน/เกณฑ์การวดัและประเมินผล/สื�อนวตักรรมสื�อเทคโนโลยี และเอกสารต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบั

การจดัการเรียนการสอน  จดักิจกรรมส่งเสริมทกัษะให้แก่ผูเ้รียนทั�งภายในและภายนอกสถานศึกษา ไดแ้ก่ 

งานพัฒนาทักษะทางภาษา  เช่นกิจกรรมค้นหายอดคนเก่ง และกิจกรรม Dream to be the Champion         

ชมรมต่างๆ และการทาํวจิยัชั�นเรียนเพื�อพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนตามศกัยภาพ  

             กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ จดัทาํแผนการจดัทาํการเรียนรู้/บนัทึกหลังการจดัการเรียนรู้/ใบความรู้/            

ใบงาน/เกณฑ์การวดัและประเมินผล/สื�อนวตักรรมสื�อเทคโนโลยี และเอกสารต่างๆที�เกี�ยวขอ้งกบัการจดัการเรียน

การสอน   จดักิจกรรมส่งเสริมทกัษะให้แก่ผูเ้รียนทั�งภายในและภายนอกสถานศึกษา ไดแ้ก่ โครงการสัปดาห์

วิทยาศาสตร์ โครงการอบรมทักษะการใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์  โครงการส่งเสริมศักยภาพทางด้าน

คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กิจกรรม ชมรม กิจกรรมตะกร้าคณะ การเรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่ม แลกเปลี�ยน

ความคิดเห็นเพื�อการเรียนรู้ระหว่างกนั โดยมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และคาํนึงความสําเร็จของกลุ่มมีการ

แลกเปลี�ยนความคิดความเห็นและวิธีการเรียนรู้ในกลุ่ม และมีความรับผิดต่อหนา้ที�ภายในกลุ่มจึงทาํให้กลุ่ม

นั�นบรรลุตามเป้าหมาย และเพื�อพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนตามศกัยภาพจากผลการจดัการเรียนการสอน 

และกิจกรรมต่างๆผูเ้กี�ยวขอ้งมีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ  92.62   

              กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ  จดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้  และจดัการเรียนการสอนวชิาคอมพิวเตอร์

ใหแ้ก่ผูเ้รียนทุกคนในทุกระดบัชั�น  โดยผา่นเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหลกัสูตรการจดัการเรียนการสอนที�

มีความทนัสมยัและเพียงพอสัปดาห์ละ 1 ครั� ง (2 คาบเรียน) นอกจากนั�นยงัมีการจดัการเรียนการสอน

กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กิจกรรมหุ่นยนต ์  และเปิดใหบ้ริการหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ เพื�อให้คาํปรึกษาและ

เป็นสถานที�แสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง  หรือร่วมทาํงานกนัเป็นกลุ่มใหแ้ก่นกัเรียนที�สนใจ     ทาํใหผู้เ้รียนทุก

คนได้รับการส่งเสริมด้านเทคโนโลยีในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม ด้วยการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลผ่านระบบ

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต การใชง้านโปรแกรมต่างๆ ตามหลกัสูตรที�กาํหนด สร้างผลงาน และนาํเสนอผลงาน

หนา้ชั�นเรียน  จากไฟลง์าน เอกสาร หรือระบบออนไลน์ อีกทั�งยงัมีการส่งเสริมให้ผูเ้รียนเขา้ร่วมการแข่งขนั

ภายในทุกระดบัชั�น เพื�อคดัเลือกนกัเรียนที�มีความสามารถเขา้ร่วมการแข่งขนัภายนอก เพื�อให้ผูเ้รียนไดรั้บ

ประสบการณ์และพฒันาตนเองอยา่งต่อเนื�อง   

ผลการพฒันา. (Achievement) และ รางวลัที�ได้รับ ถ้ามี 

            กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย จากการดาํเนินงานตามแผนงาน โครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ อยา่งต่อเนื�อง

ตลอดปีการศึกษา พบว่า ผูเ้รียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง รักการเรียนรู้ และพฒันาตนเอง

อยา่งต่อเนื�อง และรางวลัที�ไดรั้บ ไดแ้ก่  
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1. รางวลัชนะเลศิและรางวลัรองชนะเลศิอนัดับ � การประกวดเขียนเรียงความจากโรงเรียนกสิณธรอาคาเดมี�  

2. รางวลัชนะเลศิ    การประกวดสุนทรพจน์จากโรงเรียนกสิณธรอาคาเดมี�  

3. รางวลัรองชนะเลศิอนัดับ � การประกวดอ่านทาํนองเสนาะจากโรงเรียนกสิณอาคาเดมี�   

4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ � จากการประกวดสุนทรพจน์ในกิจกรรมการแข่งขนัห้องเรียนสีเขียว      

กลุ่มธนบุรี ครั� งที� ��  ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลยั ธนบุรี  

นอกจากนี�  ยงัไดรั้บรางวลัในการแข่งขนัระดบัประเทศ ไดแ้ก่  

1. รางวลัรองชนะเลศิอันดับ �  จากผูเ้ขา้ร่วมการประกวด �� โรงเรียนทั�วประเทศ ในการประกวดสุนทร

พจน์   ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย หัวขอ้“ตามรอยเท้าพ่ออย่างพอเพียง”  ณ สถาบนัการจดัการ

ปัญญาภิวตัน์  

2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ � จากผูเ้ข้าร่วมการประกวดกว่า �� โรงเรียนทั�วประเทศ ในการ

ประกวด       สุนทรพจน์ งานสัปดาห์จุฬาอาเซียน ครั� งที� � จดัโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ณ 

ลาน BTS ศูนยก์ารคา้สยามสแควร์วนั 

กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ  จากการดาํเนินงานตามแผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรมต่าง ๆ อยา่งต่อเนื�อง

ตลอดปีการศึกษา พบว่า ผูเ้รียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง รักการเรียนรู้ และพฒันาตนเอง

อยา่งต่อเนื�อง และไดรั้บรางวลัจากการแข่งขนัรายการต่างๆ ไดแ้ก่ General Quiz, Crossword, Word Up, Spelling 

Bee, Speech Crossword Puzzle และ เพชรยอดมงกุฎภาษาองักฤษ ไดแ้ก่ 

- รางวลัชนะเลิศ Crossword  ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  นายวศินธร  โกสัลลว์ฒันา   ม. 6/4 

- รางวลัชนะเลิศ Impromptu Speech ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ ด.ญ.พวริษฐา วาฤทธิ�  ชั�น ม.1/1 

- รางวลัชนะเลิศ General English Proficiency Test ระดบัประถมศึกษาตอนปลาย ด.ญ. ปุณิกา บุญฑียก์ุล ป.4/4 

- รางวลัชนะเลิศ I.Q. Word Up ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย นายณภทัร วฒันาสุทธิวงศ ์ม.4/4 

- รางวลัชนะเลิศ Story Telling ระดบัปรถมศึกษาตอนปลาย ด.ญ.พิมพม์าดา งามสง่าพงษ ์ป.6A 

- รางวลัรองชนะเลิศ I.Q. Word Up ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย น.ส.ปฏิญญา ทองอ่วม ม.4/3 

- รางวลัรองชนะเลิศ I.Q. Word Up  ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ ด.ช.อดิศร  วชิรานนัท ์ม.3/3 

- รางวลัรองชนะเลิศ English Quiz ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ ด.ช. ปวชิญา เฉลยจรรยา ม.2/8 

- รางวลัรองชนะเลิศ English Quiz ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ ด.ช. คณาไกร มหากิจพลชั ม.3A 

- รางวลัรองชนะเลิศ General Knowledge Quiz ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย นายชชัพงษ ์สุขสราญ ม.6/3 

- รางวลัรองชนะเลิศ General Knowledge Quiz ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย นายสุกฤษฏ ์กนกเลิศวงศ ์ ม.6/3 

- ร า ง ว ัล ร อ ง ช น ะ เ ลิ ศ  Spelling Bee Inter-school Competition ร ะ ดั บ มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ต อ น ต้ น                               

ด.ช.ปวริศ   พงษช์ยัไกรกิติ ม. 2A 

- ร า ง ว ัล ร อ ง ช น ะ เ ลิ ศ  Spelling Bee Inter-school Competition ร ะ ดับ มัธ ย ม ศึ ก ษ า ต อ น ป ล า ย                        

น.ส.ปิยะธิดา ถาวรประชา ม.6A 
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- รางวลัรองชนะเลิศ Crossword ระดบัประถมศึกษาตอนตน้ ด.ช.จิรทีปต ์แซ่มู ป.2B 

- รางวลัรองชนะเลิศ Crossword ระดบัประถมศึกษาตอนตน้ ด.ญ.ศรินทร์นิตย ์ลาภสมบติัศิริ ป.1/3 

- รางวลัชมเชย การแข่งขนัเพชรมงกุฎภาษาองักฤษ ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ ด.ช.อดิศร วชิรานนัท ์ม.3/3 

             กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ   จากการดาํเนินงานตามแผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรมต่าง ๆ ผูเ้รียน มี

ความรู้ความสามารถ มีทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยเีพื�อการเรียนรู้และนาํเสนอผลงานไดต้ามที�กาํหนดจากการ

จดัการเรียนการสอนในรายวิชาคอมพิวเตอร์ และนาํไปประยุกตใ์ชใ้นการนาํเสนองานในรายวิชาอื�นๆ โดย

ภาพรวมพบวา่ผูเ้รียนมีความสนใจและกระตือรือร้นในการใชเ้ทคโนโลยีในการคน้ควา้หาความรู้ สามารถนาํ

ความรู้ดา้นเทคโนโลยีและการนาํเสนอผลงานที�ไดรั้บไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์ ทาํให้ไดรั้บรางวลัจากแข่งขนั

กบัภายนอก ไดแ้ก่                   

1. รางวลัแชมป์ซูโม่รุ่น 500 G และ 1 KG จากการแข่งขนัหุ่นยนตร์ายการ WRG 2016    เมืองบนัดุง 

ประเทศอินโดนีเซีย ไดแ้ก่  ด.ช.กญัจนพิสิษฐ ์สินไพศาลทรัพย ์ ชั�น ม.3/3  

2. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์ต่อสู้แบบซูโม่ (แบบอัตโนมัติ) ระดับมัธยมศึกษา  ส่งผลให้

ไดรั้บรางวลัเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ดา้นทาํชื�อเสียงมาสู่ประเทศชาติ โดยจะเขา้เยี�ยมคาราวะ รับโล่รางวลัและ

รับโอวาทจากนายกรัฐมนตรี เมื�อวนัพุธที� 11 มกราคม 2560     ณ ตึกสันติไมตรี ทาํเนียบรัฐบาล  

3. นอกจากนั�นยงัเขา้ร่วมการแข่งขนัวนัวิชาการเซนต์หลุยส์น้อมใจ เทิดไท ้70 ปี ธ ครองธรรม ณ 

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา  โดย เด็กชายกญัจน์พิสิษฐ์  สินไพศาลทรัพย ์ชั�น ม.3/3 และเด็กชายนพกร   

จิระวรานนัท์ ชั�น ม.3/2 ได้รับรางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 2  จากการแข่งขนัหุ่นยนต์ รายการ “การแข่งขนั

หุ่นยนต์ ส.ส.ท.-สพฐ. ยุวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครั� งที� 16 ประจาํปี 2559  ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ไดรั้บรางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 2 ไดสิ้ทธิ� เป็นตวัแทนประเทศไทย

เขา้ร่วมการแข่งขนั WRG (World Robot Games) ณ ประเทศอินโดนีเซีย เป็นตน้ 

 

จุดควรพฒันา - 

 

ข้อเสนอแนะ - 

 

สรุปภาพรวมของมาตรฐานที� �  มีคุณภาพระดับ  �   ดีเยี�ยม 
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มาตรฐานที� 4  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมี 

                  สติสมเหตุผล 

ตัวบ่งชี� 
จํานวนนักเรียน *คิดเป็น

ร้อยละ 

คะแนน

ที�ได้ 

ระดับ 

คุณภาพ เต็ม 5 4 3 2 1 3-5 

4.1 สรุปความคิดจากเรื�องที�อ่าน ฟัง และดู และ

สื�อสารโดยการพดูหรือเขียนตามความคิดของ

ตนเอง ( 2 คะแนน) 

5,363 2,852 1,530 884 78 19 5,266 98.19 �.�� � 

4.2 นาํเสนอวธีิคิด วธีิแกปั้ญหาดว้ยภาษาหรือ

วธีิการของตนเอง ( 1 คะแนน) 

�,��� 3,218 1,242 464 325 114 4,924 91.81 �.�� � 

4.3 กาํหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตดัสินใจแกปั้ญหา

โดยมีเหตุผลประกอบ ( 1 คะแนน) 

�,��� 3,269 1,262 413 294 125 4,944 92.20 �.�� � 

4.4 มีความคิดริเริ�ม และสร้างสรรคผ์ลงานดว้ย

ความภาคภูมิใจ     ( 1 คะแนน) 

�,��� 3,198 1,306 432 352 75 4,936 92.04 �.�� � 

ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที� 4 รวมคะแนน        93.56 �.�� � 

* หมายเหตุ รวมจาํนวนระดบั 3-5 และคิดเป็นร้อยละ 
 

ปัจจัยสนับสนุนผลการประเมินมาตรฐานที� 4 

วธีิการพฒันา. (Awareness + Attempt) 

โรงเรียนอสัสัมชัญธนบุรี ได้กาํหนดยุทธศาสตร์เพื�อพฒันาไวใ้นแผนพฒันาคุณภาพการจดั

การศึกษาระยะที� �   พ.ศ.����–����  พนัธกิจขอ้ที� � ส่งเสริมและพฒันานกัเรียนให้มีทกัษะในการคิดอยา่ง

เป็นระบบ คิดสร้างสรรค ์ตดัสินใจแกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีสติสมเหตุสมผล เป้าหมายที� � ผูเ้รียนมีความสามารถ

ในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค ์ตดัสินใจ แกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีสติสมเหตุสมผล โดยมีวตัถุประสงค์

เพื�อ ผูเ้รียนสรุปความคิดจากเรื�องที�อ่านฟังและ และสื�อสารโดยการผลหรือการเขียนตามความคิดของตนเอง  

นาํเสนอวิธีคิด วิธีแกปั้ญหาดว้ยภาษาหรือวิธีการของตนเอง  กาํหนดเป้าหมายคาดการณ์ ตดัสินใจแกปั้ญหา

โดยมีเหตุผลประกอบ และมีความคิดริเริ�ม และสร้างสรรคผ์ลงานดว้ยความภาคภูมิใจ  โดยในปีการศึกษา ���� 

โรงเรียนไดด้าํเนินการต่างๆดงันี�  

                 กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย  ส่งเสริมและพฒันานักเรียนให้มีทกัษะในการคิดอย่างเป็นระบบคิด

สร้างสรรค ์ตดัสินใจแกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีสติสมเหตุสมผล สรุปความคิดจากเรื�องที�อ่าน ฟัง และดู และสื�อสาร

โดยการพดูหรือเขียนตามความคิดของตนเอง โดยมีวตัถุประสงคเ์พื�อส่งเสริมใหผู้เ้รียนสรุปความคิดจากเรื�อง

ที�อ่านฟังและดู และสื�อสารโดยการพูดหรือการเขียนตามความคิดของตนเอง   ดว้ยการ จดัทาํแผนการจดัการ

เรียนรู้  ใบความรู้  ใบงานเกณฑ์การวดัและประเมินผล  สื�อนวตักรรม  และเอกสารต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการจดัการ

เรียนการสอน ให้ส่งเสริมทกัษะของผูเ้รียนดา้นการสรุปความคิดจากเรื�องที�อ่าน ฟัง และดู และสื�อสารโดยการพูด



รายงานการประเมนิตนเอง ปีการศึกษา ���� 

25 

  

หรือเขียนตามความคิดของตนเอง  อีกทั�งยงัมีการทาํวิจยัชั�นเรียน เพื�อพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนให้เป็นไป

อยา่งเตม็ศกัยภาพ  จากการดาํเนินงานตามแผนงานอยา่งต่อเนื�องตลอดปีการศึกษา  

                  กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ     ไดส่้งเสริม ให้นกัเรียน สรุปความคิดจากเรื�องที�อ่าน ฟัง และดู 

และสื�อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเองโดยจดัการเรียนการสอนที�เนน้ทกัษะกระบวนการ

คิด โดยมีการจัดกิจกรรมเสริมการเ รียนให้กับผู ้เ รียน เ ช่น I.Q. Word UP, Crossword, Spelling Bee, 

Crossword Puzzle, Speech, Quiz และมีการนาํเสนอผลงานอย่างสมํ�าเสมอ นอกจากนี� ยงัจดัทาํโครงการส่ง

นกัเรียนเขา้ร่วมการแข่งขนัภายใน/ภายนอกเพื�อพฒันาผูเ้รียนตลอดปีการศึกษา รวมทั�งการจดัทาํแผนการ

จดัการเรียนรู้และการบนัทึกหลงัสอนของครูผูส้อน โดยไดจ้ดักระบวนการเรียนการสอน ให้ผูเ้รียนไดส้ร้าง

ผลงานจากใบงานชิ�นงาน แบบฝึกทกัษะต่างๆ จนผูเ้รียนส่วนใหญ่ได้แสดงความสามารถในการสรุป 

ความคิดจากเรื�องที�อ่าน ฟัง และดู และสื�อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเองมุ่งพฒันาผูเ้รียน

ให้เรียนรู้อยา่งมีความสุข เพื�อให้มีความรู้ความสามารถ มีทกัษะการเรียนที�สําคญัๆ มีกระบวนการคิดอยา่งมี

เหตุมีผล มีความคิดริเริ�ม และสร้างสรรคผ์ลงานดว้ยความภาคภูมิใจ ผูเ้รียนมีการพฒันา ตนเองอยา่งต่อเนื�อง

และเกิดความภูมิใจในผลงานของตนเอง  จากผลการจดัการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆ ผูเ้กี�ยวขอ้งมี

ความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ ��.��    และมีนกัเรียนที�เขา้ร่วมการแข่งขนัภายใน/นอก ไดรั้บรางวลัจากการ

แข่งขนัรายการต่าง ๆ 

                  กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ จึงได้ทาํแผนปฏิบติัการประจาํปีที�สอดคล้องกบัแผนพฒันาคุณภาพ 

ประกอบดว้ย   จดัทาํแผนการจดัทาํการเรียนรู้/บนัทึกหลงัการจดัการเรียนรู้/ใบความรู้/ใบงาน/เกณฑ์การวดั

และประเมินผล/สื�อนวตักรรมสื�อเทคโนโลยี และเอกสารต่างๆที�เกี�ยวข้องกับการจดัการเรียนการสอน          

จดักิจกรรมส่งเสริมทกัษะให้แก่ผูเ้รียนทั�งภายในและภายนอกสถานศึกษา ได้แก่  กลุ่มสาระการเรียนรู้

วทิยาศาสตร์ไดส่งเสริมใหน้กัเรียน นาํเสนอวธีิคิด วธีิการ แกปั้ญหา โดยจดัการเรียนการสอนในที�เนน้ทกัษะ

กระบวนการคิด โดยมีการจดักิจกรรมเสริมการเรียน ใหก้บัผูเ้รียน เช่น โครงการหอ้งศูนยพ์ฒันาอจัฉริยะภาพ

ทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์เตรียมความ พร้อมทางวิชาการตามแนวทาง สสวท. และมีการนาํเสนอ

ผลงานอย่างสมํ�าเสมอ  นอกจากนี�   โครงการส่งนกัเรียนเขา้ร่วมการแข่งขนัภายในและภายนอกเพื�อมีการ

ส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียนตลอดปีการศึกษา ในการพฒันาผูเ้รียนสามารถ นาํเสนอวิธีคิด วิธีแกปั้ญหาดว้ย

ภาษาหรือวธีิการของตนเอง  กาํหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตดัสินใจแกปั้ญหาโดยมีเหตุผลประกอบ                 มี

ความคิดริเริ�ม และสร้างสรรคผ์ลงานดว้ยความภาคภูมิใจโดยผูเ้รียนไดรั้บการฝึกทกัษะจากการเรียน แทรก

วธีิการในหน่วยการเรียน มุ่งพฒันาผูเ้รียนเรียนรู้อยา่งมีความสุข และเกิดทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 

มีการพฒันาตนเองอยา่งต่อเนื�องและมีความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง   จากผลการจดัการเรียนการสอน 

และกิจกรรมต่างๆผูเ้กี�ยวขอ้งมีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ  ��.�� 

  ผลการพฒันา. (Achievement) และ รางวลัที�ได้รับ ถ้ามี  

                 กลุ่มสาระฯภาษาไทย  จากผลการดาํเนินงาน พบวา่ ผูเ้รียนสามารถสรุปความคิดจากเรื�องที�อ่าน 

ฟัง ดู และสื�อสารโดยการพดูหรือเขียนไดต้ามความคิดของตนเองผา่นเกณฑ ์ร้อยละ ��.�� 
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                กลุ่มสาระฯวทิยาศาสตร์  จากผลการดาํเนินงานไดรั้บรางวลัดงันี�   

1. ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที� �ในงานเปิดรั� วโรงเรียนแพทยท์หาร และแข่งขนัตอบปัญหา       

ชีววิทยา  ม.ปลาย “ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”  ครั� งที� ��        

วนัที�  �� มิถุนายน ����  มีนกัเรียน  จาํนวน � คน ไดแ้ก่ 

        �. นายปัณณธร   ธรรมจาํรัสศรี   ชั�นมธัยมศึกษาปีที� �/� 

        �. นายภูริเชษฐ ์   รัชนกุล             ชั�นมธัยมศึกษาปีที� �/�   

2. ได้รับรางวัลที�  �  จากการตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  การแข่งขันกิจกรรม

วิทยาศาสตร์สําหรับเยาวชนศูนยภ์าคกลาง  ประจาํปี ���� วนัที� ��-�� สิงหาคม ����   จดัโดย 

องค์การพิพิธภณัฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)ร่วมกบัสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยใน

พระบรมราชูปถมัภ ์และคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยมีหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยรั์งสิต  แบ่ง

การแข่งขนั เป็น � รอบ      รอบที� � ที�มหาวทิยาลยั ธรรมศาสตร์ ศูนยรั์งสิต  รอบที� � แข่งที�อิมแพค็ 

อารีน่า เมืองทองธานี ไดแ้ก่  

�. เด็กชายกวนิ     มโนมยัพิบูลย ์  ชั�นประถมศึกษาปีที� �/� 

�. เด็กชายณฐกร  ชยัเดชาภินนัท ์  ชั�นประถมศึกษาปีที� �/� 

3. ได้รับรางวัล  รองชนะเลิศ การแข่งขนัตอบคาํถามวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดบัมธัยมศึกษา

ตอนปลาย วนัที� �� สิงหาคม ���� จดัโดย มหาวทิยาลยัราชภฎับา้นสมเด็จเจา้พระยา ไดแ้ก่  

�. นายชณฐั       จนัทร์ทนุพงศ ์  ชั�นมธัยมศึกษาปีที� �/� 

�. นายวรเมธ     สุขสงวน           ชั�นมธัยมศึกษาปีที� �/� 

�. นางสาวชนิสรา      ฉิมบรรเลง     ชั�นมธัยมศึกษาปีที� �/� 

�. นางสาวปัณฑรีย ์   ลิ�มธญัลกัษณ์  ชั�นมธัยมศึกษาปีที� �/� 

4. ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน สาขาชีววิทยา  จากการแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ระหว่างโรงเรียน ครั� งที� ��(��th Triam Udom Mathematics and Science Olympiad: TUMSO) ชิง

ทุนการศึกษา และโล่รางวลั ประจาํปีการศึกษา ����  ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา มีโรงเรียนเขา้

ร่วมแข่งขนั  จาํนวน �� โรงเรียน จากนกัเรียนเขา้ร่วมแข่งขนัจาํนวน ��� คน  ไดแ้ก่  

�. นายภูริเชษฐ ์   รัชนกุล    นกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� �/�  

�.นายปัณณธร ธรรมจาํรัส  นกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� �/�  

กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ จากผลการจดัการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆ ผูเ้กี�ยวขอ้งมีความพึง

พอใจ คิดเป็นร้อยละ ��.��   และมีนกัเรียนที�เขา้ร่วมการแข่งขนัภายใน/นอก ไดรั้บรางวลัจากการแข่งขนั

รายการต่าง ๆ  

จุดควรพฒันา - 

ข้อเสนอแนะ - 

สรุปภาพรวมของมาตรฐานที� �  มีคุณภาพระดับ  �  ดเียี�ยม 
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มาตรฐานที� 5  ผู้เรียนมีความรู้และทกัษะที�จําเป็นตามหลกัสูตร 

ตัวบ่งชี� 
จํานวนนักเรียน *คิดเป็น

ร้อยละ 

คะแนน

ที�ได้ 

ระดับ 

คุณภาพ เต็ม 5 4 3 2 1 3-5 

5.1 ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระ

เป็นไปตามเกณฑ ์(1 คะแนน) 

�,��� �,��� 1,092 �,��� ��.�� �.�� � 

5..2 ผลการประเมินสมรรถนะสําคญัตามหลกัสูตร

เป็นไปตามเกณฑ ์(1 คะแนน) 

�,��� �,��� ��� �,��� ��.�� �.�� � 

5.3 ผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์ และเขียน

เป็นไปตามเกณฑ ์(2 คะแนน) 

5,363 2,881 2,112 370 - - 5,363 100.00 �.�� � 

5.4 ผลการทดสอบระดบัชาติเป็นไปตามเกณฑ ์

 (1 คะแนน) 

�,��� �,��� �,��� �,��� ��.�� �.�� � 

ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที� 5 รวมคะแนน        86.21 �.�� � 
 

      ปัจจัยสนับสนุนผลการประเมินมาตรฐานที� 5 

      วธีิการพฒันา  (Awareness + Attempt) 

         การบริหารจดัการศึกษาของโรงเรียนอสัสัมชัญธนบุรี  สอดคล้องกบัเจตนารมณ์ของ

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.����      นโยบายดา้นการศึกษาของมูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่ง

ประเทศไทย และแผนพฒันาโรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี ระยะที� � พ.ศ. ����-����  เป้าหมายขอ้ที� � ผูเ้รียนมี

ความรู้และทกัษะที�จาํเป็นตามหลกัสูตร โดยมีวตัถุประสงคเ์พื�อให้ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระ

เป็นไปตามเกณฑ์  ผลการประเมินสมรรถนะสําคญัตามหลกัสูตรเป็นไปตามเกณฑ์  ผลการประเมินการ

อ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์  และผลการทดสอบระดบัชาติเป็นไปตามเกณฑ์ โดยใน           

ปีการศึกษา ���� โรงเรียนฯไดด้าํเนินการต่างๆดงันี�   

                         งานหลักสูตรและนิเทศการสอน  ดําเนินงานในการพัฒนางานด้านวิชาการ   ด้าน

สุนทรียภาพต่าง ๆที�เกิดประโยชน์ต่อผูเ้รียนโดยพฒันานักเรียนให้มีทกัษะ ในการแสวงหาความรู้ด้วย

ตนเอง ใฝ่รู้ใฝ่เรียนเพื�อพฒันาตนเองอย่างต่อเนื�อง   การดาํเนินงานโครงการ/งาน/กิจกรรม  การส่งเสริม

สมรรถนะดา้นสื�อสาร ไดแ้ก่   ค่ายส่งเสริมการอ่าน   งานพฒันาทกัษะทางภาษาองักฤษ  โครงการพฒันา

ทกัษะทางภาษาไทย     โครงการ IEP Clash Day    สมรรถนะดา้นการคิด   ไดแ้ก่   โครงการพฒันาทกัษะ

เกมกีฬาทางคณิตศาสตร์       กิจกรรมสัปดาห์วทิยาศาสตร์ โครงการพฒันาทกัษะกระบวนการคิดวเิคราะห์

ในวิชาคณิตศาสตร์       สมรรถนะดา้นการแกปั้ญหาผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถในการแก้ปัญหา โดย

พิจารณาจากความเขา้ใจและความสัมพนัธ์การเปลี�ยนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ ในสังคม แสวงหาความรู้

ใหม่ ๆ  มาประยกุตใ์นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาได ้   โดยผูเ้รียนสามารถนาํความรู้ที�เรียนมาใชแ้กปั้ญหา

ที�พบอยา่งเป็นระบบ     ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถในการใชท้กัษะชีวติไดแ้ก่ โครงการตะกร้าคณะฯ  งาน
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ส่งเสริมสุขภาพอนามยัและความปลอดภยัของนักเรียน   กิจกรรมส่งเสริมการออมเงิน  งานส่งเสริม

วฒันธรรมประเพณี   งานสืบสานภูมิปัญญาไทย   งานส่งเสริมประเพณีและวนัสาํคญัทางศาสนา   โครงการ

ประกวดมารยาท  โดยพิจารณาจากการสร้างความสัมพนัธ์กบับุคคลอื�นในเชิงบวกและทาํงานรับผดิชอบใน

หนา้ที� และปรับตวัให้ทนัต่อการเปลี�ยนแปลงของสังคม   สภาพแวดลอ้มและหลีกเลี�ยงพฤติกรรมที�ไม่พึง

ประสงค์   ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  โดยพิจารณาจากการใช้เทคโนโลยีใน

การศึกษาคน้ควา้ เพื�อพฒันาตนเองสังคม และการประเมินจากเอกสารต่าง ๆที�เกี�ยวขอ้งกบัการเรียนรู้ได้

อยา่งสร้างสรรค ์โดยมีฝ่ายวิชาการและกลุ่มสาระฯทั�ง � กลุ่มสาระฯ เป็นผูด้าํเนินงานพฒันา โดยมีขอบข่าย

ส่งเสริมผูเ้รียนตั� งแต่ระดับชั�นประถมศึกษาปีที� � -ระดับชั�นประถมศึกษาปีที�  �  นอกจากนี� ยงัมีการ

ดาํเนินการการจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้/บนัทึกหลงัการจดัการเรียนรู้/ใบความรู้/ใบงาน/เกณฑ์และ

เครื�องมือประเมินสมรรถนะผูเ้รียน/เกณฑ์การวดัและประเมินผล/สื�อนวตักรรมเทคโนโลยี  และเอกสารที�

เกี�ยวขอ้งกบัการจดัการเรียนรู้ โครงการ/งาน / กิจกรรมต่าง ๆ ที�สร้างส่งเสริมสมรรถนะทางการเรียนรู้ของ

ผูเ้รียนใหเ้ป็นไปตามเกณฑที์�กาํหนด 

                     งานวัดผลและวิจัย   โรงเรียนได้ดาํเนินการพฒันาในรูปของโครงการ/กิจกรรม เช่น �. 

โครงการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพผูเ้รียน  �. โครงการแข่งขนัทกัษะภายในภายนอก  �.โครงการพฒันา

ทกัษะเกมกีฬาทางคณิตศาสตร์ �. โครงการพฒันาทกัษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ �. โครงการพฒันา

ทกัษะทางภาษาไทย  �.งานสืบสานภูมิปัญญาไทย  �.โครงการส่งเสริมศกัยภาพผูเ้รียนดา้นนาฎศิลป์  กลุ่ม

สาระฯทั� ง � กลุ่มสาระฯเป็นผูด้ ําเนินการพฒันา โดยมีขอบข่ายการส่งเสริมผูเ้รียนตั� งแต่ระดับชั� น

ประถมศึกษาปีที� � ถึงระดบัชั�นมธัยมศึกษาปีที� �   อีกทั�งงานวดัผลและวิจยัไดจ้ดัทาํสถิติสรุปผลสัมฤทธิ�

ทางการเรียนภาคเรียนที� �นาํเสนอต่อคณะกรรมการวิชาการ และให้แต่ละกลุ่มสาระฯนาํไปพิจารณา

กาํหนดเป็นแนวทางในการพฒันาผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนในภาคเรียนที� � และเมื�อสิ�นภาคเรียนที� � จึง

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนยอ้นหลงั � ปี เพื�อนาํเสนอเป็นขอ้มูลการพฒันาในปีการศึกษาถดัไป 

                   กลุ่มสาระฯภาษาไทย    ไดด้าํเนินการ จดัทาํแผนการจดัทาํการเรียนรู้ บนัทึกหลงัการจดัการ

เรียนรู้ ใบความรู้ ใบงาน เกณฑ์การวดัและประเมินผล สื�อนวตักรรม สื�อเทคโนโลยี และเอกสารต่างๆที�

เกี�ยวขอ้งกบัการจดัการเรียนการสอน   ให้ส่งเสริมทกัษะของผูเ้รียนดา้นการอ่านคิดวิเคราะห์ และเขียน 

โดยกลุ่มสาระฯภาษาไทย จดัการเรียนรู้ที�ตอ้งส่งเสริมและวดัประเมินผลดา้นการอ่าน การคิดวิเคราะห์ 

และการเขียนตลอดปีการศึกษา  อีกทั�งยงัมีการทาํวิจยัชั�นเรียน เพื�อพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนใหเ้ป็นไป

อยา่งเตม็ศกัยภาพ 

ผลการพฒันา  (Achievement) และ รางวลัที�ได้รับ  

                   งานหลกัสูตรและนิเทศการสอน  จากผลการดาํเนินงานโครงการ งาน กิจกรรมต่าง ๆ ตลอดปี

การศึกษา ส่งผลให้ผูเ้รียนมีการพฒันาทกัษะและสมรรถนะสําคญัตรงตามหลกัสูตรในแต่ละกลุ่มสาระฯ  

เป็นไปตามเกณฑ์ที�โรงเรียนกาํหนดผูเ้รียนไดรั้บการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพดา้นวิชาการ โดยมีการ

เชิญผูเ้ชี�ยวชาญจากภายนอกมาให้ความรู้อยา่งเขม้ขน้ในคาบเรียนรายวิชาการ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์   เคมี  
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ชีวะ   และภาษาองักฤษ   ผลจากการจดัการเรียนรู้ การจดัทาํแผนงาน / โครงการกิจกรรมต่าง ๆ ผูเ้กี�ยวขอ้ง

มีความพึงพอใจในการประเมินสมรรถนะสําคญั ตามหลกัสูตรคิดเป็นร้อยละ  ��.�� จากการดาํเนินงาน

ตามแผนงาน  / โครงการ /  กิจกรรมต่าง ๆ เช่น โครงการพฒันานักเรียนห้องเรียนพิเศษตามแนวทาง 

สสวท.และสอวน. งานแข่งขนัทกัษะภายในและภายนอก    โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ระดับชั� น

มธัยมศึกษาตอนปลาย  โครงการส่งเสริมศกัยภาพผูเ้รียนดา้นทศันศิลป์  โครงการพฒันาทกัษะเกมกีฬา

ทางคณิตศาสตร์   งานแข่งขนัภายใน  Social Studies Genius   งานสืบสานภูมิปัญญาไทย   ที�ส่งเสริม

สนบัสนุนใหน้กัเรียนมีผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนที�ดีขึ�น    

                 งานวัดผลและวิจัย จากผลการดาํเนินงาน/โครงการต่างๆตลอดปีการศึกษาส่งผลให้ผูเ้รียนมี

ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน แต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑที์�โรงเรียนกาํหนด 

                   กลุ่มสาระฯภาษาไทย   จากการดาํเนินงานตามตามแผนงานอย่างต่อเนื�องตลอดปีการศึกษา 

พบวา่ ผูเ้รียนมีทกัษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนที�ดีขึ�นและมีการพฒันาตนเองอยา่งต่อเนื�อง อีกทั�งยงั

มีรางวลัที�ไดรั้บ ไดแ้ก่  

1. รางวลัชนะเลิศและรางวลัรองชนะเลิศอนัดบั � การประกวดเขียนเรียงความจากโรงเรียนกสิณธรอาคาเดมี�   

2. รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั � การประกวดอ่านทาํนองเสนาะจากโรงเรียนกสิณอาคาเดมี�   

3. รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั � จากการประกวดสุนทรพจน์ในกิจกรรมการแข่งขนัห้องเรียนสีเขียว  

กลุ่มธนบุรี ครั� งที� ��  ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลยั ธนบุรี  

นอกจากนี�  ยงัไดรั้บรางวลัในการแข่งขนัระดบัประเทศ ไดแ้ก่  

1. รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั �  จากผูเ้ขา้ร่วมการประกวด �� โรงเรียนทั�วประเทศ ในการประกวด

สุนทรพจน์ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย หวัขอ้“ตามรอยเทา้พอ่อยา่งพอเพียง”  ณ สถาบนัการจดั  

การปัญญาภิวฒัน์   

2. รางวลัรองชนะเลิศอนัดับ � จากผูเ้ข้าร่วมการประกวดกว่า �� โรงเรียนทั�วประเทศ ในการ

ประกวดสุนทรพจน์ งานสัปดาห์จุฬาอาเซียน ครั� งที� � จดัโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ณ ลาน BTS 

ศูนยก์ารคา้สยามสแควร์วนั    

ผลการพฒันา. (Achievement) และ รางวลัที�ได้รับ ถ้ามี  

                งานหลักสูตรและนิเทศการสอน จดักิจกรรมโครงการ  กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนให้สอดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการของผูเ้รียน  เพื�อส่งเสริมสมรรถนะที�สาํคญัตามหลกัสูตร  

                 งานวดัผลและวิจัย ควรพฒันาผลสัมฤทธิ� ในระดบัประถมและมธัยมทุกกลุ่มสาระฯให้บรรลุตาม

เป้าหมายของแต่ละกลุ่มสาระฯ 

จุดควรพฒันา ควรพฒันาผลสัมฤทธิ� ทุกระดบัชั�นและทุกกลุ่มสาระฯให้อยูใ่นระดบัที�สูงขึ�น 

ข้อเสนอแนะ 

 

                                       สรุปภาพรวมของมาตรฐานที� 5  มีคุณภาพระดับ  4   ดีมาก 
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มาตรฐานที� 6  ผู้เรียนมีทกัษะในการทาํงาน รักการทาํงาน สามารถทาํงานร่วมกบัผู้อื�นได้ และมีเจตคติที�ดี  

                         ต่ออาชีพสุจริต 

ตัวบ่งชี� 
จํานวนนักเรียน *คิดเป็น

ร้อยละ 

คะแนน

ที�ได้ 

ระดับ 

คุณภาพ เต็ม 5 4 3 2 1 3-5 

6.1 วางแผนการทาํงานและดาํเนินการจนสาํเร็จ 

( 2 คะแนน) 

�,��� 4,400 867 69 16 11 5,336 99.50 �.�� � 

6.2  ทาํงานอยา่งมีความสุข มุ่งมั�นพฒันางาน และ

ภูมิใจในผลงานของตนเอง ( 1 คะแนน) 

�,��� 4,893 429 16 14 11 5,338 99.53 �.�� � 

6.3 ทาํงานร่วมกบัผูอื้�นได ้( 1 คะแนน) �,��� 5,184 178 1 0 0 �,��� 100.00 �.�� � 

6.4 มีความรู้สึกที�ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้

เกี�ยวกบัอาชีพที�ตนเองสนใจ ( 1 คะแนน) 

�,��� 5,194 168 1 0 0 �,��� 100.00 �.�� � 

ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที� 6 รวมคะแนน        99.75 �.�� � 

* หมายเหตุ รวมจาํนวนระดบั 5 - 3 และคิดเป็นร้อยละ 
 

ปัจจัยสนับสนุนผลการประเมินมาตรฐานที� 6 

วธีิการพฒันา. (Awareness + Attempt) 

โรงเรียนไดก้าํหนดยทุธศาสตร์เพื�อการพฒันาไวใ้นแผนพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาระยะที� � 

(พ.ศ. ���� -����)  โดยมีพนัธกิจขอ้ที� � ผูเ้รียนไดรั้บการพฒันาครบทุกมิติทั�งทางดา้นร่างกาย อารมณ์ สังคม 

จิตใจ สติปัญญา เต็มตามศกัยภาพ สู่ความเป็นสากล และอยู่ร่วมกบัผูอื้�นได้อย่างมีความสุข รวมทั�งมีการ

กาํหนดเป้าหมาย และยทุธศาสตร์ ขอ้ที� � ส่งเสริมและพฒันานกัเรียนให้มีทกัษะในการทาํงาน รักการทาํงาน 

สามารถทาํงานร่วมกบัผูอื้�นได ้และ มีเจตคติที�ดีต่ออาชีพสุจริต โดยมีวตัถุประสงคเ์พื�อใหผู้เ้รียนวางแผนการ

ทาํงานและดาํเนินการจนสําเร็จ ทาํงานอย่างมีความสุข มุ่งมั�นพฒันางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง  

ทาํงานร่วมกบัผูอื้�นได ้และมีความรู้สึกที�ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี�ยวกบัอาชีพที�ตนเองสนใจ โดยใน

ปีการศึกษา ���� โรงเรียนไดด้าํเนินการต่างๆดงันี�  

กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ ฯ ดาํเนินการดว้ยการมอบหมายให้ผูเ้รียนจดัทาํแฟ้มสะสมผลงานที�

นกัเรียนมีความพึงพอใจและภูมิใจทั�งในแต่ละรายวิชา และจดักิจกรรมต่างๆ เพื�อใหผู้เ้รียนไดท้าํงานร่วมกบั

ผูอื้�นไดอ้ยา่งมีความสุข มุ่งมั�นพฒันางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง ไดแ้ก่  กิจกรรมการแข่งขนักรีฑา

สี  กิจกรรมการแสดงออกของนกัเรียน “มหาราชแห่งแผน่ดิน อคัรศิลปินแห่งสยาม” การเขา้ร่วมกิจกรรมการ

แข่งขนัภายในและภายนอก  ประกอบกบักลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีมีวิสัยทศัน์ที�มุ่ง

พฒันาผูเ้รียนแบบองค์รวม ให้มีทกัษะพื�นฐานที�จาํเป็นต่อการดาํรงชีวิต    สามารถนาํความรู้เกี�ยวกบัการ

ดาํรงชีวติ   การอาชีพ  และเทคโนโลย ี มาใชป้ระโยชน์ในการทาํงานอยา่งมีความคิดสร้างสรรค ์และแข่งขนั

ในสังคมไทยและสากล เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ รักการทาํงาน และมีเจตคติที�ดีต่อการทาํงาน    
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โดยจดัการเรียนการสอนให้ผูเ้รียนมีความรู้เกี�ยวกบัการทาํงานในชีวิตตนเอง  เนน้การปฏิบติังานจริงเพื�อให้

ผูเ้รียนมีความมั�นใจและภูมิใจในผลงานของตนเอง ตามความสามารถและความถนดัโดยการประดิษฐ์สิ�งของ

หรือของเล่นจากเศษวสัดุเหลือใช้ สามารถทาํงานร่วมกบัผูอื้�นไดจ้ากการทาํงานกลุ่มตามที�ไดรั้บมอบหมาย 

ทาํใหไ้ดรั้บการฝึกฝนใหเ้ป็นผูน้าํและผูต้ามที�ดี แนะนาํผูเ้รียนเกี�ยวกบัอาชีพสุจริตเพื�อใหเ้ห็นความสาํคญัและ

มีเจตคติที�ดีต่ออาชีพ เห็นคุณค่าและแนวทางเพื�อนาํไปสู่การประกอบอาชีพที�สุจริตในอนาคต โดยมอบหมาย

ใหผู้เ้รียนจดัทาํรายงานเกี�ยวกบัอาชีพที�ตนเองสนใจ นอกจากนี� งานแนะแนวไดจ้ดักิจกรรมแนะแนวการศึกษา

ต่อใหแ้ก่ผูเ้รียนในระดบัชั�นมธัยมศึกษา และเชิญสถาบนัต่างๆ มาจดันิทรรศการแนะนาํการศึกษาต่อ เป็นตน้ 

 

ผลการพฒันา. (Achievement) และ รางวลัที�ได้รับ 

ผูเ้รียนสามารถทาํงานร่วมกบัผูอื้�นได ้ทาํงานอยา่งมีความสุข มีความมุ่งมั�น ตั�งใจ และภูมิใจใน

ผลงานของตนเอง   มีความรู้สึกที�ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี�ยวกบัอาชีพที�ตนเองสนใจได ้ 

 

จุดควรพฒันา - 

ข้อเสนอแนะ - 

       

สรุปภาพรวมของมาตรฐานที� �  มีคุณภาพระดับ  5  ดีเยี�ยม 
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  ด้านคุณภาพการจัดการศึกษา  

  มาตรฐานที� 7  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที�อย่างมีประสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผล 

ตัวบ่งชี� 
จํานวนครู คิดเป็น

ร้อยละ 

คะแนน

ที�ได้ 

ระดับ

คุณภาพ เต็ม ผ่าน 

7.1 ครูมีการกาํหนดเป้าหมายคุณภาพผูเ้รียนทั�งดา้นความรู้ ทกัษะ

กระบวนการ สมรรถนะ และคุณลกัษณะที�พึงประสงค ์(1) 

��� ��� ��.�� �.�� � 

7.2 ครูมีการวิเคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล และใชข้อ้มูลในการ

วางแผนการจดัการเรียนรู้ เพื�อพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียน (1) 

��� ��� ��.�� �.�� � 

7.3 ครูออกแบบและจดัการเรียนรู้ที�ตอบสนองความแตกต่าง

ระหวา่งบุคคลและพฒันาการทางสติปัญญา(2) 

��� ��� ��.00 �.�� � 

7.4 ครูใชสื้�อและเทคโนโลยีที�เหมาะสมผนวกกบัการนาํบริบท

และภูมิปัญญาของทอ้งถิ�นมา บูรณาการในการจดัการเรียนรู้ (1) 

��� ��� ��.00 �.�� � 

7.5 ครูมีการวดัและประเมินผลที�มุ่งเนน้การพฒันาการเรียนรู้ของ

ผูเ้รียน ดว้ยวธีิการที�หลากหลาย(1) 

��� ��� ��.00 �.�� � 

7.6 ครูใหค้าํแนะนาํ คาํปรึกษา และแกไ้ขปัญหาใหแ้ก่ผูเ้รียนทั�ง

ดา้นการเรียนและคุณภาพ ชีวิตดว้ยความเสมอภาค(1) 

287 287 ���.�� �.00 � 

7.7 ครูมีการศึกษา วิจยัและพฒันาการจดัการเรียนรู้ในวิชาที�ตน

รับผดิชอบ และใชผ้ลในการ ปรับการสอน(1) 

��� ��� ��.�� �.�� � 

7.8 ครูประพฤติปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งที�ดีและเป็นสมาชิกที�ดี

ของสถานศึกษา (1) 

��� ��� ��.�� �.�� 5 

7.9 ครูจดัการเรียนการสอนตามวชิาที�ไดรั้บมอบหมายเตม็เวลา 

เตม็ความสามารถ(1) 

��� 282 98.25 0.98 � 

ผลรวมคะแนน            ��.86 9.54 5 
 

ปัจจัยสนับสนุนผลการประเมินมาตรฐานที� 7 

วธีิการพฒันา. (Awareness + Attempt) 

  สถานศึกษาไดมี้การกาํหนดยทุธศาสตร์เพื�อการพฒันาไวใ้นแผนพฒันาคุณภาพ การจดัการศึกษา

ระยะที� � (พ.ศ.���� -  ����)หนา้ที� � พนัธกิจขอ้ที� �  เป้าหมายขอ้ที� � ครูปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ที�อยา่ง

มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  โดยมีวตัถุประสงค์  �. เพื�อให้ครูมีกาํหนดเป้าหมายคุณภาพผูเ้รียนทั�ง

ดา้นความรู้ ทกัษะ กระบวนการ สมรรถนะ และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ โดยปีการศึกษา ���� ดาํเนินการ

ดงันี�  
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   งานหลักสูตรและนิเทศการสอน  โรงเรียนฯส่งเสริมและสนบัสนุน พฒันาครูให้มีความรู้ความ

เขา้ใจในเป้าหมายคุณภาพผูเ้รียนตามหลกัสูตร  สามารถวางแผนและออกแบบการจดัการเรียนรู้ โดยกาํหนด

เป้าหมายคุณภาพที�ต้องการให้เกิดขึ� นกับผูเ้รียน   คลอบคลุมทั�งด้านความรู้ ทกัษะ กระบวนการที�เป็น

ความคิดรวบยอด  หลกัการและความสัมพนัธ์  รวมทั�งคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ทั�ง � ขอ้ และสมรรถนะ

สาํคญัของผูเ้รียนทั�ง � ขอ้ จากนโยบายดา้นการศึกษาของมูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียลไดก้าํหนดให้แต่ละกลุ่ม

สาระฯ  รับผิดชอบตามบริบทของกลุ่มสาระฯ   ทั�ง � กลุ่ม ได้ครบตามขอ้กาํหนด รวมทั�งมีการเชื�อมโยง

เป้าหมายคุณภาพผูเ้รียน และมาตรฐานการเรียนรู้ของหลกัสูตรและหลกัสูตรของสถานศึกษา ในแผนการ

จดัการเรียนรู้ฉบบัครูผูส้อน ซึ� งมีการกาํกบั ติดตามโดยงานหลกัสูตรฯ ร่วมกบัคณะกรรมการวชิาการ  

โรงเรียนฯส่งเสริมและสนบัสนุนใหค้รูไดศึ้กษา วิเคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มเป็นขั�นตอนที�

สาํคญัที�สุดก่อนเริ�มทาํการสอนครูผูส้อนทุกคนตอ้งมีความเขา้ใจวา่ผูเ้รียนแต่ละคนมีพื�นฐานความเป็นมาของ

ชีวิตที�ไม่เหมือนกนั    ถูกหล่อหลอมจนเกิดพฤติกรรมหลากหลายรูปแบบ  แตกต่างกนัออกไป  โดยใช้

เครื�องมือที�เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัธรรมชาติและบริบทของแต่ละกิจกรรมและเนื�อหา เช่น การทดสอบ

ผูเ้รียน ก่อนเรียนและหลงัเรียน การสอบถามความรู้ความเขา้ใจเป็นรายบุคคล เป็นตน้ การบนัทึกหลงัสอน มี

การบนัทึกใหเ้ห็นร่องรอยของการวิเคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม สามารถทาํใหดู้แลนกัเรียนและ

แกไ้ขนกัเรียนได ้ 

    โรงเรียนฯส่งเสริมและสนับสนุนการพฒันาครูให้สามารถออกแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้

และจดักิจกรรมตามแผนการจดัการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการอบรม  สัมมนา  ประชุมเชิง

ปฏิบติัการทั�งภายในและภายนอกสถานศึกษา  เพื�อให้ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองไดต้ามศกัยภาพ

ของแต่ละบุคคล ในการออกแบบการเรียนรู้ และการจดัการเรียนรู้ 

    โรงเรียนฯสนบัสนุนให้ครูไดใ้ชสื้�อ เทคโนโลยีที�เหมาะสม รวมทั�งมีการนาํบริบทและภูมิปัญญา

ของทอ้งถิ�นมาบูรณาการในการจดัการเรียนรู้ มีการจดัหาและเลือกใช้สื�อทั�งสื�อเทคโนโลยี สื�อสิ�งประดิษฐ์ 

สื� อธรรมชาติ แหล่งเรียนรู้และห้องปฏิบัติการ ที� เหมาะสมมีเพียงพอกับจาํนวนนักเรียน มีการใช้สื� อ

เทคโนโลยีมาใช้ในการช่วยสอนในรายวิชาต่างๆ  เช่นศึกษาสื�อ Online / Youtube / Powerpointใช้สําหรับ

การเรียนการสอน  เปิดใหน้กัเรียนศึกษาคน้ควา้จาก  Internet   และการนาํเสนอผลงานผา่น  Internet   การส่ง

งานผา่น Mail / Facebook เป็นตน้ มีการทดลองทางวทิยาศาสตร์ การใชแ้หล่งเรียนรู้ต่างๆ เพื�อศึกษา เช่นสวน

สมุนไพร มีการจดัทาํไบโอดีเซล มีการบูรณาการในรายวิชาต่าง ๆ  ร่วมกนัอยา่งนอ้ย � รายวิชา เช่น สังคม

ศึกษาและคอมพิวเตอร์ และมีการจดังานวนัวชิาการในหวัขอ้ Act  Extreme  Education ����  

โรงเรียนฯส่งเสริม สนับสนุนและพฒันาครูผูส้อนให้มีความรู้ในการวดัและประเมินผลที�มุ่งเน้น

พฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนดว้ยวิธีการที�หลากหลายสอดคลอ้งและตรงตามตวัชี� วดั หลกัสูตรแกนกลาง ��  

จดัให้มีการประเมินความก้าวหน้าของผูเ้รียนในระหว่างเรียนสอดคลอ้งกบักิจกรรม ธรรมชาติของแต่ละ

รายวชิาและระดบัพฒันาการของผูเ้รียน ทั�งการใชแ้บบทดสอบ การถามตอบ เป็นรายบุคคล  การสังเกตการณ์
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ปฏิบติังานของนักเรียน การส่งงานและการทาํงานที�มอบหมายด้วยตนเอง  และการนาํเสนอผลงานทั�ง

รายบุคคลและรายกลุ่ม 

โรงเรียนฯสนบัสนุน ส่งเสริมและพฒันาครูให้สอดคล้องตามจรรยาบรรณครู มีการนาํขอ้มูลมาใช้ให้

เหมาะสม ในการให้คาํแนะนาํปรึกษาและแกไ้ขปัญหา แก่ผูเ้รียนทั�งดา้นการเรียนและคุณภาพชีวิต มีการ

ประเมินความกา้วหนา้ของผูเ้รียน และวเิคราะห์ผลการประเมินเพื�อนาํมาใชใ้นการซ่อมเสริมละพฒันาผูเ้รียน

และสอนเสริมเพิ�มเติมใหก้บันกัเรียนที�ตอ้งการไดรั้บการพฒันาดา้นการเรียน ในส่วนของพฤติกรรมจะมีการ

บนัทึกและส่งต่อขอ้งมูลไปยงัฝ่ายปกครองเพื�อส่งต่อครูชั�นต่อไป   นอกจากนี� โรงเรียนไดจ้ดัให้มีโครงการ

เยี�ยมบา้นนกัเรียนในทุกระดบัชั�น   รวมทั�งมีแผนงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน เพื�อร่วมกนัปรึกษา แกไ้ข 

ปัญหาแก่ผูเ้รียนในการพฒันาตนเองใหมี้คุณภาพชีวติที�ดีขึ�น 

 โรงเรียนฯไดก้าํหนดแนวปฏิบติัให้คุณครูทุกคนไดมี้การศึกษา คน้ควา้แสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง 

การศึกษาผลงานวิจยั ให้ครูมีความรู้ในการทาํวิจยั และใชผ้ลการวิจยัมาปรับในการพฒันาการจดัการเรียนรู้ 

ครูผูส้อนในกลุ่มสาระฯ มีการศึกษา คน้ควา้ วิจยั โดยนาํบนัทึกหลงัสอนมาจดัทาํวิจยัชั�นเรียนเพื�อแก้ไข 

พฤติกรรมและพฒันาทกัษะของผูเ้รียนใหส้ามารถเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ และเป็นการแกปั้ญหาในแต่ละ

กรณีทนัที ซึ� งเป็นทั�งดา้นพฤติกรรมและการเรียน  ในส่วนของงานวจิยัประจาํปีการศึกษา  คุณครูทุกท่านตอ้ง

ทาํการศึกษาวจิยัและพฒันาการจดัการเรียนรู้ ปีละ 1 เรื�อง  โดยเป็นการวจิยัเพื�อหานวตักรรมสาํหรับแกปั้ญหา

หรือเพื�อพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียน ที�เกี�ยวกบัการเรียนการสอนในชั�นเรียนโดยใชก้ระบวนการวิจยัในการ

ดาํเนินงาน ซึ� งครูผูส้อนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการศึกษา คน้ควา้ วิจยั โดยการนาํปัญหาจากบนัทึก

หลังสอนมาจดัทาํวิจยัชั�นเรียนเพื�อแก้ไข พฤติกรรม พฒันาทกัษะของผูเ้รียน ให้สามารถเรียนรู้อย่างมี

ประสิทธิภาพ และเป็นการแกปั้ญหาในแต่ละกรณี ทั�งดา้นพฤติกรรม และการเรียน  จากผลการดาํเนินงานครู

ไดมี้การศึกษา คน้ควา้วจิยั และแกปั้ญหาการเรียนการสอน เกิดผลงานวจิยัทุกคน  

คณะครูของโรงเรียนฯ ส่วนใหญ่ ประพฤติปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งที�ดีและเป็นสมาชิกที�ดีของโรงเรียน  

ปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพ กฎ ระเบียบและแนวปฏิบติัตามที�กาํหนดไว ้พร้อมทั�งมีความรับผิดชอบตาม

หนา้ที�ที�ไดรั้บมอบหมาย ปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ที�อยา่งมีประสิทธิภาพ ดว้ยความทุ่มเท เสียสละในการ

จดัการเรียนการสอนและการดูแลเอาใจใส่พฤติกรรมผูเ้รียนอยา่งสมํ�าเสมอ 

ฝ่ายปกครอง  โรงเรียนฯไดรั้บมอบหมายให้ครูประจาํชั�นและครูคู่ชั�นเป็นครูที�ปรึกษา ดูแลนกัเรียนอยา่ง

ใกลชิ้ดทั�งทางดา้นการเรียน และคุณภาพชีวิต ติดตามนกัเรียนเพื�อปรับปรุงแกไ้ขและพฒันาให้การพฒันาใน

ดา้นต่าง ๆ อย่างสมวยั โดยนาํระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนเป็นรายบุคคลมาใช้กบันกัเรียนทุกคน จึงไดรั้บ

การดูแลอย่างทั�วถึง เสมอภาคทุกคน  จากการดาํเนินงานดังกล่าวข้างต้น  พบว่า ครูทุกคนสามารถให้

คาํแนะนาํ คาํปรึกษา และแกไ้ขปัญหาใหแ้ก่ผูเ้รียนทั�งดา้นการเรียนและคุณภาพ ชีวติดว้ยความเสมอภาค 
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ผลการพฒันา. (Achievement) และ รางวลัที�ได้รับ 

งานหลักสูตรและนิเทศการสอน มีการสรุปผลการดาํเนินงานสิ�นภาคเรียนผลการพฒันา  งานหลกัสูตร

และนิเทศการสอน  ไดจ้ดัให้มีการอบรมการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ให้แก่ครูใหม่และครูที�สนใจ ภาค

เรียนละ � ครั� ง  การรู้จกัผูเ้รียนเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มจะช่วยให้ครูมีขอ้มูลที�สําคญัในการออกแบบการ

จดัการเรียนรู้ที�เหมาะสม  ตามความต้องการ  ความถนัด    ความสนใจการเรียนรู้ของผูเ้รียนแต่ละคน    

ครูผูส้อนจึงจาํเป็นตอ้งมีขอ้มูลต่าง ๆ เกี�ยวกบัผูเ้รียนอยา่งชดัเจนจะช่วยให้เขา้ใจนกัเรียนมากขึ�น  สามารถนาํ

ขอ้มูลมาวิเคราะห์เพื�อเป็นประโยชน์ในการส่งเสริม  พฒันาหรือป้องกนัแกไ้ขปัญหานกัเรียนไดอ้ยา่งถูกทาง   

ในส่วนของการส่งต่อขอ้มูลในการพฒันาการเรียนการสอน และดา้นพฤติกรรมนกัเรียนมีการดาํเนินการโดย

ครูประจาํชั�น และครูประจาํวชิา และส่งต่อในปีการศึกษาต่อไป 

    ได้มีการกาํกับ ติดตาม การดาํเนินงาน โดยงานหลักสูตรและนิเทศการสอน คณะกรรมการ

วิชาการและคณะกรรมการตวัแทนกลุ่มสาระฯ การเรียนรู้แต่ละช่วงชั�น และมีการสรุปผลการดาํเนินงานส่ง

ฝ่ายวชิาการสิ�นภาคเรียน 

   งานหลกัสูตรและนิเทศการสอน  ไดจ้ดัให้มีการประกวดสื�อนวตักรรมการสอน เพื�อหาสื�อที�ดี

และมีคุณภาพสื�อการเรียนการสอนเป็นตวักลางซึ� งมีความสําคญัในกระบวนการเรียนการสอนมีหนา้ที� เป็น

ตัวนําความต้องการของครูไปสู่ตัวนักเรียนอย่างถูกต้องและรวดเร็ว เป็นผลให้นักเรียนเปลี�ยนแปลง

พฤติกรรมไปตามจุดมุ่งหมายการเรียนการสอนไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม สื�อการสอนไดน้าํไปใชใ้นการเรียน

การสอนตลอด และยงัไดรั้บการพฒันาไปตามการเปลี�ยนแปลงทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีซึ� งกา้วหนา้

ไปไม่หยดุย ั�ง 

1. ทาํให้นักเรียนมีผลการเรียนที�ดีขึ�น  �.      ทาํให้นักเรียนมีคุณภาพชีวติที�ดีขึ�น 

จากการที�ครูผูส้อนไดศึ้กษางานวิจยัของนกัเรียนในชั�นเรียนส่งผลให้ครูไดแ้กไ้ขปัญหาที�พบในการจดั        

การเรียนการสอน ซึ� งส่งผลให้นกัเรียนมีผลของการพฒันาการเรียนรู้สูงขึ�น และส่งผลให้ครูผูส้อนได้รับ

รางวลังานวจิยัของมูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย  ไดแ้ก่  

�. มิสนงนุช      เอกตระกลู  รางวลัครูดีเด่น ประเภทครูผูส้อน  ระดบัชั�นประถมศึกษาปีที� � – � 

                                            สมาพนัธ์สมาคมผูป้กครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ 

�. มาสเตอร์เทิดพล    วงษรั์กษา      รางวลัครูดีเด่น ประเภทครูผูส้อน  ระดบัชั�นมธัยมศึกษาปีที� �-�  

                                            สมาพนัธ์สมาคมผูป้กครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ 

�. มิสอจัฉรา    จนัหา                รางวลัครูดีเด่นประเภทครูนิเทศ สมาพนัธ์สมาคมผูป้กครองและครู 

                                            โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ 

�. มาสเตอร์วศิิษฐ ์    ใจมั�น  รางวลัครูดีเด่น ประเภทผูร่้วมบริหาร สมาพนัธ์สมาคมผูป้กครองและครู 

    โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ 

�. มาสเตอร์ผดุงศกัดิ�   แสงสวงค ์ รางวลัชมเชย ประเภทบุคลากรทางการศึกษา  สมาพนัธ์สมาคมผูป้กครอง 

                                                         และครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ 
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จุดควรพฒันา   

1. ครูผูส้อนทุกคนควรมีการวิเคราะห์ผูเ้รียน   ตรงตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั�นพื�นฐานฯ  เพื�อ

วางแผนการจดัการเรียนรู้โดยครอบคลุมความรู้  ทกัษะ  กระบวนการ  สมรรถนะ และคุณลกัษณะอนั

พึงประสงค ์รวมทั�งมีการเชื�อมโยงเป้าหมายคุณภาพผูเ้รียนและมาตรฐานการเรียนรู้  โดยมีการกาํกบั

ติดตามโดยงานหลกัสูตร คณะกรรมการวชิาการและมีการสรุปผลทุกสิ�นภาคเรียน 

2. ควรให้ครูได้มีการอบรมพฒันาสื�ออย่างต่อเนื�อง  โดยให้กลุ่มสาระฯเ เป็นผูด้าํเนินการประสาน          

ความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก  เพื�อพฒันาครูใหมี้ความพร้อมในการจดัการเรียนการสอน 

3. งานหลกัสูตรและนิเทศการสอนและฝ่ายวชิาการ ไดน้าํผลการประเมินแผนการจดัการเรียนรู้ครูผูส้อน 

และสรุปผลการนิเทศการสอนของครูมาวางแผนการพฒันาบุคลากรโดยให้กลุ่มสาระฯ ดาํเนินการ

ติดตามครูที�ควรไดรั้บการพฒันาอยา่งต่อเนื�อง 

4. ควรมีการส่งต่อขอ้มูลนกัเรียนอยา่งเป็นระบบ ชดัเจนและมีการรายงานผลตลอดปีการศึกษา 

5. ควรส่งผลใหค้รูทาํงานวจิยัที�หลากหลายเพื�อพฒันานกัเรียนใหมี้คุณภาพมากยิ�งขึ�น 

 

  ข้อเสนอแนะ 

1. ควรเชิญวิทยากรที�มีความรู้ ความสามารถเฉพาะกลุ่มสาระ ฯ มาอบรมและพฒันาสื�อให้กบัครูผูส้อน

อยา่งต่อเนื�อง 

2. ควรมีการจัดอบรมและให้ความรู้ครูในเรื� องการวดัและประเมินผลให้ตรงตามการประเมินผล             

ในแต่ละกลุ่มสาระฯ 

 

สรุปภาพรวมของมาตรฐานที� �  มีคุณภาพระดับ  5  ดีเยี�ยม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประเมนิตนเอง ปีการศึกษา ���� 

37 

  

มาตรฐานที� 8   ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที�อย่างมีประสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผล 

ตัวบ่งชี� 
คิดเป็น

ร้อยละ 

คะแนน

ที�ได้ 

ระดับ

คุณภาพ 

8.1 ผูบ้ริหารมีวสิัยทศัน์ ภาวะผูน้าํ และความคิดริเริ�มที�เนน้การพฒันาผูเ้รียน (1) ��.�� �.�� � 

8.2 ผูบ้ริหารใชห้ลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ขอ้มูลผลการประเมิน

หรือผลการวจิยั เป็นฐานคิดทั�งดา้นวชิาการและการจดัการ (2) 

93.00 1.86 5 

8.3 ผูบ้ริหารสามารถบริหารจดัการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที�กาํหนด

ไวใ้น แผนปฏิบติัการ (2) 

95.00 1.90 5 

8.4 ผูบ้ริหารส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจาย

อาํนาจ (2) 

��.�� �.�� 5 

8.5 นกัเรียน ผูป้กครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจดัการศึกษา (1) ��.�� 0.80 4 

8.6 ผู ้บริหารให้ค ําแนะนํา ค ําปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัด

การศึกษาเตม็ ศกัยภาพและเตม็เวลา (2) 

��.�� �.�� � 

ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที� �   92.42 9.33 5 
 

ปัจจัยสนับสนุนผลการประเมินมาตรฐานที� 8 

วธีิการพฒันา. (Awareness + Attempt)             

โรงเรียนฯไดก้าํหนดยุทธศาสตร์เพื�อพฒันาไวใ้นแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนอสัสัมชญั

ธนบุรี  ระยะที� � พ.ศ. ����–����  ยุทธศาสตร์ที� �  ส่งเสริมและพฒันาการบริหารจดัการอย่างเป็นระบบ         

มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลโปร่งใสตรวจสอบได ้โดยยึดหลกัธรรมาภิบาล  พนัธกิจที� �  โรงเรียนมี

ระบบการบริหารจดัการที�มีมาตรฐานคุณภาพสากล โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  เป้าหมายที� � ผูบ้ริหาร

ปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ที�อยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในปีการศึกษา โดยมีวตัถุประสงคเ์พื�อ  

ผูบ้ริหารมีวิสัยทศัน์  ภาวะผูน้าํและความคิดริเริ�มที� เนน้การพฒันาผูเ้รียน ผูบ้ริหารใชห้ลกัการบริหารแบบมี

ส่วนร่วมและใช้ขอ้มูลผลการประเมินหรือผลการวิจยัเป็นฐานคิดทั�งดา้นวิชาการและการจดัการ ผูบ้ริหาร

สามารถบริหารจดัการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที�กาํหนดไวใ้นแผนปฏิบติัการ ผูบ้ริหารส่งเสริมและ

พฒันาศกัยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอาํนาจ  นักเรียน ผูป้กครองและชุมชนพึงพอใจผลการ

บริหารจดัการศึกษา และผูบ้ริหารให้คาํแนะนาํ คาํปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจดัการศึกษาเต็ม

ศกัยภาพและเตม็เวลา  โดยในปี ���� โรงเรียนฯดาํเนินการต่างๆดงันี�  

           สํานักผู้อํานวยการ  กาํหนดให้แต่ละหน่วยงาน / ฝ่าย  จดัทาํแผนปฏิบติัการประจาํปี  ที�สอดคลอ้งกบั

ยุทธศาสตร์เพื�อพฒันาโรงเรียน มีการแต่งตั�งคณะกรรมการที�ปรึกษาผูอ้าํนวยการ คณะกรรมการบริหารงาน

ฝ่ายต่างๆ คณะกรรมการดาํเนินงานตามแผนงาน  มีการกาํกบัติดตามและเมินผลการปฏิบติังานตามแผนงาน/

โครงการ  โดยในปีการศึกษา ����  มีการดาํเนินงานตามแผนงาน/โครงการและกิจกรรมทั�งในและนอก
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สถานศึกษา เช่น โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ โครงการส่งบุคลากรไปศึกษาต่างประเทศโครงการจดั

สอบภาษาองักฤษดว้ยขอ้สอบมาตรฐานมหาวทิยาลยัเคมบริดจ ์ป.� ป.� ม.� งานประกนัคุณภาพภายใน  งาน

จดัทาํแผนปฏิบติัการประจาํปีการศึกษา ����  งานวิจยัเชิงสํารวจความพึงพอใจในการบริหารจดัการศึกษา  

โครงการสร้างความร่วมมือกบัต่างประเทศ  กิจกรรมส่งเสริมวิทยฐานะบุคลากรคุณภาพ  งานทุนการศึกษา

ต่อในประเทศสําหรับบุคลากร กิจกรรมส่งเสริมบุคลากรรับรางวลัภายนอก  กิจกรรมส่งเสริมบุคลากรตาม

มาตรฐานวิชาชีพ และงานพฒันาบุคลากรของโรงเรียน  โครงการพัฒนาหลักสูตรสู่มาตรฐานสากล  

โครงการส่งเสริมและพฒันาผลสัมฤทธิ�  โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  

โครงการพฒันาศูนยพ์ฒันาอจัฉริยภาพทางคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ (ประถม) โครงการพฒันานักเรียน

พิเศษวิทยาศาสตร์ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน.  โครงการห้องสมุดมีชีวิต  โครงการเสริมทกัษะทาง

ภาษาต่างประเทศภายในและภายนอกประเทศ  โครงการส่งเสริมศกัยภาพครูผูส้อน  กิจกรรมสายสัมพนัธ์

บา้นโรงเรียน สู่ชุมชน   งานประกวดสื�อนวตักรรมการสอนและส่งเสริมศกัยภาพครูผูส้อน เป็นตน้ 

โดยในการบริหารจดัการใช้หลกัแบบมีส่วนร่วม จากคณะกรรมการบริหารฝ่าย เพื�อให้ทุกฝ่าย / 

หน่วยงาน / กลุ่มสาระฯ มีส่วนร่วมในการนาํเสนองาน / โครงการและกิจกรรม พร้อมทั�งงบประมาณและ

รายละเอียดของการดาํเนินงาน โดยอยูบ่นพื�นฐานความสอดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียล

แห่งประเทศไทย  ระยะ � ปี (พ.ศ.  ���� – ����)  อตัลกัษณ์การศึกษามูลนิธิ ฯ  เป้าหมายตามแผนพฒันา

โรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี ระยะที� �  พ.ศ.���� – ����    มาตรฐานคุณภาพการศึกษาขั�นพื�นฐาน  และผลการ

ประเมินการดาํเนินงานโครงการต่าง ๆ ตั�งแต่เดือนพฤษภาคม ���� และสิ�นสุดในเดือนมีนาคม ����  โดยมี

ระบบควบคุมและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณอย่างชัดเจน โปร่งใส เพื�อให้การดําเนินงานมี

ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด  

งานนโยบายและแผน    จดัทาํแผนปฏิบติัการประจาํปีการศึกษา ����  โดยในการบริหารจดัการต่างๆใช้

หลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วม  จากคณะกรรมการบริหารฝ่าย เพื�อให้ทุกฝ่าย / หน่วยงาน / กลุ่มสาระฯ     มีส่วน

ร่วมในการนาํเสนแผนงาน / โครงการและกิจกรรม พร้อมทั�งงบประมาณและรายละเอียดของการดาํเนินงาน โดย

อยู่บนพื�นฐานความสอดคลอ้งกบัแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  ระยะ � ปี (พ.ศ. 

���� – ����)  อตัลกัษณ์การศึกษามูลนิธิ ฯ  เป้าหมายตามแผนพฒันาโรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี ระยะที� �  พ.ศ. 

���� – ����    มาตรฐานและตวับ่งชี� ตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม (พ.ศ.����-����)   มาตรฐาน

คุณภาพการศึกษาขั�นพื�นฐาน  และผลการประเมินการดาํเนินงานโครงการต่าง ๆ ตั�งแต่เดือนพฤษภาคม ���� และ

สิ�นสุดในเดือนมีนาคม ����   โดยมีระบบควบคุมและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณอย่างชดัเจน โปร่งใส 

เพื�อใหก้ารดาํเนินงานมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด  

ฝ่ายวิชาการ  ผูอ้าํนวยการได้ใช้หลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วม   เปิดโอกาสให้ครูเขา้พบเพื�อขอ

คาํปรึกษางานด้านวิชาการ รวมถึงได้เขา้ร่วมประชุมกบัคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ   โดยจะรับฟัง

ขอ้มูลในดา้นต่าง ๆ  และให้ขอ้เสนอแนะเพื�อแกไ้ขปัญหาและพฒันางาน    และจะให้ขอ้คิด  หลกัการและ

แนวทางการทาํงานกบัผูรั้บผิดชอบงานในส่วนต่างๆ พร้อมทั�งกาํกบัติดตามงานอย่างใกล้ชิด โดยตลอด          
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ปีการศึกษา ����  ท่านให้คาํปรึกษากบังานวิชาการ  ในเรื�องการพฒันางานวิชาการและการจดัการเรียนการ

สอน   การจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตร  การพฒันาครู   การพฒันาความร่วมมือทางวิชาการกบัหน่วยงานต่าง ๆ 

และยงัให้การสนับสนุน ส่งเสริมให้การทาํงานสามารถบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยการ

สนบัสนุนดา้น  งบประมาณ   วสัดุอุปกรณ์   อาคารสถานที�   บุคลากร   เป็นตน้   

นอกจากนี� ฝ่ายวิชาการดาํเนินการโครงการสร้างความร่วมมือกบัต่างประเทศ( MoU)  โครงการ

พฒันาหลกัสูตรสู่มาตรฐานสากล  โครงการส่งเสริมและพฒันาผลสัมฤทธิ�  โครงการส่งเสริมศกัยภาพดา้น

คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โครงการพฒันาศูนยพ์ฒันาอจัฉริยภาพทางคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ (ประถม) 

โครงการพฒันานักเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน.โครงการห้องสมุดมีชีวิต 

โครงการเสริมทกัษะทางภาษาต่างประเทศภายในและภายนอกประเทศ  งานประกวดสื�อนวตักรรมการสอน

และส่งเสริมศกัยภาพครูผูส้อน 

 ฝ่ายปกครอง ไดจ้ดัให้มีการประชุมผูป้กครองทุกระดบัชั�น ในภาคเรียนที� � /����  มีการประชุม

คณะกรรมการฝ่ายปกครองเป็นประจาํ เพื�อพิจารณาปัญหาต่าง ๆ และแนวทางในการดูแลนกัเรียน ที�จะตอ้ง

นาํมาป้องกนั ปรับปรุง แกไ้ข เพื�อให้เกิดความเสี�ยงต่อนกัเรียนนอ้ยที�สุด โดยให้มีหน่วยงานดา้นสวสัดิภาพ

และความปลอดภยันกัเรียน และงานระดบัชั�นในการดูแลพฤติกรรมนกัเรียน พร้อมทั�งประสานความร่วมมือ

กบัฝ่ายต่าง ๆ ในโรงเรียนฯเช่น ฝ่ายอาคารสถานที� งานรักษาความปลอดภยั และสถานีตาํรวจนครบาลหลกั

สอง เป็นตน้   นอกจากนี�ยงัดาํเนินโครงการสายสัมพนัธ์บา้นโรงเรียน สู่ชุมชน    

สรุปภาพรวมการพฒันา บรรลุ ตามเป้าหมายและบรรลุวตัถุประสงคที์�กาํหนดไว ้โดยในปีการศึกษา ���� 

ผลการจากการดาํเนินงานตลอดปีการศึกษา ผูเ้กี�ยวขอ้งมีความพึงพอใจ รวมค่าเฉลี�ยคิดเป็นร้อยละ ��.��     

อยู่ในระดบัมาก  สถานศึกษาจดัทาํเครื�องมือที�ใช้สําหรับการประเมินมาตรฐานนี�  คือ แบบ แบบสอบถาม

ความพึงพอใจการบริหารจดัการศึกษา  ผูมี้ส่วนเกี�ยวขอ้ง ไดแ้ก่ ผูป้กครอง  (�,���)  ครู (���) และ      นกัเรียน 

(�,���) ชุมชน (��) เป็นกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน �,��� คน   
 

ผลการพฒันา. (Achievement) และ รางวลัที�ได้รับ 

ผลการดาํเนินงานโรงเรียนฯ ไดรั้บรางวลัต่างๆดงันี�  

1. ไดรั้บรางวลัที� 1 ถว้ยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั โครงการลดเมืองร้อนดว้ยมือเรา ปีที� 

11 โดยความร่วมมือระหว่างบริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด และมูลนิธิสถาบัน

สิ�งแวดลอ้มไทย 

2. ไดรั้บประทานโล่ประกาศเกียรติคุณโรงเรียนมาตรฐานตา้นสิ�งเสพติดดีเด่น ปี 2559  จากพระเจา้วรวงศ์

เธอพระองคเ์จา้โสมเสาวลี พระวรราชา ทินดัดามาตุ จากสาํนกังานอาสากาชาด สภากาชาดไทย 

3. ไดรั้บรางวลัรองชนะเลิศอนัดบัที� 3 คะแนนรวมเหรียญทอง จากการประกวดดนตรีธนาคารโรงเรียน 

ธนาคารออมสิน ประจาํปี 2559 ประเภท Symphonic Band ชิงแชมป์ประเทศไทยโล่ประทานรางวลั

มาตรฐานสถานศึกษาดีเด่นดา้นพลงังาน 
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4. รางวลั “อาคารประหยัดพลังงาน”  MEA Energy saving Building Awards 2016  ระดับดีเด่นพิเศษ 

จากการไฟฟ้านครหลวง 

5. ไดรั้บรางวลัครูเด่นดี สมาพนัธ์สมาคมผูป้กครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล

แห่งประเทศไทย จาํนวน 5 คน  ไดแ้ก่ 

5.1 รางวลัครูผูส้อนดีเด่น ระดบัประถมศึกษาปีที� 4- 6 

5.2 รางวลัครูผูส้อนดีเด่น ระดบัมธัยมศึกษาปีที� 4- 6 

5.3 รางวลัครูนิเทศดีเด่น   

5.4 รางวลัผูบ้ริหารดีเด่น 

5.5 รางวลัชมเชยบุคลากรทางการศึกษา   

ผลงานคณะครู  

1. มาสเตอร์ธร สอระภูมิ ผูฝึ้กสอนฟุตบอลยอดเยี�ยม (รุ่น 18 ปี ) กรมพลศึกษา 

2. มิสกิตติญา วงศส์ัมพนัธ์      และมิสสิริกานต ์ คมวิลาส  รางวลัระดบัดีเยี�ยม  รางวลัระดบัดี        

สมาคมสถานการณ์จาํลองและเกมเพื�อการเรียนรู้       

3. มาสเตอร์จิระพนัธ์   เหลืองประสิทธ์ ไดรั้บเขม็เชิดชูเกียรติหน่วยบญัชาการรักษาดินแดน 

4. ภราดาพีรพงศ ์     ดาราไทย และ มาสเตอร์ยทุธพงษ ์  วงศเ์มืองสรรค ์ผู ้ ร่ ว ม บ ริ ห า ร ดี เ ด่ น 

โครงการโรงเรียนตน้แบบมาตรฐานตา้นยาเสพติด ปี 2559 สภากาชาดไทย 

5. มิสขนิษฐา      สิงหเพช็ร์     มิสอจัฉรา      จนัหา       มิสปิยะฉตัร์      จนัทร์สุวรรณ์    มาสเตอร์ประเทือง   

โปร่งมณี  และ มาสเตอร์ธนพตั   สุลาํนาจ    ครูแกนนาํ โครงการโรงเรียนตน้แบบมาตรฐานตา้น

ยาเสพติด ปี 2559สภากาชาดไทย 

ผลงานด้านกฬีาฟุตบอล  

*ชนะเลิศ รุ่นอายุ �� ปี  และ �� ปี ฟุตบอลเยาวชนและประชาชน  “ไทยแลนด์ไพรม์มินิสเตอร์ คพั ����”     

รอบชิงแชมป์ประเทศไทย  ของกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที�ยวและกีฬา 

* ชนะเลิศ รุ่นอาย ุ�� ปี   �� ปี และ �� ปี ฟุตบอลรายการกรมพลศึกษาของกรมพลศึกษา 

* ชนะเลิศ รุ่นอายุไม่เกิน �� ปี  ฟุตบอลรายการลีคเยาวชนแห่งชาติ ณ สนามราชมงัคลาฯ ของกรมพลศึกษา 

กระทรวงการท่องเที�ยวและกีฬา 

* ชนะเลิศ รุ่นอาย ุ�� ปี  ฟุตบอลรายการ  Brazil Embassy Football Championship สถานทูตบราซิล        ประจาํ

ประเทศไทย 

 ผลงานด้านกฬีาบาสเกต็บอล  

* ชนะเลิศ รุ่นอาย ุ�� ปี   �� ปี และ  �� ปี บาสเกตบอล รายการทหารอากาศ  สนามโรงเรียนนายเรืออากาศทหารอากาศ 

* ชนะเลิศ รุ่นอาย ุ�� ปี  ฟุตบอลรายการ ACS CUP ���� ณ โรงเรียนอสัสัมชญัศรีราชา  

* ชนะเลิศ รุ่นอาย ุ�� ปี  บาสเกตบอลรายการธนาคารออมสิน 

* ชนะเลิศ รุ่นอาย ุ��ปี  บาสเกตบอลรายการกรมพลศึกษา  
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* ชนะเลิศ รุ่นอายุ �� ปี  และ �� ปี บาสเกตบอลรายการ�on� shoot it  street basketball ของสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน 

* ชนะเลิศ รุ่นอาย ุ�� ปี   รุ่น �� ปี และ รุ่น �� ปี บาสเกตบอลรายการ Singha �x� Thailand Championship  

   ของบริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชั�น จาํกดั 

* ชนะเลิศ รุ่นอาย ุ�� ปี  และ �� ปี บาสเกตบอลรายการ  ACT Basketball Invitation���� อสัสัมชญัธนบุรี 
 

ผลงานนักเรียนระดับสากล  

1. ด.ช.บุรชยั หงส์ประภศัร (�����,ม.�/�)    สอบผ่านการคดัเลือกเขา้ร่วมโครงการโอลิมปิกวิชาการ 

สอวน. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสอบผา่นการคดัเลือกเขา้ร่วมโครงการโอลิมปิกวิชาการ  สอวน. 

สาขาวิชาดาราศาสตร์ ในปีการศึกษา 2559  และได้เป็นตวัแทนตวัแทนประเทศไทยไปแข่งขนั

วทิยาศาสตร์โอลิมปิกระหวา่งประเทศ ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ ครั� งที� 14 (14th IJSO 

2. ด.ช.ธนัชสรศ์  จนัทร์เกษมสัตย์ (24532,ป.6/3)  รางวลัเหรียญเงิน การสอบคณิตศาสตร์ระหว่าง

ประเทศ ประจาํปีการศึกษา 2559 ระดบัประถม- ศึกษา TIMC 2016 วนัที� 14-20 สิงหาคม 2559 

3. ด.ญ.ปภาวรินต์  ภิญโญวฒัยากร (27371, ป.2/6)  รางวลัเหรียญทองแดง จากโครงการประเมินและ

พฒันาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์ (TEDET) ระดบัประถมศึกษา  ประจาํปี พ.ศ. 2559 

4. ด.ช.วชิรวทิย ์ ปฐมวฒันานุรักษ ์(28100, ป.1/1)  ด.ช.สัญพชัญ ์ ปฐมวฒันานุรักษ ์(26542, ป.3/1) 

5. ด.ช.ปรากานต ์ อ่อนสาํอาง (26637, ป.3/8) ด.ช.สิรภพ  อยูบ่าํรุง (24684, ป.5/5) ด.ช.ปุญญพฒัน์  เสือ

พนัธ์ (25541, ป4/3) ด.ช.กิตติกวิน  ถนอมพงษ์พนัธ์ (24833,ป.5/2) ด.ช.กิตติธาดา  โสรมรรค 

(23877,ป6/1 ) ด.ช.ภูริวฒัน์  ฟลอเรส (23936, ป.6/2) ตวัแทนประเทศไทย ไปแข่งขนัสแต็ค รายการ

กีฬาสแต็คชิงแชมป์เอเชีย (Open) ณ สาธารณรัฐเกาหลีใต ้วนัที� 2-7 พฤศจิกายน 2559 ไดรั้บรางวลั 

20  เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 7  เหรียญทองแดง  

6. ด.ช.กญัจนพิสิษฐ์  สินไพศาลทรัพย ์(22748,ม.1/2)  รางวลัชนะเลิศ การแข่งขนัหุ่นยนต์ รายการ 

World Robot Game 2016 ประเภทซูโม่ รุ่น 500 กรัม และรุ่น 1 กิโลกรัม เป็นแชมป์โลก WRG 2016 

แข่งขนัที�ประเทศอินโดนีเซีย วนัที� 23-28 สิงหาคม 2559 

7. ด.ช.กวิน  มโนมยัพิบูลย ์(24807,ป.5/5)  รางวลัเหรียญทอง การแข่งขนัทางวิชาการ ระดบันานาชาติ 

ประจาํปี พ.ศ. 2559 

8. ด.ช.ทศ  บุญเพ็ง (24740,ป.5/8)  ด.ช.นนทพฒัน์  นิวฒักาญจนา (22783,ม.1/8)  ด.ช.ปวริส  วิจิตร

ทศันา (22896,ม.1/7)  รางวลัเหรียญเงิน การแข่งขนัทางวชิาการ ระดบันานาชาติ ประจาํปี พ.ศ. 2559 

9. นายบุรากร  แกว้ชา (28665,ม.6/8)  นายมารุต  บุตรรักษ ์(28662,ม.6/8)  ไดรั้บเลือกเป็นตวัแทนนกั

ฟุตบอลนักเรียนไทย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชุดชิงแชมป์เอเชีย ที�ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวนัที�          

20-31 พฤษภาคม 2559 



รายงานการประเมนิตนเอง ปีการศึกษา ���� 

42 

  

10. นายธราดล  สอนโยหา (26307,ม.6/8)  นายอานนท ์ ประสงคพ์ร(26308,ม.5/8)  นายผดุงเกียรติ�   อาจ

คิดการ (27104,ม.4/8)  ไดรั้บเลือกเป็นตวัแทนนกัฟุตบอลทีมชาติไทย ในการแข่งขนั  ฟุตบอลชิง

แชมป์อาเซียน รายการ AFF U-16 Youth Championship 2016 รุ่นอายไุม่เกิน16 ปี  ณ ประเทศกมัพชูา 

11. นายอานนท์  ประสงค์พร(26308,ม.5/8)  นายวุฒิพงษ์  เที�ยงแท ้(27881,ม.1/6)นายวุฒิชยั  คุ่มเคี�ยม 

(26233,ม.4/8)นายหัสวรรษ  นพเนตร (22591,ม.5/8)นายสิทธิรักษ์  เกิดขุมทอง(26232,ม.4/8)นาย

ปกรณ์เกียรติ  แข้นา (24564,ม.5/6)นายวงศกร  แสนฤาชา (25368,ม.5/6)นายสรวิชญ์  สายสม 

(24561,ม.5/8)  ไดรั้บเลือกเป็นตวัแทนนักฟุตบอลทีมชาติไทย  รุ่นอายุไม่เกิน16 ปี ไปชิงแชมป์เอเชีย 

รายการ AFC U-16 Championship 2016  ณ ประเทศอินเดีย 

12. นายธนา  อิซอ (27095,ม.3/5)    นายพชรดนยั  เขตตป์รุ (27101,ม.4/8)นายทวีพร  ปู่ แดง (27518,   ม.3/5)     

นายผดุงเกียรติ�   อาจคิดการ (27104,ม.4/8)  นายนิติบดินทร์  มะคต (27517,ม.4/8)  ไดรั้บคดัเลือกเป็น

ตวัแทนนกัฟุตบอลนกัเรียนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ครั� งที� 8 ประจาํปี 

2559 ณ เมืองชาห์อาลมั สหพนัธรัฐมาเลเซีย 

13. นายถิรพล   ธนชาติกุล (22580,ม.6/8)  ไดรั้บเลือกเป็นตวัแทนนกัฟุตบอลทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน 

19 ปี ชุดทาํศึกชิงแชมป์เอเชีย U19 ที�กรุงมานามา ประเทศ บาห์เรน 

14.  นาย ชลสิทธิ�    กิจบาํรุง (25854,ม.5/1)  ไดรั้บเลือกตวัแทนบาสเกตบอลทีมชาติไทยรุ่นอายไุม่เกิน 18 

ปี แข่งขนัรายการ FIBA  ASIA  U18 Championship ณ ประเทศอิหร่าน 

15. ด.ช.วชิชากร  ขอนผกัแวน่ (28682,ม.1/7)   ด.ช.กษิดิ� เดช  รุ่งกิจวฒันานุกลู (27875,ม.1/7)             ด.ช.

คคนะ  คาํยก (27868,ป.6/3)   ด.ช.อรรถพล  แสงทอง (27877,ม.1/7)ด.ช.โอลุวะเฟมี อนพชั โยเซฟ 

อาเซ่ (27879,ม.1/7)ด.ช.อริยะ โทแก้ว (28689,ป.6/6)ด.ช.ธีร์กวิน  จันทร์ศรี (27883,ม.1/8)ด.ช.

ภาคภูมิ  ขุนคงมี (27876,ม.1/7)ด.ช.นิติธร  พงศ์เพชรกุล (28688,ป.6/6)ด.ช.เจตติพฒัน์  วงษ์ยี�  

(27878,ม.1/7)  ไดรั้บคดัเลือกเป็นตวัแทนเยาวชนไทย รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี แข่งขนัฟุตบอล รายการ 

“โตโยตา้ อินเตอร์เนชั�นแนล จูเนียร์ คพั 2016” ที�เมืองนาโกยา่ ประเทศญี�ปุ่น 

16. ด.ญ.สลกัทิพย ์ อุ่นเมือง (27141,ป.5/8)  รางวลัชนะเลิศเทนนิสหญิงเดี�ยว รุ่นอายไุม่เกิน 12 ปี รายการ

เทนนิสเยาวชน Guangdong International Junior Tennis Championships @ Huizhou, China   รางวลั

ชนะเลิศหญิงเดี�ยว รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี หญิงรายการ "Singha Grand Slam Experience"  รางวลั

ชนะเลิศหญิงเดี�ยว รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี การแข่งขนัเทนนิส PTT Junior Tennis Championship 2016 

ไดรั้บคดัเลือกเป็นนักเทนนิสทีมชาติไทย รุ่น 14 ปี แข่งขนัในรายการ เอเชี�ยน จูเนียร์             แช

มเปี� ยนชิพ ประเภทบุคคล ที�ประเทศอินเดีย   แชมป์ SINGHA GRAND SLAM EXPERIENCE U-

12  ได้สิทธิ� เข้าร่วมแคมป์ SINGHA GRAND SLAM EXPERIENCE ระหว่างการแข่งขนัเทนนิส

ออสเตรเลี�ยนโอเพน่ 

17. ด.ช.ศิวณัฏฐ์  อุย้ตยะกุล (26734,ป.6/8) รางวลัชนะเลิศเทนนิสชายเดี�ยว และชายคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 12 

ปี รายการเทนนิสเยาวชน Guangdong International Junior Tennis Championships @ Guangzhou, 
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China   รางวลัชนะเลิศ ชายคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ในการแข่งขนัเทนนิส รายการ ATF Junior u 14 

Circuit 3 (ASIAN TENNIS FEDERATION)  ชนะเลิศ ชายเดี�ยว รุ่นอายไุม่เกิน 12 ปีรายการ Hat-Yai 

100 Plus  International Junior Championships 

18. น.ส.ทรรศพร  นาคหล่อ (28692,ม.4/8)  รางวลัชนะเลิศ เทนนิสประเภททีมและประเภทหญิงเดี�ยว 

รายการ 8 th ASEAN Schools GAMES 2016 (กีฬานักเรียนอาเซียน)  รางวลัชนะเลิศหญิงเดี�ยว

เทนนิส50 th  INTERNATIONAL CHILDREN’S แชมป์ยุวชนโลก   รางวลัชนะเลิศเทนนิสหญิงเดี�ยว 

รายการ 100-Plus LTAT-ITF Juniors Grade 4   ตวัแทนทีมชาติไทย รายการจูเนียร์ เฟดคพั 2016 รอบ 

16 ทีม ณ กรุงบูดาเปสต ์ประเทศฮงัการี 

19. นายเตชสิทธิ�   แกว้ปาน (26731,ม.5/8)  รางวลัชนะเลิศชายเดี�ยว รุ่นอายไุม่เกิน �� ปี รายการ Dunlop 

Junior Tennis Championships  รางวลัชนะเลิศการแข่งขนัเทนนิสประเภทชายเดี�ยว  รุ่นอายุไม่เกิน 

�� ปี รายการโตโยตา้ ดาวรุ่งมุ่งสู่โอลิมปิก ���� 

20. ด.ช.ขุนก้อง  อุ่นเมือง (27140,ม.4/8) รางวลัชนะเลิศ ชายคู่ และรองชนะเลิศอนัดับ 2 ชายเดี�ยว                     

รุ่นอายไุม่เกิน 18 ปี รายการ Impact Super Junior ครั� งที� 4 

21. ด.ช.นภสั  ปัญญาวิภาสวงศ์ (26733,ม.3/8)  รางวลัชนะเลิศ ชายเดี�ยว รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี  รายการ 

SAT Junior Championship 2016 

22. ด.ช.ทศธรรม  ศรีเครือแกว้ (28110,ป.1/3)  รางวลัชนะเลิศเทนนิส ประเภทชายเดี�ยว รุ่นอาย ุไม่เกิน 6 

ปี รายการ LTAT HEAD Tennis 10s ครั� งที� 2  และครั� งที� 3 

23. ด.ญ.เจนจิรา  ฉุยเนย (27586,ม.2/7)  รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 2 การแข่งขนัร่มบิน ทวัร์นาเมนท์

ระดบัโลก “เอฟเอไอ เวลิด ์พารามอเตอร์ แชมป์เปี� ยนชิพ 2016” 

 

 

สรุปภาพรวมของมาตรฐานที� 8  มีคุณภาพระดับ  5  ดีเยี�ยม 
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มาตรฐานที� 9  คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที�อย่างมี 

                        ประสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผล 

ตัวบ่งชี� 
ร้อยละ 

ที�ได้ 

คะแนน 

ที�ได้ 

ระดับ

คุณภาพ 

9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบติัหนา้ที�ตามที�ระเบียบกาํหนด (2) ���.�� 2.00 5 

9.2 คณะกรรมการสถานศึกษากาํกบัติดตาม ดูแล และขบัเคลื�อนการ

ดาํเนินงานของ สถานศึกษาใหบ้รรลุผลสาํเร็จตามเป้าหมาย(1) 

���.�� 1.00 5 

9.3 ผูป้กครองและชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาสถานศึกษา (2) ��.�� �.�� � 

ผลรวมคะแนน          ��.�� 4.92 5 

 

ปัจจัยสนับสนุนผลการประเมินมาตรฐานที� 9 

วธีิการพฒันา. (Awareness + Attempt) 

             คณะกรรมการบริหารสถานศึกษามีความ รู้ความเข้าใจในบทบาทหน้า ที�ตามที� ระ เ บียบ

กระทรวงศึกษาธิการวา่ดว้ยคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน พ.ศ. ���� ระเบียบกระทรวงวา่ดว้ย

การบริหารจดัการศึกษาและการปฏิบติัหน้าที�ของสถานศึกษาที�เป็นนิติบุคคลในสังกดัเขตพื�นที�การศึกษา 

พ.ศ. ���� มาตรา �� และระเบียบอื�นๆ ในการกํากับติดตามดูและและขับเคลื�อนการดําเนินการของ

สถานศึกษาใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด ซึ� งโรงเรียนมีการดาํเนินการดงันี�  

1. มีองค์ประกอบและการได้มาของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาตามระเบียบ

กระทรวงศึกษาธิการ      วา่ดว้ยคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. ���� 

2. คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาใหค้วามเห็นชอบแผนปฏิบติัการประจาํปีของสถานศึกษา 

3. คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาให้ความเห็นชอบในการพฒันาหลกัสูตรของสถานศึกษา

ให้สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั�นพื�นฐานและความตอ้งการของผูเ้รียน ชุมชน

และทอ้งถิ�น 

4. คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาแต่งตั�งที�ปรึกษาและหรือคณะอนุกรรมการเพื�อดาํเนินงานตาม

ระเบียบ 

5. คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาให้ความเห็นชอบรายงานการดาํเนินงานประจาํปีของ

สถานศึกษา       ก่อนเสนอต่อสาธารณชน 

6. คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาให้ความเห็น ขอ้เสนอแนะ สนบัสนุนเกี�ยวกบัการระดม

ทรัพยากร     เพื�อการศึกษารวมทั�งบาํรุงรักษาและจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ

สถานศึกษา 

7. คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาให้ขอ้เสนอแนะเกี�ยวกบัการจดัระบบและการดาํเนินการ

ตาม          ระบบประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
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8. คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาให้ความเห็น เสนอแนะ ให้คาํปรึกษาในการส่งเสริมความ

เขม้แขง็      ในชุมชนและสร้างความสัมพนัธ์กบัหน่วยงานอื�นๆ ในชุมชนและทอ้งถิ�น 

9. คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาใหค้วามเห็น เสนอแนะ ใหค้าํปรึกษาในการจดัทาํนโยบาย

แผ น พัฒ น า ก า รศึ ก ษ า ข อง ส ถ า น ศึ ก ษ า ใ ห้ ส อด ค ล้อ ง กับ น โย บ า ย แ ล ะ แ ผ น ข อ ง

กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน สํานักงานเขตพื�นที�

การศึกษา รวมทั�งความตอ้งการของชุมชนและทอ้งถิ�น 

10. คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาให้ความเห็น เสนอแนะ ให้คาํปรึกษาในการออกระเบียบ 

ขอ้บงัคบั ประกาศแนวปฏิบติัในการดาํเนินงานดา้นต่างๆ ของสถานศึกษาตามกฎระเบียบ

หรืองบประมาณของสถานศึกษา 

11. คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาให้ความเห็น ขอ้เสนอแนะเกี�ยวกบัการจดัตั�งและการใช้

จ่ายงบประมาณของสถานศึกษา 

12. คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาให้ความเห็น ขอ้เสนอแนะ ในการออกระเบียบและแนว

ปฏิบติัเกี�ยวกบัการบริหารการเงินและการจดัหารายไดจ้ากทรัพยสิ์นของสถานศึกษา 

ทั�งนี�คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ไดมี้การกาํกบั ติดตาม ดูแลและขบัเคลื�อนการดาํเนินงานของ

สถานศึกษาให้บรรลุผลเป้าหมายตามที�กาํหนด โดยมีการจดัประชุมภาคเรียนละ � ครั� ง โดยคณะกรรมการ     

มีส่วนร่วมในการกาํหนด อตัลกัษณ์ นโยบายและแผนพฒันาการจดัการศึกษา มีการกาํกบัติดตาม               การ

ดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนพฒันาการจดัการศึกษา และมีส่วนร่วมในการเสนอแนวทางการบริหารจดัการ

ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารทั�วไป       รวมถึงให้ข้อเสนอแนะ

เกี�ยวกบัการจดับรรยากาศ สภาพแวดลอ้ม กระบวนการเรียนรู้ แหล่งการเรียนรู้ และภูมิปัญญาทอ้งถิ�น รวมถึง

มีส่วนในการเสริมสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างสถานศึกษากบัชุมชน ตลอดจนประสานงานกบัองค์กรทั�ง

ภาครัฐและเอกชน มีส่วนในการพฒันาชุมชนและทอ้งถิ�น     โดยโรงเรียนฯมีการสํารวจความพึงพอใจของ

คณะกรรมการสถานศึกษา ตามภาระงานและบทบาทหน้าที�  ผลจากการดําเนินงาน คณะกรรมการ

สถานศึกษา มีความพึงพอใจในการบริหารงาน คิดเป็นร้อยละ ��.��     ( �.��)  ระดบัมาก  ซึ� งปรากฏอยูใ่น

สารสนเทศของโรงเรียน 

โรงเรียนฯไดด้าํเนินการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการพฒันาการศึกษา โดยให้ความสําคญักบั

ผูป้กครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพฒันา โดยการจดัตั� งคณะกรรมการสัมพนัธ์ชุมชน  เพื�อ

ดาํเนินงานในการพฒันา และจดักิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกนั เช่น โครงการสายสัมพนัธ์บา้นโรงเรียนสู่ชุมชน ทุก

ระดับชั�น มีการเชิญผูป้กครองและชุมชนร่วมกิจกรรมทั�งภายในและภายนอกโรงเรียน อาทิจดักิจกรรม

ส่งเสริมวนัเด็กเพื�อชุมชน และโครงการมอบทุนลวสุต เพื�อนักเรียนโรงเรียนเครือข่าย ในชุมชน  และ

หน่วยงานอนามยัโรงเรียนร่วมกบัโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั�นแนล หนองแขม     จดับริการตรวจ

สุขภาพฟรีให้กบัชุมชน  วงเวียนทะเลสาบเมื�อวนัที� 20 สิงหาคม 2559 มีผูต้รวจสุขภาพทั�งหมด 75 คน และ

ชุมชนที�วดันกับุญหลุยส์ มารีฯ เมื�อวนัที� 25 ธนัวาคม 2559 มีผูต้รวจสุขภาพทั�งหมด 65 คน รวมทั�งสิ�น 140 คน   
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จดักิจกรรมแอโรบิค เพื�อชุมชนทุกวนัองัคาร และพฤหัสบดี เวลา 16.30 -18.00 น. ตลอดเดือนมกราคม ถึง

เดือนกุมภาพนัธ์ ปี พ.ศ.2560 รวมมีผูร่้วมกิจกรรมจาํนวน 840 คน เป็นผูป้กครอง 436 คน ประชาชนทั�วไป 225 

คน และส่วนที�เหลือเป็นนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน  โดยผลการประเมินภาพรวมการดาํเนินงาน

โครงการ ประสบผลสาํเร็จคิดเป็นค่าเฉลี�ยร้อยละ 93.94    
 

ผลการพฒันา. (Achievement) และ รางวลัที�ได้รับ ถ้ามี 

1. คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ปฏิบติัตามบทบาทตามที�กระทรวงกาํหนด    

2. นกัเรียน ผูป้กครอง และชุมชนให้ความสนใจเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  ผลการตอบรับที�ดี สร้าง

ทศันคติที�ดีต่อโรงเรียน และเกิดภาพความร่วมมือที�ดีต่อกนัในการพฒันาโรงเรียนฯ 

 

จุดควรพฒันา   

-  พฒันาการประชาสัมพนัธ์กิจกรรมต่าง ๆ ใหผู้ป้กครองและชุมชนไดท้ราบเพื�อใหมี้จาํนวนผูม้าเขา้ 

   ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ มากยิ�งขึ�น 

ข้อเสนอแนะ 

 –  เพิ�มช่องทางการประชาสัมพนัธ์ผา่นสื�อโซเชียลมีเดีย ใหม้ากยิ�งขึ�นเนื�องจากผูป้กครองและชุมชน 

     เขา้ถึงไดง่้าย และประหยดักวา่ 

 

 

สรุปภาพรวมของมาตรฐานที� �   มีคุณภาพระดับ �  ดีเยี�ยม 
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มาตรฐานที� 10  สถานศึกษามีการจัดหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกจิกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรียนอย่าง 

                    รอบด้าน 

ตัวบ่งชี� 
ร้อยละ 

ที�ได้ 

คะแนน 

ที�ได้ 

ระดับ

คุณภาพ 

10.1 หลกัสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัทอ้งถิ�น (2) ��.�� 1.76 4 

10.2 จดัรายวชิาเพิ�มเติมที�หลากหลายใหผู้เ้รียนเลือกเรียนตามความถนดั 

ความสามารถ และความสนใจ (2) 

87.50 1.75 4 

10.3 จดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนที�ส่งเสริมและตอบสนองความตอ้งการ 

ความสามารถ ความถนดั และความสนใจของผูเ้รียน (1) 

��.�� 0.90 5 

10.4 สนบัสนุนใหค้รูจดักระบวนการเรียนรู้ที�ใหผู้เ้รียนไดล้งมือปฏิบติัจริงจน

สรุปความรู้ไดด้ว้ยตนเอง (1) 

��.�� 0.87 4 

10.5 นิเทศภายใน กาํกบั ติดตามตรวจสอบ และนาํผลไปปรับปรุงการเรียนการ

สอนอยา่งสมํ�าเสมอ (2) 

��.�� 1.91 5 

10.6 จดัระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนที�มีประสิทธิภาพและครอบคลุมผูเ้รียนทุกคน (2) ��.�� 1.99 5 

ผลรวมคะแนน          91.31 9.18 5 
 

ปัจจัยสนับสนุนผลการประเมินมาตรฐานที� 10 

 วธีิการพฒันา   (Awareness + Attempt) 

     โรงเรียนไดก้าํหนดยุทธศาสตร์เพื�อพฒันาไวใ้นแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนอสัสัมชญั

ธนบุรี  ระยะที� � พ.ศ. ���� – ����  เพื�อพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษามุ่งสู่มาตรฐานสากล จดักระบวนการ

เรียนรู้และกิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียนอย่างรอบดา้น โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยมีเป้าหมาย

เพื�อให้สถานศึกษามีการจดัหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียนอยา่งรอบดา้น 

โดยมีวตัถุประสงค์เพื�อจดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัทอ้งถิ�นจดัรายวิชาเพิ�มเติมที�

หลากหลายให้ผูเ้รียนเลือกเรียนตามความถนดั ความสามารถและความสนใจ จดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนที�

ส่งเสริมและตอบสนองความตอ้งการ ความสามารถ ความถนดัและความสนใจของผูเ้รียน สนบัสนุนให้ครู

จดักระบวนการเรียนรู้ที�ใหผู้เ้รียนไดล้งมือปฏิบติัจริงจนสรุปความรู้ไดด้ว้ยตนเอง จดัระบบการนิเทศภายใน 

กาํกบั ติดตามตรวจสอบและนาํผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสมํ�าเสมอ และการจดัระบบดูแล

ช่วยเหลือผูเ้รียนที�มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผูเ้รียนทุกคน โดยในปีการศึกษา ���� โรงเรียนฯ

ดาํเนินการต่างๆดงันี�         

งานหลักสูตรและนิเทศการสอน  โรงเรียนไดพ้ฒันาหลกัสูตรสถานศึกษามุ่งสู่มาตรฐานสากล 

ประกอบดว้ยผูมี้ส่วนเกี�ยวขอ้งทุกฝ่ายและหลกัสูตร ผา่นการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ซึ� ง

มีการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาที�สอดคลอ้ง คลอบคลุมหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั�นพื�นฐาน พ.ศ. ����    
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แสดงจุดเน้นของสถานศึกษามาออกแบบโครงสร้างหลกัสูตร แล้วกาํหนดเป็นองค์ประกอบ เวลาเรียน 

รายวิชาพื�นฐาน  รายวชิาเพิ�มเติม และใหเ้หมาะสมกบัระดบัชั�น พร้อมทั�งหลกัสูตรมีการจดัลาํดบัเนื�อหาสาระ 

ความยากง่าย ซับซ้อน มีการบูรณาการสอดแทรก จุดเน้น สภาพปัญหา และความตอ้งการของทอ้งถิ�นใน

รายวิชาต่าง ๆ ไดอ้ย่างเหมาะสม ไดแ้ก่แผนการเรียน English Program   แผนการเรียน IEP   แผนการเรียน Bell    

ส่วนในระดบัมธัยมตน้เปิดแผนการเรียนห้องเรียนพิเศษตามแนวทาง สสวท. และสอวน.   ส่วนในมธัยม

ปลายเปิดแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  แผนการเรียนคณิตศาสตร์ – ภาษาองักฤษ  และแผนการ

เรียนสหศิลป์ จีน / ญี�ปุ่น  / ดนตรีและการแสดง / คอมพิวเตอร์  / กีฬา 

             โรงเรียนมีการจดัรายวิชาเพิ�มเติมที�หลากหลายพอเพียงให้ผูเ้รียนไดเ้ลือกตามความถนดั และความ

สนใจ ตามโครงสร้างหลกัสูตรที�กาํหนด สัดส่วนเวลาเรียนในหลกัสูตรสถานศึกษา อีกทั�งรายวิชาเพิ�มเติมมี

เนื�อหา/สาระการเรียนรู้เหมาะสมตามโครงสร้างที�จดัให้ผูเ้รียนไดเ้รียน   ผูเ้รียนสามารถเลือกเรียนรายวิชา

เพิ�มเติมไดต้ามความตอ้งการโดยจดัให้มีรายวิชาเพิ�มเติมดนตรีในระดบัชั�นม.�-ม.� เปิดสอนหลกัสูตรดนตรี

เข้มข้น ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร ในแผนการเรียนสหศิลป์ดนตรี และได้จดัการเรียนการสอนเพื�อ

ส่งเสริมดา้นสุนทรียภาพ ดนตรี กีฬา ในระดบัชั�น  ป.� – ม.�  โดยผูเ้รียนสามารถเลือกเรียนดนตรี กีฬา ได้

ตามความตอ้งการ ความสามารถ ความถนดั และความสนใจของโรงเรียน  

  โรงเรียนมีการอบรมและพฒันาครูเพื�อทบทวนความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัหลกัสูตรอิงมาตรฐาน

และการจดัการเรียนรู้ที�เนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญัอยา่งนอ้ยภาคเรียนละ � ครั� งมีการจดักิจกรรมการเรียนรู้ที�ระบุ

ในแผนการสอน / หน่วยการเรียนรู้ของทุกกลุ่มสาระฯสะทอ้นว่าผูเ้รียนสามารถบรรลุตามมาตรฐานและ

ตวัชี� วดัได ้ผูเ้รียนไดมี้โอกาสลงมือปฏิบติัในสถานการณ์จริงหรือใกลเ้คียงสถานการณ์จริงอย่างน้อย � ครั� ง 

ในทุกกลุ่มสาระฯ 

นอกจากนี� งานหลกัสูตรไดจ้ดัทาํปฏิทินงานนิเทศร่วมกบัหัวหน้ากลุ่มสาระฯ เพื�อนิเทศพฒันา

ครูผูส้อนครูกลุ่มสาระฯ ภาคเรียนละ � ครั� ง มีการนิเทศจากครูเครือข่ายนิเทศภายในโรงเรียนไปนิเทศ

ช่วยเหลือครูในกลุ่มสาระฯ เป็นรายกรณีภาคเรียนละ � ครั� ง และการนิเทศติดตามจากฝ่ายวิชาการภาคเรียน

ละ � ครั� ง 

ฝ่ายปกครอง ให้จดัระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนที�มีประสิทธิภาพและครอบคลุมผูเ้รียนร้อยละ ��  

พบว่าโรงเรียนดาํเนินการโดยผ่านการดาํเนินการกิจกรรม/โครงการต่างๆและการจดัการเรียนการสอน 

โรงเรียนไดส่้งเสริมและพฒันาดงันี�  

�)  นักเรียนทุกคนไดรั้บการคดักรองครูประจาํชั�นและครูคู่ชั�น ทั�ง � ด้าน ได้แก่ ด้านการเรียน   

ดา้นพฤติกรรม  และดา้นอื�นๆ และกาํหนดแนวทางพฒันา ดงันี�  นกัเรียนที�ตอ้งพฒันาดา้นการเรียน  ครูประจาํ

ชั�นและครูคู่ชั�นดาํเนินการพฒันา ในชั�วโมงรักการอ่าน  กรณีที�นกัเรียนมีพฒันาการชา้  ครูประจาํชั�นและครูคู่

ชั�นจดัทาํบนัทึกการส่งต่อภายในใหง้านแนะแนวศึกษาเป็นรายกรณี 
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สําหรับนักเรียนที�มีพฤติกรรมเสี� ยง ในเบื�องต้นหัวหน้าระดับชั�น ครูประจาํชั�นและครูคู่ชั� น

ดาํเนินการอบรม  กรณีที�นกัเรียนมีพฤติกรรมเสี�ยงซํ� าๆ ทางระดบัชั�นจะประสานงานกบัฝ่ายปกครองเพื�อขอ

ความร่วมมือแกไ้ขปัญหาจากผูป้กครองต่อไป 

�)  ครูประจาํชั�นและครูคู่ชั�น  เยี�ยมบา้นนกัเรียนเป็นกรณีพิเศษ คิดเป็นร้อยละ ��.�� ต่อปี  เยี�ยม

บา้นผูเ้รียนที�ตอ้งการความช่วยเหลือเร่งด่วน  เช่น มีปัญหาจากสภาพครอบครัวที�แตกแยก  หรือมีปัญหา

ทางดา้นสุขภาพ  เป็นตน้  นอกจากนี� ยงัเยี�ยมบา้นนกัเรียนเพื�อส่งเสริมนกัเรียนที�มีความสามารถในการพฒันา

ศกัยภาพใหสู้งขึ�น     

                 ฝ่ายอาคารสถานที�   ดาํเนินการการปรับปรุงพฒันาศูนย์การเรียนรู้พลังงาน สิ� งแวดล้อมและ

เศรษฐกิจพอเพียง  จาํนวน �� ศูนย ์เพื�อรองรับการจดัการเรียนรู้ให้นกัเรียนเป็นผูที้�มีทกัษะในการแสวงหา

ความรู้ ความสามารถ  ในการพฒันาตนเองตามศกัยภาพ  โดยมีครู บุคลากรให้คาํแนะนาํจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  

ที�โรงเรียนไดจ้ดัทาํและดาํเนินการตามแผนงานโครงการและกิจกรรม การดาํเนินงานภายใตน้โยบายดา้นการ

อนุรักษพ์ลงังานและสิ�งแวดลอ้ม  เพื�อให้สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรการเรียนการสอนให้นกัเรียนพฒันาครบทุก

มิติทั�งทางดา้นร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจและสติปัญญา อีกทั�งยงัเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้  

 

ผลการพฒันา. (Achievement) และ รางวลัที�ได้รับ ถ้ามี 

งานหลักสูตรและนิเทศการสอน ได้มีการได้มีการติดตามการใช้หลกัสูตรทุกกลุ่มสาระฯ และ

ดาํเนินการเก็บขอ้มูลทุกภาคเรียนและสรุปผลสิ�นปีการศึกษา อีกทั�งมีการทบทวนหลกัสูตรสถานศึกษาทุกปี

การศึกษา โดยมีการเก็บขอ้มูลโดยผา่นระบบE-Office ของโรงเรียนและทาํรายงานสรุปผลการติดตามการใช้

หลกัสูตรอยา่งต่อเนื�อง  

โรงเรียนมีหลักสูตรที�สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน เช่น หลักสูตร (ภาษาอังกฤษ 

ภาษาจีน ภาษาญี�ปุ่น) หลกัสูตรสสวท.  หลกัสูตรคอมพิวเตอร์   หลกัสูตรดนตรีและการแสดง  หลกัสูตรกีฬา 

เป็นต้น ครูผู ้สอนสามารถนําหลักสูตรไปใช้ประกอบการเรียนการสอนได้อย่างหลากหลายและมี

ประสิทธิภาพ 

ผลงานที�แสดงถึงการให้ผูเ้รียนอธิบายวิธีคิดและการสรุปความคิดของตนเองทุกกลุ่มสาระฯ  มี

ผลงาน/โครงการ ที�ใช้ในการวิจยัเป็นส่วนหนึ� งในการเรียนรู้อย่างน้อย � กลุ่มสาระฯ  ได้แก่ โครงการ

ห้องเรียนพิเศษ สสวท.  และจดัสัปดาห์วนัวิทยาศาสตร์โดยนกัเรียนจดัทาํโครงงานซึ� งเกิดจากการสะทอ้น

ความคิดของนกัเรียน   

ผลจากการพฒันาโรงเรียนมีแผนการนิเทศที�มุ่งเสริมการพฒันาการจดัการเรียนการสอน มีการ

ดาํเนินการนิเทศ กาํกบั ติดตามการใช้หลกัสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ทีการประเมินสรุปผลและรายงานผลการ

นิเทศทุกภาคเรียน และสรุปภาพรวมรายปี มีการใช้ผลการนิเทศ ติดตามตรวจสอบและนาํมาปรับปรุงการ

จดัการเรียนรู้ของครูทุกกลุ่มสาระฯ  
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ฝ่ายอาคารสถานที�  รางวลัที�ไดรั้บ ประกอบดว้ย   

(1) ตรา สัญลกัษณ์ กฟน.อาคารประหยดัพลงังาน ระดับที� � MEA Energy Saving Building ����         

เพื�อส่งเสริมและเชิดชูเกียรติอาคารอนุรักษ์พลงังานที�ผ่านเกณฑ์ดชันีการใช้พลงังานของการ

ไฟฟ้านครหลวง โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานในอาคาร ปีที� �   

(�)   ตราสัญลกัษณ์ MEA Energy Saving Building ����  กฟน. อาคารประหยดัพลงังาน ระดบัดีเด่น

พิเศษจากการไฟฟ้านครหลวง  เพื�อส่งเสริมและเชิดชูเกียรติ  เป็นอาคารประหยดัพลงังานของ         

การไฟฟ้านครหลวง โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานในอาคาร 

 

จุดควรพฒันา    

1. ควรมีการส่งเสริมให้ทุกกลุ่มสาระฯ ได้พฒันาเรื� องการเรียนการสอน   และให้นักเรียนได้สรุป

ความคิดไดด้ว้ยตนเอง 

2. ควรพฒันาครูเครือข่ายนิเทศภายในโรงเรียนอย่างสมํ�าเสมอ และติดตามผลการดาํเนินงาน เพื�อ

พฒันาใหเ้กิดคุณภาพ 

3. ส่งเสริมการให้ขวญัและกาํลงัใจเพื�อให้ครูได้มีการพฒันาตนเองในทุกมิติ  ทั�งระดบัภายในและ

ภายนอกโรงเรียน 

 

ข้อเสนอแนะ     

ในวิชาวิทยาศาสตร์  สังคมศึกษาฯ  การงานอาชีพ และวิชาคณิตศาสตร์ ควรที�จะนํานักเรียน ไปเรียนรู้

ภาคปฏิบติัจริง นอกเหนือจากการเรียนภายในหอ้งเรียน 

 

สรุปภาพรวมของมาตรฐานที� ��  มีคุณภาพระดับ  5 ดีเยี�ยม 
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มาตรฐานที� 11  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริหารที�ส่งเสริมให้ผู้เรียนพฒันาเต็มศักยภาพ 

ตัวบ่งชี� 
ร้อยละ 

ที�ได้ 

คะแนน 

ที�ได้ 

ระดับ

คุณภาพ 

11.1  หอ้งเรียน ห้องปฏิบติัการ อาคารเรียน มั�นคง สะอาด และปลอดภยั มีสิ�งอาํนวย

ความสะดวกพอเพียง อยูใ่นสภาพใชก้ารไดดี้สภาพแวดลอ้มร่มรื�น และมีแหล่งเรียนรู้

สาํหรับผูเ้รียน (� คะแนน) 

��.00 3.84 5 

11.2  จดัโครงการ/กิจกรรมที�ส่งเสริมสุขภาพอนามยัและความปลอดภยัของผูเ้รียน (3) ��.�� 2.96 5 

11.3  จดัห้องสมุดที�ใหบ้ริการสื�อและเทคโนโลยสีารสนเทศที�เอื�อใหผู้เ้รียนเรียนรู้ดว้ย

ตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (3) 

��.�� 2.78 4 

ผลรวมคะแนน          95.78 9.58 5 

 

ปัจจัยสนับสนุนผลการประเมินมาตรฐานที� 11 

วธีิการพฒันา. (Awareness + Attempt) 

             โรงเรียนอสัสัมชัญธนบุรีได้มีการดาํเนินงานตามแผนพฒันา และนโยบายในการบริหารจดั

การศึกษาของโรงเรียนเป็นไปตามวิสัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมายและยุทธศาสตร์    เพื�อให้เป็นองคก์รแห่งการ

เรียนรู้สู่การพฒันาที�ย ั�งยืน    มีอาคารเรียน    อาคารประกอบ  ที�สวยงาม    มีความมั�งคงแขง็แรงและปลอดภยั             

มีห้องเรียน    ห้องปฏิบติัการเพียงพอต่อการใชง้าน    อีกทั�งมีบริเวณสภาพแวดลอ้มสะอาด  ร่มรื�น   และมี

แหล่งเรียนรู้ที�ให้นักเรียนได้พฒันาอย่างเต็มศักยภาพ  โดยมีการดําเนินงานดังนี�  ดาํเนินการซ่อมแซม

บาํรุงรักษากระจก อลูมิเนียม ดาดฟ้า   ตรวจเช็คและดูแลการเติมนํ� ายาถงัดบัเพลิง  ปรับปรุงและทาสีอาคาร

เรียน  อาคารประกอบ ทาํความสะอาดลอกท่อระบายนํ� า  ซ่อมแซมพื�นตวัหนอน พื�นมาร์เบล็กซ์  จดัเปลี�ยน

หลงัคาและรางนํ� าอาคารเรียน BELL (โบกี� )  ปูพื�นมาร์เบล็กซ์ทางเดินหนา้บา้นพกัภราดา  อาคารยอห์นแมรี�

และอาคารอสัสัมชญั   จดัซื�อโต๊ะพบัพร้อมผา้คลุม   จดัทาํสนามหญา้เทียมลู่วิ�งวอ่งประชานุกูล  ติดตั�งระบบ

ไฟฟ้าแสงสว่างสนามฟุตบอลว่องประชานุกุล  เปลี�ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงในหมอ้แปลง  ตรวจเช็คตูเ้มน

ไฟฟ้าและเปลี�ยนแคปแบงค์  เปลี�ยนหลอดไฟฟ้าอาคารราฟาแอลเป็นหลอด LED  ติดตั�งแผงโซล่าเซลล์

อาคารอสัสัมชญั  เปลี�ยนมอเตอร์ปั�มนํ� ารดนํ� าตน้ไมส้นามว่องประชานุกุล  เปลี�ยนเครื�องปรับอากาศระบบ 

Split Type เป็นระบบ VRV&VRF ยา้ยปั�มนํ�าบ่อปลาบริเวณบา้นพกัภราดา  เปลี�ยนตูค้อนโทรลปั�มนํ� าและถงั

เก็บนํ�าดื�มอาคารราฟาแอล  จดัซื�อเครื�องตีนํ�าบ่อเก็บนํ� าหลงัโดม   ปรับปรุงระบบเสียงอาคารหอประชุมหลยุส์

มารี เดอ มงฟอร์ต  ปรับปรุงระบบเสียงอาคารอฒัจนัทร์   จดัซื�อเครื�องเสียงสนามพร้อมอุปกรณ์  ปรับเปลี�ยน

มอดูเรชั�นและบูสเตอร์ขยายสัญญาณ  ติดตั� งระบบ UPS ที�ตู ้ MATV    จดัทาํ Supply Power TDA ระบบ

โทรศพัท์พร้อมรีโมท   จดัซื�อวิทยุสื�อสารพร้อมอุปกรณ์  อีกทั�งมีบริการตรวจเช็คความเรียบร้อยภายใน-

ภายนอก อาคาร  ประกอบดว้ย การดูแลตรวจเช็คกาํจดัปลวก  แมลง  การติดตั�งเครื�องฆ่าเชื�อดบักลิ�นภายใน

ห้องนํ� า-ห้องส้วม  การทาํความสะอาดอาคารเรียน อาคารประกอบ    การดูแลบาํรุงรักษาสวนและตน้ไม ้   
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การให้บริการดูแลรักษาความปลอดภัยเพื�อดูแลการจราจรและรักษาความปลอดภัยภายในโรงเรียน                 

��  ชั�วโมง  มีการตรวจเช็คดูแลระบบลิฟต ์  การดูแลบาํรุงรักษาเครื�องปรับอากาศในระบบ CHILLER  และ 

SPILTYPE   

งานศูนย์วิทยบริการ   ศูนยว์ิทยบริการมีหนงัสือที�หลากหลายและมีการจดัหมวดหมู่ที�เป็นระบบง่ายต่อ

การคน้หามีการจดัให้บริการสื�อและเทคโนยีสารสนเทศที�เอื�อใหผู้เ้รียนเรียนรู้ดว้ยตนเอง โดยใชร้ะบบสืบคน้

หนงัสือ การขยายเวลายืมคืนหนงัสือผา่นหนา้เวบ็ไซต์ที�ทนัสมยัโดยใช้โปรแกรม PMB มีห้องคอมพิวเตอร์

สารสนเทศให้นกัเรียนสืบคน้ขอ้มูลหนงัสือ ศึกษา คน้ควา้ จาํนวน �� เครื�อง เพื�อส่งเสริมนกัเรียนให้เรียนรู้

ดว้ยตนเองหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

 

ผลการพฒันา. (Achievement) และ รางวลัที�ได้รับ ถ้ามี 

โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที� ร่มรื� น มีบรรยากาศที� เอื�อต่อการเรียนรู้  มีอาคารสถานที�   ห้องเรียน  

หอ้งปฏิบติัการ  อาคารมีความมั�นคง แข็งแรง    สะอาดและมีความปลอดภยั    พร้อมสิ�งอาํนวยความสะดวก     

มีแหล่งเรียนรู้เพียงพอเหมาะสมพร้อมใชง้าน 

รางวลัที�ได้รับ    ประกอบดว้ย   

(1) ตรา สัญลักษณ์ กฟน.อาคารประหยดัพลังงาน ระดับที�  � MEA Energy Saving Building 2016          

เพื�อส่งเสริมและเชิดชูเกียรติอาคารอนุรักษพ์ลงังานที�ผ่านเกณฑ์ดชันีการใช้พลงังานของการไฟฟ้า

นครหลวง   โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิ�ทธิภาพการใชพ้ลงังานในอาคาร ปีที� �   

(2) ตราสัญลักษณ์ MEA Energy Saving Building 2016  กฟน. อาคารประหยดัพลังงาน ระดับดีเด่น

พิเศษจากการไฟฟ้านครหลวง  เพื�อส่งเสริมและเชิดชูเกียรติ  เป็นอาคารประหยดัพลงังานของการ

ไฟฟ้านครหลวง  โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานในอาคาร 

งานศูนย์วิทยบริการ     ขอ้มูลทรัพยากรสารสนเทศของศูนยว์ิทยบริการ พบว่า ศูนยว์ิทยบริการมีหนงัสือ

ให้บริการแก่นกัเรียนระดบัประถมศึกษา และมธัยมศึกษา ดงันี� มุมหนงัสือทั�วไปประถมศึกษา ��,��� เล่ม มุม

หนังสือทั�วไปมธัยมศึกษา ��,��� เล่ม มุมอา้งอิง �,��� เล่ม ห้องสิรินธร ��� เล่ม ห้องสื�อมลัติมีเดีย �,��� 

รายการ มุมวิจยัครู �,��� เล่ม มุมหนงัสือเด็ก ���� เล่ม หนงัสือภาษาต่างประเทศ �,��� เล่ม สามารถให้บริการ

นกัเรียนระดบัประถมศึกษา  และนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาอย่างเพียงพอในอตัราส่วน � คน /  ��  เล่ม มีห้อง

พิพิธภณัฑ์ มุมหนงัสือเด็ก มุมวารสาร และหนงัสือพิมพ ์ลานกิจกรรมสําหรับจดันิทรรศการ กิจกรรมส่งเสริม

การอ่าน เช่น   กิจกรรมเดอะ พิซซ่า คอมปะนี ชวนนอ้งอ่าน กิจกรรมฝึกทกัษะการใชค้อมพิวเตอร์ในการสืบคน้

ขอ้มูลหนงัสือ และการขยายเวลายืมหนงัสือผ่านหน้าเวบ็ไซต์ เพื�อให้นกัเรียนสามารถเรียนรู้ดว้ยตนเอง  และ

หรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม มีการดาํเนินการ   จดัทาํแบบประเมินเพื�อสํารวจความพึงพอใจของนกัเรียนในการ

ใหบ้ริการของศูนยว์ทิยบริการปีละ � ครั� ง 
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จุดควรพฒันา     

1. จดักิจกรรม เชิญชวนใหน้กัเรียนทุกคนมาเขา้ใชศู้นยว์ทิยบริการในการศึกษาคน้ควา้ให้มากขึ�น  

ข้อเสนอแนะ     

�.จากสถิติการเขา้ใชศู้นยว์ทิยบริการในแต่ละปีมีนกัเรียนเขา้ใชบ้ริการนอ้ยลงจากสื�อโซเชียล ควรจดั

ตารางเรียนวชิาการใชห้้องสมุดใหก้บันกัเรียนทุกระดบัชั�นมาศึกษาคน้ควา้หาความรู้ใหม้ากขึ�น    

 

สรุปภาพรวมของมาตรฐานที� ��  มีคุณภาพระดับ  5  ดีเยี�ยม 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประเมนิตนเอง ปีการศึกษา ���� 

54 

  

มาตรฐานที� 12   สถานศึกษามีการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที�กาํหนดในกฎกระทรวง  

        ตัวบ่งชี� 
คิดเป็น
ร้อยละ 

คะแนน
ที�ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

12.1 กาํหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (1) 100.00 1.00 5 

12.2  จดัทาํและดาํเนินการตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาที�มุ่ง
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (1) 

92.00 0.92 5 

12.3  จดัระบบข้อมูลสารสนเทศ และใช้สารสนเทศในการบริหารจดัการเพื�อ
พฒันาคุณภาพสถานศึกษา (1) 

95.00 0.95 5 

12.4  ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา (0.5) 

93.00 0.46 5 

12.5  นาํผลการประเมินคุณภาพทั�งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพฒันา
คุณภาพการศึกษา (0.5) 

90.00 0.45 5 

12.6  จดัทาํรายงานประจาํปีที�เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน(1) 100.00 1.00 5 

ผลรวมคะแนน ��.�� �.�� � 

 

ปัจจัยสนับสนุนผลการประเมินมาตรฐานที� 12 

วธีิการพฒันา. (Awareness + Attempt) 

โรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรีมีการจดัทาํขอ้กาํหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  เกี�ยวกบั

คุณลกัษณะที�พึงประสงค์ทั� ง  �  ข้อ และเพิ�มเติมอีก  �  ข้อ   มีการกาํหนดมาตรฐานภายในร่วมกับงาน

มาตรฐานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื�อใช้เป็นมาตรฐานในการพฒันาคุณภาพของ

โรงเรียน  โดยข้อมูลที�ได้เกิดจากการศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานและตัวบ่งชี� ตามที�กระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศใช ้   สอดคลอ้งกบัการศึกษาชาติ  มาตรฐานการศึกษาขั�นพื�นฐาน  ��  มาตรฐาน  ��  ตวับ่งชี�   และ

เพิ�มเติมมาตรฐานด้านอตัลักษณ์การศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล  (มาตรฐานที�  �  FSG)  มาตรฐาน

คุณภาพผูเ้รียนตามหลกัสูตรสถานศึกษา   มีนโยบายของผูอ้าํนวยการและจุดเนน้ของโรงเรียน   มีมาตรฐาน

และตวับ่งชี� สะทอ้นอตัลกัษณ์และมาตรการส่งเสริมของสถานศึกษาที�เด่นชดั  โดยผ่านความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการสถานศึกษา รวมถึงมีการประกาศค่าเป้าหมายมาตรฐานและตวับ่งชี� ใหผู้เ้กี�ยวขอ้งไดรั้บทราบ 

โรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรีมีการดาํเนินการจดัทาํและใชแ้ผนพฒันาคุณภาพการศึกษา ระยะที� � ปี  

การศึกษา (พ.ศ.���� – พ.ศ.����)  ซึ� งในปีการศึกษา ���� เป็นปีสุดทา้ยของแผนฯ ในการจดัการเรียนการ

สอนและการบริหารจดัการศึกษาของสถานศึกษา โดยกระบวนการในการจดัทาํ ดว้ยการพิจารณาจากผลจาก

การดาํเนินการดงันี�  มีการวเิคราะห์สภาพปัญหาความตอ้งการจาํเป็นของสถานศึกษา ( SWOT Analysis )และ

นาํมากาํหนด วิสัยทศัน์ พนัธกิจและเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และมาตรการ ตวัชี� วดัความสําเร็จที�เป็น

รูปธรรม  ระบุไวใ้นแผนพฒันาคุณภาพมีการกาํหนด วิธีการดาํเนินงานตามแผนงานโครงการ/กิจกรรม จดั

กิจกรรมสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  และนาํผลไปใชเ้พื�อพฒันา มีการใชแ้หล่งเรียนรู้  
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และภูมิปัญญาท้องถิ�นจากภายในและภายนอกที�หลากหลายเพื�อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน                

มีการกําหนดบทบาทหน้าที�ในคําสั�งแต่งตั� งของคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน                   

มีการกาํหนดการใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่างคุม้ค่า มีกระบวนการจดัทาํแผนปฏิบติัการประจาํปี 

การศึกษา ����   ที�สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา  และนาํเสนอแผนปฏิบติัการ

ประจาํปีต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียนฯและคณะกรรมการฝ่ายการเงินและทรัพยสิ์น   มูลนิธิคณะเซนต์

คาเบรียลแห่งประเทศไทย    ใหค้วามเห็นชอบและอนุมติัลงนามเห็นชอบอยา่งครบถว้น  มีการกาํหนดปฏิทิน

การนาํแผนปฏิบติัการประจาํปีโดยใชห้ลกัการดาํเนินงานแบบ P D C A  ไปสู่การปฏิบติั ตามกรอบระยะเวลา

ที�กาํหนดไว ้ มีการกาํกบั ติดตาม ประเมินผล มีการสรุปวเิคราะห์ผลการดาํเนินการที�ชดัเจน        และรายงาน

สรุปผลการดาํเนินงานตามแผนงาน เพื�อนาํไปวเิคราะห์และพฒันาในปีการศึกษาต่อไป 

โรงเรียนแต่งตั�งคณะกรรมการจดัทาํสารสนเทศ  โดยคณะกรรมการมาจากบุคลากรแต่ละฝ่าย     

มีการจดัประชุม วางระบบขอ้มูลให้เป็นหมวดหมู่ ถูกตอ้ง ครอบคลุม ทนัสมยัและพร้อมใชง้านที�ครอบคลุม

ภารกิจในด้านต่าง ๆ  ของโรงเรียน ในส่วนของการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตาม

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษานั�น โรงเรียนมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  มีการกาํหนดช่วง

ในการติดตามตรวจสอบกาํหนดในปฏิทิน  มีการติดตามแผนงานที�เป็นระบบ  การติดตามตรวจสอบคุณภาพ

การศึกษาทั�งระดบับุคคลและระดบัสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ �  ครั� ง  การประเมินคุณภาพภายใน

ตามมาตรฐานการศึกษาของสถาน ศึกษาอยา่งนอ้ยปีละ �  ครั� ง โดยในปีการศึกษา ����  มีคณะกรรมการจาก

ฝ่ายการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล แห่งประเทศไทย ซึ� งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดเข้ามามีส่วนใน

กระบวนการประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียนฯอีกดว้ย เมื�อวนัที� ��-�� พฤศจิกายน ����  

มีการแต่งตั�งคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายใน จดัให้มีการประชุม  จดัทาํเอกสาร จดัทาํ

ประกาศค่าเป้าหมาย ศึกษาหาความรู้เกี�ยวกบัความเคลื�อนไหวทางการศึกษา เพื�อเสนอแนะแนวทางในการ

ดาํเนินงาน  มอบหมายหน่วยงาน/ผูรั้บผิดชอบ ในการดาํเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานและตวับ่งชี�  ตาม

แผนงาน /โครงการและงบประมาณประจาํปี นอกจากนี� ยงัมีการประสานงานกบัคณะกรรมการบริหารฝ่าย

ต่างๆ ในการจดัการ การรวบรวม การจดัเก็บขอ้มูล และการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื�อนาํมาเขียนรายงานประเมิน

ตนเอง ( 3A )   คณะกรรมการฯติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานและตวับ่งชี�  สรุป

ประเมินความพึงพอใจของผูเ้กี�ยวขอ้งในการจดัการศึกษาของโรงเรียนฯ  

โรงเรียนฯมีการนาํผลการประเมินคุณภาพทั�งภายในและภายนอกไปวเิคราะห์ สังเคราะห์  เพื�อใช้

ในการปรับปรุงและพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเนื�อง  โดยการนาํผลการประเมินและขอ้ เสนอแนะจาก

การตรวจประเมินคุณภาพภายในจากคณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษา มูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่ง

ประเทศไทย และการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา รอบสาม มาวิเคราะห์ และนําเสนอต่อ

คณะกรรมการที�ปรึกษาผูอ้าํนวยการ เพื�อใช้วางแผนและพฒันาคุณภาพการศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมายที�

กาํหนดไว ้  
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โรงเรียนมีการสรุปและจดัทาํรายงานประจาํปีที�เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียน 

มีการจดัทาํรายงานที�สะทอ้นคุณภาพผูเ้รียน เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  กาํหนดอตัลกัษณ์  และมาตรการ

ส่งเสริมอยา่งชดัเจน มีการมอบหมายผูรั้บผิดชอบตามเป้าหมายของตวับ่งชี�  ทาํหนา้ที�ร่วมกบัคณะกรรมการ

ประเมินภายใน เพื�อจดัทาํรายงานการประเมินตนเอง (SAR) เพื�อเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาให้ความ

เห็นชอบ รวมถึงโรงเรียนไดจ้ดัทาํรูปเล่มรายงานประเมินตนเองส่งต่อหน่วยงานตน้สังกดัและหน่วยงานอื�นๆ  

ที�เกี�ยวขอ้งเพื�อเผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไป 

 

ผลการพฒันา. (Achievement) และ รางวลัที�ได้รับ ถ้ามี 

สถานศึกษามีการดาํเนินงานระบบประกนัคุณภาพภายในอยา่งต่อเนื�องตามกฎกระทรวง ฯ ครบ

ทั�ง �  ขอ้   และมีการจดัทาํรายงานการประเมินคุณภาพภายในเผยแพร่ต่อสาธารณชนเป็นประจาํทุกปีการศึกษา 

 

จุดควรพฒันา    

-  แต่เนื�องจากเป้าหมายที�กาํหนดไวต้ามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาฯ มีการตั�งค่าเป้าหมายไวสู้งในปีสุดทา้ย  

จึงทาํให้เป้าหมายหลายเป้าหมายไม่บรรลุตามที�ไดก้าํหนดไว ้  

 

ข้อเสนอแนะ     

- ในการกาํหนดค่าเป้าหมายของแผนพฒันาฯฉบบัต่อไป   ควรกาํหนดค่าเป้าหมายที�สามารถพฒันา โดยอาศยั

ขอ้มูลจากผลการประเมินมาเป็นแนวทางในการกาํหนดค่าเป้าหมายใหม่ 

 

สรุปภาพรวมของมาตรฐานที� 12  มีคุณภาพระดับ  5   ดีเยี�ยม 
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ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  

มาตรฐานที� 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน  ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้   

ตัวบ่งชี� 
ร้อยละ 

ที�ได้ 

คะแนน 

ที�ได้ 

ระดับ

คุณภาพ 

13.1  มีการสร้างและพฒันาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใชป้ระโยชน์จาก

แหล่งเรียนรู้ ทั�งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื�อพฒันาการเรียนรู้ของ

ผูเ้รียนและบุคลากรของสถานศึกษา รวมทั�ง  ผูที้�เกี�ยวขอ้ง (5) 

��.00 4.80 5 

13.2  มีการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ระหวา่งบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหวา่ง

สถานศึกษากบัครอบครัว ชุมชน และองคก์รที�เกี�ยวขอ้ง (5) 

9�.00 4.�5 5 

ผลรวมคะแนน          96.50 9.65 5 
 

ปัจจัยสนับสนุนผลการประเมินมาตรฐานที� 13 

วธีิการพฒันา. (Awareness + Attempt) 

             โรงเรียนอสัสัมชัญธนบุรี    ได้มีการดาํเนินงานตามแผนพฒันา   และนโยบายในการบริหาร      

จดัการศึกษาของโรงเรียนเป็นไปตามวิสัยทศัน์  พนัธกิจ  เป้าหมายและยทุธศาสตร์ ให้มีการดาํเนินการสร้าง

ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้   พร้อมทั� งมีการพฒันาแหล่งเรียนรู้และ                

ใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน เพื�อให้เกิดการพฒันาการเรียนรู้และทกัษะของผูเ้รียนเต็ม

ศกัยภาพ ตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้ที�ให้ความรู้กบัโรงเรียนเครือข่าย  ตลอดจนชุมชนภายนอกที�ตอ้งการ

ศึกษาหาความรู้เพิ�มเติม  และเป็นโรงเรียนตน้แบบดา้นการจดัการอนุรักษพ์ลงังานและสิ�งแวดลอ้ม  โดยการ

ส่งเสริมการใช้พลงังานทดแทน ดว้ยการติดตั�งแผงโซล่าเซลล์ ที�ดาดฟ้าอาคารอสัสัมชญั   การดาํเนินงาน

รักษาสิ�งแวดล้อม  มีการบริหารจดัการดูแลบาํรุงรักษาศูนยก์ารเรียนรู้�� ศูนย ์ เพื�อให้นกัเรียนไดศึ้กษาหา

ความรู้และพฒันาความรู้  ดาํเนินการปรับปรุงพฒันาศูนยใ์หอ้ยูใ่นสภาพที�ดีพร้อมใชง้าน    มีการปรับปรุงภูมิ

ทศัน์เพื�อให้โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมสวยงาม มีความร่มรื�น   เป็นที�พกัผ่อนและออกกาํลงักายได้  มีการ

พฒันาความรู้ให้กบับุคลากร และนักเรียน ที�เป็นแกนนาํดา้นการอนุรักษ์พลงังานและสิ�งแวดลอ้มให้เป็น

วิทยากรภายในศูนยก์ารเรียนรู้ตามสถานีต่างๆไดอ้ย่างถูกตอ้ง   เพื�อรองรับการศึกษาดูงานของนกัเรียน  ครู  

บุคลากรที�ตอ้งการเรียนรู้ต่อไป 

นอกจากนี�โรงเรียนฯมีการพฒันาใหเ้ป็นผูน้าํองคก์รแห่งการเรียนรู้  ให้มีการดาํเนินการสร้าง ส่งเสริมและ

สนบัสนุนใหโ้รงเรียนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ พร้อมทั�งมีการพฒันาแหล่งเรียนรู้และใชป้ระโยชน์จากแหล่ง

เรียนรู้ภายในโรงเรียน เพื�อใหเ้กิดการพฒันาการเรียนรู้และทกัษะของผูเ้รียนเตม็ศกัยภาพ ตลอดจนเป็นแหล่ง

เรียนรู้ที�ให้ความรู้กบัชุมชนภายนอกที�ตอ้งการศึกษาหาความรู้เพิ�มเติม และเป็นโรงเรียนตน้แบบดา้นการ

จดัการอนุรักษ์พลงังานและสิ�งแวดลอ้ม โดยการส่งเสริมการใช้พลงังานทดแทน  มีการบริหารจดัการดูแล

บาํรุงรักษาศูนยก์ารเรียนรู้  เพื�อให้นกัเรียนไดศึ้กษาหาความรู้และพฒันาความรู้ ดาํเนินการปรับปรุงพฒันา
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ศูนยก์ารเรียนรู้ให้อยู่ในสภาพที�ดีพร้อมใช้งาน   มีการปรับปรุงภูมิทศัน์เพื�อให้โรงเรียนมีสภาพแวดล้อม

สวยงาม ร่มรื�น  มีการพฒันาความรู้บุคลากรดา้นการเป็นวิทยากรภายในศูนยก์ารเรียนรู้  เพื�อรองรับการศึกษา

ดูงานของนกัเรียน ครู บุคลากร ตลอดจนโรงเรียนเครือข่ายในชุมชนใกลเ้คียง  มีการส่งเสริมสนบัสนุนให้

ผูเ้รียนมีทกัษะการเรียนรู้ การใฝ่รู้ใฝ่เรียนและส่งเสริมกระบวนคิด โดยโรงเรียนไดส้ร้างแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ 

ทั�งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน เช่น ศูนยพ์ฒันากีฬาสเต็ค  ศูนยกี์ฬาและนันทนาการ  ศูนยด์นตรี ศูนย์

ภาษา ACT-Bell  ศูนย์ฟิตเนส ศูนย์การศึกษารัตนบรรณาคาร ศูนย์การเรียนรู้พลังงาน สิ� งแวดล้อมและ

เศรษฐกิจพอเพียง  ศูนยพ์ฒันาอจัฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท.  เป็นตน้  

นอกจากนี�โรงเรียนมีนโยบายส่งเสริมให้โรงเรียนเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ มีการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ระหวา่ง

บุคลากรภายในโรงเรียน ระหวา่งโรงเรียนกบัครอบครัว  ชุมชน  เช่น  โครงการสายสัมพนัธ์ บา้น โรงเรียน   

สู่ชุมชน โครงการส่งเสริมศกัยภาพครูผูส้อน โครงการแสดงคอนเสิร์ตประจาํปี  งานการแสดงออกของ

นกัเรียน  การแข่งขนัแรลลี� การกุศล การแข่งโบวลิ์�งการกุศล 

 โรงเรียนยงัไดมี้การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทั�งภายในประเทศและนอกประเทศ โดยไดล้งนาม

ความมือกบัสถาบนัภายนอก เพื�อส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพนกัเรียน  ดงันี�                          

�.  จดัตั�งศูนยพ์ฒันาอจัฉริยภาพทาง วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดบัประถมศึกษา ร่วมกบัสถาบนั

ส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(สสวท.)   

�.  โครงการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพนกัเรียนที�มีความสามารถดา้นดนตรี ร่วมกบัคณะดุริยางคศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัศิลปากร   

�.  โครงการพฒันาเทคโนโลยพีลงังานทดแทนเกษตรชลปกระทาน อาหารและสิ�งแวดลอ้ม   ร่วมกบัศูนย์

ปฏิบติัการวศิวกรรมพลงังานและสิ�งแวดลอ้ม  กาํแพงแสน  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์   

�.  โครงการแลกเปลี�ยนครูและนกัเรียน  English  Program  ร่วมกบั Oak  Hill  School  และ University of  

Oregon  U.S.A. 

�.  โครงการความร่วมมือทางวชิาการ  ร่วมกบั คณะวทิยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

�.  โครงการความร่วมมือทางวิชาการ  วิทยาลยักวา่งซี ฉายจิง เมืองหนานหนิง มณฑลกว่างซี ประเทศ

สาธารณรัฐประชาชนจีน   

  �.  โครงการสร้างเสริมสุขภาพ กีฬา และการออกกาํลงักาย เพื�อความเป็นเลิศ ร่วมกบั โรงพยาบาลวิชยั

เวช อินเตอร์เนชั�นแนล หนองแขม 

�.  โครงการความร่วมดา้นวชิาการ ร่วมกบัมหาวทิยาลยัอสัสัมชญั   

�.  โครงการความร่วมดา้นวชิาการ ร่วมกบัสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

��.   โครงการพฒันาครูสู่ครูมืออาชีพ ร่วมกบัสาขานิเทศการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

��.  โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกบัโรงเรียนมธัยมถงจี�  เมืองเชี�ยงไฮ ้ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน   

��. โครงการส่งเสริมและพฒันานกักีฬาฟุตบอลโครงการพิเศษ ร่วมกบั สโมสร SCG เมืองทองยไูนเตด็  
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��.  โครงการส่งเสริมและพฒันานกักีฬาบาสเก็ตบอลโครงการพิเศษ ร่วมกบั สโมสรบาสเก็ตบอลไฮเทค 

��.  โครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื�อพฒันาการสอนภาษาจีน การแลกเปลี�ยนครูผูส้อน  การจดั

กิจกรรมการเรียนการสอน ร่วมกบัมหาวิทยาลยัครุศาสตร์กว่างซี   เมืองกุย้หลินและวิทยาลยัฉายจิง 

เมืองหนานนิงมณฑลกวา่งซี  สาธารณรัฐประชาชนจีน  

��. โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับ และการให้โควตาศึกษาต่อระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์

บณัฑิตหลกัสูตรนานาชาติ  ร่วมกบั คณะวทิยาศาสตร์  มหาวทิยาลยัมหิดล   

��. โครงการความร่วมมือดา้นวชิาการ ในการจดัการเรียนสอนภาษาจีนและแลกเปลี�ยนครูและวฒันธรรม 

ร่วมกบัมหาวทิยาลยัยวี�ซี เมืองคุณหมิง  ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
 

ผลการพฒันา. (Achievement) และ รางวลัที�ได้รับ ถ้ามี 

- โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้เพียงพอเหมาะสมต่อการจดัการเรียนสอน  และเป็นแหล่งเรียนรู้ใหชุ้มชนได้

เขา้มาศึกษาหาความรู้ 

- ผลผลิตจากศูนยก์ารเรียนรู้ฯ  จาํหน่ายใหก้บัครู บุคลากร ผูป้กครองตลอดจนบุคคลภายนอก ที�สนใจ

และใหค้วามสาํคญั อาทิเช่น นํ�ามนัไบโอดีเซล   ปุ๋ยอดัเมด็   พืชผกั ฯลฯ  เป็นรายไดห้มุนเวยีน 

สามารถนาํมาลดค่าใชจ่้ายของโรงเรียนได ้   

- รับมอบตราสัญลกัษณ์ MEA Energy Saving Building 2016  กฟน. อาคารประหยดัพลงังาน ระดบั

ดีเด่นพิเศษ  จากการไฟฟ้านครหลวง  เพื�อส่งเสริมและเชิดชูเกียรติ  เป็นอาคารประหยดัพลงังานของ

การไฟฟ้านครหลวง  โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานในอาคาร 
 

จุดควรพฒันา  

1. ควรมีประชาสัมพนัธ์การจดักิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน  และเผยแพร่ผลงานของโรงเรียน ผลงาน

นกัเรียนดา้นวชิาการ ดา้นสุนทรียภาพ และดา้นการบาํเพญ็ประโยชน์เพื�อสังคม ผา่นสื�อประชาสัมพนัธ์

ต่างๆ ของโรงเรียนอยา่งต่อเนื�อง   
 

ข้อเสนอแนะ  

�.    ควรมีการส่งเสริมใหคุ้ณครูจดักิจกรรมการเรียนการสอนนอกหอ้งเรียน  โดยการใชแ้หล่งเรียนรู้ภายใน 

ภายนอกห้องเรียนอยา่งคุม้ค่าและเตม็ศกัยภาพและมีการจดัเก็บขอ้มูลการใชแ้หล่งเรียนรู้ของกลุ่มสาระฯที�เป็น

ปัจจุบนั 

2.    ส่งเสริมให้ครู และนกัเรียน  และชุมชนเขา้ใชศู้นยก์ารเรียนรู้ใหคุ้ม้ค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 

 

สรุปภาพรวมของมาตรฐานที� ��  มีคุณภาพระดับ  �   ดีเยี�ยม 
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ด้านอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา                                                                

มาตรฐานที� 14  การพฒันาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวสัิยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นที�กาํหนดขึ�น 

ตัวบ่งชี� 
ร้อยละ 

ที�ได้ 

คะแนน 

ที�ได้ 

ระดับ

คุณภาพ 

14.1 จดัโครงการ กิจกรรมที�ส่งเสริมใหผู้เ้รียนบรรลุตามเป้าหมายวสิัยทศัน์ 

ปรัชญา และ จุดเนน้ของสถานศึกษา (3) 

97.82 �.�� � 

14.2 ผลการดาํเนินงานส่งเสริมใหผู้เ้รียนบรรลุตามเป้าหมาย วสิัยทศัน์ ปรัชญา 

และ จุดเนน้ของสถานศึกษา (2) 

91.25 1.83 5 

ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที� 14 รวมคะแนน 94.54 4.76 5 

    

ปัจจัยสนับสนุนผลการประเมิน   มาตรฐานที� 14 

วธีิการพฒันา. (Awareness + Attempt)  

               สถานศึกษาได้กําหนดยุทธศาสตร์เพื�อพฒันาไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

โรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี  ระยะที� � พ.ศ. ���� – ���� โดยกาํหนดอตัลกัษณ์ของโรงเรียน “ผูเ้รียนยึดมั�นสัจ

ธรรม มีวิรยะ อุตสาหะ รับผิดชอบต่อสังคม” และมีจุดเน้น “การส่งเสริมให้ผู ้เรียนมีสุนทรียภาพ”  

ยุทธศาสตร์ที� ��  ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษา ให้มีการดาํเนินงานบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทศัน์ 

ปรัชญาและจุดเนน้ตามที�โรงเรียนกาํหนด  พนัธกิจที� �  นกัเรียนเป็นผูมี้คุณธรรม จริยธรรม คุณลกัษณะอนั

พึงประสงคต์ามหลกัสูตรสถานศึกษา  เป้าหมายที� �� การพฒันาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทศัน์

ที�กาํหนดขึ�น  โดยมีวตัถุประสงค ์ เพื�อจดักิจกรรม/โครงการ ที�ส่งเสริมใหผู้เ้รียนบรรลุตามเป้าหมาย วสิัยทศัน์

ทศัน์ ปรัชญาและจุดเนน้ของสถานศึกษา 

                  โดยโรงเรียนได้จดัทาํแผนปฏิบติัการประจาํปี ����  ที�สอดคล้องกบัยุทธศาสตร์เพื�อพฒันา

โรงเรียน ที�พฒันาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทศัน์ ปรัชญาและจุดเน้นที�กาํหนดประกอบดว้ย

โครงการ/งาน ไดแ้ก่แผนงานระเบียบวนิยั  แผนงานคุณธรรม จริยธรรม โครงการสายสัมพนัธ์ บา้นโรงเรียน 

สู่ชุมชน  โครงการส่งเสริมการไหวแ้ละทาํความเคารพ  โครงการส่งเสริมวฒันธรรมประเพณีและวนัสําคญั  

โครงการส่งเสริมศกัยภาพนักเรียนด้านดนตรี โครงการแข่งขนักรีฑาสี เป็นตน้  โดยมีผูเ้กี�ยวขอ้งเป็นผูที้�

รับผิดชอบผูด้าํเนินการส่งเสริมให้ผูเ้รียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทศัน์ ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษา 

ผูเ้รียนตั�งแต่ระดบัชั�นประถมศึกษาปีที� � ถึงระดบัชั�นมธัยมศึกษาปีที� � ทุกคน ได้มีส่วนร่วมในโครงการ 

กิจกรรม ไดรั้บการพฒันาคุณภาพตามศกัยภาพ ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมทั�งภายในและภายนอกโรงเรียน  โดยเริ�ม

ดาํเนินงานตั�งแต่เดือนพฤษภาคม ����  และสิ�นสุดทุกโครงการ กิจกรรมในเดือนมีนาคม ���� 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จดักิจกรรมการแข่งขนัทั�งภายในและภายนอกโรงเรียน เพื�อส่งเสริม

และสนบัสนุนให้นกัเรียนไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมโดยใชค้วามรู้ความสามารถทางดา้นทศันศิลป์ ดนตรี นาฎศิลป์ 
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การจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน กิจกรรม CLUB เช่น อนุรักษ์ดนตรีไทย นาฎศิลป์ไทย วาดภาพระบายสี        

โดยมุ่งเน้นให้ผูเ้รียนไดแ้สดงออกตามศกัยภาพตามความถนดัและความสนใจ การดาํเนินงานตามแผนงาน

เพื�อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความชอบ เห็นประโยชน์ในการเขา้ร่วมกิจกรรม มีการจดักิจกรรมดา้นศิลปะ 

ดนตรี นาฎศิลป์ ให้นกัเรียนมีความพร้อมในการเขา้ร่วมกิจกรรม ไดส้ร้างสรรคผ์ลงานศิลปะ นาํความรู้ใน

การเลือกใช้วสัดุอุปกรณ์ไปใช้ชีวิตประจาํวนั ตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ประกอบด้วยการ

ดาํเนินแผนงาน ไดแ้ก่ งานส่งเสริมศกัยภาพนกัเรียนผูมี้ความสามารถพิเศษดา้นทศันศิลป์ งานกิจกรรมนาํ

นกัเรียนร่วมกิจกรรมการแสดงทั�งภายในและภายนอก  งานศิลป์อาสาพฒันาชุมชน งานไหวค้รูดนตรีไทย 

งานกิจกรรมประกวดสื�อ Multimedia  ชมรม ACT MEDIA เป็นตน้ 

 ฝ่ายกิจกรรม เป็นหน่วยงานที�ดาํเนินการดา้นการส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียน ใหมี้สุนทรียภาพทาง

ดนตรีกีฬา ดว้ยการร่วมการสอนดนตรี กีฬา กบัฝ่ายวิชาการ มีการจดัตั�งคณะกรรมการดาํเนินงาน โครงการ

ต่าง ๆ โดยมีขั�นตอนกระบวนการ ปรกอบดว้ย  �) วางแผนการดาํเนินงาน �) ดาํเนินงานตามแผนงาน �) 

ตรวจสอบการดาํเนินงาน และ �) ประชุมแกไ้ขปัญหา ประเมินผล และนาํขอ้มูลที�ไดม้าปรับปรุงพฒันา การ

ดาํเนินงานต่าง ๆ อย่างต่อเนื�อง โดยมุ่งเน้นกระบวนทางคุณภาพ บนแนวคิดผูเ้รียนคือศูนย์กลางการ

ดาํเนินงานต่าง ๆ  คณะกรรมการไดด้าํเนินงานต่าง ๆ ประกอบดว้ย  งานบริหารจดัการเรียนการสอนพิเศษ

ดนตรี / งานกิจกรรมส่งเสริมสุนทรียภาพดา้นดนตรี / งานฝึกซ้อมวงดนตรีโรงเรียน / งานบริหารจดัการเรียน

การสอนพิเศษกีฬา / งานกิจกรรมส่งเสริมสุนทรียภาพด้านกีฬา / งานฝึกซ้อมนักกีฬาตามความสนใจของ

ผูเ้รียน รวมทั�งงานบริหารศูนยฟิ์ตเนส โดยการสํารวจความพึงพอใจของผูเ้กี�ยวขอ้งโดยการสุ่ม  ไดรั้บการ

ประเมินบรรลุเป้าหมายร้อยละ ��.�� 

 

ผลการพฒันา. (Achievement) และ รางวลัที�ได้รับ ถ้ามี 

ด้านวชิาการ  

1. นายภูริเชษฐ์ รัชนกุล (ม.6/3) ได้รับรางวลัเหรียญทอง จากการแข่งขนัชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ       

ครั� งที� ๑๓ ภาควชิาชีววทิยา คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร /ประเทศ 

2. ด.ช. กญัจน์พิสิษฐ ์  สินไพศาลทรัพย ์(ม.3/3) / ด.ช. นพกร   จิระวรานนัท ์(ม.3/2) ไดรั้บรางวลั            รอง

ชนะเลิศอนัดบั 2 และไดสิ้ทธิ� เป็นตวัแทนประเทศไทยเขา้ร่วมการแข่งขนั WRG (World Robot Game) 

ณ ประเทศอินโดนีเซีย จากการแข่งขนัหุ่นยนต์ รายการ “การแข่งขนัหุ่นยนต์ ส.ส.ท.-สพฐ. ยุวชนชิง

แชมป์ประเทศไทย ครั� งที� 16 ประจาํปี 2559 ชิงถว้ยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี  

3. นายภูริเชษฐ์ รัชนกุล (ม.6/3) / นายปัณณธร ธรรมจาํรัสศรี (ม.6/3)ไดรั้บรางวลัรองชนะเลิศ อนัดบั 2 

จากจาํนวนโรงเรียน 100 แห่งทั�วประเทศ จากการเข้าร่วมแข่งขนัตอบปัญหาวิชาการทางชีววิทยา 

ระดบัประเทศ ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วิทยาลยัแพทย์

พระมงกุฎเกลา้  
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4.  ด.ช. ธนชัสรศ ์จนัทร์เกษมสัตย ์(ป.6/3)  ไดรั้บรางวลัเหรียญเงิน จากการเขา้ร่วมการสอบคณิตศาสตร์

ระหวา่งประเทศ ประจาํปีการศึกษา 2559 ระดบัประถมศึกษา จดัโดยสํานกังานคณะกรรมการศึกษาขั�น

พื�นฐาน 

5. นายวศินธร โกสัลล์วฒันา (ม.6/4) ได้รับรางวลัชนะเลิศ จากการแข่งขนัรายการทรู เอเมท ชิงแชมป์

ประเทศไทย และนานาชาติ ครั� งที� 11 ชิงถว้ยพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว ณ ศูนยก์ารคา้เดอะมอลล์ 

นครราชสีมา 

6. ไดรั้บรางวลัชมเชย จาํนวน 7 รางวลั จากการแข่งขนัภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครั� งที� 13 นานาชาติ  ณ 

มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ด.ช.สรวิน ลี  ป.2A / ด.ช.กิตติศกัดิ�  มหาสิริปัญญา ป.3/8 / ด.ญ.สมฤดี ลี�  ป.

5/5 / ด.ช.กิตติโชค มหาสิริปัญญา ป.6/8 / ด.ช.สรวิชญ์ วงษ์ทองนาค ป.5B /ด.ญ.ชินเสียน วู ม.1/1 / 

นางสาวจิรัศยา เกียรติไพศาล ม.5/1  

7. ด.ช.ณัฐภูมิ บาํรุงชูเกียรติ (ม.1/5) ไดรั้บรางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 1 ประเภทบุคคลระดบัประถมศึกษา 

เหรียญเงิน จากการสอบคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ ประจาํปีการศึกษา 2559 ระดับประถมศึกษา 

(TIMC 2016) จดัโดยสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน 

8. ด.ช.ธนชัสรศ ์ จนัทร์เกษมสัตย ์(ป.6/3) ไดรั้บรางวลัเหรียญเงิน ประเภทเดี�ยว (เวทีคู่ขนาน TIMC 2016) 

จากการสอบคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ ประจาํปีการศึกษา 2559 ระดบัประถมศึกษา (TIMC 2016) 

จดัโดยสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน 

ด้านดนตรี กฬีา และศิลปะ 

1. นางสาว รตา จกัรเมธากุล  (ม.5/7) ไดรั้บรางวลัจากนกัเรียนหลกัสูตรสหศิลป์ดนตรีและการแสดง เขา้

ร่วมการแข่งขนั CSTD WA Competition 2016 ณ เมืองเพิร์ธ ประเทศออสเตรเลีย ไดรั้บรางวลั ดงันี�  

- ไดรั้บรางวลัชนะเลิศ Lyrical solo รุ่น open age : novice 

- ไดรั้บรางวลัรองชนะเลิศ อนัดบั 1 Contemporary duo/trio รุ่น open age : novice & open 

- ไดรั้บรางวลัรองชนะเลิศ อนัดบั 2 Demcharacter solo รุ่น open age : novice & open 

- ไดรั้บรางวลัรองชนะเลิศ อนัดบั 2 National solo รุ่น open age : novice & open 

2. ด.ช.โอภาส เชื�อมวราศาสตร์ (ป.5/7)  ไดรั้บรางวลัเขม็ฝีมือศรทอง บรรเลงซออู ้ระดบัประถมศึกษา จาก

การประกวดบรรเลงดนตรีไทย “ศรทอง” จัดโดยมูลนิธิหลวงประดิษฐไพเราะ มูลนิธิสํานักงาน

ทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์และ บริษทัไทยเบฟเวอเรจ จาํกดั (มหาชน)  

3. ด.ญ.ศุภิสรา ศรีวานิชภูมิ (ม.1/8 ) ไดรั้บรางวลัรางวลัเข็มฝีมือศรทอง บรรเลงจะเข ้ระดบัประถมศึกษา 

การประกวดบรรเลงดนตรีไทย “ศรทอง” จัดโดยมูลนิธิหลวงประดิษฐไพเราะ มูลนิธิสํานักงาน

ทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์และ บริษทัไทยเบฟเวอเรจ จาํกดั (มหาชน)  

4. ด.ช. คุณากร  สุขขาํ (ป.5/2) ไดรั้บรางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 1 จากการประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์

ชิงถว้ยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จดัโดยเทศบาลนครปากเกร็ด   
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   5. ทีมฟุตบอลโรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี ไดรั้บรางวลั ดงันี�  

- รางวลัชนะเลิศ และเป็นตวัแทนเขต 10 จากการแข่งขนัฟุตบอลรายการ ไทยแลนด์ไพร์มินิสเตอร์   

คพั 2016 รุ่นอาย ุ12 ปี และรุ่นอาย ุ14 ปี   

- รางวลัชนะเลิศ จากการแข่งขนัฟุตบอลไทยแลนดไ์พรมมิ์นิสเตอร์ รุ่น 12 ปี    

- รางวลัชนะเลิศ   เขต 2 ชลบุรี จากการแข่งขนัฟุตบอลรายการไทยแลนดไ์พรมมิ์นิสเตอร์ รุ่น 14 ปี  

- รางวลัชนะเลิศ จากการแข่งขนัฟุตบอลรายการ Brazil Embassy Football Championships รุ่นอาย ุ18 ปี   

- ชนะการแข่งขนัฟุตบอลรายการAllianz Ayudhya 2016 รุ่นอาย ุ16 ปี   

6. นกักีฬาวา่ยนํ�าสโมสรโรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี ไดรั้บรางวลั ดงันี�  

- การแข่งขนัวา่ยนํ�าของกรมพลศึกษา ประจาํปี 2559  ไดรั้บรางวลั 16 เหรียญทอง 9 เหรียญเงิน           7 

เหรียญทองแดง   

- เด็กชายวรา จตุรสถาพร (ป.3/7)  ทาํลายสถิติ 3 รายการ ไดแ้ก่ - ท่าผีเสื�อ 50 เมตร ในรุ่นอาย ุ 8 ปี ชาย 

รายการทีมผลดัฟรี 8 ชาย  รายการผลดัฟรี 4x50 เมตร จากการแข่งขนัว่ายนํ� าของกรมพลศึกษา 

ประจาํปี 2559    

7. ทีมนกักีฬาแสตค็โรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี ไดรั้บรางวลั ดงันี�  

- การแข่งขนั รายการกีฬาสแต็คชิงแชมป์ภาคกลางชิงถ้วย รัฐมนตรีว่าการการท่องเที�ยวและกีฬา 

ไดรั้บรางวลั 31 เหรียญทอง  26 เหรียญเงิน 20 เหรียญทองแดง  และถว้ยชนะเลิศคะแนนรวมสูงสุด 

ชายและหญิง รวม 2 รางวลั ของคุณกอบกาญจน์วฒันวรางกูร รัฐมนตรีการท่องเที�ยวและกีฬา         

จดัโดย สมาคมกีฬาสแตค็ (ประเทศไทย)      

- เด็กชายภูริวฒัน์ ฟลอเรส (ป.6/2) กีฬาสแต็ค  ไดรั้บถว้ยรางวลัชนะเลิศคะแนนรวมสูงสุดชาย จาก

การเขา้ร่วมการแข่งขนัรายการกีฬาสแตค็ชิงแชมป์ ภาคกลาง จดัโดยสมาคมกีฬาสแตค็ (ประเทศไทย)  

- เด็กหญิงรินรดา บุญลือลกัษณ์ (ม. 2/1)  กีฬาสแตค็ ไดรั้บถว้ยรางวลัชนะเลิศคะแนนรวมสูงสุดหญิง 

จากการเขา้ร่วมการแข่งขนัรายการกีฬาสแตค็ชิงแชมป์ ภาคกลาง จดัโดยสมาคมกีฬาแสตค็ (ประเทศไทย)  

8. ทีมนกักีฬาบาสเกตบอลโรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี ไดรั้บรางวลั ดงันี�  

- รางวลัชนะเลิศ จากการแข่งขนับาสเกตบอลรายการ ทหารอากาศ รุ่นอาย ุ14, 16, 18 ปี    

9. ทีมนกักีฬาปีนหนา้ผาโรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี  ไดรั้บรางวลั ดงันี�  

- การแข่งขนัปีนหนา้ผา รายการ  Asian Youth Championship Tehran(IRK) 2016 ไดรั้บรางวลั            1 

เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง และถว้ยรางวลัรองชนะเลิศ ในรุ่น youth c                   ณ 

ประเทศอิหร่าน  

- เด็กชายอภิวิชญ์ ลิ�มพานิชภกัดี (ม.2/1)  และเด็กชายกฤษฏิ� โชติ บุญกาํพร้า (ม.2/8) ได้รับรางวลั

ชนะเลิศ ประเภททีมชายรุ่นYouth C จากการแข่งขนัรายการ National Climbing Championship 2016 

ณ ประเทศสิงคโปร์  
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- เด็กหญิงโยษิตา ลิ�มละมยั (ม.1A) และเด็กหญิงณัชชา ช้อยเชื�อดี (ม.2/1) ไดรั้บรางวลัรองชนะเลิศ

อนัดบั 1 ประเภททีมหญิงรุ่น Youth C จากการแข่งขนัรายการ National Climbing Championship 

2016 ณ ประเทศสิงคโปร์  

- นายสิรภพ จิรจตุรพกัตร์ (ม.5/4) ไดรั้บรางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 2 ประเภทบุคคลชายรุ่น Youth A 

จากการแข่งขนัรายการ National Climbing Championship 2016 ณ ประเทศสิงคโปร์  

- เด็กหญิงนิชนันท์ ภู่ ศิ ริ (ม.1/7) ได้รับรางวลัชนะเลิศ การแข่งขันรายการ  PT Climbing Lead 

Challenge 2016 ประเภท Lead climbing (Female) รุ่น Novice อายไุม่เกิน 16 ปี 

- เด็กชายมกรธวชั  ยิ�มละมยั (ป.4/2) ไดรั้บรางวลัชนะเลิศ  รุ่น  Youth C  / เด็กหญิงอลิสา  สระทองยอด  

(ม.1/4) ไดรั้บรางวลัชนะเลิศ  รุ่น Youth B   /เด็กหญิงโยษิตา ยิ�มละมยั (ม.1A)  ไดรั้บรางวลัชนะเลิศ  

รุ่น Open หญิง การแข่งขันรายการ “Deep Climbing Competition(season 1)”  ณ สนาม Deep 

Climbing Gym ชั�น 8  ศูนยก์ารคา้ ฮาร์เบอร์ พทัยา   

10. นางสาวทรรศพร นาคหล่อ (ม.4/8) กีฬาเทนนิส ได้รับรางวลัชนะเลิศ และควา้มือวางอนัดับ 2 ของ

รายการ จากการแข่งขนัเทนนิสเยาวชนนานาชาติ ประเภทหญิงเดี�ยว รุ่นอายไุม่เกิน 18 ปี ในรายการ"100 

พลสั แอลทีเอที ไอทีเอฟ จูเนียร์ เกรด 4"    

11. เด็กชายกัญจน์พิสิษฐ์  สินไพศาสทรัพย์ (ม.3/3)  หุ่นยนต์บงัคบั ได้รับรางวลัชนะเลิศ ประเภทซูโม่      

รุ่น 500 กรัมและรุ่น 1 กิโลกรัม จึงไดเ้ป็นแชมป์โลกในรายการ World Robot Game 2016 ณ ประเทศ

อินโดนีเซีย 

12. เด็กหญิงเจนจิรา ฉุยเนย  กีฬาร่มบิน ไดรั้บรางวลั ดงันี�  

- รางวลัเหรียญทองแดง จากการแข่งขนัร่มบินทวัร์นาเมนท์ระดบัโลก เอฟเอไอ เวิลด์พารามอเตอร์  

แชมเปี� ยนชิพ 2016 

- รางวลัชนะเลิศ การแข่งขนัร่มบินชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ชิงถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอ

พระองคเ์จา้อทิตยาทรกิติคุณ ประจาํปี 2559 (9th Thailand Paramotor King’s Cup Open 2016) 

13. เด็กหญิงพุทธิมา อิสมนั (ป.6/8)  ได้รับรางวลั 3 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน จากการแข่งขนัเทควนัโด 

รายการ The 9th Singburi Taekwondo Championship ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี 

14. เด็กหญิงราชาวดี เกื�อสกุล (ป.1/1)  กีฬายิมนาสติก ไดรั้บรางวลัอนัดบัที� 3 ยิมนาสติกเด็กเล็ก CLASS A   

จากการเขา้ร่วมมหกรรมการแข่งขนักีฬาเด็กเล็ก ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั� งที� 6 ประจาํปี 2559 

15. นกักีฬา ICE HOCKEY  ไดรั้บรางวลั ดงันี�  

- เด็กหญิงกุลชา  ธญัลกัษณ์ภาคย ์ (ป2/B )  กีฬา ICE HOCKEY ไดรั้บรางวลั ดงันี�  

 ได้รับรางว ัลรองชนะเลิศ ในรุ่น U9 (อายุไม่ เกิน 9 ปี) และได้รับรางว ัล Best player                  

(ผู ้เ ล่นยอดเยี�ยม) และรางว ัล Best Defence (กองหลังยอดเยี�ยม) จากการร่วมแข่งขัน            

ICE HOCKEY      ในรายการ "Bangkok Fly Ice Hockey Tournament"   
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 ไดรั้บรางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 2 (เหรียญทองแดง) ในรุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี จากการแข่งขนั 

ICE HOCKEY ในรายการ  "Chiangmai Ice Hockey Challenge Cup 2016"   

- เด็กชายกิตสดา ธัญลกัษณ์ภาคย ์ (ป6/B) กีฬา ICE HOCKEY ได้รับรางวลัชนะเลิศ (เหรียญทอง)     

ในรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี และรางวลัรองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) ในรุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ในการแข่งขนั 

ICE HOCKEY รายการ  "Chiangmai Ice Hockey Challenge Cup 2016"   

- เด็กชายกิตสดา ธญัลกัษณ์ภาคย ์(ป.6B) ไดรั้บรางวลัรองเหรียญเงิน จากการแข่งขนั  ICE HOCKEY  

รายการ The 2016 Malaysia International Ice Hockey Tournament 

16. เด็กชายธีธชั เห็นการไกล (ป.2/2) กีฬาเทนนิส  ไดรั้บรางวลัชนะเลิศอนัดบัที� 1 ประเภททีมชายคู่ รุ่นอายุ

ไม่เกิน 8 ปี จากการแข่งขนัเทนนิสรายการ KPN Junior Tennis Tournament 

17. นกักีฬาแบดมินตนั  ไดรั้บรางวลั ดงันี�  

- เด็กชายอดิศกัดิ�  ประเสริฐเพชรมณี (ป.6B)   กีฬาแบดมินตนั  ได้รับรางวลัชนะเลิศ ประเภททีม        

รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีและรางวลัรองชนะเลิศอนัดบัที� 1 ประเภทคู่ผสม รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี จากการ

แข่งขนัแบดมินตนันกัเรียนกรมพลศึกษา  ประจาํปีการศึกษา 2559   

- รายการแข่งขนัแบดมินตนักองทพัอากาศ  ครั� งที� 45  

•       เด็กหญิงอญัพชัร  พิชิตปรีชาศกัดิ�   (ป.3/7)   ไดรั้บรางวลัชนะเลิศหญิงเดี�ยว,ชนะเลิศหญิงคู่และ

รางวลันกักีฬายอดเยี�ยม รุ่น 8 ปี หญิง  

•       ด.ญ.พิมพช์นก  สุทธิวิรินะกุล  (ป.3/7) ไดรั้บรางวลัชนะเลิศหญิงคู,่รองชนะเลิศอนัดบัที� 2 และ

รางวลันกักีฬายอดเยี�ยม รุ่น 8 ปี หญิง  

•       ด.ช.อนตัตา   ผลศรีนาค (ป.5/8) ไดรั้บรางวลัชนะเลิศชายเดี�ยว,ชนะเลิศชายคู่ และนกักีฬายอด

เยี�ยม รุ่น 10 ปี ชาย  

•      นายวิชญพงศ ์ กาญจนคีรีวงศ ์ (ม.5/7 28695) ไดรั้บรางวลัชนะเลิศชายเดี�ยว,ชนะเลิศชายคู่ และ

รางวลันกักีฬายอดเยี�ยม รุ่น 16 ปี ชาย 

 ด้านกจิกรรมและนันทนาการ 

1.นางสาวปฏิมากร ศรีนาคา (ม.5/4) ไดรั้บรางวลั ดงันี�  

- ไดรั้บรางวลัคุณค่าแห่งบุคคล "กินรีทอง” ในโครงการยกยอ่งสร้างสรรคค์นดี ตน้แบบของสังคมไทย 

ประจาํปี ๒๕๕๙ และจะเขา้รับประทานรางวลัจากพระหัตถ์ หม่อมเจา้หญิงมาลินีมงคล ยุคล อมาตยกุล 

พระปนดัดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั 

- ไดรั้บเลือกเป็นบุคคล คนไทยตวัอย่าง คนดีตน้แบบสังคมแห่งปี 2559 ในโครงการกิจกรรมรณรงค์ 

การทาํความดี ตน้แบบคนดี ใตร่้มพระบารมีพ่อของแผ่นดิน คนทาํดีตน้แบบสังคมแห่งปี จดัโดย

สมชัชานกัจดัรายการข่าววทิยโุทรทศัน์หนงัสือพิมพแ์ห่งประเทศไทย 
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นอกจากนี�ผูเ้รียนไดมี้การพฒันาทกัษะดา้นการกีฬา เพื�อเป็นการเพื�อศกัยภาพโดยที�มีการเขา้ร่วมการแข่งขนั

รายกายต่าง ๆ  ทั�งภายในโรงเรียนและนอกโรงเรียนรวมทั�งระดบัประเทศ   รางวลัที�ไดรั้บ ไดแ้ก่  
 

ลาํดับ ผลงาน จากหน่วยงาน ระดับผลงาน 

� ชนะเลศิ รุ่นอาย ุ�� ปี  ฟุตบอลเยาวชนและประชาชน  

“ไทยแลนดไ์พรมมิ์นิสเตอร์ คพั 2016” รอบชิงแชมป์

ประเทศไทย จ.นครราชสีมา 

กรมพลศึกษา กระทรวง

การท่องเที�ยวและกีฬา 

ประเทศ 

� ชนะเลศิ รุ่นอาย ุ�� ปี  ฟุตบอลเยาวชนและประชาชน  

“ไทยแลนดไ์พรมมิ์นิสเตอร์ คพั 2016” รอบชิงแชมป์

ประเทศไทย จ.ขอนแก่น 

กรมพลศึกษา กระทรวง

การท่องเที�ยวและกีฬา 

ประเทศ 

 

� 

 

ชนะเลศิ รุ่นอาย ุ�� ปี  บาสเกตบอลรายการทหาร

อากาศ  สนามโรงเรียนนายเรืออากาศ  

ทหารอากาศ ประเทศ 

 

� ชนะเลิศ รุ่นอายุ �� ปี  บาสเกตบอลรายการทหาร

อากาศ  สนามโรงเรียนนายเรืออากาศ 

ทหารอากาศ ประเทศ 

� ชนะเลิศ รุ่นอายุ �� ปี  บาสเกตบอลรายการทหาร

อากาศ  สนามโรงเรียนนายเรืออากาศ 

ทหารอากาศ ประเทศ 

 

� ชนะเลิศ รุ่นอายุ �� ปี  ฟุตบอลรายการ ACS CUP 2016 

ณ โรงเรียนอสัสัมชญัศรีราชา 

โรงเรียนอสัสัมชญัศรีราชา ระดบัภาค

ตะวนัออก 

� ชนะเลิศ รุ่นอายุ �� ปี  บาสเกตบอลรายการธนาคาร

ออมสิน 

ธนาคารออมสิน ระดบัภาคกลาง 

� ชนะเลิศ รุ่นอายุ ��ปี  บาสเกตบอลรายการกรมพล

ศึกษา 

กรมพลศึกษา ประเทศ 

� ชนะเลศิ รุ่นอาย ุ�� ปี  ฟุตบอลรายการกรมพลศึกษา 

ณ สนามศุภชลาศยั 

กรมพลศึกษา ประเทศ 

�� ชนะเลศิ รุ่นอาย ุ�� ปี  ฟุตบอลรายการกรมพลศึกษา 

ณ สนามศุภชลาศยั 

กรมพลศึกษา ประเทศ 

�� ชนะเลศิ รุ่นอาย ุ�� ปี  ฟุตบอลรายการกรมพลศึกษา 

ณ สนามศุภชลาศยั 

กรมพลศึกษา ประเทศ 

�� ชนะเลศิ รุ่นอาย ุ�� ปี  บาสเกตบอลรายการ3on3 shoot 

it  street basketball 

สาํนกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขั�นพื�นฐาน 

ประเทศ 

 

�� ชนะเลศิ รุ่นอาย ุ�� ปี  บาสเกตบอลรายการ3on3 

shoot it  street basketball 

สาํนกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขั�นพื�นฐาน 

ประเทศ 
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จุดควรพฒันา -  

ข้อเสนอแนะ -   

 

สรุปภาพรวมของมาตรฐานที� ��  มีคุณภาพระดับ  �   ดีเยี�ยม 

 

 

 

 

  

        

 

 

 

ลาํดับ ผลงาน จากหน่วยงาน ระดับผลงาน 

�� ชนะเลศิ รุ่นอายไุม่เกิน �� ปี  ฟุตบอลรายการลีค

เยาวชนแห่งชาติ ณ สนามราชมงัคลาฯ 

กรมพลศึกษา กระทรวง

การท่องเที�ยวและกีฬา 

ประเทศ 

�� ชนะเลิศ รุ่นอายุ �� ปี  บาสเกตบอลรายการ Singha 

3x3 Thailand Championship  

บริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชั�น 

จาํกดั 

ประเทศ 

�� ชนะเลศิ รุ่นอาย ุ�� ปี  บาสเกตบอลรายการ Singha 

3x3 Thailand Championship  

บริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชั�น 

จาํกดั 

ประเทศ 

�� ชนะเลศิ รุ่นอาย ุ�� ปี  บาสเกตบอลรายการ Singha 

3x3 Thailand Championship  

บริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชั�น 

จาํกดั 

ประเทศ 

�� ชนะเลศิ รุ่นอาย ุ�� ปี  บาสเกตบอลรายการ  ACT 

Basketball Invitation2016 

อสัสัมชญัธนบุรี จงัหวดั 

�� ชนะเลศิ รุ่นอาย ุ�� ปี  บาสเกตบอลรายการ  ACT 

Basketball Invitation2016 

อสัสัมชญัธนบุรี จงัหวดั 

�� ชนะเลศิ รุ่นอาย ุ�� ปี  ฟุตบอลรายการ  Brazil 

Embassy Football Championships 

สถานทูตบราซิลประจาํ

ประเทศไทย 

ประเทศ 
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ด้านมาตรการส่งเสริม 

มาตรฐานที� 15  การจัดกจิกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื�อพัฒนาและส่งเสริม

สถานศึกษา ให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ�น 

ตัวบ่งชี� 
ร้อยละ 

ที�ได้ 

คะแนน 

ที�ได้ 

ระดับ

คุณภาพ 

15.1  จดัโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื�อตอบสนองนโยบาย จุดเนน้ ตามแนวทาง

การปฏิรูป การศึกษา (3) 

95.00 �.�� 5 

15.2  ผลการดาํเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย (2) 100.00 �.�� 5 

ผลรวมคะแนน          97.5 �.�� 5 
  

ปัจจัยสนับสนุนผลการประเมินมาตรฐานที� 15 

วธีิการพฒันา. (Awareness + Attempt) 

             โรงเรียนจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื�อพัฒนาและส่งเสริม

สถานศึกษา ให้ยกระดบัคุณภาพสูงขึ�น  �  งาน  �  โครงการ � กิจกรรม ได้แก่  �) กิจกรรมสายสัมพนัธ์บา้น 

โรงเรียนสู่ชุมชน มีวตัถุประสงคเ์พื�อเสริมสร้างความสัมพนัธ์  และส่งเสริมความเขา้ใจอนัดีระหวา่งผูป้กครอง  

ครู และชุมชน  รวมทั�งเป็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผูป้กครอง  ครู และชุมชน โดยผ่านการจดั

กิจกรรม ซึ� งมีบุคคลที� เกี� ยวข้อง ได้แก่ ครู  นักเรียน ผู ้ปกครอง  และชุมชน โดยผู ้ปกครองซึ� งเป็น

คณะกรรมการห้องเรียนเป็นแกนนําในการดาํเนินงาน  มีการดาํเนินงานตอบสนองตามวตัถุประสงค์ของ

กิจกรรม  เช่น สกรีนเสื� อให้น้องผูย้ากไร้   กระเป๋าผา้ลดโลกร้อนเพื�อชุมชน  กระเป๋าผา้ลดโลกร้อนพร้อม

อุปกรณ์เครื�องเขียนใหน้กัเรียนในชุมชนรอบโรงเรียน  จกัรยานยมืเรียน  เป็นตน้     

 นอกจากนี� ผูรั้บผิดชอบงาน  โครงการและกิจกรรมดงักล่าวขา้งตน้ไดก้าํกบัติดตาม  และนาํผลการนิเทศมา

ปรับปรุงการดาํเนินงานให้เกิดคุณภาพมากยิ�งขึ� น  โดยผูบ้ริหารสถานศึกษา   ครู  ผูเ้รียน  ผูป้กครองและ

ผูเ้กี�ยวขอ้งที�มีส่วนร่วมในการดาํเนินงาน  โครงการ  และกิจกรรมอย่างดีเยี�ยม   ซึ� งกิจกรรมสายสัมพนัธ์บา้น 

โรงเรียนสู่ชุมชน  มีผูบ้ริหารสถานศึกษา   ครู  และผูเ้รียน  เขา้ร่วมกิจกรรมมากกวา่ร้อยละ  ��   

ฝ่ายกิจกรรม ดาํเนินงานโดยใชแ้นวคิดการบริหารจดัการคุณภาพโดยรวม ( TQM ) เป็นเครื�องมือ

หนึ�งในการบริหารจดัการหน่วยงาน  มีการจดัอบรมให้ความรู้ทั�งจากวิทยากรภายใน และการนาํบุคลากรไป

ศึกษาดูงานภายนอก   ส่งเสริมให้บริการยกระดบัคุณภาพการดาํเนินงานให้สูงขึ�นอย่างสมํ�าเสมอ ผ่านงาน

พฒันาบุคลากรฝ่ายกิจกรรม  กระบวนการดาํเนินงานใช้ระบบ PDCA  ดาํเนินงานโครงการต่าง ๆ รวม 57 

งาน จาํนวนผูร่้วมประมาณ 5,000 คน ค่าเฉลี�ยคุณภาพการดาํเนินงานเท่ากบั 91.30  
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ผลการพฒันา. (Achievement) และ รางวลัที�ได้รับ ถ้ามี 

  การดําเนินงานกิจกรรมสายสัมพันธ์  บ้าน โรงเรียนสู่ชุมชน พบว่าเป็นการเสริมสร้าง

ความสัมพนัธ์  และส่งเสริมความเขา้ใจอนัดีระหวา่งผูป้กครอง  ครู และชุมชน  รวมทั�งเป็นการส่งเสริมความ

ร่วมมือระหว่างผูป้กครอง  ครู และชุมชน  ในการทํากิจกรรมช่วยเหลือซึ� งกันและกันด้วย ซึ� งบรรลุ

วตัถุประสงคข์องโครงการฯ  (�5.��) 

  การดาํเนินงานตลอดปีการศึกษา 2559 ฝ่ายกิจกรรมไดท้าํให้นกัเรียนมีสุนทรียภาพดา้นดนตรี กีฬา 

โดยการส่งเสริมให้ผูเ้รียนร่วมกิจกรรมดนตรี กีฬา และจดัให้มีหลกัสูตรการเรียนให้ผูเ้รียนเลือกเรียนไดต้าม

ความสามารถ ความถนดัและความสนใจ  ดา้นบุคลากรการพฒันาทกัษะและคุณภาพในการทาํงานเพิ�มมากขึ�น  

ระดบัความพึงพอใจของผูป้กครองและชุมชนอยูใ่นระดบัมากทุกงานโครงการ 

 

จุดควรพฒันา -  

ข้อเสนอแนะ - 

 

สรุปภาพรวมของมาตรฐานที� 15  มีคุณภาพระดับ  5   ดีเยี�ยม 
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อตัลกัษณ์การศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย   

มาตรฐานที� 6 FSG ผู้เรียนยึดมั�นสัจธรรม  มีวิริยะอุตสาหะ  รับผดิชอบต่อสังคม 

ตัวบ่งชี� 
จํานวนนักเรียน *คิดเป็น

ร้อยละ 

คะแนน 

ที�ได้ 

ระดับ 

คุณภาพ เต็ม 5 4 3 2 1 5-3 

6.1  ผูเ้รียนยดึมั�นในสัจธรรม �,��� �,��� �� �,��� 98.73 -  

6.2 ผูเ้รียนมีวิริยะ อุตสาหะ  5,363 5,095 ��� �,��� 95.00 -  

6.3 ผูเ้รียนรับผดิชอบต่อสังคม 5,363 4,198 831 139 99 96 5,168 96.37 -  

ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที� 6  FSG        96.70 -  

 

ปัจจัยสนับสนุนผลการประเมินมาตรฐานที� 6 (FSG) 

วธีิการพฒันา. (Awareness + Attempt) 

โรงเรียนไดด้าํเนินงาน โครงการ และกิจกรรม ตามแผนปฏิบติัการประจาํปี 2559 และสอดแทรก

ในแผนการจดัการเรียนรู้  8 กลุ่มสาระฯ  จดักิจกรรมส่งเสริมอตัลกัษณ์ผูเ้รียน ไดแ้ก่ โครงการสายสัมพนัธ์

บา้น โรงเรียน สู่ชุมชน  โครงการยกย่องนกัเรียนดีเด่นดา้นความประพฤติ และปฏิบติัหน้าที�เด่น พิธีมิสซา

เปิดและปิดประจาํปีการศึกษา การเขา้เงียบฟื� นฟูจิตใจนกัเรียนคาทอลิก  โครงการมอบเกียรติบตัรนกัเรียน

ดีเด่น งานส่งเสริมวฒันธรรม ประเพณีและวนัสาํคญั   เป็นตน้ 

โรงเรียนไดด้าํเนินงาน โครงการและกิจกรรม เพื�อปลูกฝังให้ผูเ้รียนมีความรับผิดชอบต่อหนา้ที�

และงานที�ไดรั้บมอบหมาย ทาํงานด้วยความเพียรพยายาม อดทน เพื�อให้งานสําเร็จตามเป้าหมาย กลา้คิด     

กล้าเผชิญปัญหา และอุปสรรคในการทาํงาน เช่น  การจดัการเรียนการสอนวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์        

การแข่งขนัภายในและนอกของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ พิธีมอบเกียรติบตัรเรียนดี   การแข่งขนักรีฑาสี     

การแสดงออกของนกัเรียน ประจาํการศึกษา 2559 เป็นตน้ 

โรงเรียนไดด้าํเนินงาน โครงการ และกิจกรรมเสริมหลกัสูตร เพื�อพฒันาผูเ้รียนใหมี้ความรับผดิชอบ

ต่อตนเอง ชุมชนและสังคม รวมทั�งร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม โดยผ่านกิจกรรมต่าง ๆ 

ไดแ้ก่ โครงการสายสัมพนัธ์บา้น โรงเรียน     สู่ชุมชน ค่ายอาสาพฒันา โครงการมาตรฐานระบบต่อตา้นยาเสพ

ติด ของสภากาชาดไทย การแข่งขนัโบวลิ์�งการกุศล งานจิตสาธารณะ โครงการสถานศึกษาดีเด่นดา้นพลงังาน  

โครงการอนุรักษแ์ละพฒันาสิ�งแวดลอ้ม ค่ายส่งเสริมความเป็นนาํ กิจกรรมศิลป์อาสาสร้างสรรคส์ังคม กิจกรรม

ค่ายเพื�อนนกับุญมงฟอร์ต กิจกรรมวนัเด็กเพื�อชุมชน กิจกรรมช่วยเหลือผูย้ากไร้ เป็นตน้   

โรงเรียนฯเห็นความสําคญัในเรื�องการรับผิดชอบต่อการพฒันาตนเอง ชุมชน สังคม รับผิดชอบต่อ

สิ�งแวดลอ้ม ทรัพยากรธรรมชาติ เคารพในสิทธิเสรีภาพของตนเองและผูอื้�น จึงให้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม

ศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ปลูกฝังเรื�องดงักล่าวต่อผูเ้รียน โดยกลุ่มสาระสังคมฯ ไดก้าํหนดเนื�อหานี� ให้อยูใ่น

รายวิชาหน้าที�พลเมือง และจดัให้มีการเรียนการสอนในระดบัชั�นประถมศึกษาปีที� 1 และมธัยมศึกษาปีที� 5      

ทุกแผนการเรียน ส่วนระดบัชั�นมธัยมศึกษาปีที� 6 จดับูรณาการเขา้กบัเนื�อหาวิชาสังคมศึกษา 
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 ผลการพฒันา. (Achievement) และ รางวลัที�ได้รับ ถ้ามี 

ผูเ้รียนได้เรียนรู้เกี�ยวกับหลักธรรมที�คนนับถือ โดยผ่านกิจกรรมที�โรงเรียนได้จดัขึ� นเพื�อให้

นกัเรียนไดป้ฏิบติัอย่างต่อเนื�องตลอดปีการศึกษา ส่งผลให้นกัเรียนเห็นคุณค่าในสัจธรรม หลกัคาํสอนของ

ศาสนาที�ตนนับถือ มีความตั� งใจและรับผิดชอบในหน้าที�  ทาํงานด้วยความมุ่งมั�นวิริยะ อุตสาหะ และ

รับผดิชอบต่อสังคม 

 

จุดควรพฒันา    ควรสร้างกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ให้หลากหลายตามเกณฑก์ารประเมิน 

 

ข้อเสนอแนะ - 

 

สรุปภาพรวมของมาตรฐานที� 6 FSG  มีคุณภาพระดับ  5   ดีเยี�ยม 
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ตอนที� 3     ผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาเพื�อการประกนัคุณภาพการศึกษา 

ระดับประถม/มธัยมศึกษา    

มาตรฐานที� 1  คุณภาพของผู้เรียน 

ตัวบ่งชี�/เกณฑ์ จํานวนนักเรียน *คิดเป็น

ร้อยละ 

ระดับ 

คุณภาพ ตัวบ่งชี� เกณฑ์ เต็ม 5 4 3 2 1 5-3* 

๑.๑ 

ผลสัมฤทธิ�

ทางวชิาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑.๒ 

คุณลกัษณะที�

พงึประสงค์

ของผู้เรียน 

๑. ความสามารถในการอ่าน การเขียน การ

สื�อสาร และการคิดคาํนวณ ตามเกณฑข์อง

แต่ละระดบัชั�น  

5,363 �,��� �,��� ��� - - �,��� ���.�� � 

๒. ความสามารถในการวเิคราะห์และคิดอยา่ง

มีวจิารณญาณ อภิปราย แลกเปลี�ยนความ

คิดเห็นและแกปั้ญหา  

�,��� �,��� ��� �,��� ��.�� � 

๓. ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื�อสาร  

�,��� �,��� ��� �� � �� �,��� ��.�� � 

๔) ความกา้วหนา้ทางการเรียนตามหลกัสูตร

สถานศึกษา 

5,363 4,271 1,092 �,��� 79.64 3 

๕. ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนและพฒันาการจาก

ผลการสอบวดัระดบัชาติ 

�,��� �,��� �,��� �,��� ��.�� � 

๖) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือ

การทาํงาน 

�,��� �,��� ��� �� � 6 5,350 ��.�� � 

ผลเฉลี�ย    ��.�� � 

๑. การมีคุณลกัษณะและค่านิยมที�ดีตามที�

สถานศึกษากาํหนด 

�,��� �,���  �,��� ���.�� � 

๒.  ความภูมิใจในทอ้งถิ�นและความเป็นไทย  �,��� �,���   5,363 100.00 � 

๓. การยอมรับที�จะอยูร่่วมกนับนความแตกต่าง

และหลากหลาย 

�,��� �,��� �� �,��� ��.�� � 

๔. สุขภาวะทางร่างกายและลกัษณะจิตสังคม �,��� �,��� 193 5,170 96.45 4 

ผลเฉลี�ย        98.48 4 

ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที� 1      - - 94.41 � 
                       

สรุปภาพรวมของมาตรฐานที� 1  มีคุณภาพระดับ ดีเยี�ยม ( ดีเยี�ยม/ดี/พอใช้/ปรับปรุง) 
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มาตรฐานที� 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

ตัวบ่งชี�/เกณฑ์ ร้อยละที�ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 

๒.๑ การมีเป้าหมาย วสิัยทศัน ์และพนัธกิจที�สถานศึกษากาํหนดชดัเจน 96.33 � 

๒.๒ การวางแผนพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษา    

 

 

� 

๑) การวางแผนและดาํเนินงานพฒันาวชิาการที�เนน้คุณภาพของผูเ้รียนรอบดา้น ทุก

กลุ่มเป้าหมาย และดาํเนินการอยา่งเป็นรูปธรรม 

��.��  

 

��.�� ๒) การวางแผนและดาํเนินงานพฒันาครูและบุคลากรใหมี้ความเชี�ยวชาญทางวชิาชีพ  ��.�� 

 ๓) การวางแผนการบริหารและการจดัการขอ้มูลสารสนเทศอยา่งเป็นระบบ  

 

��.�� 

 ๔) การวางแผนและจดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสังคมที�เอื�อต่อการจดัการเรียนรู้

อยา่งมีคุณภาพ 

��.�� 

๒.๓ การมีส่วนร่วมของผูเ้กี�ยวขอ้งทุกฝ่าย และการร่วม รับผดิชอบต่อผลการจดัการศึกษาให้

มีคุณภาพและไดม้าตรฐาน  

��.�� � 

๒.๔ การกาํกบั ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจดัการศึกษา ��.�� � 

ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที� 2          ��.�� � 
    

สรุปภาพรวมของมาตรฐานที� 2 มีคุณภาพระดับ     ดีเยี�ยม      ( ดีเยี�ยม/ดี/พอใช้/ปรับปรุง) 

 

มาตรฐานที� 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที�เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

ตัวบ่งชี� ร้อยละที�ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 

๓.๑ การมีกระบวนการเรียนการสอนที�สร้างโอกาสใหผู้เ้รียนทุกคนมีส่วนร่วม  ��.�� 4 

๓.๒ การจดัการเรียนการสอนที�ยดึโยงกบับริบทของชุมชนและทอ้งถิ�น     ��.�� 4 

๓.๓ การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเขา้ใจของผูเ้รียนอยา่งมีระบบ 

และมีประสิทธิภาพ  

��.�� � 

ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที� 3 รวมคะแนน ��.�� � 
 

สรุปภาพรวมของมาตรฐานที� 3  มีคุณภาพระดับ      ดีเยี�ยม      ( ดีเยี�ยม/ดี/พอใช้/ปรับปรุง)



รายงานการประเมนิตนเอง ปีการศึกษา ���� 

74 

  

มาตรฐานที� 4  ระบบการประกนัคุณภาพภายในที�มีประสิทธิผล 

ตัวบ่งชี� 
ร้อยละที�ได้ 

ผลต่าง 
ระดับคุณภาพ 

2559 2558 2559 

๔.๑ การใชร้ะบบการประกนัคุณภาพภายในเพื�อยกระดบัคุณภาพการ

จดัการศึกษาใหดี้ยิ�งขึ�น 

 

 

100.00 

 

 

100.00 

 

 

- 

 

 

� ๑.  กาํหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา(ตบช.12.1)  

๒.  จดัทาํและดาํเนินการตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของ

สถานศึกษาที�มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา (ตบช.12.2) 

95.00 92.00 -3 � 

๓.  จดัระบบขอ้มูลสารสนเทศ และใชส้ารสนเทศในการบริหาร

จดัการเพื�อพฒันาคุณภาพสถานศึกษา (ตบช.12.3) 

95.00 95.00 - � 

๔.  ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา (ตบช.12.4) 

95.00 93.00 -2 � 

๕.  นาํผลการประเมินคุณภาพทั�งภายในและภายนอกไปใช้

วางแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา(ตบช.12.5)   

92.53 90.00 -2.53 � 

๖.  จดัทาํรายงานประจาํปีที�เป็นรายงานการประเมินคุณภาพ

ภายใน(ตบช.12.6)   

100.00 100.00 - � 

ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที� 4  96.25 ��.�� 1.25 � 
 

สรุปภาพรวมของมาตรฐานที� �   มีคุณภาพระดับ     ดีเยี�ยม      ( ดีเยี�ยม/ดี/พอใช้/ปรับปรุง) 
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ตารางแจกแจงผลการประเมนิคุณภาพภายในระดับขั�นพื�นฐาน 

 

มาตรฐาน/ตวับ่งชี� คะแนน 
ระดบัคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช ้ ดี ดีมาก ดีเยี�ยม 

มาตรฐานที� 1  ผู้เรียนมสุีขภาวะที�ด ีและมสุีนทรียภาพ       

ตวับ่งชี� ที� �.�  มีสุขนิสยัในการดูแลสุขภาพและออกกาํลงักาย สมํ�าเสมอ 0.49      

ตวับ่งชี� ที� �.�  มีนํ� าหนกั ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑม์าตรฐาน 0.44      

ตวับ่งชี� ที� �.�  สามารถป้องกนัตนเองจากสิ�งเสพติดใหโ้ทษและหลีกเลี�ยงสภาวะ

ที�เสี�ยงต่อความรุนแรงโรค ภยั อุบติัเหตุและปัญหาทางเพศ 

0.99 
     

ตวับ่งชี� ที� �.�  เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั�นใจ กลา้แสดงออกอยา่งเหมาะสม 0.98      

ตวับ่งชี� ที� �.�  มีมนุษยสมัพนัธ์ที�ดี ใหเ้กียรติผูอื้�น 0.98      

ตวับ่งชี� ที� �.�  สร้างผลงานจากเขา้ร่วมกิจกรรมดา้นศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/

นนัทนาการ และสร้างผลงานตามจินตนาการ 

0.95 
     

                                                       ***ภาพรวมผลประเมนิมาตรฐานที� �  4.83      

มาตรฐานที� 2   ผู้เรียนมคุีณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที�พงึประสงค์       

ตวับ่งชี� ที� �.� มีคุณลกัษณะที�พึงประสงคต์ามหลกัสูตร  2.00      

ตวับ่งชี� ที� �.� เอื�ออาทรผูอื้�น และกตญั�ูต่อผูมี้พระคุณ 0.99      

ตวับ่งชี� ที� �.� ยอมรับความคิดและวฒันธรรมที�ต่างกนั 0.98      

ตวับ่งชี� ที� �.� ตระหนกั รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษแ์ละพฒันาสิ�งแวดลอ้ม 0.96      

                                                       ***ภาพรวมผลประเมนิมาตรฐานที� �  4.93      

มาตรฐานที� �  ผู้เรียนมทีกัษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการเรียนรู้และ

พฒันาตนเองอย่างต่อเนื�อง 

 
     

ตวับ่งชี� ที� �.�  มีนิสยัรักการอ่าน และสามารถแสวงหาความรู้จากหอ้งสมุด 

แหล่งเรียนรู้และสื�อต่างๆ รอบตวั 

1.93 
     

ตวับ่งชี� ที� �.�  มีทกัษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียนและตั�งคาํถามเพื�อคน้ควา้หา

ความรู้เพิ�มเติม 

0.95 
     

ตวับ่งชี� ที� �.�  เรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่ม แลกเปลี�ยนความคิดเห็น เพื�อการเรียนรู้

ระหวา่งกนั 

0.93 
     

ตวับ่งชี� ที� �.�  ใชเ้ทคโนโลยใีนการเรียนรู้และนาํเสนอผลงาน 0.99      

***ภาพรวมผลประเมนิมาตรฐานที� �  4.80      

มาตรฐานที� �  ผู้เรียนมคีวามสามารถในการคดิอย่างเป็นระบบ คดิสร้างสรรค์ 

ตดัสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมสีต ิสมเหตุผล 

      

ตวับ่งชี� ที� �.� สรุปความคิดจากเรื�องที�อ่าน ฟังและดู และสื�อสาร โดยการพดูหรือ

เขียนตามความคิดของตนเอง 

1.96 
     

ตวับ่งชี� ที� �.� นาํเสนอวธีิคิด วธีิแกปั้ญหาดว้ยภาษาหรือวธีิการของตน 0.92      
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มาตรฐาน/ตวับ่งชี� คะแนน 
ระดบัคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช ้ ดี ดีมาก ดีเยี�ยม 

ตัวบ่งชี� ที�  �.� กําหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผล

ประกอบ 

�.�� 
     

ตวับ่งชี� ที� �.� มีความคิดริเริ�ม และสร้างสรรคผ์ลงานดว้ยความภาคภูมิใจ �.��      

***ภาพรวมผลประเมนิมาตรฐานที� �  �.��      

มาตรฐานที� 5  ผู้เรียนมคีวามรู้และทกัษะที�จาํเป็นตามหลกัสูตร       

ตวับ่งชี� ที� 5.1 ผลสมัฤทธิ� ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ ์     0.80      

ตวับ่งชี� ที� 5.2 ผลการประเมินสมรรถนะสาํคญัตามหลกัสูตรเป็นไปตามเกณฑ ์ 0.96      

ตวับ่งชี� ที� 5.3 ผลการประเมินการอ่าน คิดวเิคราะห์และเขียนเป็นไปตามเกณฑ ์ 2.00      

ตวับ่งชี� ที� 5.4  การทดสอบรวบยอดระดบัชาติเป็นไปตามเกณฑ ์ 0.69      

                                                                 ***ภาพรวมผลประเมนิมาตรฐานที� �  4.45      

มาตรฐานที� 6   ผู้เรียนมทีกัษะในการทาํงาน รักการทาํงาน สามารถทาํงาน

ร่วมกบัผู้อื�นได้และมเีจตคตทิี�ดต่ีออาชีพสุจริต 

      

ตวับ่งชี� ที� 6.1   วางแผนการทาํงานและดาํเนินการจนสาํเร็จ 1.99      

ตวับ่งชี� ที� 6.2   ทาํงานอยา่งมีความสุข มุ่งมั�นพฒันางาน และภูมิใจในผลงานของ

ตนเอง 

0.99 
     

ตวับ่งชี� ที� 6.3   ทาํงานร่วมกบัผูอื้�นได ้ 1.00      

ตวับ่งชี� ที� 6.4   มีความรู้สึกที�ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี�ยวกบัอาชีพที

ตนเองสนใจ 

1.00 
     

                                                       ***ภาพรวมผลประเมนิมาตรฐานที� �  4.98      

มาตรฐานที� 7  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที�อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผล 

      

ตวับ่งชี� ที�  �.�  ครูมีการกาํหนดเป้าหมายคุณภาพผูเ้รียนทั� งด้านความรู้ ทักษะ 

กระบวนการ สมรรถนะ และคุณลกัษณะที�พึงประสงค ์

0.92 
     

ตวับ่งชี� ที� �.�  ครูมีการวิเคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคลและใชข้อ้มูลในการวาง

แผนการจดัการเรียนรู้เพื�อพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียน 

0.97 
     

ตวับ่งชี� ที� �.�  ครูออกแบบและจดัการเรียนรู้ที�ตอบสนองความแตกต่างระหวา่ง

บุคคลและพฒันาการทางสติปัญญา 

1.82 
     

ตวับ่งชี� ที� �.�  ครูใชสื้�อและเทคโนโลยทีี�เหมาะสมผนวกกบัการนาํบริบทและภูมิ

ปัญญาของทอ้งถิ�นมาบูรณาการในการจดัการเรียนรู้ 

0.98 
     

ตวับ่งชี� ที�  �.�  ครูมีการวดัและประเมินผลที�มุ่งเน้นการพฒันาการเรียนรู้ของ

ผูเ้รียน ดว้ยวธีิการที�หลากหลาย 

0.93 
     

ตวับ่งชี� ที� �.�  ครูให้คาํแนะนาํ คาํปรึกษาและแกไ้ขปัญหาให้แก่ผูเ้รียนทั�งดา้น

การเรียนและคุณภาพชีวติดว้ยความเสมอภาค 

1.00 
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มาตรฐาน/ตวับ่งชี� คะแนน 
ระดบัคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช ้ ดี ดีมาก ดีเยี�ยม 

ตัวบ่งชี� ที�  �.�  ครูมีการศึกษา วิจัยและพฒันาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที�ตน

รับผิดชอบและใชผ้ล ในการปรับปรุงการสอน 

0.99 
     

ตวับ่งชี� ที� �.�  ครูประพฤติปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างที�ดีและเป็นสมาชิกที�ดีของ

สถานศึกษา 

0.95 
     

ตวับ่งชี� ที� �.�  ครูจดัการเรียนการสอนตามวิชาที�ไดรั้บมอบหมายเต็มเวลาเต็ม

ความสามารถ  

0.98 
     

                                                       ***ภาพรวมผลประเมนิมาตรฐานที� �  9.54      

มาตรฐานที� �  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที�อย่างมีประสิทธิภาพและ

เกดิประสิทธิผล 

      

ตวับ่งชี� ที� �.�  ผูบ้ริหารมีวสิยัทศัน์ ภาวะผูน้าํและความคิดริเริ�มที�เนน้การพฒันา

ผูเ้รียน 

0.97   
   

ตวับ่งชี� ที� �.�  ผูบ้ริหารใชห้ลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใชข้อ้มูลผลการ

ประเมินหรือ ผลการวจิยัเป็นฐานคิดทั�งดา้นวชิาการและการจดัการ 

1.86   
   

ตวับ่งชี� ที�  �.�  ผูบ้ริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที�

กาํหนดไวใ้นแผนปฏิบติัการ 

1.90   
   

ตวับ่งชี� ที�  �.�  ผูบ้ริหารส่งเสริมและพฒันาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการ

กระจายอาํนาจ 

1.90   
   

ตวับ่งชี� ที�  �.�  นักเรียน ผูป้กครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัด

การศึกษา 

0.80   
   

ตวับ่งชี� ที� �.�  ผูบ้ริหารใหค้าํแนะนาํ คาํปรึกษาทางวชิาการและเอาใจใส่การจดั

การศึกษาเตม็ศกัยภาพและเตม็เวลา 

1.90   
   

***ภาพรวมผลประเมนิมาตรฐานที� �  9.33      

มาตรฐานที� �  คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัตงิานตาม

บทบาทหน้าที�อย่างมปีระสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผล 

      

ตวับ่งชี� ที� �.� คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบติัหนา้ที�ตามระเบียบกาํหนด 2.00      

ตวับ่งชี� ที� �.� คณะกรรมการสถานศึกษากาํกบั ติดตาม ดูแลและขบัเคลื�อนการ

ดาํเนินงานของสถานศึกษาใหบ้รรลุผลสาํเร็จตามเป้าหมาย 

1.00    
  

ตวับ่งชี� ที� �.� ผูป้กครองและชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาสถานศึกษา 1.92      

***ภาพรวมผลประเมนิมาตรฐานที� �  4.92      

มาตรฐานที� 10 สถานศึกษามกีารจดัหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกจิกรรม

พฒันาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

      

ตวับ่งชี� ที� ��.� หลกัสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัทอ้งถิ�น 1.76      
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ปรับปรุง พอใช ้ ดี ดีมาก ดีเยี�ยม 

ตวับ่งชี� ที� ��.� จดัรายวิชาเพิ�มเติมที�หลากหลายให้ผูเ้รียนเลือกเรียนตามความ

ถนดั ความสามารถและความสนใจ 

1.75   
   

ตวับ่งชี� ที� ��.� จดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนที�ส่งเสริมและตอบสนองความตอ้งการ 

ความสามารถและความถนดัและความสนใจของผูเ้รียน 

0.90   
   

ตวับ่งชี� ที� ��.� สนบัสนุนใหค้รูจดักระบวนการเรียนรู้ที�ใหผู้เ้รียนไดล้งมือปฏิบติั

จริงจนสรุปความรู้ไดด้ว้ยตนเอง 

0.87   
   

ตวับ่งชี� ที� ��.� นิเทศภายใน กาํกบั ติดตามตรวจสอบและนาํผลไปปรับปรุงการ

เรียนการสอนอยา่งสมํ�าเสมอ 

1.91   
   

ตวับ่งชี� ที� ��.� จดัระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนที�มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึง

ผูเ้รียนทุกคน 

1.99   
   

***ภาพรวมผลประเมนิมาตรฐานที� �� 9.18      

มาตรฐานที� 11   สถานศึกษามกีารจดัสภาพแวดล้อมและการบริหารที�ส่งเสริมให้

ผู้เรียนพฒันาเตม็ศักยภาพ 

      

ตวับ่งชี� ที� ��.�  หอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ อาคารเรียนมั�นคง สะอาดและปลอดภยั 

มีสิ�งอาํนวยความสะดวก พอเพียง อยูใ่นสภาพแวดลอ้มร่มรื�น

และมีแหล่งเรียนรู้สาํหรับผูเ้รียน 

3.84   

 

  

ตัวบ่งชี� ที�  ��.�  จัดโครงการ กิจกรรมที� ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความ

ปลอดภยัของผูเ้รียน 

2.96   
 

  

ตวับ่งชี� ที� ��.�  จดัห้องสมุดที�ให้บริการสื�อและเทคโนโลยีสารสนเทศที�เอื�อให้

ผูเ้รียนเรียนรู้ดว้ยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

2.78   
 

  

                                                      ***ภาพรวมผลประเมนิมาตรฐานที� ��  9.58      

มาตรฐานที� 12 สถานศึกษามกีารประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที�

กาํหนดในกฎกระทรวง 

      

ตวับ่งชี� ที� ��.�   มีการกาํหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  1.00      

ตวับ่งชี� ที� ��.�   จดัทาํและดาํเนินการตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของ

สถานศึกษาที�มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

0.92    
  

ตวับ่งชี� ที�  ��.�   จดัระบบขอ้มูลสารสนเทศและใชส้ารสนเทศในการบริหาร

จดัการเพื�อพฒันาคุณภาพสถานศึกษา 

0.95    
  

ตวับ่งชี� ที� ��.�   ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา 

0.46    
  

ตวับ่งชี� ที� ��.�   นาํผลการประเมินคุณภาพทั�งภายในและภายนอกไปใชว้างแผน

พฒันาคุณภาพการศึกษา อยา่งต่อเนื�อง 

0.45    
  



รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2559 

79 

  

มาตรฐาน/ตวับ่งชี� คะแนน 
ระดบัคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช ้ ดี ดีมาก ดีเยี�ยม 

ตวับ่งชี� ที� ��.�   มีการจดัทาํรายงานประจาํปีที�เป็นรายงานการประเมินคุณภาพ

ภายใน                                                       

1.00    
  

***ภาพรวมผลประเมนิมาตรฐานที� ��  4.78      

มาตรฐานที� �� สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน  ให้สถานศึกษาเป็น

สังคมแห่งการเรียนรู้   

      

ตวับ่งชี� ที�  �3.� มีการสร้างและพฒันาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา และใช้

ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั�งภายในและภายนอกสถานศึกษา

เพื�อพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนและบุคลากรของสถานศึกษา 

รวมทั�งผูเ้กี�ยวขอ้ง 

4.80      

ตวับ่งชี� ที� �3.� มีการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ระหว่างบุคคลากรภายในสถานศึกษา

ระหวา่งสถานศึกษากบัครอบครัว ชุมชนและองคก์รที�เกี�ยวขอ้ง 

4.85      

***ภาพรวมผลประเมนิมาตรฐานที� ��  9.65      

มาตรฐานที� ��  การพฒันาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวสัิยทศัน์ ปรัชญา

และจุดเน้นที�กาํหนดขึ�น 

      

ตวับ่งชี� ที�  ��.� จัดโครงการ กิจกรรมที�ส่งเสริมให้ผูเ้รียนบรรลุตามเป้าหมาย

วสิยัทศัน์ ปรัชญาและจุดเนน้ของสถานศึกษา 

2.93      

ตวับ่งชี� ที� ��.�  ผลการดาํเนินงานส่งเสริมให้ผูเ้รียนบรรลุตามเป้าหมายวิสยัทศัน์ 

ปรัชญาและจุดเนน้ของสถานศึกษา 

1.83      

***ภาพรวมผลประเมนิมาตรฐานที� ��  4.76      

มาตรฐานที� 15 การจดักจิกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูป

การศึกษาเพื�อพฒันาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดบัคุณภาพสูงขึ�น    

      

ตวับ่งชี� ที� ��.� จดัโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื�อตอบสนองนโยบาย จุดเนน้ ตาม

แนวทางปฏิรูปการศึกษา  

2.85      

ตวับ่งชี� ที� ��.�  ผลการดาํเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 2.00      

***ภาพรวมผลประเมนิมาตรฐานที� �� 4.85      
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สรุปผลการประเมินและทิศทางการพฒันาในอนาคต 
 

ตารางที� � สรุปผลประเมนิคุณภาพภายใน ระดับประถม – มธัยมศึกษา 
 

มาตรฐาน คะแนน 
ระดบัคุณภาพ การประกนั 

(1-5) ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดมีาก ดเียี�ยม 

ด้านผู้เรียน         

มาตรฐานที� 1 ผูเ้รียนมีสุขภาวะที�ดี และมีสุนทรียภาพ �.��      มมีาตรฐาน 

มาตรฐานที� 2 ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที�พึง

ประสงค ์

�.��      มมีาตรฐาน 

มาตรฐานที� 3 ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที�พึงประสงค ์ �.��      มมีาตรฐาน 

มาตรฐานที�  4 ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิด

สร้างสรรคต์ดัสินใจ แกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีสติ สมเหตุผล 

�.��      มมีาตรฐาน 

มาตรฐานที� 5 ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะที�จาํเป็นตามหลกัสูตร �.��      มมีาตรฐาน 

มาตรฐานที� 6 ผูเ้รียนมีทกัษะในการทาํงาน รักการทาํงาน สามารถ 

ทาํงานร่วมกบัผูอื้�นไดแ้ละมีเจตคติที�ดี ต่ออาชีพสุจริต 

�.��      มมีาตรฐาน 

ด้านคุณภาพการจดัการศึกษา        

มาตรฐานที� 7 ครูปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ที�อยา่งมีประสิทธิภาพ

และเกิดประสิทธิผล 

�.��      มมีาตรฐาน 

มาตรฐานที� 8  ผูบ้ริหารปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ที�อยา่งมี 

ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 

�.��      มมีาตรฐาน 

มาตรฐานที� 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผูป้กครอง ชุมชน 

ปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ที�อยา่งมีประสิทธิภาพ

และเกิดประสิทธิผล 

�.��      มมีาตรฐาน 

มาตรฐานที� 10 คณะกรรมการสถานศึกษา และผูป้กครอง ชุมชน

ปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ที�อยา่งมีประสิทธิภาพและ

เกิดประสิทธิผล 

9.18      มมีาตรฐาน 

มาตรฐานที� 11 สถานศึกษามีการจดัสภาพแวดลอ้มและการบริหาร

ที�ส่งเสริมใหผู้เ้รียนพฒันาเตม็ศกัยภาพ 

9.58      มมีาตรฐาน 

มาตรฐานที� 12 สถานศึกษามีการประกนัคุณภาพภายในของ

สถานศึกษาตามที�กาํหนด ในกฎกระทรวง 

4.78      มมีาตรฐาน 

ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้        

มาตรฐานที� 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนบัสนุน  ให ้

สถานศึกษาเป็นสงัคมแห่งการเรียนรู้   

 

9.65      มมีาตรฐาน 
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ด้านอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา        

มาตรฐานที� 14 การพฒันาสถานศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมายตาม

วสิยัทศัน์ ปรัชญาและจุดเนน้ที�กาํหนดขึ�น 

4.76      มมีาตรฐาน 

ด้านมาตรการส่งเสริม        

มาตรฐานที� 15 การจดักิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน้ แนวทางการ

ปฏิรูปการศึกษาเพื�อพฒันาและส่งเสริมสถานศึกษา

ใหย้กระดบัคุณภาพสูงขึ�น    

4.85      มมีาตรฐาน 

รวมคะแนน 95.33      มมีาตรฐาน 

                                                                 ผลประเมนิในภาพรวมทั�ง �5 มาตรฐาน =     ��.��     มคุีณภาพระดบั     ดเียี�ยม 

ภาพรวมของมาตรฐานมีคุณภาพระดบัดี �3 มาตรฐานใน �5 มาตรฐาน ใช่  ไม่ใช่ และไม่มีมาตรฐานใดอยูใ่นระดบัปรับปรุง  ใช่ 

 ไม่ใช่     

        ในภาพรวมสถานศึกษาจดัการศึกษาขั�นพื�นฐาน       มมีาตรฐานการจดัศึกษา       ไม่มมีาตรฐานการจดัศึกษา   

หมายเหตุ ! ให้นําข้อมูลภาพรวมผลแต่ละมาตรฐาน จากตารางแจกแจง ( *** )  มากรอกเพื�อคาํนวณภาพรวมผลการประเมนิของสถานศึกษา 

 


