
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  



 

คาํนํา 

 

โรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี เป็นโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย                 

สังกดัสาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ  โรงเรียนจดัการเรียน

การสอนตามหลกัสูตรการศึกษาขั�นพื�นฐานที�สอดคล้องกบัการจดัการเรียนรู้ตามพระราชบญัญติั

การศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 และฉบบัแกไ้ขเพิ�มเติม พ.ศ. 2545 โดยยึดหลกัการ “ผูเ้รียนทุก

คนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได”้ โรงเรียนไดด้าํเนินการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 

ปรับเปลี�ยนวิธีการจดัการเรียนรู้  พฒันาและส่งเสริมด้านสุนทรียภาพตามความถนัดและความ

ตอ้งการ ตระหนกัในการอนุรักษพ์ลงังานและสิ�งแวดลอ้ม ที�เนน้การเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงทั�ง

ในและนอกหอ้งเรียน ควบคู่กนัไป มีการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ 

ส่งเสริมให้ครูใช้วิธีการวดัผลประเมินผลดว้ยวิธีการที�หลากหลาย เน้นให้ผูเ้รียน เรียนรู้ อยู่อย่าง

มีความสุข 

 

การจดัทาํรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจาํปีการศึกษา 2560 ฉบบันี�  เป็นผลมาจาก            

การดาํเนินงานในการจดัการเรียนรู้  การบริหารจดัการของโรงเรียนฯในทุกดา้น  ที�มีการดาํเนินงาน

ตามแผนปฏิบติัการประจาํปี ที�สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560-2564     

มีการประเมินผลการดาํเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาขั�นพื�นฐาน เพื�อการประกนัคุณภาพภายใน 

และมาตรฐานการศึกษามูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย  

 

โรงเรียนอสัสัมชัญธนบุรี ไดจ้ดัทาํรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจาํปีการศึกษา 2560  

และรายงานผลการจดัการศึกษาต่อหน่วยงานตน้สังกดัและหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อสร้างความ

เชื�อมั�นวา่การจดัการศึกษาของโรงเรียนเป็นไปตามเป้าหมายและมีการพฒันาอยา่งต่อเนื�อง และหวงั

เป็นอย่างยิ�งว่ารายงานฉบบันี�  จะเป็นส่วนหนึ� งในการนาํเสนอผลการดาํเนินการพฒันาการศึกษาของ

โรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี ต่อสาธารณะชนและหน่วยงานตน้สังกดั เพื�อการประกนัวา่โรงเรียนไดจ้ดั

การศึกษาที�มีคุณภาพตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาทุกประการ 

 

 

 

                                                                                                     (ภราดา ดร.วรียทุธ   บุญพราหมณ์) 

ผูอ้าํนวยการโรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี 
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บทที� �   
�.ข้อมูลทั�วไปของสถานศึกษา 

1.1 ประวตัิโรงเรียน 

โรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรีเป็นสถาบนัการศึกษาที�ก่อตั�งขึ�นเป็นลาํดบัที� 8 ในจาํนวน  

17 สถาบนัการศึกษาของมูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย ก่อตั�งเมื�อปี พ.ศ.2504 ดว้ยดาํริ

ของท่านภราดาผูใ้หญ่ที�ปรารถนาจะให้มีโรงเรียนของภราดาคณะเซนตค์าเบรียลในจงัหวดัธนบุรี

ขณะนั�น  เพื�อจดัการศึกษาให้แก่บุตรหลาน ดว้ยการฝึกฝนให้เป็นคนอ่านออก เขียนได ้คิดเลขเป็น 

และมีหลักศาสนาในการดาํเนินชีวิต ตามแนวทางของนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต         

ผูส้ถาปนาคณะเซนตค์าเบรียล  โดยคุณไถง  สุวรรณฑตั ซึ� งเป็นศิษยเ์ก่าโรงเรียนอสัสัมชญั เขตบางรัก  

ได้บริจาคที�ดิน 56 ไร่ 1 งาน 9 ตารางวา ให้แก่มูลนิธิฯ เพื�อสร้างโรงเรียน  กระทรวงศึกษาธิการ

อนุญาตให้ดาํเนินการเปิดทาํการสอนได้ตามใบอนุญาตที� 43 / 2504 ลงวนัที� 15 พฤษภาคม 2504 

และไดรั้บการรับรองวิทยฐานะเทียบเท่าโรงเรียนรัฐบาล เมื�อวนัที� 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2515  ทั�งนี�  

มูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทยไดแ้ต่งตั�งคณะภราดาหมุนเวยีนมาเป็นผูบ้ริหารโรงเรียน

ตั�งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั   

ปัจจุบนัโรงเรียนมีเนื�อที� �� ไร่  �� ตารางวา  มีอาคารเรียนที�ทนัสมยัและอาคารประกอบ

รวม �� หลัง ห้องเรียน ��� ห้อง และห้องประกอบการต่าง ๆ อาทิ ศูนยว์ิทยบริการ ห้องสมุด

ระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษา ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบติัการวิทยาศาสตร์ ห้องแนะแนว 

ห้องไฟฟ้า ห้องเรียนสีเขียว  ศูนย์ดนตรี ศูนย์กีฬา ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ศูนย์อาหาร  

นอกจากนั�นยงัมีสระว่ายนํ� าขนาดมาตรฐานโอลิมปิก สนามกีฬา � ช่องวิ�ง สนามฟุตบอลขนาด

มาตรฐาน สนามบาสเกตบอล สนามวอลเลยบ์อล ศูนยกี์ฬาในร่มและกลางแจง้  ห้องจดักิจกรรม  

และแหล่งเรียนรู้ อาทิ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน สนามเด็กเล่น  สวนสัตว ์สวนสมุนไพร  การ

จดัทาํปุ๋ยชีวภาพ  เรือนเพาะชาํ  ฯลฯ 

 โรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรีดาํเนินการเปิดการเรียนการสอนในระดบัชั�นประถมศึกษาปีที� � 

ถึงมธัยมศึกษาปีที� � (สหศึกษา)  ปัจจุบันภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ดาํรงตาํแหน่งผูรั้บ

ใบอนุญาต / ผูอ้าํนวยการ  

 

     �.�  ที�ตั�งสถานศึกษา 

            โรงเรียนอสัสัมช�ูัธนบุรี  ตั�งอยูที่� หมู่บา้นเศรษฐกิจ เลขที�   ��  ถนนอสัสัมชญั  แขวงบางไผ ่           

เขตบางแค กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย ์10160 โทรศพัท์   0-2807-9555–63 โทรสาร 0-2421-8119     

Website  www.act.ac.th 
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แผนที�การเดินทางมาโรงเรียนอสัสัมชัญธนุบรี 
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แผนผงัอาคารภายในโรงเรียนอสัสัมชัญธนบุรี 

�. อาคารเซนตค์าเบรียล (����)  

�. อาคารอิลเดอฟองโซ (����) 

�. อาคารอสัสมัชญั (����) 

�. อาคารเซนตแ์มรี�  (����) 

�. อาคารเซนตย์อแซฟ (����) 

�. อาคารเทิดเทพรัตน์ (����) 

�. อาคารรัตนบรรณาคาร (����) 

�. อาคารโดมสวนกาญจนา (����) 

�. อาคารราฟาแอล (����) 

��. อาคารหอประชุมหลุยส์ฯ (����) 

��. อาคารบา้นพกัภราดา (����) 

 

แผนผงัภายในโรงเรียนอสัสัมชัญธนบุรี 

��. อาคารยอห์นแมรี�  (����) 

��. อาคารมาร์ติน (����) 

��. อาคารเซนตแ์อนดรูว ์� (����) 

��. อาคารเซนตแ์อนดรูว ์ � (����) 

��. อาคารเซนตปี์เตอร์ (����) 

��. อาคารลวสุต (����) 

��. อาคารซ่อมบาํรุง (����) 

��. อาคารโกลเดน้จูบิลี� (����) 

��. อาคารอฒัจนัทร์ (����) 

��. อาคารศูนยก์ารเรียนรู้พลงังาน (2557) 

��. อาคารอเลก็ซิส มิวสิค (����) 

��. อาคาร ACT SPORT ARENA (2558) 
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     �.�    ขนาดของสถานศึกษา 

โรงเรียนอสัสัมช�ูัธนบุรี  เป็นโรงเรียนสหศึกษาขนาดใหญ่ ที�เปิดสอนในระดบั 

ประถมศึกษา   มธัยมศึกษาตอนตน้ และมธัยมศึกษาตอนปลาย  (ป.�-ม.�) 

 

1.4  เนื�อที� / อาคารสถานที�ของโรงเรียน 

ปัจจุบนัโรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี มีที�ดินจาํนวน 80 ไร่ 0 งาน 27 ตารางวา มีอาคาร 

เรียนจาํนวน  6  อาคาร    และอาคารประกอบ จาํนวน  1�  อาคาร  มีห้องเรียนและห้องประกอบอื�น 

รวมทั� งสิ� น ��� ห้อง  ประกอบด้วย  ห้องเรียนรวมและห้องเรียนย่อยจาํนวน  ��� ห้องเรียน   

ห้องเรียนประกอบจาํนวน  11� ห้อง  ห้องพกัครู �� ห้อง ห้องสํานักงาน 2� ห้องประชุม 16 ห้อง 

และหอ้งอื�น ๆ  223 หอ้ง   

 

1.5 การจัดหลกัสูตรและการเรียนการสอน    

มี � แผนการเรียนไดแ้ก่ แผนการเรียน IEP จดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตรของ

กระทรวงศึกษาธิการ แผนการเรียน BELL  แผนการเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ตามแนวทาง 

สสวท. และ สอวน. (STEM)   และแผนการเรียน English Program จัดการเรียนการสอนตาม

หลกัสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาองักฤษ  

 

        �.�  จํานวนบุคลากร   

         1.6.1 จาํนวนนกัเรียนแต่ละระดบัชั�น แยกตามเพศ และหลกัสูตรที�เปิดสอน ปีการศึกษา ����

โรงเรียนอสัสัมชัญธนบุรี มีจาํนวนนักเรียนในหลกัสูตรสามญั จาํนวน �,�55 คน และหลกัสูตร 

English Program จาํนวน �32 คน รวมทั�งสิ�น 5,287 คน ตามตารางต่อไปนี�  
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ตารางที�  �  แสดงจํานวนนักเรียนเฉลี�ยแต่ละระดับชั�น แยกตามเพศ และหลกัสูตรที�เปิดสอน  

ปีการศึกษา ��60 

ระดับชั�น 

สามัญ English Program รวม 

ชาย หญงิ รวม ชาย หญงิ รวม ชาย หญงิ รวม 

ป.� 222 136 358 31 29 60 253 165 418 

ป.� 201 121 322 30 21 51 231 142 373 

ป.� 217 153 370 27 32 59 244 185 429 

ป.� 240 162 402 30 25 55 270 187 457 

ป.� 262 163 425 35 21 56 297 184 481 

ป.� 262 166 428 33 25 58 295 191 486 

รวมระดับประถม 1,404 901 2,305 186 153 339 1,590 1,054 2,644 

ม.� 221 120 341 33 25 58 254 145 399 

ม.� 254 100 354 26 30 56 280 130 410 

ม.� 244 149 393 23 32 55 267 181 448 

รวมระดับ ม.ต้น 719 369 1,088 82 87 169 801 456 1,257 

ม.� 289 136 424 13 15 28 302 150 452 

ม.� 287 131 418 29 15 44 316 146 462 

ม.� 307 113 420 29 23 52 336 136 472 

รวมระดับ ม.ปลาย 883 380 1,262 71 53 124 954 432 1,386 

รวมทั�งสิ�น 3,006 1,650 4,655 339 293 632 3,345 1,942 5,287 

ข้อมูล ณ �� มิถนุายน ���� 

งานทะเบียนธุรการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประเมนิตนเอง ปีการศึกษา 2560 

6 
 

ตารางที� �  เปรียบเทยีบจํานวนนักเรียนรวมแต่ละระดับชั�น ปีการศึกษา 2558-2560 

ระดับชั�น 
ปีการศึกษา 

2558 2559 25�� 

ป.1 413 372 418 

ป.2 442 418 373 

ป.3 468 450 429 

ป.4 461 471 457 

ป.5 478 473 481 

ป.6 479 488 486 

รวมระดับประถม 2,741 2,672 2,644 

ม.1 464 423 399 

ม.2 426 457 410 

ม.3 431 427 448 

รวมระดับ ม.ต้น 1,321 1,307 1,257 

ม.4 497 479 452 

ม.5 444 477 462 

ม.6 480 428 472 

รวมระดับ ม.ปลาย 1,421 1,384 1,386 

รวมทั�งสิ�น 5,483 5,363 5,287 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประเมนิตนเอง ปีการศึกษา 2560 

7 
 

ตารางที� � เปรียบเทยีบจํานวนนักเรียนแยกตามแผนการเรียน ปีการศึกษา 2558-2560 

ระดบัชั�น 
แผนการเรียนสามญั English Program รวม 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

ป.� 353 312 358 60 60 60 413 372 418 

ป.� 384 358 322 58 60 51 442 418 373 

ป.� 410 391 370 58 59 59 468 450 429 

ป.� 404 416 402 57 55 55 461 471 457 

ป.� 419 414 425 59 59 56 478 473 481 

ป.� 419 429 428 60 59 58 479 488 486 

รวมระดับประถม 2,389 2,320 2,305 352 352 339 2,741 2,672 2,644 

ม.� 404 365 341 60 58 58 464 423 399 

ม.� 369 399 354 57 58 56 426 457 410 

ม.� 380 374 393 51 53 55 431 427 448 

รวมระดับ ม.ต้น 1,153 1,138 1,088 168 169 169 1,321 1,307 1,257 

ม.� 441 431 424 56 48 28 497 479 452 

ม.� 391 423 418 53 54 44 444 477 462 

ม.� 437 379 420 43 49 52 480 428 472 

รวมระดับ ม.ปลาย 1,269 1,233 1,262 96 151 124 1,365 1,384 1,386 

รวมทั�งสิ�น 4,811 4,691 4,655 616 672 632 5,427 5,363 5,287 
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ตารางที� �  แสดงการเปรียบเทยีบจํานวนนักเรียนแยกเพศ ปีการศึกษา ����-���� 

ปีการศึกษา 
สามญั English Program รวมทั�งสิ�น 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

���� 3,267 1,541 378 292 3,645 1,833 

���� 3,105 1,586 373 299 3,478 1,885 

���� 3,006 1,650 339 293 3,345 1,942 

 

ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื�นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (O-NET) 
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1.6.2 จาํนวนบุคลากร แยกตามเพศ  ศาสนา และวฒิุการศึกษา ในปีการศึกษา ���� 

ตารางที� � แสดงจํานวนบุคลากร แยกตามเพศ  ศาสนา และวุฒิการศึกษา ปีการศึกษา ���� 

ประเภทของบุคลากร 

เพศ ศาสนา ระดบัการศึกษาสูงสุด อายุ

จริง

โดย

เฉลี�ย 

อายุงาน

โดย

เฉลี�ย 

ชาย หญิง รวม พุทธ คริสต์ อื�น ๆ รวม 

ตํ�า

กว่า 

ป.ตรี 

ป.

ตรี 

สูง

กว่า 

ป.ตรี รวม 

ผูอ้าํนวยการ � � � � � � � � � � � 51 � 

ผูช่้วยผูอ้าํนวยการ � � � � � � � � � � � �� ��.�� 

หวัหนา้แผนก  � � � � � � � � � � � ��.�� ��.�� 

หวัหนา้งาน �� �� �� �� � � �� � �� �� �� ��.�� ��.�� 

ครูผูส้อน �� ��� ��� ��� �� � ��� � ��� �� ��� ��.�� �� 

ครูสนบัสนุนการสอน 5 13 18 13 4 1 18 0 16 2 18 47.84 18.62 

บุคลากรทางการศึกษา 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 29 5 

รวมครูไทย 96 185 281 238 37 6 281 0 214 67 281 45.58 15.22 

ครูต่างชาติ 51 36 87 0 28 59 87 0 77 10 87 31.90 3.46 

เจา้หนา้ที� 28 38 66 59 6 1 66 8 54 4 66 34.40 4.80 

พนกังาน 38 85 123 122 1 0 123 119 4 0 123 46.22 12.17 

รวมต่างชาติ เจ้าหน้าที พนักงาน 117 159 276 181 35 60 276 127 135 14 276 37.51 6.81 

รวมทั�งสิ�น 213 344 557 419 72 66 557 127 349 81 557 42.24 11.38 

                 
         

ขอ้มูล ณ 10 มิถุนายน ���� 
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 บุคลากรต่างชาติ จาํนวนรวม �� คน แยกตามสัญชาติได ้ตามตารางต่อไปนี�  

ตารางที� � แสดงจาํนวนบุคลากรต่างชาติ ประจาํปีการศึกษา ���� 

Native Speakers Non-Native Speakers 

อเมริกนั 13 ฟิลิปปินส์ 37 สวสิเซอร์แลนด ์ 2 

องักฤษ 17 จีน 3 ลิทูเนีย 1 

ออสเตรเลีย 2 อินเดีย 3 ไนจีเรีย 2 

แคนาดา 1 เคนยา่ 1 ไอร์แลนด ์ 2 

นิวซีแลนด์ 1 ปากีสถาน 1 แอฟริกาใต ้ 1 

รวม Native �� รวม Non-Native �� 
งานบคุคล 

 

 

ตารางที�  �  เปรียบเทยีบจํานวนบุคลากร ปีการศึกษา 2558-2560 

ประเภทของบุคลากร 
ปีการศึกษา เพิ�ม/ลด จากปีที�ผา่นมา (คน) 

2558 2559 2560 2558 2559 2560 

ผูอ้าํนวยการ 1 1 1 0 0 0 

ผูช่้วยผูอ้าํนวยการ 8 7 7 0 -1 0 

หวัหนา้แผนก  10 8 8 1 -2 0 

หวัหนา้งาน 31 30 33 1 -1 3 

ครูผูส้อน 221 222 213 -8 1 -9 

ครูสนบัสนุนการสอน 21 18 18 0 -3 0 

บุคลากรทางการศึกษา 1 1 1 0 0 0 

รวมครูไทย 293 287 281 -6 -6 -6 

ครูต่างชาติ 82 88 87 -4 6 -1 

เจา้หนา้ที� 59 63 66 5 4 3 

พนกังาน 124 123 123 3 -1 0 

รวมต่างชาต ิเจ้าหน้าท ีพนักงาน 265 274 276 4 9 2 

รวมทั�งสิ�น 558 559 557 -2 1 -2 
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1.6.3  จาํนวนผูบ้ริหาร และผูร่้วมบริหาร  ปีการศึกษา 2560 

 

�.�  แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 

ปรัชญาโรงเรียนอสัสัมชัญธนบุรี 

จุดหมายของชีวติ คือ การรู้จักสัจธรรม ความจริง 

และการเข้าถึงธรรมอนัสูงส่ง อนัเป็นบ่อเกดิแห่งชีวติ 

หมายถึง การจดัการศึกษาที�มุ่งเน้นให้นกัเรียนยึดมั�นในศาสนาที�นกัเรียนนบัถือ โดยตั�งมั�น

อยู่ในคุณธรรมและจริยธรรม ซึ� งเป็นสิ� งสําคัญในการดํารงชีวิต มีความรับผิดชอบต่อตนเอง 

ครอบครัวชุมชนและสังคม สามารถอยูใ่นสังคมอยา่งมีความสุขทั�งกายและใจ มีความกตญั�ูกตเวที 

เอื�อเฟื� อเผื�อแผ ่ซื�อสัตยสุ์จริต เคารพในกฎระเบียบและวนิยัของโรงเรียน และกฎหมายของประเทศ 
 

คติพจน์ 

วริิยะ อุตสาหะ นํามาซึ�งความสําเร็จ ( LABOR OMNIA VINCIT ) 

หมายถึง การมุ่งพฒันานกัเรียนทั�งทางดา้นร่างกาย จิตใจ สติ ปัญญา อารมณ์และสังคม เพื�อให้

นกัเรียนมีความขยนัหมั�นเพียร มีความพยายามที�ไม่ยอ่ทอ้ต่อความลาํบาก กลา้คิดกลา้ทาํ กลา้พูด กลา้

แสดงออก เพื�อสามารถนําสิ� งต่างๆ ที�ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาํวนั และอยู่ในสังคมได ้       

อยา่งมีความสุข 
 

ตารางที� � แสดงจํานวนผู้บริหารและผู้ร่วมบริหาร ปีการศึกษา ��60 

ชื�อ - นามสกลุ  วุฒิการศึกษา จากสถาบัน ศาสนา อายุ บรรจุเมื�อ ตาํแหน่ง/หน้าที� 

ภราดา ดร.วรียทุธ บุญพราหมณ์ ปริญญาเอก มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั คริสต ์ 51 2/5/2550 ผูอ้าํนวยการและอาจารยใ์หญ่  

ภราดาอรุณ เมธเศรษฐ ปริญญาโท Indiana State University, USA คริสต ์ 73 
18/5/2553 อธิการ และดูแลระดบัประถม 

ภราดาสุนนัท ์โยธารักษ ์ ปริญญาโท University of Wollongong คริสต ์ 65 16/5/2554 ที�ปรึกษา 

ภราดาพีรพงศ ์ดาราไทย ปริญญาโท มหาวทิยาลยับูรพา คริสต ์ �3 �/�/���� ที�ปรึกษาฝ่ายปกครอง 

มาสเตอร์สมบติั  บุญสาพิพฒัน์ ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั พทุธ 55 28/7/2535 หวัหนา้ฝ่ายปกครอง 

มิสวรนุช   รัตนจรัสโรจน ์ ปริญญาโท ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร พทุธ 54 18/1/2531 หวัหนา้ฝ่ายธุรการ-การเงิน   

มาสเตอร์เศกศกัดิ�   นิติวฒันานนท ์ ปริญญาตรี ม. สุโขทยัธรรมาธิราช  คริสต ์ 56 �/�/���� หวัหนา้ฝ่ายบริหารทั�วไป 

มาสเตอร์วศิิษฐ ์ ใจมั�น ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั พทุธ 5� 22/7/2535 หวัหนา้ฝ่ายอาคารสถานที� 

มาสเตอร์สนัติ ศรีเครือแกว้ ปริญญาโท มหาวทิยาลยัศรีปทุม คริสต ์ 4� ��/��/���� หวัหนา้ฝ่ายกิจกรรม 

มาสเตอร์ยทุธพงษ ์วงศเ์มืองสรรค ์ ปริญญาโท ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร พทุธ �� ��/��/���� หวัหนา้ฝ่ายวชิาการ 

       มิสรื�นจิต ใจมั�น ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั พทุธ 50 ��/��/���� หวัหนา้สาํนกัผูอ้าํนวยการ 
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อตัลกัษณ์ 

ผูเ้รียนยดึมั�นสัจธรรม มีวริิยะอุตสาหะ รับผิดชอบต่อสังคม 
 

เอกลกัษณ์ 

ผูเ้รียนมีความสามารถดา้นสุนทรียภาพ (ศิลปะ ดนตรี กีฬา) 
 

นโยบาย ของโรงเรียนอสัสัมชัญธนบุรี 

1. พฒันาเด็กนักเรียนครบทุกดา้น คือ การพฒันาสติปัญญาร่างกาย ความเป็นผูน้าํมีระเบียบ

วนิยั  รักษาความสะอาดและอนุรักษสิ์�งแวดลอ้ม 

2. ปลูกฝังความรักต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษตัริย ์อนัเป็นวิถีชีวิตของคนไทยในระบอบ 

ประชาธิปไตยรู้จกัรักษาศิลปวฒันธรรมและคงไวซึ้� งประเพณีต่าง ๆ ที�ดีงามของชาติ 

3. เน้นความดีเลิศทางวิชาการ การเจนจดัทางภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์       

และ จริยศึกษา 

4. เน้นการปฏิบติัและการปลูกฝังค่านิยมของการเคารพในสิทธิต่อกนัและกนั การมีความคิด 

สร้างสรรค ์การผนึกกาํลงัทาํความดีและการร่วมพฒันาชุมชนที�ตนอาศยัอยู ่
 

คําขวญั  

วนิยัดี กีฬาเด่น เนน้คุณธรรม นาํวชิาการ 

วสัิยทัศน์ 

                  “  โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  จัดการศึกษาตามทิศทางการศึกษาแนวมงฟอร์ต  

พัฒนาอัจฉริยภาพผู้ เรียนเต็มตามศักยภาพ  สื�อสารภาษาสากล สร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษา 

ด้วยมาตรฐานคุณภาพสากล ” 

 

พนัธกจิ 

1. จดัการศึกษาตามทิศทางการจดัการศึกษาในแนวมงฟอร์ต 

2. ยกระดบัคุณภาพการศึกษาโรงเรียนใหมี้มาตรฐานสากล 

3. พฒันาการบริหารทรัพยากรมนุษยข์องโรงเรียนเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

4. ส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือกบับุคคล หน่วยงานและองคก์รทุกภาคส่วนในการพฒันา

การศึกษาของโรงเรียน 

5. ยกระดบัการพฒันาอจัฉริยภาพผูเ้รียนเตม็ตามศกัยภาพ 

6. พฒันาระบบการสร้างสรรคน์วตักรรมการศึกษา 
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เป้าหมาย 

1. โรงเรียนมีการจดัการศึกษาใหบ้รรลุตามทิศทางการจดัการศึกษาในแนวมงฟอร์ต 

2. ผูเ้รียนมีคุณภาพมาตรฐานสากลและมีผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนสูงขึ�น 

3. โรงเรียนมีระบบการบริหารจดัการสู่ความเป็นเลิศอยา่งย ั�งยนื 

4. การบริหารทรัพยากรมนุษยเ์ป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

5. โรงเรียนมีเครือข่ายความร่วมมือต่างๆกบัทุกภาคส่วนทั�งภายในและภายนอกประเทศ  

เพื�อยกระดบัการพฒันาคุณภาพการศึกษา 

6. ผูเ้รียนมีการพฒันาอจัฉริยภาพไดเ้ตม็ตามศกัยภาพที�มีประสิทธิภาพ 

7. ผูเ้รียนสร้างสรรคน์วตักรรมการศึกษาที�มีคุณภาพ 

 

 
งานนโยบายและแผนฯ 
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�.  สภาพของโรงเรียนอสัสัมชัญธนบุรี 

�.�  ความสําเร็จและความภาคภูมิใจของโรงเรียนอสัสัมชัญธนบุรี 

ในปีการศึกษา ���� โรงเรียนมีผลงานที�สร้างชื�อเสียง ทั�งในส่วนของ สถาบนั บุคลากร  

และนกัเรียน  ตามตารางต่อไปนี�    
 

2.1.1 ผลงานของสถาบัน  

 

ตารางที� �  แสดงผลงานของสถาบันในปีการศึกษา ��60 

ลาํดบั ผลงาน จากหน่วยงาน ระดบัผลงาน 

� ได้รับรางวลัสถานศึกษาดีเด่นด้านพลงังาน   “Thailand 

Energy Award 2017”  โรงเรียนยอดเยี�ยมดา้นการ

อนุรักษพ์ลงังานและสิ�งแวดลอ้ม ระดบั � ดาว � สมยั

ติดต่อกนั    

การไฟฟ้านครหลวง ประเทศ 

� ชนะเลิศอันดับ � รางวลั “เพชรนํ� าเอก”  โล่พระราชทานฯ   

สถานศึกษา ”ต้นแบบเครือข่ายกรุงเทพฯ สีเขียว”  จาก

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

สาํนกังานสิ�งแวดลอ้ม ประเทศ 

� ได้รับการยกย่องให้ เป็นสถานศึกษาที� ส่งเสริมและ

สนับสนุนโครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย   

กระทรวงวฒันธรรม ประเทศ 

� รางวลัโรงเรียนมัธยมเครือข่ายดีเด่น ปีการศึกษา ���� 

ไดรั้บสนบัสนุนเป็นทุนการศึกษาจาํนวน �.� ลา้นบาท 

สถาบนัปัญญาภิวฒัน์ 

 

ทั�วไป 

5 ไดรั้บการรับรองโครงการอาหารปลอดภัย (Food Safety) 

เป็นปีที� 6 

กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์

กระทรวงสาธารณสุข 

ทั�วไป 

6 ผลงานด้านกฬีาฟุตบอล   

�) ชนะเลศิ รุ่นอาย ุ�� ปี  ฟุตบอลรายการ ชา้ง จูเนียร์คพั 2017  

รอบคดัเลือกโซนกรุงเทพฯและปริมณฑล 

บริษทั ชา้งอินเตอร์เนชั�น

แนลจาํกดั 

จงัหวดั 

 

�) ชนะเลิศ รุ่นอาย ุ�� ปี  ฟุตบอลรายการ ชา้ง จูเนียร์คพั 2017  

รอบประเทศ  

บริษทั ชา้งอินเตอร์เนชั�น

แนลจาํกดั 

ประเทศ 

 

�) ชนะเลศิ รุ่น �� ปี ฟุตบอล  Coke Cup 2017 รอบ

คดัเลือกภาคตะวนัตก   

Coke ประเทศ 

�) ชนะเลศิ รุ่น �2 ปี  และรุ่น �� ปี ฟุตบอล  กรมพลศึกษา   กรมพลศึกษา ประเทศ 

5) ชนะเลศิ รุ่นอาย ุ�� ปี  ฟุตบอลรายการทหารอากาศ   ทหารอากาศ ประเทศ 
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ตารางที� �  แสดงผลงานของสถาบันในปีการศึกษา ���� (ต่อ) 

งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศและฝ่ายบริหารทั�วไป 
                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลาํดบั ผลงาน จากหน่วยงาน ระดบัผลงาน 

�) ชนะเลิศ รุ่น 13 ปี  และ �� ปี  ฟุตบอล  ลีกเยาวชน

แห่งชาติ   

การกีฬาแห่งประเทศไทย ประเทศ 

7 ผลงานด้านกฬีาบาสเกต็บอล   

�) 

 

ชนะเลศิ รุ่นอาย ุ�� ปี  บาสเกตบอลรายการ  Sponsor 

ภาคนครหลวง    

Sponsor จงัหวดั 

 

�) ชนะเลิศ รุ่น �� ปี บาสเกตบอลรายการ กีฬาธนาคาร

โรงเรียน ธนาคารออมสิน  

ธนาคารออมสิน จงัหวดั 

�) ชนะเลิศ รุ่น 15 ปี D1 และ รุ่น �� ปี D2  บาสเกตบอล

รายการ Sponsor 2017  

Sponsor ประเทศ 
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ตารางที� �� แสดงการทาํความร่วมมือระหว่างโรงเรียนอสัสัมชัญธนบุรีกบัหน่วยงานภายนอก 

Memorandum of Understanding (MoU)  ประจําปีการศึกษา ���� 

ปีการศึกษา ทาํความร่วมมือกบั รายการ 

���� Oak Hill School และ University of Oregon, 

USA  (ต่อเนื�อง) 

ความร่วมมือเพื�อแลกเปลี�ยนครูและนกัเรียน English 

Program    

���� สโมสรบาสเก็ตบอลไฮเทค พฒันานกักีฬาบาสเก็ตบอลโครงการพิเศษ (ต่อเนื�อง) 

2555 โรงพยาบาลวชิยัเวชอินเตอร์เนชั�นแนล 

(ต่อเนื�อง) 

โครงการส่งเสริมสุขภาพ กีฬา และการออก 

กาํลงักายเพื�อความเป็นเลิศ   

2555 

 

คณะดุริยางคศาสตร์มหาวทิยาลยัศิลปากร 

(ต่อเนื�อง) 

ส่ ง เส ริ ม แ ล ะ พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ นั ก เรี ย น  ที� มี

ความสามารถพิเศษดา้นดนตรี  

2555 ศูนยป์ฏิบติัการวศิวกรรมพลงังานและ 

สิ�งแวดลอ้มกาํแพงแสน มหาวทิยาลยั 

เกษตรศาสตร์ (ต่อเนื�อง) 

ร่วมมือด้านพลังงานทดแทน ในโครงการพัฒนา

เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเกษตร ชลประทาน-

อาหารและสิ�งแวดลอ้ม   

2555 สโมสรเมืองทองยไูนเตด็ (ต่อเนื�อง) พฒันานกักีฬาฟุตบอลโครงการพิเศษ    

2556 คณะวทิยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

(ต่อเนื�อง)   

ร่วมมือทางวิชาการ โครงการความร่วมมือทาง

วชิาการ ดา้นวทิยาศาสตร์  

2556 สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี(สสวท)  (ต่อเนื�อง) 

ร่วม มื อใน การจัดตั� งศูน ย์พ ัฒ น าอัจ ริยภาพ ท าง

วทิยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ระดบัประถมศึกษา    

���� มหาวทิยาลยัครุศาสตร์กวา่งซี   เมืองกุย้ 

หลินและวทิยาลยัฉายจิง เมืองหนานนิง 

มณฑลกวา่งซี  สาธารณรัฐประชาชนจีน  

(ต่อเนื�อง) 

ร่ว ม มื อ ท าง วิ ช าก าร เพื� อ พัฒ น าง าน ก ารส อ น

ภาษาจีน กบั เพื�อแลกเปลี�ยนครูผูส้อน  จดักิจกรรม

การเรียนการสอนเพื�อพฒันานกัเรียน และแลกเปลี�ยน

วฒันธรรมระหวา่งกนั  

���� โรงเรียนถ่งจี�   เมืองเซี�ยงไฮ ้สาธารณรัฐ 

ประชาชนจีน (ต่อเนื�อง) 

ร่วมมือทางวิชาการเพื�อแลกเปลี�ยนดา้นภาษาจีน และ

วฒันธรรม  

���� มหาวทิยาลยัอสัสัมชญั (ต่อเนื�อง) ข้อ ต ก ล ง ร่ ว ม มื อ ท าง วิ ช าก าร กับ  เพื� อ พัฒ น า            

ดา้นวชิาการ  และการศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษา   

���� คณะวทิยาศาสตร์  มหาวทิยาลยัมหิดล  

(ต่อเนื�อง)  

ร่วมมือทางวิชาการกับ และการให้โควตาศึกษาต่อ

ระดับปริญญ าตรีวิทยาศาสตร์บัณ ฑิ ตหลักสูตร

นานาชาติ   
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ปีการศึกษา ทาํความร่วมมือกบั รายการ 

���� มหาวทิยาลยัยวี�ซี เมืองคุณหมิง Yuxi 

Normal University (YXNU)  สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน (ต่อเนื�อง) 

ร่วมมือทางวิชาการ ในการจดัการเรียนสอนภาษาจีน

และแลกเปลี�ยนครูและวฒันธรรม  

���� โรงเรียนประถมถางหู เมืองเฉิงตู  

( Shuangliu District Tanghu Elementary 

School) สาธารณรัฐประชาชนจีน  

ร่วมมือทางวชิาการแลกเปลี�ยนวฒันธรรมไทย-จีน 

2560 โรงเรียนประถมซินตูอีจงสือเยี�ยน   

เฉิงตู (The Experimental School Attached to 

No.1 Middle School of Xindu) สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน  

ร่วมมือทางวชิาการแลกเปลี�ยนวฒันธรรมไทย-จีน 

2560 โรงเรียนมธัยมชวนซือ ตา้วา่นต๋า        

เมืองเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน 

ร่วมมือทางวชิาการแลกเปลี�ยนวฒันธรรมไทย-จีน 

���� มหาวทิยาลยัสตรีกกัขชูุอิน  

(Gakushuin Women’s Coolege)   

 

ร่วมมือทางวชิาการ ในการจดัการเรียนการสอน 

ภาษาญี� ปุ่ น  ให้กับนัก เรียนแผนการเรียนศิลป์ -

ภาษาญี�ปุ่นระดบัชั�นมธัยมศึกษาตอนปลาย 

���� Internation Education Services (IES) 

Department for Education and Child 

Development (DECD) South Australia 

ร่วมมือทางวิชาการ ในการจัดการเรียนการสอน

ภาษาองักฤษใหก้บันกัเรียน English Program 

���� บริษทัชา้งอินเตอร์เนชั�นแนล จาํกดั 

 

ร่วมมือทางด้านกีฬาฟุตบอล ให้การสนับสนุน ทีม

ฟุตบอล โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุ รีและสโมสร

อสัสัมชญัยไูนเตด็ 

���� คณะนิเทศศาสตร์ มหาวทิยาลยักรุงเทพ ร่วมมือในการพฒันานกัเรียนแผนการเรียนสหศิลป์

คอมพิวเตอร์ 
งานประชาสมัพนัธ์และสารสนเทศ 
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2.1.2 ผลงานของครู 

2.1.2.1 ผลงานครูที�ไดรั้บรางวลัและไดรั้บการยกยอ่งจากหน่วยงานภายนอก 

ตารางที� �� แสดงผลงานครูที�ได้รับรางวลัและได้รับการยกย่องจากหน่วยงานภายนอก 
 

ลาํดบั ชื�อ-สกลุ รางวลั/ผลงาน 
สถาบัน / องค์กร / 

หน่วยงาน 
ระดบัผลงาน 

1 

2 

� 

� 

ม.วศิิษฐ ์ใจมั�น 

ม.บณัดิษ คุณาบุตร 

ม.บุญสร้าง อิสรเสนา ณ อยธุยา 

ม.เขมพาสน์  จาดกอ้น 

คณะทาํงานดีเด่นดา้นอนุรักษ์

พลงังานและสิ�งแวดลอ้ม 

“Energy Mind Team Award “    

การไฟฟ้านครหลวง ประเทศ 

� มิสนงนุช  เอกตระกุล รางวลัผลงานวจัิย  ระดับดี มูลนิธิคณะเซนตค์า -

เบรียลแห่งประเทศไทย 

โรงเรียนใน

เครือฯ 

� ม. นที   กลิ�นสุคนธ์  เป็นผู้ตัดสินกฬีาปีนหน้าผา 

รายการ Bangkok Series 

ASEAN Climbing Circuit 2017 

สมาคมกีฬาปีนหนา้ผา

แห่งประเทศไทย 

ประเทศ 

� 

 

ม.อรรถพร เลิศมาลยัพร 

 

เป็นผู้เล่นทมีบาสเกตบอล

จงัหวดันครราชสีมา เขา้ร่วม

การแข่งขนักีฬาแห่งชาติ        

ครั� งที� �� "สงขลาเกมส์" 

ประจาํปี ����   

สโมสรบาลเกตบอล

จงัหวดันครราชสีมา 

ประเทศ 

� ม.วฒันา  สุทธิสินธ์ุ เป็นผู้เล่นทมีบาสเกตบอล

จงัหวดันครราชสีมา เขา้ร่วม

การแข่งขนักีฬาแห่งชาติ ครั� งที� 

�� "สงขลาเกมส์" ประจาํปี ����   

ผู้ฝึกสอนยอดเยี�ยม จากการ

แข่งขนับาสเกตบอลรายการ

บาสเกตบอลนกัเรียน สพฐ. 

Sponsor ����   รุ่นอายไุม่เกิน 

�� ปี (ดิวชิั�น �) 

สาํนกังาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั�นพื�นฐาน 

ร่วมกบั สปอนเซอร์ 

ประเทศ 

งานบคุคล 
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�.�.�.�  ผลงานครูที�ปฏิบัติหน้าที�อื�นทั�งภายในและภายนอก 

ตารางที� ��  ผลงานครูที�เป็นวทิยากรทั�งภายในและภายนอก   ปีการศึกษา ���� 

ลาํดบั ชื�อ - สกลุ รายการเป็นวทิยากร สถาบัน / องค์กร / หน่วยงาน 

1 ภราดา ดร.วีรยทุธ   บุญพราหมณ์ น โ ย บ า ย ก า ร พ ัฒ น า โ ร ง เ ร ี ย น         

ปีการศึกษา 2560 

โรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี 

2 ม.สันติ   ศรีเครือแกว้ 

  

ก ารจัดก ารบ ริห ารคุ ณ ภ าพ โด ยรวม    

TQM Best Practices 

คณะครูพิเศษศูนยด์นตรี

โรงเรียนอสัสัมชญัศรีราชา 

การนํามาตรฐานสากล ตามเกณฑ์การ

ประเมิน TQA (Thailand Quality Award) 

สู่การพฒันาองคก์ร 

สาํนกัมาตรฐานและ

ประกนัคุณภาพการศึกษา 

ฝ่ายการศึกษา อคัรสังฆมณฑล  

กรุงเทพฯ 

3 มิสวรนุช   รัตนจรัสโรจน์ คณะกรรมการวิเคราะห์และให้คาํแนะนาํ

ระบ บ ก ารเงิน แล ะ งบ ป ระม าณ ข อ ง

โรงเรียน 

โรงเรียนอสัสัมชญั

พาณิชยการ 

4 มิสอจัฉรา   จนัหา คณะกรรมการสังเคราะห์ข้อมูลจากการ

สํารวจระบบนิเทศของโรงเรียนในเครือ

มูลนิธิฯ 

มูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียล

แห่งประเทศ 

5 ม.ผดุงศกัดิ�   แสงสวงค ์ การรีไซตภ์าพดว้ยโปรแกรม Photoscape 

 

โรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี 

6 

7 

8 

ม.ฐิติวชัร์  เชื�อสาย 

ม.ธรรมนูญ เป้าทอง 

ม.กิตติ  โฆษะธรรมกลู 

การใช้งานอุปกรณ์ LED Touch Screen   

Sharpแก่  บุคลากรระดับชั� น  ป .4 และ      

ป.5-ป.6 EP 

โรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี 

9 

10 

11 

มิสอารญา  พุทธสาร 

มิสณภชัชา   กลิ�นทอง 

มิสจารุรัศม ์ฉํ�าจิตร 

การใชง้านระบบสารสนเทศของโรงเรียน 

(SWIS) แก่บุคลากรใหม่ ปีการศึกษา 2560 

โรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี 

�� มิสศศิธร ศิริสัมปทา 

  

การอบรม เรื�องทาํอยา่งไรเมื�อคอมฯ ชา้ โรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี 

การอบรม เรื�องการกูไ้ฟล์ด้วยโปรแกรม 

Recuva   

โรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี 

การดาวน์โหลดไฟล์จาก Youtube ผ่าน

เวบ็ไซตต่์างๆ 

โรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี 
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ตารางที� ��  ผลงานครูที�เป็นวทิยากรทั�งภายในและภายนอก   ปีการศึกษา ���� (ต่อ) 

ลาํดับ ชื�อ - สกุล รายการเป็นวิทยากร สถาบัน / องค์กร / หน่วยงาน 

�� 

�� 

�� 

ม.พงษกิ์จ   เจริญพร 

มิสเบญจวรรณ   ทา้วเขื�อน 

มิสศิริรัตน์   ธรรมครูปัทม ์

การอบรมเรื� อง “ระบบการสอบเข้า

มหาวิทยาลัย Thai University Central 

Admission System”  (TCAS) 

โรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี 

�6 

�7 

ม.สันติ วงษพ์นัธ์ุ 

มิสกตญั�ู นนัทิวฒันโภคิน 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื� อง การจัด

กิจกรรมการเรียนรู้เพื�อพัฒนาทักษะ  

การคิด 

 มหาวทิยาลยัราชภฏั

นครปฐม 

18 ม.กรกช   โชติสงฆ ์ การอบ รม  เรื� องการใช้วิท ยุ สื� อส าร 

เพื�อให้เกิดประสิทธิภาพในการทาํงาน

และความมั�นใจอยา่งสูงสุด 

บุคลากร ฝ่ายกิจกรรม 

19 ม.เทิดพล   วงษรั์กษา  แลกเปลี�ยนเรียนรู้การจดัการเรียนการ

สอนที�พฒันาทกัษะ 3R X 8C 

โรงเรียนอสัสัมชญัศรีราชา 

สุดยอดแฟนพนัธ์ุแทโ้รงเรียนอสัสัมชญั

ศรีราชา 

โรงเรียนอสัสมัชญัศรีราชา 

แลกเป ลี�ยน เรียน รู้การจดัการเรียน

ก ารส อ น ที �มุ ่งพ ฒั น าท กั ษ ะ ผู เ้รี ย น     

สู่ศตวรรษที� 21 

มูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียล

แห่งประเทศไทย 

20 

21 

มิสเดือนรัศม ์  นิติวฒันานนท ์     

มิสอจัฉรา จนัหา 

การอบรม เรื�องการทาํเอกสารหลกัสูตร 

และการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ให้

ครูไทย แผนการเรียน EP 

โรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี 

22 ม.วศิิษฐ ์  ใจมั�น Show and Share : เรื�องการส่งเสริมการ

อนุรักษสิ์�งแวดลอ้มในโรงเรียน 

มูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียล

แห่งประเทศไทย 

23 ซิสเตอร์เนตรประกาย   ผวิชยั ก า ร อ บ ร ม  คุ ณ ธ ร ร ม  จ ริ ย ธ ร ร ม             

ครูคาทอลิก 

คณะครูคาทอลิกโรงเรียน

อสัสัมชญัธนบุรี 

24 ม.จรัญ    นอ้ยอิ�ม 

 

พิธีกรการจดักิจกรรมวนัคริสตม์าส โรงเรียนอสัสัมชญัศรีราชา 
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2.1.3 ผลงานนักเรียน 

ตารางที� ��  แสดงผลงานนักเรียนระดับสากล  ปีการศึกษา ���� 

งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 

ชื�อ-นามสกุล ดา้น/ประเภท ผลงาน 

น.ส.ทรรศพร  นาคหล่อ (28692,ม.�/�) กีฬา 

/เทนนิส 

ได้รับการคัดเลอืกเป็นนักกฬีาทมีชาติไทย          

ไปฝึกซอ้มกบันกัเทนนิสอาชีพที�ทวปียโุรป 

ตัวแทนทมีชาติไทย  � เหรียญทอง การแข่งขนั

เทนนิส ประเภททีมหญิง และ ประเภทหญิงเดี�ยว

ในการแข่งขนักีฬานกัเรียน "ASEAN SCHOOL 

GAMES"ครั� งที� � ที�ประเทศสิงคโปร์    

ชนะเลศิหญงิเดี�ยว เทนนิสแชมเปี� ยนชิพส์ ���� 

เกรด � ณ ประเทศฮ่องกง 

ชนะเลศิ การแข่งขนัการแข่งขนั Tennis นานาชาติ 

ณ กรุงปักกิ�ง ประเทศจีน  

น.ส.รตา  จกัรเมธากุล (�����,ม.�/�)  

 

นนัทนาการ/

การเตน้ 

ชนะเลศิ การแข่งขนัศิลปะการเตน้ ประเภท  

Contemporary   Solo ,Classical Ensemble  

,Contemporary  Troupe  และ Classical  Troupe                                                                                   

ระดบัประเทศ  ณ ประเทศออสเตรเลีย  

ได้รับคัดเลอืกเพื�อเป็นตัวแทนเยาวชนประเทศ

ไทย ไปแข่งขนัเวทีระดบันานาชาติ ในการแข่งขนั 

“��th Asia  Pacific Dance Competition ����”   

ณ กรุงกวัลาลมัเปอร์ ประเทศมาเลเซีย 

ด.ญ.ปัทม ์เอื�ออารีนุสรณ์ (�����,ม.�/�) กีฬา 

/ปีนหนา้ผา 

เหรียญทอง  จากการแข่งขนักีฬาปีนหนา้ผาใน

รายการ Croxxing Limits Pumpfest 2017             

ณ ประเทศสิงคโปร์ 

ชนะเลศิ     รุ่น Female 16+ Intermediate 

จากการแข่งขนักีฬาปีนหนา้ผารายการ “ Bangkok 

Series ASEAN Climbing Circuit 2017” 

ชนะเลศิ การแข่งขนักีฬาปีนหนา้ผารายการ 

“Asian Kids Championship 2017"                               

ณ ประเทศสิงคโปร์   
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ตารางที� ��  แสดงผลงานนักเรียนระดับสากล  ปีการศึกษา ���� (ต่อ) 

 

ชื�อ-นามสกุล ดา้น/ประเภท ผลงาน 

ด.ญ.กุลชา  ธญัลกัษณ์ภาคย ์ (27158,ป.3B) กีฬา/          

ICE HOCKEY  

 รางวัล Best Player (ผู้เล่นยอดเยี�ยม) การแข่งขนั 

ICE HOCKEY ใ น ร า ย ก า ร  “2017 Mega Ice 

Hockey 5'S Hong Kong”  ณ  ส น าม ไ อ ซ์ ส เก็ ต 

Mega Ice ประเทศ Hong Kong 

ด.ช.ปัณณวชิญ ์ เฉลิมเลิศปัญญา (�����,ป.�/�)  

ด.ช. สัญพชัญ ์ ปฐมวฒันานุรักษ ์(�����,ป.�/�) 

ด.ญ.ภทัรียา  พฒันาพรชยั (�����,ป.�/�)    

ด.ญ.วรัทยา  ตั�งมงคลไพบูลย ์(�����,ป.�/�)  

ด.ญ.ชิยา  วารีทิพยข์จร (�����,ป.�/�) 

กีฬา/แสตค็ ชนะเลิศ (เหรียญทองประเภททีม)  การแข่งขัน

กีฬาแสต็ค รุ่น �� รายการ กีฬาสแต็คชิงแชมป์โลก 

ประเทศไตห้วนั   

นายเจดาร์ สนเส็ม (26237,ม.6/5) 

นายธนกฤต ลิ�มจิตรกร (27899,ม.6/2) 

นายวชิญะ พิทกัษภ์าวศุทธิ (26236,ม.6/5) 

นายชลสิทธิ�  กิจบาํรุง (25854,ม.6/1)                                                                                                                 

นายนิชคุณ ขจรบริรักษ ์(27897,ม.6/5) 

กีฬา/         

บาสเก็ตบอล 

ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนนักเรียนไทยเขา้แข่งขนั

รายการ อาเซี�ยน สคูลเกมส์ ที�ประเทศ สิงคโปร์ 

ด.ช.พีรพล ตระการวจิิตร (�����,ป.�/�)  กีฬา 

/เทควนัโด 

รางวลัเหรียญทอง การแข่งขนัเทควนัโดประเภท

ต่อสู้ รุ่นอาย�ุ-�� ปี และเหรียญเงิน ประเภทพุม่เซ่ 

ทีมชาย(ท่ารํา) รุ่นอายไุม่เกิน �� ปีลการแข่งขนั

กีฬาเทควนัโด รายการ CHUNCHEON Korea 

Open International Championships                     

ณ สาธารณรัฐเกาหลีใต ้

นกัเรียนชมรม ACT MEDIA  นนัทนาการ ชนะเลิศ  การประกวดโครงการ Panasonic Kid 

Witness News 2017 ระดบัมธัยมศึกษา ในผลงาน

เรื�อง คนรักษช์า้ง และไดเ้ป็นตวัแทนประเทศไทย

เขา้ประกวดในระดบัโลก 

ด.ญ.ณชัชา  ชอ้ยเชื�อดี  (25055,ม.3/1) 

ด.ช.อภิวชิญ ์ ลิ�มพานิชภกัดี  (21809, ม.3/1)  

กีฬา 

/ ปีนหนา้ผา 

เหรียญทอง การแข่งขนัปีนหน้าผารายการ MUM 

ROCK NATION 2017  ณ ประเทศมาเลเซีย   
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ตารางที� ��  แสดงผลงานนักเรียนระดับสากล  ปีการศึกษา ���� (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื�อ-นามสกุล ดา้น/ประเภท ผลงาน 

นายธนภทัร ทิพยป์ระไพ (28484, ม.5/4) กีฬา/JET SKI รางวลัแชมป์โลกรายการ JET SKI WORLD 

FINAL 2017 รุ่น SPORT GP SLALOM              

ณ เมือง เลค ฮาวาซู ประเทศสหรัฐอเมริกา 

รางวลัชนะเลศิ และไดรั้บถว้ยพระราชทานใน

หลวงรัชกาลที� 10 จากการแข่งขนัเจสกี รายการ 

THAI Airways International Jet Ski World Cup 2017 

ซึ� งมีผูแ้ข่งขนัจาก 40 ประเทศทั�วโลก 

ด.ญ.ชนะมน โยธาทิพย ์(�����,ป.�/�) ดนตรี/ขบัร้อง รางวัลคะแนนสูงสุด Overall Pop Junior 5-15 ปี  

เหรียญทอง Fianlist  เหรียญทอง Vocal pop  

ร า ย ก า ร  World Championships of Performing 

Arts 2017 (WCOPA) ณ  เมื อ ง ล อ ส แ อ ง เจ ลิ ส  

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

นกัเรียนชมรมอนุรักษสิ์�งแวดลอ้ม พลงังานและ

สิ�งแวดลอ้ม 

รางวัล  Young Energy Master Award  เยาวชน

ผูน้ําด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ� งแวดล้อม 

โครงการ Energy Mind Award ����  จากการ

ไฟฟ้านครหลวง 
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ตารางที�  ��  ผลงานนักเรียนระดับประเทศ  ในปีการศึกษา ���� 

งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 

 

ชื�อ-นามสกุล ดา้น/ประเภท ผลงาน 

ด.ญ. ณชัชา ชยัสัมฤทธิ� ผล (24696,ป.6/1)  

ด.ญ. นิชนิภา สาธิตธรรมพร (34689,ป.6/5) 

ด.ช.กวนิ มโนมยัพิบูลย ์(24807,ป.6/5) 

  

 

วชิาการ ผ่านเกณฑ์ ติดอันดับใน 100 คน สําหรับผูมี้สิทธิ� รับ

เกียรติบตัรจากจาํนวนนกัเรียนทั�งสิ�น 911 คน คะแนน

เต็ม 100 คะแนน  จากการแข่งขนัภาษาไทยเพชรยอด

มงกุฎชิงถว้ยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ทุนการศึกษาพระพรหมมงัคลาจารย ์

ด.ญ.พิมพม์าดา  ตนัติศิริวฒัน์ (�����, ม.�/�) 

ด.ช.ชาญฤทธิ�   พิศิษฐจ์ริง (�����,ม.�/�) 

ด.ช.บดินทร์ชยั  แจ่มแจง้ (�����,ม.�/�) 

ด.ช. บุริศร์ หงส์ประภศัร์ (�����,ม.�/�) 

วชิาการ/วชิา

คณิตศาสตร์ 

ค ะ แ น น ส อ บ  O-NET ไ ด้  � � �  ค ะ แ น น เต็ ม                

ในวชิาคณิตศาสตร์ 

ด.ญ.วรัชยา นนัทราทิพย ์(�����,ป.�/�) 

ด.ญ.ปัณดารีย ์ฟูดุลยวจันานนท ์(�����,ป.�/�) 

ด.ช.กฤตกานต ์ดาํรงพิงคสกุล (�����,ป.�/�) 

ด.ช.ธีร์ธวตั บุญศิริวบิูลย ์(�����, ป.�/�) 

ด.ญ.ปิยมน ตนัติศิริวฒัน์ (�����,ป.�/�) 

ด.ญ.ณชัชา ชยัสัมฤทธิ� ผล (�����,ป.�/�) 

ด.ญ.ณชัารีย ์ชยัสัมฤทธิ� ผล (�����,ป.�/�) 

ด.ช.ธนทตั สันติปรีชาวฒัน์ (�����,ป.�/�) 

ด.ญ.ปวชิญา วจิติรทศันา (�����,ป.�/�) 

ด.ญ.ณชัชา สันติวรนารถ (�����,ป.�/�) 

ด.ช.รชต ภกัดีวบิูลย ์(�����,ป.�/�) 

ด.ช.จิรเมธ แปลงเงิน (�����,ป.�/�) 

ด.ช.ธนธญั แกว้กลา้ (�����,ป.�/�) 

ด.ญ.นนัทป์รัชญ ์พาหุโยธินคุณา (�����,ป.�/�) 

ด.ช.ทศ บุญเพง็ (�����,ป.�/�) 

ด.ช.ไชยภทัร ตั�งโชติโรจน์ (�����,ป.�/�) 

ด.ช.ณธกร จารุบูรณศกัดิ�  (�����,ป.�/�) 

ด.ช.กิจภูธิป อ่อนสง (�����,ป.�B) 

ด.ญ. จินหนิภา ติรณธนากลู (�����,ป.�/�) 

วชิาการ/วชิา

คณิตศาสตร์ 

ค ะ แ น น ส อ บ  O-NET ไ ด้  � � �  ค ะ แ น น เต็ ม                 

ในวชิาคณิตศาสตร์ 
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ตารางที�  ��  ผลงานนักเรียนระดับประเทศ  ในปีการศึกษา ���� (ต่อ) 

งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 

 

 

ชื�อ-นามสกุล ดา้น/ประเภท ผลงาน 

ด.ญ.พชัรกนัย ์ อิสสระยางกลู (�����,ป.�/�) 

ด.ญ.ณชัชา  ชยัสัมฤทธิ� ผล (�����,ป.�/�) 

ด.ญ.ภรรษชล เอี�ยมอิ�มกิจ (�����,ป.�/�) 

ด.ญ.วลยัพรรณ สุขวฒันศิริ (�����, ป.�A) 

ด.ช.ปณตฤต โพธิ� ใจ (�����,ป.�B) 

วชิาการ/วชิา

ภาษาองักฤษ 

ค ะ แ น น ส อ บ  O-NET ไ ด้  � � �  ค ะ แ น น เต็ ม                 

ในวชิาภาษาองักฤษ 

ด.ญ.ปัทม ์ เอื�ออารีนุสรณ์  (�����,ม.�/�)   กีฬา 

/ปีนหนา้ผา 

เห รี ย ญ ท อ ง รุ่ น  Youth C,D  Female ก าร แ ข่ ง ขัน      

ปีนหน้าผา รายการ Thailand Sport Climbing League 2017 

รายการชิงแชมป์ประเทศไทยปี 2560  

ชนะเลิศ การแข่งขนักีฬาปีนหน้าผา รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี 

หญิง งาน Travel Fair 

เห รี ย ญ ท อ ง   รุ่ น  Youth B,C  Female ร า ย ก า ร               

“ ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วย พระราชทาน   

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” 

ประจาํปี 2560 

นายสิรภพ จิรจตุรพกัตร์  (19830,ม.6/4)  กีฬา 

/ปีนหนา้ผา 

ได้รับคัดเลือกเป็นนักกีฬาปีนหน้าผาทีมชาติไทยชุด

เตรียมทีมชิงแชมป์ เยาวชนโลก และ เอเชียนเกมส์ 2018 

ด.ญ.โยษิตา  ยิ�มละมยั  (23589,ม.2A)   กีฬา 

/ปีนหนา้ผา 

แชมป์การแข่งขันกีฬาปีนหน้าผา ในรายการ  Vertical 

Warrior Bouldering  ณ ประเทศมาเลเซีย  

ชนะเลิศ รุ่นทั�วไปหญิง การแข่งขนัปีนหนา้ผารายการ 

Croxxing Limits Pumpfest 2017 ณ ประเทศสิงคโปร์ 

ด.ช.กฤษฏิ� โชติ  บุญกาํพร้า (22106,ม.3/8) 

 

กีฬา 

/ปีนหนา้ผา 

ชนะเลิศ การแข่งข ันกีฬาปีนหน้าผา ชายรุ่นอายุ

ไม่เกิน 15 ปี  งาน Travel Fair 

เห รี ย ญ ท อ ง   รุ่ น  Youth B,C  Male  ร า ย ก า ร                 

“ ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วย พระราชทาน 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” 

ประจาํปี 2560 
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ตารางที�  ��  ผลงานนักเรียนระดับประเทศ  ในปีการศึกษา ���� (ต่อ) 

งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 

ชื�อ-นามสกุล ดา้น/ประเภท ผลงาน 

ด.ช.อภิวชิญ ์ ลิ�มพานิชภกัดี  (21809,ม.3/1) 

 

กีฬา 

/ปีนหนา้ผา 

ชนะเลิศ (เหรียญทอง) การแข่งขนัปีนหน้าผา รายการ 

Rock Domain Climbing Game 2017 

ด.ญ.กุลชา  ธญัลกัษณ์ภาคย ์ (27158,ป.3B) กีฬา/            

ICE HOCKEY 

ชนะเลิศ  (เหรียญทอง)รุ่น U8 (อายุไม่เกิน 8 ขวบ)  

การแข่งขัน  ICE  HOCKEY ใน รายก าร "Thailand 

Junior Ice Hockey League 

ชนะเลิศ  การแข่งขัน ขี�ม้าประเภท Show Jumping 

Pony ��  cm. แล ะ  ��  cm. (Lead-Rein) ใน รายก าร       

“ FEI World Jumping Challenge and Horse Guard 

Open ����” ณ สนามแข่งม้า Royal Horse Guaed & 

Maxwin Riding Arena กองพนัทหารมา้รักษาพระองค ์

 รางวัล Best Player (ผู้ เล่นยอดเยี�ยม) รุ่น Mini Squirt 

(U9) อายุไม่เกิน 9 ปี จากการเข้าร่วมแข่งขนัในนาม

ทีม Canstar Rangers ของประเทศไทย ในรายการ 

“2017 Mega Ice Hockey 5'S Hong Kong”   

ด.ช.โอภาส เชื�อมวราศาสตร์ (24690,ป.6/7) ดนตรี ไดรั้บคดัเลือกให้เป็นเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย 

ประจาํปี พ.ศ.2560 จากกระทรวงวฒันธรรม   

ด.ญ.เจนจิรา ฉุยเนย (27586,ม.3/7) กีฬา  

/ ร่มบิน 

รางวัล 6 เหรียญทองกีฬาร่มบิน  ในการแข่งขนักีฬา

แห่งชาติ ครั� งที� 45 "สงขลาเกมส์" 

น.ส.จิรัศยา เกียรติไพศาล  (27652,ม.6/1) วชิาการ/ 

ภาษาจีน 

รางวลัถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษาพระพรหมมงั

คลาจารยเ์ป็นจาํนวนเงิน 10,000 บาทจากการแข่งขนั

พฒันาทกัษะทางดา้นภาษาจีน ในโครงการเพชรยอด

มงกุฎภาษาจีน  

ด.ช.มกรธวชั ยิ�มละมยั  (25546,ป.5/2)      

 

กีฬา /            

ปีนหนา้ผา 

เหรียญทอง  รุ่น  Youth D  Male  การแข่งขันกีฬา    

ปีนหน้าผา “ ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วย 

พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี”  
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ตารางที�  ��  ผลงานนักเรียนระดับประเทศ  ในปีการศึกษา ���� (ต่อ) 

งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 

ชื�อ-นามสกุล ดา้น/ประเภท ผลงาน 

ด.ช.ชนาธร กางทอง (27746,ม.3/6) กีฬา/เทนนิส รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทชายเดี�ยว รุ่นอายไุม่เกิน 14 ปี

จาก การแข่งขัน รายการแม็ก กาซี น  จู เนี ย ร์พี ที ที       

แชมเปี� ยนชิพส์ ภาคอีสาน 2017 

ด.ช. ธรรมสรณ์  เพชรากุล (27385,ป.3/1) กีฬา/กอลฟ์ รางวลัชนะเลศิ รุ่น Premiership E Boys จากการ

แข่งขนักอลฟ์เยาวชน รายการ ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอลฟ์ 

โอเพน่ 2017 ควา้แชมป์กอลฟ์ระดบั Premireship  

ชนะเลศิ รุ่นพรีเมียร์ชิพ E Boys จากการแข่งขนั กอลฟ์ 

รายการสิงห์–ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอลฟ์ โอเพน่ 2018 

ด.ญ.วริศรา รุ่งโรจนาลกัษณ์ชั�น (23941,ม.1/1) กีฬา/กอลฟ์ รางวลั Winner Class C (girl) ของ Division B 

รายการ True Visions - Singha Junior Golf 

Championships 2017 

ด.ช.พสิษฐ ์โชติภกัดีตระกลู (27944,ป.2B  )   วชิาการ 

/ครอสเวิร์ด 

ชนะเลศิ จากการแข่งขนัแมก็ซ์พลอยส์ ครอสเวร์ิดเกม

เยาวชนนานาชาติ ครั� งที� 29 ชิงถว้ยพระราชทาน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

ด.ญ.กนัยาวีร์ ชุติพนัธ์เจริญ (29314,ม.1/1) ดนตรี ชนะเลศิ รายการประกวดร้องเพลงเทิดพระเกียรติ 

รัชกาลที� 9 ชิงถว้ยพระราชทานสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

นายนพกร นพกรวเิศษ (�����,ม.3/3) นนัทนาการ ชนะเลศิ ปลากดัครีบสั�นครึ� งดวง สีผสม กลุ่มแพทเทิร์น 

การประกวดปลากดัสวยงามชิงแชมป์ประเทศไทย  

ด.ช.พชัรวศิว ์ศรีเพชรธนเมธา (28016,ป.2/6) กีฬา/เทควนัโด รางวลัเหรียญทอง ประเภทต่อสู้1คน การแข่งขนั       

เทควนัโด รายการเกมส์นกัสู้มุ่งสู่ฝัน ชิงแชมป์ 4 ภาค 

ด.ช. จิรวชัร  เจนประเสริฐ (24861,ป.6/3)  

ด.ช.ชยพฒัน์  โอสนานนท ์(24610,ป.6A)  

ดนตรี 

/กีตาร์คลาสสิค 

รางวลั Trinity Awards Thailand 2017 คะแนนสอบ

อนัดบัที� 1 ของประเทศ   วชิา กีตาร์คลาสสิค    

ด.ช.ปัณณวชิญ ์คงวฒิุปัญญา (�����, ป.�B) ดนตรี/เปียโน คะแนนสอบเกยีรตินิยมอันดับ � ของประเทศ 

ประเภทเปียโน  จากสถาบนั Trinity College London 

นายวงศธร ทองคาํ (28548, ม.4/6) 

นายพงศกร ทองคาํ (28515,ม.5/4) 

กีฬา 

/ แบดมินตนั 

เหรียญทอง ประเภทชายคู่ รุ่นอายไุม่เกิน 19 ปี        

จากการแข่งขนัแบดมินตนัรายการกีฬานกัเรียน

นกัศึกษาแห่งชาติ 
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ตารางที� ��   ผลงานนักเรียนระดับ ภูมิภาค/เขต/จังหวดั ปีการศึกษา ���� 

งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 

 

ชื�อ-นามสกุล ด้าน ผลงาน 

ด.ช.กิตสดา  ธญัลกัษณ์ภาคย ์(�����,ม.�A)   กีฬา/ 

Ice Hockey 

ชนะเลศิ  (เหรียญทอง) รุ่น U�� (อายไุม่เกิน �� ปี)  

การแข่งขนั Ice Hockeyรายการ "Thailand 

Junior Ice Hockey League"   

 

ด.ญ.สลกัทิพย ์อุ่นเมือง (�����,ป.�/�)  กีฬา/เทนนิส ชนะเลิศ ประเภทหญิงเดี�ยว รุ่นอายไุม่เกิน �� ปี 

จากการแข่งขนัรายการ PTT ลอนเทนนิส

พฒันาฝีมือ ภาคกลาง ครั� งที� �   

ชนะเลศิ การแข่งขนักีฬาระหวา่งโรงเรียน

ส่วนกลางประจาํปีการศึกษา ���� 

ชนะเลิศ ประเภทหญิงเดี�ยว รุ่นอายไุม่เกิน 18 ปี 

รายการ LTO Junior Championship 2017  

ชนะเลศิ จากการแข่งขนัคดัตวัแทนนกั

เทนนิสเยาวชนทีมชาติ รุ่นอายไุม่เกิน 14 ปี

หญิง ไดเ้ป็น 1 ใน 3 ตวัแทนทีมชาติไทย เขา้ร่วม

แข่งขนั "เวลิด ์จูเนียร์ ทีม คอมเพทติชั�น 2018" 

และการแข่งขนัไอทีเอฟ เอเชียน อนัเดอร์โฟร์

ทีม แชมเปี� ยนชิพ 2018(ดิวชิั�น1) 

ด.ญ.รินรดา บุญลือลกัษณ์ ม.�/� (�����) 

ด.ญ.ธนิดา ม่วงมี ป.�/� (�����)  

ด.ช.ธนโชติ อ่อนละมูล ม.�/� (�����) 

 

กีฬา/แสตค็ เหรียญทอง การแข่งขนักีฬาสแตค็ รายการ

กีฬาสแตค็ชิงแชมป์ภาคกลาง ชิงถว้ย

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการท่องเที�ยวและ

กีฬา   

ด.ช.คุณากร กางทอง (27783,ม.1/6) 

 

กีฬา/เทนนิส ชนะเลศิเทนนิส  ประเภทชายเดี�ยว รุ่นอาย ุ  

ไม่เกิน 12 ปีชายจากการแข่งขนัเทนนิส

รายการ โยเน็กซ์-โตโยตา้ ดาวรุ่งมุ่งสู่

โอลิมปิกภาคเหนือ ครั� งที� 3 

ชนะเลศิ ประเภทชายเดี�ยว รุ่น 13-15 ปี       

จากการแข่งขนัเทนนิสรายการสปอร์ตฮีโร่ 

ตวัแทนภาค 3 
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ตารางที� ��   ผลงานนักเรียนระดับ ภูมิภาค/เขต/จังหวดั ปีการศึกษา ���� (ต่อ) 

งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

ชื�อ-นามสกุล ด้าน ผลงาน 

ด.ช. ภูทิศ ฤทธิ� แสวง ม.2/1 (22714)   

ด.ช. ศุภากร แซ่โลว้  ป.4/7 (26508) 

ด.ช. พชัรวศิว ์ศรีเพชรธนเมธา ป.2/6 (28016)   

ด.ช. กิตติศกัดิ�  ควรชม  ป.3/2 (27312) 

กีฬา 

/เทควนัโด 

เหรียญทองประเภทต่อสู้ การแข่งขนัเทควนัโด 

TIGER THAI SONG KI YOUNG CUP 

  

 

ด.ญ. อธิษฐาน ยอดแกว้  ป.4/4 (26655) กีฬา 

/เทควนัโด 

เหรียญทองประเภทพุมเซ่การแข่งขนัเทควนัโด 

TIGER THAI SONG KI YOUNG CUP 

นายนภสั ปัญญาวภิาสวงศ ์ (�����,ม.�/�) 

น.ส.กลัยรัตน์ มหาชยั  (�����,ม.�/�)  

 

กีฬา/เทนนิส ชนะเลศิ  การแข่งขนัเทนนิส รายการกระแสร์

เทนนิสแคม้ป์ จูเนียร์ ชาเลน้จ ์���� 

ชนะเลศิ เทนนิสเยาวชนเพื�อความชนะเลิศ

แห่งประเทศไทย 

น.ส.กลัยรัตน์ มหาชยั    (28693,ม.5/8)  

 

กีฬา/เทนนิส ชนะเลศิ หญิงเดี�ยว  รุ่นอายไุม่เกิน 17 ปี     

จากการแข่งขนัเทนนิส รายการ Silpakorn 

Junior Tennis Championship 2017                

ณ มหาวทิยาลยัศิลปากร จงัหวดันครปฐม 

ด.ญ.ชญาภา ป้านสุวรรณ์ ชั�น ป.6/1 (24978)  

 

กีฬา/วา่ยนํ�า เหรียญทอง ประเภทฟรีสไตส์ 50 เมตร และ

ไดเ้ป็นตวัแทนภาค จากการแข่งขนัวา่ยนํ�า 

รายการ Spot Hero แห่งชาติ ครั� งที� 2 

ด.ญ.รับขวญั ปลาอ่อน (25015, ป.6/8) วชิาการ ชนะเลศิ รุ่นประถมศึกษา จากการแข่งขนั

ปริศนาอกัษรไขวภ้าษาไทย ในรายการ อีซีซี 

พซัเซิลไทยแลนด ์โอเพน่ ครั� งที� 9 และคาํคม

ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั� งที� 11 
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ตารางที� ��  ผลงานนักเรียนระดับโรงเรียน/มูลนิธิ/ทั�วไป ปีการศึกษา ���� 

งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 

 

 

ชื�อ ด้าน/ประเภท ผลงาน 

น.ส.สภทัร์พร  สิริธนาโชติ  (����� ,ม. �/�)                                                                                   

น.ส.พิริยา  วรวทิยไ์พศาล (�����,ม.�/�)                                                                                       

น.ส.ชนนัญา กาญจนธนาเลิศ (�����,ม.�/�) 

ศิลปะ ชนะเลศิ ระดบัมธัยมศึกษาประเภททีม � คน   

การแข่งขนั การประกวดเพน้ทสุ์ขภณัฑ ์  

ครั� งที� � ในงาน “สถาปนิก ��” จดัโดย

สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถมัภ์

และบริษทั ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั�นแนล จาํกดั   

ด.ช.ภูริวฒัน์ ฟลอเรส  (�����,ม.�/�) 

ด.ช.ปัณณวชิญ ์เฉลิมเลิศปัญญา (�����,ป.�/�)

ด.ญ.กวนัรัตน์ ชยัยกิจหิรัญ (�����,ป.�/�) 

กีฬา/สแตค็ เหรียญทอง การแข่งขนักีฬาสแตค็ รายการ 

Stack Fighter ����   

 

ด.ช.ณฐัธเนศ วชิรจารุ   (29340,ป.4/3) กีฬา/วา่ยนํ�า 

 

รับถ้วยรางวลัคะแนนรวมยอดเยี�ยม อนัดับที� 1 

ไดแ้ก่ผลการแข่งขนัวา่ยนํ�ารายการ          

The Mall Swimming Cup  2017 ครั� งที� 23 

ด.ช.ณวพรรธน์ เสตถี (25775,ป.5A)  กีฬา /วา่ยนํ�า รางวลั   1 เหรียญทอง    2 เหรียญเงิน           

3 เหรียญทองแดง จากการแข่งขนัวา่ยนํ�า 

The mall swimming Cup 2017   

ด.ช.กุลชา  ธญัลกัษณ์ภาคย ์(�����,ป.�/B)  

 

กีฬา /ขี�มา้ ชนะเลศิ การแข่งขนัขี�มา้ ประเภท Show 

Jumping ความสูง ��-�� Cm.   ในรายการ 

"THE RBSC POLO EQUESTRIAN OPEN ����"   

ด.ญ.วภิาดา แซ่โลว้ (�����,ป.�/�) 

ด.ช.ชยงักรู เทพเรือง  (�����,ป.�/�) 

ด.ช.กิตติศกัดิ�  ควรชม (�����,ป.�/�) 

นายณภทัร ปาละกะวงศ ์(�����,ม.�/�) 

กีฬา/เทควนัโด เหรียญทองการแข่งขนัเทควนัโด ประเภท

ต่อสู้  รายการ �th Kasetsart University 

Championship  

ด.ญ.อญัพชัร์ พิชิตปรีชาศกัดิ�  (�����,ป.�/�) 

ด.ญ.อญัพชัร์ พิชิตปรีชาศกัดิ�  (�����,ป.�/�) 

ด.ช.ชยางกรู ไทรทรัพยณ์รงค ์(�����,ป.�/�) 

นายธนวรรธ เพียรประเมษฐ ์(�����,ม.�/�) 

นายวงศธร ทองคาํ (�����,ม.�/�) 

กีฬา/ 

แบดมินตนั 

ชนะเลศิ การแข่งขนัแบดมินตนั การแข่งขนั

กีฬานกัเรียน กรมพลศึกษาผลการ  
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ตารางที� ��  ผลงานนักเรียนระดับโรงเรียน/มูลนิธิ/ทั�วไป ปีการศึกษา ���� 

งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 

 

 

 

 

 

ชื�อ ด้าน/ประเภท ผลงาน 

ด.ช. พีรพฒัน์ วงศาธิชยัสกุล   ( �����  ม.�/�) 

นายศุภมงคล  นวชยัศุภศรี (�����  ม.�/�) 

นายวรีภทัร  รุจิรนนท ์  (�����  ม.�/�)  

นายภคพงษ ์ ขนัติวงษ ์ (�����  ม.�/�) 

นายอริยะ  สิงหสาคเรศ  (�����  ม.�/�) 

นายพชัรพล  นกขนุทอง  (����� ม.�/�) 

วงเครื�องเป่า

สากล 

ชนะเลศิ  การประกวด SG Music Festival 

���� ประเภท วงเครื�องเป่าสากล S.G. Wind 

Ensemble Competition ���� ณ โรงเรียน

เซนตค์าเบรียล 

ชนะเลศิ การประกวดวง Wind Ensemble 

รายการ ACT Music Festival ���� ครั� งที�� 

ด.ช.ภูริยศ  ศิริยอดมงคล (�����  ป.�/�) 

ด.ช.พร้อมโชค  ภทัรพงศส์ันต ์ (����� ม.�A) 

ด.ช.ณภทัร  ลิชูปถมัภย์ศ (����� ม.�/�) 

ด.ช.ปรพล  แมน้ศรี  (�����  ม.�B) 

ด.ช.วลิินกร  เกล็ดแกว้ (�����  ม.�/�) 

วงสตริงคอมโบ ชนะเลศิ ประกวดงานศิลปหตัถกรรม

นกัเรียน ครั� งที� �� ระดบัเขตพื�นที�การศึกษา 

ด.ญ.ณัฐกมล  ชุติพนัธ์เจริญ  (�����  ม.�/�) ดนตรี / ขบัร้อง ชนะเลศิ  การประกวดร้องเพลงเทิดพระเกียรติ 

และเพลงจากพระบรมราโชวาท ชิงถว้ย

พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี  

ด.ญ.พิณณ์ประภา  นาคสงทรง (�����  ป.�A) ดนตรี / จะเข ้ ชนะเลศิ เหรียญทองยอดเยี�ยม การประกวด

เดี�ยวเครื�องดนตรีไทย รายการACT Music 

Festival ���� ครั� งที� � 

ด.ช.โอภาส  เชื�อมวราศาสตร์ (�����  ป.�/�) ดนตรี / ซออู ้ ชนะเลศิ เหรียญทองยอดเยี�ยม การประกวด

เดี�ยวเครื�องดนตรีไทย รายการACT Music 

Festival ���� ครั� งที� � 

ชนะเลศิ  ประกวดดนตรีไทย"สี�ทศวรรษ 

เบญจนิทรรศ สู่ไทยแลนด ์�.�" 
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              งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที� ��  ผลงานของสถาบัน  ของบุคลากร  ของผู้เรียนที�ได้รับรางวลั  

และรางวลัที�ได้รับจากการแข่งขันของผู้เรียน   ประจําปีการศึกษา 25�� 

                ระดบัของผลงาน  

          ผลงาน 
สากล ประเทศ ภูมิภาค จังหวดั โรงเรียน มูลนิธิฯ 

รวม

ทั�งสิ�น 

ผลงานที�ได้รับรางวลั 
       

ผลงานสถาบนั 0 12 0 2 14 2 3 

ผลงานของบุคลากร 0 0 0 0 0 0 0 

ผลงานผูเ้รียน 23 40 8 33 120 0 40 

รวม 23 52 8 35 134 2 43 

รางวลัจากการแข่งขันด้านวชิาการ 

*ชนะเลิศ 0 3 0 0 23 0 8 

*รองชนะเลิศอนัดบั 1 0 1 0 0 16 0 5 

*รองชนะเลิศอนัดบั 2 0 0 0 0 7 0 4 

*ชมเชย 0 4 0 0 1 0 1 

รวม 0 8 0 0 47 0 18 

รางวลัจากการแข่งขันด้านสุนทรียภาพ 

*ชนะเลิศ 32 23 12 2 210 0 70 

*รองชนะเลิศอนัดบั 1 16 17 12 0 135 0 53 

*รองชนะเลิศอนัดบั 2 20 24 7 1 119 0 62 

*ชมเชย 4 0 0 0 2 0 0 

รวม 72 64 31 3 466 0 185 

รวมทั�งสิ�น 95 124 39 38 647 2 246 



รายงานการประเมนิตนเอง ปีการศึกษา 2560 

34 
 

 �.  แนวทางการจัดการศึกษา  
 โรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี  กาํหนดนโยบายในการจดัทาํแผนพฒันาโรงเรียน พ.ศ. 25��-25�� ขึ�น  

เพื�อใชเ้ป็นแนวทางในการจดัการศึกษา  โดยรวบรวมขอ้มูลจาก  

1.  ร่างรัฐธรรมนูญราชอาณ าจักรไทย (ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติเพื� อลงมติ )               

(�� สิงหาคม ����) 

2. ทิศทางการจดัการศึกษาตามแนวทางนกับุญมงฟอร์ต 

3. พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติพุทธศกัราช ���� แกไ้ขเพิ�มเติม (ฉบบัที� �) พ.ศ.���� 

4. มาตรฐานเพื�อการประกนัคุณภาพภายใน-นอก ของสถานศึกษา รอบ � ระดบัการศึกษาขึ�น

พื�นฐาน 

5. มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภา  (����) 

6. TQA  -Thailand Quality Award (รางวลัคุณภาพแห่งชาติ) 

7. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค โดยใช้เทคนิค SWOT 

Analysis 

8. แผนยทุธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย พ.ศ. ����-���� 
 

ทั� งหมดนี�   นํามากําหนดวิสัยทัศน์   พันธกิจ  เป้าหมาย  กลยุทธ์  มาตรการ และสภาพ

ความสําเร็จ   ซึ� งการดาํเนินการต่าง ๆ  ไดรั้บความร่วมมือจากคณะครู  นักเรียน  บุคลากรทุกฝ่ายใน

โรงเรียนรวมถึงผูป้กครอง  ศิษยเ์ก่าและชุมชน  ทั� งนี� มุ่งหวงัเพื�อให้แผนพฒันาโรงเรียน  เป็นกลไก

สาํคญัที�จะนาํไปสู่การจดัทาํแผนปฏิบติัการประจาํปี  และสามารถนาํไปใชใ้นการปฏิบติังานดา้นต่าง ๆ 

ใหเ้ป็นรูปธรรมที�มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อนกัเรียนโรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรีอยา่งย ั�งยนื 
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�.  แนวโน้มการพฒันาท้องถิ�น 

�.�  สภาพแวดล้อม เศรษฐกิจของชุมชน และผู้ปกครอง  ในปีการศึกษา ���� มีดงันี�  

การศึกษาของผู้ปกครอง 

วฒิุการศึกษา บิดา (ร้อยละ) มารดา (ร้อยละ)      ค่าเฉลี�ย (ร้อยละ) 

ปริญญาเอก �.�� �.�� �.�� 

ปริญญาโท ��.�� ��.�� ��.�� 

ปริญญาตรี ��.�� ��.�� ��.�� 

ตํ�ากวา่ปริญญาตรี ��.�� ��.�� ��.�� 

ไม่ระบุ �.�� �.�� �.�� 
งานทะเบียน / แผนกธุรการ  

 

อาชีพของผู้ปกครอง 

อาชีพ บิดา (ร้อยละ) มารดา (ร้อยละ) ค่าเฉลี�ย (ร้อยละ) 

คา้ขายและธุรกิจส่วนตวั ��.�� ��.�� ��.�� 

พนกังานบริษทั/รัฐวสิาหกิจ ��.�� ��.�� ��.�� 

รับราชการ �.�� �.�� �.�� 

แพทย/์พยาบาล/วศิวกร/ทนายความ �.�� �.�� �.�� 

แม่บา้น/พอ่บา้น �.�� ��.�� ��.�� 

อื�น ๆ �.�� �.�� �.�� 
งานทะเบียน / แผนกธุรการ  

 

ฐานะทางเศรษฐกจิ/รายได้ (เฉลี�ยต่อปี) 

ช่วงรายได ้ บิดา (ร้อยละ) มารดา (ร้อยละ) ค่าเฉลี�ย (ร้อยละ) 

ตํ�ากวา่ ���,��� บาท �.�� �.�� �.�� 

���,���-���,��� บาท ��.�� ��.�� ��.�� 

���,���-�,���,��� บาท �.�� �.�� �.�� 

�,���,��� ขึ�นไป ��.�� ��.�� ��.�� 

ไม่เปิดเผยขอ้มูล ��.�� ��.�� ��.�� 
งานทะเบียน / แผนกธุรการ  
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 หลกัแหล่งพื�นที�ของนักเรียน 

หลกัแหล่งของนกัเรียน ร้อยละ 

ในเขตพื�นที�บางแค                       ��.�� 

นอกเขตพื�นที� (กรุงเทพและปริมณฑล)   ��.�� 

ต่างจงัหวดั    �.�� 
งานทะเบียน / แผนกธุรการ  

�.� สภาพสังคม และวฒันธรรมของชุมชน 

ผูป้กครองส่วนใหญ่  นบัถือศาสนาดงันี�  

ศาสนาพุทธ       ร้อยละ ��.�� 

ศาสนาคริสต ์     ร้อยละ �.20 (คาทอลิกร้อยละ �.34 และคริสเตียนร้อยละ �.86)  

อิสลาม   ร้อยละ �.45  

ฮินดู  ร้อยละ �.�� 

อื�น ๆ   ร้อยละ  �.�� 

ชุมชนโดยรอบในเขตบางแค มีวดัทั� งสิ�น � แห่ง  และคริสตจกัร � แห่ง  กิจกรรมทาง

ศาสนาอย่างต่อเนื�อง  โดยเฉพาะประเพณีพิธีกรรมทางศาสนา ศิลปะ วฒันธรรมทอ้งถิ�น ที�เป็นที�

รู้จกัโดยทั�วไป  เช่น  วนัมาฆบูชา  วนัวสิาขบูชา  วนัอาสาฬหบูชา  หรือวนัเขา้พรรษา  เป็นตน้ 

 

4.3 สภาพทรัพยากรและสิ�งแวดล้อมธรรมชาติ  

สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นพื�นที� เกษตรกรรมและหมู่บ้านจดัสรร  

บริเวณใกลเ้คียงโดยรอบโรงเรียนไดแ้ก่ โรงพยาบาลราชพิพฒัน์  (สังกดักรุงเทพมหานคร) มีถนน

สายหลกั �  สายไดแ้ก่ ถนนเพชรเกษม ถนนกาญจนาภิเษก และถนนกลัปพฤกษ ์ มีถนนสายรองอยู ่

� สายไดแ้ก่ ถนนพุทธมณฑลสาย � ถนนพุทธมณฑลสาย � ถนนบางแค และถนนบางแวก อาชีพ

หลกัของชุมชนคือเกษตรกร  กิจการพาณิชย ์ รวมทั�งอุตสาหกรรม  เนื�องจากสภาพพื�นดินที�อุดม

สมบูรณ์เป็นพื�นที�การเกษตร จาํนวน �,��� ไร  มีคู คลอง ลาํกระโดงรวม ��� แห่ง ผา่นทุกพื�นที�เอื�อ

ต่อการเกษตร   นอกจากนั�นยงัมีแหล่งโรงงานอุตสาหกรรมเป็นศูนยก์ลางการขนส่งสินคา้  จากภาค

กลางไปทุกทิศ  เป็นศูนยก์ลางการคา้ชานเมือง  มีตลาด � แห่งรวมถึง มีสถานศึกษาตั�งแต่ระดับ

อนุบาลถึงระดับอุดมศึกษารวม  �� แห่ง   ประกอบด้วย สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา � แห่ง 

โรงเรียนสังกดักรมสามญัศึกษา � แห่ง โรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดักรุงเทพมหานคร � แห่ง โรงเรียน

ประถมศึกษาสังกดักรุงเทพมหานคร �� แห่ง โรงเรียนเอกชน �� แห่ง และโรงเรียนสังกดั สพป. 

กทม. � แห่ง 

(อา้งถึง http://www.bangkok.go.th/bangkhae) วนัที� �� เมษายน ����) 
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�.�  จํานวนประชากรในเขตพื�นที�บริการ 

จาํนวนประชากรของโรงเรียนอสัสัมชัญธนบุรี  ตั�งอยู่ในเขตพื�นที�บางแค  ประกอบดว้ย      

� แขวง ไดแ้ก่ แขวงบางแค แขวงบางแคเหนือ  แขวงบางไผ่ และแขวงหลกัสอง  มีพื�นที� ��,���  

ตารางกิโลเมตร  จาํนวนครัวเรือน ��,��� ครัวเรือน  มีประชากรประมาณ ��2,��� คน  โดยมี

ประชากรที�เป็นชาย ��,���  คน  เป็นหญิง  ���,��� คน   

(อา้งถึง http://www.bangkok.go.th/bangkhae ขอ้มูล ณ �� พฤษภาคม ����) 
ฝ่ายธุรการ-การเงิน 
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5.  การมส่ีวนร่วมของคณะกรรมการอาํนวยการ/คณะกรรมการบริหารโรงเรียน/ สมาคม

ผู้ปกครองและครูฯ / สภานักเรียน 

 �.�  การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

การสรรหาคณะกรรมการบริหารโรงเรียน  เพื�อให้มีองค์ประกอบและการได้มาของ

คณะกรรมการบริหารโรงเรียนตาม พรบ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ. ���� มาตรา ��  โรงเรียนได้มี      

การสรรหาคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ตั�งแต่เดือนธนัวาคม ����  ซึ� งมีวาระ � ปี เพื�อให้เป็นไป

ตามพระราชบญัญติัโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ����  ดงัมีรายนาม ดงันี�  

                             คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ปีการศึกษา 25�� 

ลาํดับ ชื�อ - นามสกุล            ตําแหน่ง 

1 ภราดา ดร.วีรยทุธ      บุญพราหมณ์          ผูแ้ทนผูรั้บใบอนุญาต (ประธาน) 

2 ภราดา ดร.ชาํนาญ เหล่ารักผล          ผูท้รงคุณวุฒิ  

3 ภราดา ดร.พิสูตร                        วาปีโส          ผูท้รงคุณวุฒิ 

  4        ผศ.ดร.จุไรรัตน์          สุดรุ่ง                           ผูท้รงคุณวุฒิ 

  �        ดร.อาทิพย ์          สอนสุจิตรา                      ผูท้รางคุณวุฒิ 

 6 นายส่องแสง        ปทะวานิช           ผูท้รงคุณวุฒิ 

 � นายวริทศน์นัท ์         เสงี�ยมจิตรานท ์          ผูแ้ทนผูป้กครอง 

  � นายสันติ ศรีเครือแกว้           ผูแ้ทนครู 

การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

 ปีการศึกษา ��60 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ตลอดปีการศึกษาภาคเรียนละ � ครั� ง  

รวมทั�งสิ�น  � ครั� ง โดย ภาคเรียนที� � ประชุมในวนัที�  �� มิถุนายน ��60 และ วนัที� �� กนัยายน 2560  

ภาคเรียนที� � ประชุมในวนัที� 16 พฤศจิกายน 2560 และวนัที� 22 กุมภาพนัธ์ 2560  คณะกรรมการได้

รับทราบผลการดาํเนินงานของฝ่ายต่าง ๆ และให้ข้อเสนอแนะในการดาํเนินงาน และให้ความ

เห็นชอบในวาระการประชุมต่าง ๆ  ไดแ้ก่  

1) นโยบายการอนุรักษพ์ลงังานและสิ�งแวดลอ้มโรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี ปีการศึกษา 2560 

2) ประกาศค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานและตวับ่งชี�วา่ดว้ยการประกนัคุณภาพภายในของโรงเรียน 

3) อตัรากาํลงั และจาํนวนบุคลากร ณ วนัที� �� มิถุนายน  2560 

4) รับรองจาํนวนนักเรียน ณ วนัที�  �� มิถุนายน ����   เพื�อขอรับเงินเงินอุดหนุนค่าใช้จ่าย

รายบุคคลและเงินอุดหนุนค่าอาหารเสริม (นม)   และวนัที� �� พฤศจิกายน ���� 

5) (ร่าง) รายงานการประเมินตนเองและ (ร่าง)สารสนเทศโรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี  

6) ปฏิทินประจาํปีการศึกษา ����    

7) แผนงาน /โครงการ และงบประมาณประจาํปี 
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8) รายงานบัญชีกองทุนต่าง ๆ ปีการศึกษา ��59    (ร่าง) อัตราการจัดสรรผลการดําเนินงาน             

ปีการศึกษา ��59   และการจดัสรรเงินพฒันาโรงเรียนปีการศึกษา ��60 เขา้กองทุนสาํรอง   

9) งบรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย และงบแสดงฐานะการเงิน  

10)  การจดัสรรผลการดาํเนินงาน ปีการศึกษา ���� เขา้กองทุน 

11) ประมาณการจาํนวนนกัเรียนและแผนการรับนกัเรียนใหม่ ปีการศึกษา ���� 

12) รายงานการใช้เงินอุดหนุนรายบุคคลและเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียนค่าอุปกรณ์การเรียน        

ค่าเครื�องแบบ และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

13) แผนการพฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 

14) แผนอตัรากาํลงับุคลากร ปีการศึกษา ���� 

15) หนงัสือแบบเรียนปีการศึกษา ����  

16) ระบบการติดตาม การดูแลช่วยเหลือในการพิทกัษสิ์ทธิเด็ก ดูแลเด็กพิการ เด็กดอ้ยโอกาส และ

เด็กที�มีความสามารถพิเศษใหไ้ดรั้บการพฒันาตามศกัยภาพ       

17) การก่อสร้างอาคารที�จอดรถ 

18) รับรองจํานวนนักเรียนของโรงเรียนที� มีสิทธิตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย           

เงินอุดหนุนตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาตั�งแต่ระดบัอนุบาลจนจบ      

ชั�นพื�นฐาน ภาคเรียนที� � ปีการศึกษา ��60 

19) แนวปฏิบติัในการจ่ายเงินอุดหนุนค่าหนงัสือเรียนฟรี ค่าเครื�องแบบ ค่าอุปกรณ์การเรียนและ   

ค่ากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ปีการศึกษา ���� 

20) ประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการเรียน ปีการศึกษา ��61  

21) รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของฝ่ายต่าง ๆ  

22) หลกัสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา ���� 

23) แผนปฏิบติัการประจาํปีการศึกษา ���� 

24) แต่งตั�งผูต้รวจสอบบญัชี ปีการศึกษา ���� 

25) ประกาศโรงเรียนอสัสัมชัญธนบุรี เรื� อง การดาํเนินการให้เงินอุดหนุนเป็น ค่าหนังสือเรียน  

อุปกรณ์การเรียน เครื�องแบบนกัเรียนและกิจกรรมพฒันา  คุณภาพผูเ้รียน ปีการศึกษา ���� 

26) ประมาณการจาํนวนนกัเรียนที�ขอรับเงินอุดหนุนค่าอาหารเสริม (นม) ค่าหนงัสือเรียน อุปกรณ์

การเรียน เครื�องแบบนกัเรียนและกิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน ประจาํปีการศึกษา ���� 

27) แผนบริหารจดัการอาหารเสริม (นม) ปีการศึกษา ���� 

 
ฝ่ายธุรการ-การเงิน 
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การปฏิบติัหนา้ที�ของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี  ดาํเนินการตาม

บทบาทและหนา้ที�ในดา้นต่าง ๆ  สรุปดงันี�   

ตารางที� �� สรุปการปฏิบัติหน้าที�ของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

บทบาท หนา้ที� แหล่งอา้งอิง 

1. กาํหนดนโยบาย                                                                                    

1.1) กาํหนดนโยบายและแผนพฒันาของสถานศึกษา     

(สพฐ ข้อ 1) 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

ครั� งที� �/���� วาระที� � ขอ้ �.�, �.�  และวาระที� �  

ขอ้ �.� 

2. ให้ความเห็นชอบ 

2.1) ใหค้วามเห็นชอบแผนปฏิบติัการประจาํปีของ

สถานศึกษา (สพฐ. ข้อ 2) 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

ครั� งที� �/����  วาระที�  � ขอ้ �.� 

2.2) ใหค้วามเห็นชอบในการจดัทาํสาระหลกัสูตรให้

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของทอ้งถิ�น (สพฐ ข้อ 3) 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

ครั� งที� �/����  วาระที� �  ขอ้ �.� 

2.3) ใหค้วามเห็นชอบรายงานผลการดาํเนินงานประจาํปีของ

สถานศึกษาก่อนเสนอต่อสาธารณชน (สพฐ ข้อ 10) 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

ครั� งที� �/����  วาระที� �  ขอ้ �.� 

�.�) ใหค้วามเห็นชอบ นโยบาย และแผนพฒันาการศึกษา

ของโรงเรียน (เอกชน ข้อ�)   

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

ครั� งที� �/���� วาระที� � ขอ้ �.� 

�.�) ใหค้วามเห็นชอบการกูย้มืเงินครั� งเดียวหรือหลายครั� ง

รวมกนัเกินร้อยละยี�สิบหา้ของมูลค่าทรัพยสิ์นที�โรงเรียนมี

อยูใ่นขณะนั�น (เอกชน ข้อ �) 

ไม่มี 

�.�) ใหค้วามเห็นชอบการกาํหนดค่าธรรมเนียมการศึกษา

และค่าธรรมเนียมอื�นของโรงเรียน (เอกชน ข้อ �)  

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

ครั� งที� �/���� วาระที� � ขอ้ �.� 

�.�) ใหค้วามเห็นชอบรายงานประจาํปี งบการเงิน และการ

แต่งตั�งผูส้อบบญัชี (เอกชน ข้อ �) 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

ครั� งที� �/����  วาระที� � ขอ้ �.� และ �.� 

3. กาํกบั ติดตาม ดูแล  ส่งเสริม 

3.1) กาํกบั ติดตามและดาํเนินการตามแผนของสถานศึกษา 

(สพฐ ข้อ 4) 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

ครั� งที� �/����  วาระที� � ขอ้ �.� 

�.�) กาํกบัดูแลใหมี้ระบบการประกนัคุณภาพภายใน

โรงเรียน (เอกชน ข้อ �) 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

ครั� งที� �/���� วาระที� � ขอ้ �.� 

3.3) แต่งตั�งที�ปรึกษา และหรือคณะอนุกรรมการ เพื�อการ

ดาํเนินงานตามระเบียบ ตามที�เห็นสมควร (สพฐ. ข้อ 11) 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

ครั� งที� �/����  วาระที� � ขอ้ �.�� 
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บทบาท หนา้ที� แหล่งอา้งอิง 

�.�) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบติังานของ

ผูอ้าํนวยการ (เอกชน ข้อ �) 

สรุปผลสาํรวจความพึงพอใจของครู ผูป้กครอง

นกัเรียนและชุมชน (Stakeholders) ในสารสนเทศ 

3.5) เสริมสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งสถานศึกษากบัชุมชน

ตลอดจนประสานงานกบัองคก์ร ทั�งภาครัฐและเอกชน

เพื�อใหส้ถานศึกษาเป็นแหล่งวทิยากรของชุมชนและมีส่วน

ร่วมในการพฒันาชุมชนและทอ้งถิ�น (สพฐ. ข้อ 9) 

สารสนเทศโรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี  

3.6) ส่งเสริมและสนบัสนุนใหเ้ด็กทุกคนในเขตบริการไดรั้บ

การศึกษาขั�นพื�นฐานอยา่งทั�วถึง มีคุณภาพและไดม้าตรฐาน 

(สพฐ ข้อ 5) 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

ครั� งที�   �/���� วาระที� � ขอ้ �.�.�  ขอ้เสนอแนะที� � 

3.7) พิทกัษสิ์ทธิเด็ก  ดูแลเด็กพิการ เด็กดอ้ยโอกาสและเด็กที�

มีความสามารถพิเศษใหไ้ดรั้บการพฒันาเตม็ศกัยภาพ           

( สพฐ. ข้อ 6) 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน

ครั� งที� �/���� วาระที� �  ขอ้ �.�  

4. ให้ข้อเสนอแนะ  

4.1) เสนอแนะและมีส่วนร่วมในการบริหารดา้นวชิาการ 

ดา้นงบประมาณ ดา้นการบริหารงานบุคคลและดา้นการ

บริหารงานทั�วไปของสถานศึกษา (สพฐ. ข้อ 7) 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน

ครั� งที� � , � , � และ � 

5.  ดําเนินงานด้านอื�น ๆ  

�.�) ออกระเบียบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ของโรงเรียน    

(เอกชน ข้อ �) 

ไม่มีการออกระเบียบและขอ้บงัคบัของโรงเรียน

เพิ�มเติมจากเดิม ล่าสุด 

5.2) ระดมทรัพยากรเพื�อการศึกษา ตลอดจนวชิาวทิยากร

ภายนอก และภูมิปัญญาทอ้งถิ�น เพื�อส่งเสริมพฒันาการของ

นกัเรียนทุกคน รวมทั�งสื�อสารจารีตประเพณีศิลปวฒันธรรม

ของทอ้งถิ�นและของชาติ (สพฐ. ข้อ 8) 

สารสนเทศของโรงเรียน บทที� �    

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

ครั� งที� �/����  ขอ้ �.� 

�.�) พิจารณาคาํร้องทุกขข์องครู ผูป้กครองและนกัเรียน 

(เอกชน ข้อ �) 

ไม่มีคาํร้องทุกขข์องครู ผูป้กครอง และนกัเรียน 

�.�) ดาํเนินการอื�นตามกฎหมายระบุใหเ้ป็นอาํนาจหนา้ที�

ของคณะกรรมการบริหาร (เอกชน ข้อ ��) 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

ครั� งที� �/����  วาระที� � ขอ้ �.� 
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สรุปข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการจากการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

1. ควรมีการเปรียบเทียบขอ้มูลทางวิชาการในการสอบวดัภาษาองักฤษกบัเกณฑ์มาตรฐาน เช่น 

เกณฑข์องมหาวทิยาลยัเคมบริดจ ์ เพื�อใหเ้ห็นภาพรวมไดช้ดัเจนขึ�น    

2. ควรเพิ� มการพัฒ นาเชิงเป รียบ เที ยบ ว่าอะไรที� ย ังไม่ ถึงเป้ าหมาย  เกี� ยวกับผลสั มฤท ธิ�                  

ทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) โดยให้นําเสนอในที�ประชุมครั� งแรก แล้วเสนอแผนว่า           

ถา้ไม่ถึงเป้าหมายจะทาํอยา่งไรต่อ ใหฝ่้ายวชิาการนาํเสนอครั� งต่อไป 

3. ควรมีทุนการศึกษาสําหรับเด็กที� เรียนเก่งแต่ขาดโอกาสมาเรียน โรงเรียนจะได้เด็กเก่ง                

ทางวชิาการดว้ย 

4. โรงเรียนควรหาวิธีการ หรือจดักิจกรรมต่าง ๆ  ให้กบันักเรียนที�เรียนดีให้เกิดความผูกพนักบั

โรงเรียนและเรียนต่อไปจนจบการศึกษาชั�นสูงสุด    

5. โรงเรียนควรประชาสัมพนัธ์ผลงานต่าง ๆ ของวชิาการใหผู้ป้กครองทราบมากขึ�น   

6. หาวธีิการที�จะทาํใหน้กัเรียน และครูรู้สึกภาคภูมิใจและรักในสถาบนั       

7. ควรเตรียมนกัเรียน  ตั�งแต่ชั�น ม.4  ใหรู้้และตั�งเป้าหมายไว ้และสามารถทาํให้เด็กบรรลุเป้าหมาย 

เมื�อจบชั�น ม.6   

8. การนิเทศครูโดยบุคคลภายนอก ส่วนใหญ่ครูไม่ค่อยมีความสุข จึงเกิดโครงการเพื�อนช่วยเพื�อน

ซึ�งครูจะไม่ค่อยกลา้พูด  จึงควรคดัครูที�เก่ง ๆ ในแต่ละดา้น เขา้มาทาํงานนิเทศโดยตรงน่าจะเป็น

ประโยชน ์

9. พฒันาระบบการนิเทศภายใน  เพื�อพฒันาครูโดยใชว้ธีิการที�หลากหลาย 

10. โรงเรียนควรใหค้วามสาํคญัในการสรรหา และพฒันาบุคลากรอยา่งต่อเนื�อง เพื�อความย ั�งยนืและ

หาแนวทางในการมาประเมิน  มาพฒันาบุคลากร เพื�อใหอ้งคก์รมีความเขม้แขง็   

11. โรงเรียนควรหาวิธีดาํเนินการ จดัทาํขอ้มูล สถิติ เกี�ยวกบัพฤติกรรมของนกัเรียน และสร้างเด็กให้

มีวินยั ใส่ใจกบัเด็กทุกคน ทั�งที�มีปัญหาและไม่มีปัญหา ตอ้งให้ความใกลชิ้ด โดยเฉพาะอยา่งยิ�ง

ครูประจําชั� น   และให้ความรู้กับนักเรียน  ต้องใช้เหตุผล ต้องอธิบายกฎระเบียบต่าง ๆ                

การตดัสินใจ อยูที่�เด็ก ตอ้งวเิคราะห์เป็น การใชเ้หตุผล จะเป็นภูมิคุม้กนัที�ดี  

12. หากจะทาํให้โรงเรียนเป็นผูน้าํโรงเรียนจะตอ้งมีนวตักรรมทางความคิด มีหลายโรงเรียนที�สร้าง

นวตักรรมทางความคิดขึ�นใหม่ที�แตกต่างออกไป ทาํอยา่งไรใหต้อบสนองความตอ้งการของเด็ก

และผูป้กครองได ้ อะไรที�ไม่เกี�ยวขอ้งให้ตดัออก เด็กพฒันาขึ�นสามารถสัมผสัได ้ควรออกแบบ

การเรียนการสอนให้ตรงกบัความตอ้งการของเด็ก ให้เด็กมีความรู้ มีความสุข สุขภาพแข็งแรง 

และมีศีลธรรม 
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  �.�   คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอสัสัมชัญธนบุรี  

คณะกรรมการสมาคมผูป้กครองและครู ไดรั้บการแต่งตั�งโดยผูอ้าํนวยการ  ไดมี้ส่วนร่วม

ในสนับสนุน  ส่งเสริม การพฒันาโรงเรียนในกิจกรรมต่าง ๆ  ตลอดปีการศึกษา  มีวาระ � ปี  

ระหวา่งปีการศึกษา  ����-����  มีรายนามดงันี�  

                คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอสัสัมชัญธนบุรี    

ลาํดับ                               ชื�อ-สกุล ตําแหน่ง 

1.               นายส่องแสง              ปทะวานิช   นายกสมาคมผูป้กครองฯ   

2.               ภราดา ดร.วีรยทุธ     บุญพราหมณ์   อุปนายกสมาคมฯ คนที� 1    

3.               นายชิด               แถมสวสัดิ�    อุปนายกสมาคมฯ คนที� �  

4.               ดร.อรุณ                     คงเจริญ   อุปนายกสมาคมฯ คนที� 3   

5.              นางสาวอุษณา            นนทพนัธ์ุ   เลขานุการ   

6.              นางวชัรีย ์                   ศรีวชิยัรัตน์  ผูช่้วยเลขานุการ   

7.              นายสมบูรณ์               โรจนสิริวฒัน์  เหรัญญิก   

8.              นางสาววรนุช             รัตนจรัสโรจน์  ผูช่้วยเหรัญญิก   

9.              นายศกัดิ� ชยั                 ประมาณพาณิชย ์ นายทะเบียน   

10.              นายสมบติั                  บุญสาพิพฒัน์  ผูช่้วยนายทะเบียน   

11.              นายวริทศน์นัท ์          เสงี�ยมจิตรานนท ์ ปฏิคม   

12.              นายจรัญ    นอ้ยอิ�ม   ผูช่้วยปฏิคม   

13.              นายสรรเสริญ   ชุณหนิรันฤทธิ�   สาราณียกร   

14.              นายยทุธพงษ ์  วงศเ์มืองสรรค ์  ผูช่้วยสาราณียกร    

15.              นางสาวพิชญสิ์นี   ศรีเอี�ยมกุล  กรรมการ   

16.               นางกนัยารัตน์    จิตตขจรเกียรติ  กรรมการ   

17.               นางเยน็จิตต ์  นกแสง   กรรมการ   

18.               นางสาวอรอุมา สุวรรณกฏู  กรรมการ   

19.               นางสาวชมยัพร    พรเจริญววิฒัน์  กรรมการ   

20.               ดร.ฤทธิรงค ์  อินทรจินดา  กรรมการ   

21.              นายวรรัตน์    ตุลยานนัต ์  กรรมการ   

22.              นายนพดล    ตั�งเผา่ศกัดิ�   กรรมการ  

23.              นางชนิสรา    เตโชภาส  กรรมการ   

24.               นางสาวกณันิษฐา   ประดบัมุก  กรรมการ  

25.               นางสาวศศิมา   วงษช์าลี   กรรมการ   
 

ที�ปรึกษา 

1. นายชลิต   โนระดี   2.  นางอญัชลี   ปกีรณมักิจ   3. นางสาวเกษริน   ม่วงศิริ  
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การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ   ปีการศึกษา ��60 

             สมาคมผูป้กครองและครูฯ เขา้มามีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจการของโรงเรียนอย่าง

สมํ�าเสมอ  มีการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ประจาํเดือนร่วมกบัทางโรงเรียน ทั�งสิ�น � ครั� ง  

และจดัประชุมใหญ่สามญัประจาํปี จาํนวน � ครั� ง  การมีส่วนร่วมแบ่งออกเป็นดา้นต่าง ๆ ดงันี�  
 

ด้านวิชาการ   สนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการสอบวดัคุณภาพนกัเรียนของนกัเรียนโรงเรียนใน

เครือมูลนิธิฯ    มอบทุนการศึกษาให้กบันกัเรียนที�สอบ O-NET ได ้��� คะแนนเต็มและเรียนต่อที�

โรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรีจาํนวน � คน    
 

ด้านกิจกรรมโรงเรียน    สนบัสนุนการจดักิจกรรมของโรงเรียน อาทิ สนบัสนุนการจดังาน

คริส ต์ม าส แฟ ร์    ส นับ สนุนการจัดโบ ว์ลิ� งการกุศล   การแข่งขันว่ายนํ� า  ACT Swimming 

Championship#� กิจกรรมออกค่ายอาสาพฒันา บูรณะและทาสีเสาธง กิจกรรมพบตวัแทนปลูกดอก

ดาวเรืองและสนับสนุนซุ้มอาหารงานกีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่ง

ประเทศไทย นอกจากนั�นยงัไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนที�จดัขึ�นตลอดปีการศึกษา  ไดแ้ก่ 

ถวายพระพรวนัเฉลิมพระชนมพรรษา กิจกรรมวนัแม่  กิจกรรมพิธีประกาศเกียรติคุณนกัเรียนดีเด่น 

กิจกรรมเทิดเกียรตินกับุญหลุยส์ กิจกรรมเทิดเกียรติแม่พระอสัสัมชญั  และกิจกรรมราตรีสัมพนัธ์

และกิจกรรมวนัสงกรานต ์   
   

ด้านขวัญ-กําลังใจครู และบุคลากรโรงเรียน   สนับสนุนมอบเงินรางวลัให้กบัครูที�มีสถิติ

การทาํงานไม่มีขาด ลา มาสาย ตลอดปีการศึกษา ����   สนับสนุนของรางวลัปีใหม่พนักงาน  

สนบัสนุนของรางวลั งานครอบครัวครู    และมอบรายไดจ้ากการจดัการแข่งขนัแรลลี� และกิจกรรม

เดินวิ�งการกุศล  เข้าสวสัดิการสงเคราะห์ครูและเจ้าหน้าที�  และกองทุนบําเหน็จสําทบพิเศษ  

สนบัสนุนสวสัดิการครูเกษียณอาย ุปีการศึกษา ���� และช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลครูที�เจบ็ป่วย 
 

 สนับสนุนกิจกรรมสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองฯ และสมาคมอื�น ๆ   โดยเขา้ร่วมประชุม

สัญจรกบัสมาพนัธ์สมาคมผูป้กครองและครูฯ  ที�อสัสัมชญันครราชสีมา พร้อมสนบัสนุนค่าใชจ่้าย 

เพื�อบาํรุงสมาพนัธ์ประจาํปี  สร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัสมาคมผูป้กครองและครูโรงเรียนในเครือ  
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�.�  คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนอสัสัมชัญธนบุรี    

มีการเลือกตั�งนายกสมาคมศิษยเ์ก่าและมีการสรรหาคณะกรรมการสมาคมศิษยเ์ก่า

โรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี โดยนายกสมาคมศิษยเ์ก่าไดแ้ก่  คุณเทวญั  ลปิตพัลลภ  (รุ่นที� ��)  

รายนามคณะกรรมการสมาคมศิษยเ์ก่า ปีการศึกษา ����   มีดงันี�  

 นายกสมาคมฯ   นายเทวญั ลิปตพลัลภ 

อุปนายกคนที� �  นายสุเมธ  ธีระจารุวฒัน์           อุปนายกคนที� � นายสุรชยั  จินารักพงศ ์

อุปนายกคนที� �  นายสุรพล  ชายแสน         อุปนายกคนที� �  นายพิเชษฐ ์ ศรขณารมย ์

อุปนายกคนที� �  พนัเอก ดร.สถาพร สุขสมบูรณ์  

เลขาธิการ   นายกิตตลาภ  ภทัรวณิชการ 

เหรัญญิก     นายฐิตรัตน์  ภู่ตระกลู  

 ผูช่้วยเหรัญญิก       นายทิฆมัพร  กฤตานุสรณ์ 

 ปฏิคม    นายสุภีรณ  มหาสาวงักุล 

 นายทะเบียน กม.   นายนภดล  พรวศิณุกลู 

 ประชาสัมพนัธ์   นายอนรรฆ  มาลี 

 ฝ่ายกีฬา    นายสุรทิน  วลิาศชยัยนัต ์

 ผูช่้วยฝ่ายกีฬา   นายกฤชวชัร์  ชายแสน 

 ฝ่ายวชิาการ   นายชยานนัท ์ มโนเกษมสุข 

 

 กรรมการ    วา่ที�ร้อยตรีอรรถพร  สมพงษ ์  นายวทิยา  ฐิติเวชญาคุณ 

   นายบุญยง  เชิงววิฒัน์กิจ   นายวนัชยั  พิทกัษรั์ตนาชยั 

   นายวสุิทธิ�   ชินประพินพร  นายวรพจน์  ลีลาภทัร 

   นายประภสัร์  ภู่ตระกลู   นายสุริยงค ์ ไกรโชค 

   นายพีรวสั  โกศลสุข   นายสุรชยั  วนิามยักุล 

   นายวภิชั  เชาวร์วรวญิ�ู   นายโยธิน  รุ่งเจริญ 

   นายธนศกัดิ�   โสดาดี   นายมานะ  เพชรดาํรงสกุล 

   นายณฐัวฒัน์  ศาสตร์กุลวณิชย ์  นายกิตติคุณ  เอี�ยวอกัษร 

   นายพรชยั  ธนทวโีชคไพศาล  นายกณัตพฒัน์  เตชุกมลสุข 

   นายธนชาติ  ตรีศกัดิ� ศรีสกุล  นายชนภทัร์  ชยังาม 

   นายสลิล  ตระกลูพนูทรัพย ์  น.ส.ภาวณีิ  เจริญธนะวฒัน์ 

   น.ส.แสงระว ี มิตรประเสริฐพร  นายภานุวฒัน์  ฉตัรชินรัตน์ 
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การมีส่วนร่วมของสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนอสัสัมชัญธนบุรี ปีการศึกษา ���� 

 สมาคมศิษย์เก่าฯ  ได้มีจัดงาน “คืนสู่ เหย้าอัสสัมชัญธนบุรี �� ปี  ที�ยงัมีเรา” ในวนัที�              

�� กุมภาพนัธ์ ����  โดยมีศิษยเ์ก่าที�ไดรั้บการคดัเลือกเป็นศิษยเ์ก่าดีเด่น ประจาํปี ����  จาํนวน � ท่าน  

ไดแ้ก่ 

1. พลเอกธารไชยยนัต ์ศรีสุวรรณ   เลขประจาํตวั  ���  ผูบ้ญัชาการทหารสูงสุด 

2. พลเรือเอกจุมพล ลุมพิกานนท ์   เลขประจาํตวั ����  รองปลดักระทรวงกลาโหม     

3. พลตาํรวจโทชาญเทพ เสสะเวช  เลขประจาํตวั ���    ผูบ้ญัชาการตาํรวจนครบาล 

4. ดร.อนุชา ทีรคานนท ์                  เลขประจาํตวั ����  ผูอ้าํนวยการสถาบนัไทยคดี

ศึกษามหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

5. ดร.ชโย  ตรังอดศยักุล                  เลขประจาํตวั ����  กรรมการผูจ้ดัการบริษทั 

บางกอกพฒันามอเตอร์ จาํกดั 

 

 

งานประสานงานสมาคม/ฝ่ายธุรการ-การเงิน 
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�.�  คณะกรรมการสภานักเรียน  

คณะกรรมการนักเรียน ได้มาจากการเลือกตั� ง โดยดําเนินการจาํลองรูปแบบเหมือนการ

เลือกตั�งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร ซึ� งเป็นนโยบายของโรงเรียนในการให้นักเรียนได้ศึกษาความเป็น

ประชาธิปไตย มีการแต่งตั� งคณะกรรมการดาํเนินการเลือกตั� งมาทาํหน้าที� โดยในปีการศึกษา ����       

ผูที้�ไดรั้บการเลือกตั�งคือ  นางสาวกฤษติยาภรณ์ วภิากลู เลขประจาํตวั ����� ชั�นมธัยมศึกษาปีที� �/� 

 หลงัจากไดรั้บผลการเลือกตั�งแลว้ โดยให้ผูที้�ไดรั้บการเลือกตั�งเป็นประธานคณะกรรมการ

นักเรียนสรรหาคณะทาํงานตามโครงสร้างการบริหารงานสภานักเรียนเพื�อนาํเสนอต่อผูอ้าํนวยการ

ประกาศแต่งตั�งประธานคณะกรรมการนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน โดยในปีการศึกษา ����     

มีนกัเรียนที�ไดรั้บการแต่งตั�งเป็นคณะกรรมการนกัเรียน จาํนวน �� คน    ดงัรายชื�อต่อไปนี�  

ประธานคณะกรรมการ          น.ส.กฤษติยาภรณ์ วิภากลู  (�����,ม.�/�)   

รองประธานคณะกรรมการ         นายพชร พรมนอก (�����,ม.�/�) 

กรรมการชุมนุมวิชาการ        น.ส.พิริยา วรวิทยไ์พศาล (�����,ม.�/�) 

กรรมการชุมนุมปกครอง        น.ส.พิมพด์าว โชติกาลณรงค ์(�����,ม.�/�) 

กรรมการชุมนุมบริการ/อาคารสถานที�        น.ส.รุ่งทิพย ์ ออ้ยอภิรักษ ์(�����,ม.�/�) 

กรรมการชุมนุมธุรการ        นายอธิษฐาน  ชาญนชา (�����,ม.�/�) 

กรรมการ นายนภทัร วฒันาสุทธิวงศ ์(�����,ม�/�)     น.ส.ปัทมา สมบุญสุโข (�����,ม�/�) 

 น.ส.ปุณิกา วงศป์ระสาร (�����,ม�/�)     น.ส.ณฐัหทยั ประพนัธ์พจน์ (�����,ม�/�) 

 น.ส.ณฐัพร แซ่พวั (�����,ม.�/�)      น.ส.สิริณทร์ทิพย ์ศิริพรเลิศ (�����,ม�/�) 

 น.ส.ณฐัลิกา ลิขิตประเสริฐกุล (�����,ม.�/�)   นายภทัรคม  กรลกัษณ์ (�����,ม.�/�) 

 นายณฐัวฒัน์ ไชยวงศญ์าติ (�����, ม�/�)      น.ส.ศศิภา เสริมชานุ (�����, ม�/�) 

 นายฌาณชยตุม ์อมรวุฒิ (�����, ม.�/�)      นายปัญจโรจน์  ถิรชวลิต (�����, ม.�/�) 

 นายชนาวีร์ หาญภูมิพานิช (�����, ม.�/�)      นายเศรษฐศิษฎ ์ภิญสุรธนากร(�����,ม.�/�) 

 นายมนภทัร บุญฤทธิ�  (�����,ม.�/�)      นายศุภณฐั  มะโนนอ้ม (�����, ม.�/�) 

 นายธีรภทัร ถาวรประภาสวสัดิ�  (�����,ม.�/�)    น.ส.ภูริตา  ลี (�����,ม.�/�)        

 นายรัชมงคล ตั�งเจริญรุ่งเรือง (�����,ม.�/�)        น.ส.ชญัญา แกว้เกื�อ (�����, ม.�/�) 

 น.ส.เนตรนภา เศษรักษา (�����, ม.�/�)       น.ส.รินลิณี  ซุย้เลก็ (�����, ม.�/�) 

 น.ส.สิรีธร เสือกลั�น (�����, ม.�/�)                     นายสุกรินทร์ ไชยานนท ์(�����,ม.�/�) 

 นายพริษฐ ์ชยัศุจยากร (�����,ม.�/�)       นายสิทธินนท ์ระติกุล (�����, ม.�/�) 

 น.ส.ณฏัฐณิชา ซอศรีสาคร (�����,ม.�/�)           น.ส.ชาลิสา คิรีสุวรรณ์ (�����, ม.�/�) 

 น.ส.กญัญว์รา วงษว์ิไล (�����, ม.�/�)        น.ส.โยธกาวดี ทองพงษ ์(�����, ม.�/�) 

เลขานุการ              นายสุวิจกัษณ์  ทอรี 
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การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสภานักเรียน 

  คณะกรรมการสภานักเรียน ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม งาน และโครงการต่าง ๆ 

ของโรงเรียนสมํ�าเสมอ มีการจดัประชุมใหญ่สามญั เพื�อสรุปผลงานและนาํเสนอผลงานต่อ

ผูอ้าํนวยการและคณะที�ปรึกษาผูอ้าํนวยการในวนัที� � กนัยายน ����  กิจกรรมและงาน      

ที�ไดด้าํเนินการตลอดปีการศึกษา สรุปไดด้งันี�   

 โครงการ   ที�สภานกัเรียนไดด้าํเนินการรวมทั�งสิ�น  5 โครงการ ไดแ้ก่ 

1.  โครงการจดัการเลือกตั�งคณะกรรมการสภานกัเรียน 

2. โครงการศึกษาดูงานสภานกัเรียน 

3. โครงการแลกเปลี�ยนความร่วมมือของคณะกรรมการสภานกัเรียน � สถาบนั 

4. โครงการค่ายอาสาพฒันา 

5. โครงการช่วยเหลือผูย้ากไร้ในสังคม 

6. จดัการแข่งขนัฟุตบอล � คน Student Council (SC) Super cup ครั� งที� � 

กจิกรรม   ที�สภานกัเรียนไดมี้บทบาทในการร่วมกนัดาํเนินการจดักิจกรรมดงันี�  

1. ร่วมบาํเพญ็ประโยชน์ อาทิ เปิดประตูรถรับ-ส่งนอ้ง เพื�อช่วยลดปัญหาการจราจรภายใน

โรง เรีย น บ ริ เว ณ ห น้ าอ าค ารราฟ าแ อ ล  ช่ วย เห ลื อ ง าน กิ จก รรม  Open House                  

การรับนกัเรียนใหม่ ช่วยเหลืองานวชิาการ 

2. มีส่วนร่วมในพิธีการต่างๆของโรงเรียน ได้แก่ พิ ธีเทิดเกียรตินักเรียนบุญหลุยส์ฯ         

พิธีเทิดเกียรติแม่พระอสัสัมชญั 

3. มีส่วนร่วมในการจดังาน กิจกรรมของโรงเรียน ไดแ้ก่ เดินรณรงค์ต่อตา้นการสูบบุหรี�  

พิธีไหวค้รู งานสัปดาห์ตา้นสิ�งเสพติด งานคริสตม์าสแฟร์ งานราตรีสัมพนัธ์ 

4. ดูแลนกัเรียนในการเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน 

5. ใหก้ารตอ้นรับบุคคลจากหน่วยงานภายนอกที�เขา้มาศึกษาดูงานภายในโรงเรียน 

6. หารายไดจ้ากการขายสินคา้ประเภทเครื�องดื�มและขนมหวาน ในงานวนัคริสตม์าสแฟร์ 

เพื�อสมทบทุนการออกค่ายอาสาพฒันา 
ฝ่ายปกครอง 
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ข้อมูลผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา ( รอบสาม ) 
โรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี ไดรั้บการประเมินจาก สมศ. ในรอบที� �  เมื�อวนัที� 11–�� กรกฎาคม  ����  

มีขอ้มูลตารางนี�  
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม จําแนกตามมาตรฐานการศึกษาตามกฎกระทรวงฯ 

ระดับการศึกษาขั�นพื�นฐาน : ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

การศึกษาขั�นพื�นฐาน 
นํ�าหนัก 

(คะแนน) 

คะแนน 

ที�ได้ 

ระดบั 

คุณภาพ 

มาตรฐานที� �   ผลการจดัการศึกษา    

ตวับ่งชี� ที� �  ผูเ้รียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที�ดี ��.�� �.�� ดีมาก 

ตวับ่งชี� ที� �  ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที�พึงประสงค ์ ��.�� �.�� ดีมาก 

ตวับ่งชี� ที� �  ผูเ้รียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อยา่งต่อเนื�อง ��.�� ��.�� ดีมาก 

ตวับ่งชี� ที� �  ผูเ้รียนคิดเป็น ทาํเป็น  ��.�� ��.�� ดีมาก 

ตวับ่งชี� ที� �  ผลสมัฤทธิ� ทางการเรียนของผูเ้รียน ��.�� ��.�� พอใช ้

ตวับ่งชี� ที� �  ผลการพฒันาใหบ้รรลุตามปรัชญา ปณิธาน พนัธกิจ และ วตัถุประสงคข์อง

การจดัตั�งสถานศึกษา 
�.�� �.�� ดี 

ตวับ่งชี� ที� ��  ผลการพฒันาตามจุดเนน้และจุดเด่นที�ส่งผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ของ

สถานศึกษา 
�.�� �.�� ดีมาก 

ตวับ่งชี� ที� ��  ผลการดาํเนินงานโครงการพิเศษเพื�อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา �.�� �.�� ดีมาก 

มาตรฐานที� �  การบริหารจดัการศึกษา    

ตวับ่งชี� ที� �  ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการพฒันาสถานศึกษา �.�� �.�� ดีมาก 

ตวับ่งชี� ที� �� ผลการส่งเสริมพฒันาสถานศึกษาเพื�อยกระดบัมาตรฐาน รักษามาตรฐาน 

และพฒันาสู่ความเป็นเลิศที�สอดคลอ้งกบัแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
�.�� �.�� ดีมาก 

มาตรฐานที� �  การจดัการเรียนการสอนที�เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ    

ตวับ่งชี� ที� �  ประสิทธิผลของการจดัการเรียนการสอนที�เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั ��.�� ��.�� ดีมาก 

มาตรฐานที� �  ว่าด้วยการประกนัคุณภาพภายใน    

ตวับ่งชี� ที� �   พฒันาการของการประกนัคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและตน้สงักดั �.�� �.�� ดีมาก 

รวมผลคะแนนทั�งหมด ���.�� ��.�� ดี 
 

จุดเด่น 

1. สถานศึกษามีระบบการบริหารจดัการศึกษาที�มีประสิทธิภาพ มีการมอบหมายงานตรงกบัความถนดั

และความรู้ ความสามารถของบุคลากร  มีระบบประกันคุณภาพภายในที� ดี มีอาคารสถานที� 

สภาพแวดล้อมกวา้งขวาง สะอาด สวยงาม ปลอดภยั มีแหล่งเรียนรู้เพียบพร้อม  เอื�อต่อการเรียนรู้         
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มีกิจกรรมเพื�อพฒันาผูเ้รียนอย่างหลากหลาย ทั�งการจดัการเรียนการสอนที�เน้นภาษาต่างประเทศ      

การจดัการเรียนแบบกลุ่มยอ่ย  มีการส่งเสริมสุนทรียภาพดา้นกีฬา ดนตรี ศิลปะ อยา่งหลากหลายตาม

ความสนใจและศกัยภาพของผูเ้รียน 

2. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ มีความพร้อมและกระตือรือร้นในการพฒันาตนเองและพฒันางาน    

มีความรู้ ความสามารถในดา้นการใชสื้�อเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ มีการดูแลเอาใจใส่ผูเ้รียน

อยา่งใกลชิ้ดโดยมีการประสานงานกบัผูป้กครองอยา่งสมํ�าเสมอ 

3. ผูเ้รียนมีความมั�นใจในตวัเอง กลา้คิด กลา้แสดงออกมีจิตสาธารณะในการบาํเพญ็ประโยชน์มีทกัษะใน

การใช้เทคโนโลยีที�ทนัสมยั  และมีความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ  ผูเ้รียนมีสุนทรียภาพ  

โดยเฉพาะดา้นกีฬา และดนตรี 

จุดที�ควรพฒันา 

1. ผูเ้รียนบางส่วนขาดการแสดงออกตามรูปแบบวฒันธรรมไทย  โดยเฉพาะการทาํความเคารพดว้ยการไหว ้

2. ผลการทดสอบระดบัชาติของผูเ้รียนที�ลดลงเมื�อเทียบกบัปีที�ผา่นมา (����)         

ข้อเสนอแนะและการพฒันาตามข้อเสนอแนะของสถานศึกษา 

 ขอ้เสนอแนะเพื�อพฒันามาตรฐานคุณภาพสถานศึกษาตามมาตรฐานกฎกระทรวงวา่ดว้ยระบบ

หลกัเกณฑแ์ละวธีิการประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ���� 
 

ด้านผลการจัดการศึกษา 

1. ครูควรวิเคราะห์หาสาเหตุและปัจจยัที�ส่งผลต่อผลการทดสอบระดบัชาติ  เพื�อหาแนวทาง การพฒันา

ในอนาคต 

2. ครูควรทบทวนกระบวนการพฒันาผูเ้รียนตั�งแต่การจดัทาํหลกัสูตร การจดัการเรียนรู้การประเมินผล

ใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางการพฒันาผลสัมฤทธิ� ของผูเ้รียน 

3. สถานศึกษาควรจดักิจกรรมในการส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดความมั�นใจที�จะแสดงออกตามรูปแบบ

วฒันธรรมไทย โดยเฉพาะการไหว ้ซึ� งครูควรปฏิบติัเป็นตวัอยา่งใหก้บัผูเ้รียน  โดยมีการทกัทาย 

4. ผูเ้รียน เพื�อกระตุ้นให้ผูเ้รียนได้ทักทายครูทุกครั� งที�พบกัน  รวมทั� งการประสานความร่วมมือกับ

ผูป้กครองในการปลูกฝังผูเ้รียนใหมี้มารยาทแบบไทย ๆ ทั�งขณะอยูบ่า้นและอยูที่�โรงเรียน 
 

นวตักรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที�ดี (Good Practice)  ของสถานศึกษาที�เป็นประโยชน์ต่อสังคม 

 โรงเรียนได้พฒันานวตักรรมการศึกษาด้านสุนทรียภาพ  โดยเฉพาะด้านดนตรี  ดว้ยการจดัตั�ง

ศูนยด์นตรีโรงเรียนอสัสัมชัญธนบุรีขึ�น  เพื�อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านดนตรีที�ได้มาตรฐานสากล  ทั�งด้าน

สถานที� อุปกรณ์ หลักสูตรและบุคลากร  บริการให้กับผูเ้รียน ผูป้กครอง และบุคคลทั�วไปในชุมชน 

สามารถพฒันาหลกัสูตรและรูปแบบการสอนดนตรีแบบบูรณาการ  ตามมาตรฐานสากลในหลกัสูตรปกติ

เกิดเป็นกระบวนการพฒันาศกัยภาพทางดนตรีตามความสนใจของผูเ้รียน  ตั�งแต่ระดบัขั�นพื�นฐานถึง
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ระดบัเป็นเลิศส่งผลใหผู้เ้รียนมีความสามารถ  เกิดทกัษะและสุนทรียภาพทางดนตรีจนเป็นที�ยอมรับของ

ผูเ้รียน  ผูป้กครองและชุมชนอยา่งแทจ้ริง 
 

การนําผลการประเมนิคุณภาพภายนอกไปใช้ 

จากการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก (รอบสาม)  ระหว่างวนัที�  ��-�� กรกฎาคม  ����         

คณ ะผู ้ประเมินภายนอก  ได้ให้ข้อเสนอแนะเพื�อเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณ ภาพการศึกษา                 

โดยโรงเรียนไดน้าํไปวเิคราะห์และดาํเนินการดงันี�   

ข้อที� ข้อเสนอแนะเพื�อการพฒันา

สถานศึกษาในภาพรวม 
งาน/โครงการ/กจิกรรม ที�ดาํเนินการ ผลสําเร็จ 

� ผู ้ เ รี ย น บ า ง ส่ ว น ข าด ก า ร

แ ส ด ง อ อ ก ต า ม รู ป แ บ บ

วฒันธรรมไทย  โดยเฉพาะ

การทําความเคารพด้วยการ

ไหว ้

โรงเรียนตระหนกัและเห็นความสาํคญัในการปลูกฝังให้

ผูเ้รียนประพฤติปฏิบัติตน และแสดงออกตามรูปแบบ

วฒันธรรมไทยตลอดจนภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมไทย 

โดยกาํหนดในแผนงาน/โครงการ ต่าง ๆ  เช่น โครงการส่ง 

เสริมวนัสําคญัและประเพณีไทย โครงการส่ง เสริมการ

ไหวแ้ละการทาํความเคารพและโครงการไหวง้ามอย่าง

ไทย รวมทั�งจัดประชุมผูป้ก ครอง  เพื�อประชาสัมพนัธ์

และแนะนาํผูป้กครองในการปลูกฝังมารยาทแบบไทย ๆ

ใหแ้ก่ผูเ้รียนในขณะอยูที่�บา้นดว้ยอีกทางหนึ�ง 

จากการดําเนินงานเพื�อส่งเสริมและ

ปลูกฝังค่านิยมที�ดีงามในเรื�องการไหว ้

การทําความเคารพต่อครู และผูใ้หญ่ 

พบว่าผู ้เรียนมีความประพฤติสุภาพ

อ่อนนอ้ม และมีสัมมาคารวะ  สามารถ

แสดงออกตามรูปแบบวฒันธรรมไทย 

โดยเฉพาะการทาํความเคารพดว้ยการ

ไหว ้คิดเป็นร้อยละ ��.�� 

2 ผลการทดสอบระดับชาติ

ของผูเ้รียนที�ลดลงเมื�อเทียบ

กบัปีที�ผา่นมา (����) 

โร ง เรี ย น ดํา เนิ น ก าร จัด กิ จ ก รร ม ที� มุ่ งพัฒ น า

ผลสัมฤทธิ� ของผูเ้รียน ดว้ยการจดักิจกรรมการเรียน

การสอนโดยเน้นผูเ้รียนเป็นสําคัญและใช้วิธีการ

สอน ที� ห ลากห ลาย  รวมถึงมีการจัดโครง การ

ส่งเสริมการเรียนรู้ระดบัชั�นมธัยมศึกษาตอนปลาย 

โครงการวันวิชาการ โครงการพัฒนาศักยภาพ

นักเรียนสู่ความเป็นเลิศ  โครงการพฒันาศักยภาพ

ทางวทิยาศาสตร์สู่โครงการ สอวน.ช่วงชั�นที� �-� 

จากผลการดําเนินงาน พบว่าผลการ

ประเมินผลสัมฤทธิ� ทางการศึกษ า

ระดบัชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 255� 

ข อ งโ รง เรี ยน อัส สั ม ชัญ ธน บุ รี  มี

คะแนนเฉลี�ยสูงกวา่ระดบั ประเทศใน

ทุกรายวชิาของทุกระดบัชั�นสูงขึ�น และ

มีนักเรียน     สอบไดค้ะแนนเต็ม ��� 

ค ะ แ น น  จําน ว น  � �  ค น  ส อ บ ไ ด ้

คะแนนเป็น ลําดับ ที�  � มูลนิ ธิคณ ะ

เซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย ระดบั 

ป.� จาํนวน  � คน และ ม.�  จาํนวน � คน 

� ครูควรวิเคราะห์สาเหตุและ

ปัจจัยที�ส่งผลต่อการทดสอบ

ระดับชาติ  เพื�อหาแนวทาง 

การพฒันาในอนาคต 

โรงเรียนเห็นความสาํคญัของการทดสอบระดบัชาติ  

จึงมอบหมายให้ผู ้รับผิดชอบโดยตรง ได้แก่ ฝ่าย

วิชาการและคณะกรรมการ � กลุ่มสาระการเรียนรู้  

ร่วมกันวิเคราะห์ สาเหตุและปัจจัยที� ส่งผลต่อการ

ทดสอบระดับชาติ รวมถึงการหาแนวทางพัฒนา

คุณภาพการศึกษา  โดยจดัทําโครงการรองรับ เช่น  

โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาขั� นพื�นฐาน 

จากผลการดําเนินงานพบว่าผลการ

ประเมิ น ผลสัม ฤท ธิ� ท างการศึกษ า

ระดบัชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 255� 

ระหว่างโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีกับ

ระดับ ป ระเท ศโรงเรียน อัสสัมชัญ

ธนบุรีมีคะแนน เฉลี�ยสูงกว่าระดับ 

ป ร ะ เท ศ ใ น ทุ ก ร า ย วิ ช า  ข อ ง ทุ ก
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ข้อที� ข้อเสนอแนะเพื�อการพฒันา

สถานศึกษาในภาพรวม 
งาน/โครงการ/กจิกรรม ที�ดาํเนินการ ผลสําเร็จ 

(BSG) กิจกรรม Intensive Course งานส่งเสริมการ

เรียนรู้มธัยม ศึกษาตอนปลาย  เป็นตน้ 

ระดบัชั�นสูงขึ�น 

� ครูควรทบทวนกระบวน การ

พฒันาผูเ้รียน ตั�งแต่การจดัทาํ

หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ 

การประเมินผลใหส้อดคลอ้ง 

โ ร ง เรี ย น ดํา เนิ น ก าร จัด กิ จ ก ร ร ม ที� มุ่ ง พัฒ น า

ผลสัมฤทธิ� ของผูเ้รียน ดว้ยการจดักิจกรรมการเรียน

การสอน โดยเน้นผูเ้รียนเป็นสําคัญ และใช้วิธีการ

สอนที� หลากหลาย มีการนิ เทศการสอน พัฒนา

บุคลากร และใชเ้ครื�องมือที�หลากหลาย 

ครูผูส้อนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้

ได้ร่วมกันทบทวนกระบวนการจดัทํา

หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ การประ 

เมินผลและดาํเนินการ กิจกรรม                      

� กับ แ น ว ท าง ก าร พัฒ น าผ ล 

สมัฤทธิ� ของผูเ้รียน 

ในการวดัผลการประเมินผลตามสภาพจริง มีการ

วเิคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคลและวิเคราะห์หลกัสูตร 

รวมถึงมีการจดัโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ระดบัชั�น

มัธยม ศึ ก ษ าต อ น ป ล าย โค ร งก ารวัน วิช าก าร 

โครงการพฒันาศกัยภาพนกัเรียนสู่ความเป็นเลิศทาง

วิท ยาศาสตร์สู่โครงการสอวน . ช่วงชั� น ที�  �  -� 

โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้านศิลปะและ

ดนตรี  โครงการพฒันาผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนวิชา

ภาษาไทย   โครงการพฒันานักเรียนสู่ความเป็นเลิศ

ทางคอมพิวเตอร์  เป็นตน้ 

เสริมหลักสูตรต่าง ๆให้สอด คล้องกับ

แนวทางการพฒันา คุณภาพการศึกษาตาม

มาตรฐานการศึกษาของการ ศึกษาขั� น

พื�นฐาน และมาตรฐานการศึกษาของ

มูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียล แห่งประเทศ

ไทย (FSG)  ส่งผลให้ผลการประเมินผล

สมัฤทธิ� ทางการศึกษาระดบัชาติ (O-NET) 

ปีการศึกษา 2555 ของโรงเรียนอสัสัมชญั

ธนบุ รี มี  คะแนนเฉลี� ยสู งกว่าระดับ 

ประเทศในทุกรายวชิา ของทุกระดบัชั�น 

� สถานศึกษาควรจดักิจกรรมใน

การส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดความ

มั�น ใ จ ที� จ ะ แ ส ด ง อ อ ก ต า ม

รู ป แ บ บ วั ฒ น ธ ร ร ม ไ ท ย  

โดยเฉพาะการไหว ้ซึ� งครูควร

ป ฏิ บั ติ เป็ น ตัว อ ย่ าง ใ ห้ กั บ

นั ก เรียน  โด ยมี ก ารทัก ท าย

ผูเ้รียน เพื�อกระตุน้ให้ผูเ้รียนได้

ทัก ท ายค รู ทุ ก ค รั� ง ที� พ บ กัน 

รวม ทั� ง ก าร ป ร ะ ส าน ค วาม

ร่วมมือกับผู ้ปกครองในการ

ปลูก ฝังผู ้เรียนให้ มีมารยาท

แบบไทย ๆ ทั� งขณะอยู่ที�บ้าน

และอยูที่�โรงเรียน 

โรงเรียนตระหนักและเห็นความสําคัญ ในการ

ปลูกฝังให้ผูเ้รียนประพฤติปฏิบติัตน และแสดงออก

ตามรูปแบบวฒันธรรมไทยตลอดจนภาคภูมิใจใน

ขนบธรรมเนียมไทย โดยกําหนดในแผนงาน/

โครงการ ต่าง ๆ เช่น โครงการส่ง เสริมวนัสําคัญ

และประเพณีไทย โครงการส่ง เสริมการไหวแ้ละ

การทาํความเคารพ และโครงการไหวง้ามอย่างไทย  

จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ครูมี คุณธรรมจริยธรรม 

พฒันาตนเองให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและ

เป็นแบบอย่างที�ดีแก่ผูเ้รียน ด้วยการแสดงออกตาม

รูปแบบวฒันธรรมไทย รวมทั�งจดัประชุมผูป้กครอง  

เพื�อประชาสัมพนัธ์ และแนะนําผูป้กครองในการ

ปลูกฝังมารยาทแบบไทย ๆ ให้แก่ผูเ้รียน ในขณะอยู่

ที�บา้นดว้ยอีกทางหนึ�ง 

ผูเ้รียนได้รับการส่งเสริมและปลูกฝัง

ค่านิยมที�ดีงามในเรื�องการไหว ้การทาํ

ความเคารพต่อครู และผูใ้หญ่ ส่งผลให้

ผู ้เรียนเป็นผู ้มีความประพฤติสุภาพ 

อ่อนน้อม และมีสัมมาคารวะ สามารถ

อยูร่่วมกบัผูอื้�นไดอ้ยา่งมีความสุข 
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บทที� �    

แผนพฒันาคุณภาพของสถานศึกษา 

แผนพฒันาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนอสัสัมชัญธนบุรี  พ.ศ. 2560-2564 
 

2.1  การบริหารจัดการ /ปรัชญา/คําขวัญ/คติพจน์/อตัลกัษณ์/เอกลกัษณ์ 
 

ปรัชญา   :  จุดหมายของชีวิต คือ การรู้จักสัจธรรมความจริง และการเข้าถึงธรรมอนัสูงส่ง  อนัเป็น

บ่อเกดิของชีวติ 

หมายถึง การจดัการศึกษาที�มุ่งเน้นให้นกัเรียนยึดมั�นในศาสนาที�นักเรียนนับถือ โดยตั�ง

มั�นอยู่ในคุณธรรมและจริยธรรม ซึ� งเป็นสิ�งสําคญัในการดาํรงชีวิต มีความรับผิดชอบต่อตนเอง 

ครอบครัว ชุมชนและสังคม สามารถอยูใ่นสังคมอยา่งมีความสุขทั�งกายและใจ มีความกตญั�ูกตเวที 

เอื�อเฟื� อเผื�อแผ ่ซื�อสัตยสุ์จริต เคารพในกฎระเบียบและวนิยัของโรงเรียน และกฎหมายของประเทศ 
 

คติพจน์   :   วริิยะ อุตสาหะ  นํามาซึ�งความสําเร็จ  ( LABOR  OMNIA  VINCIT ) 

หมายถึง การมุ่งพฒันานักเรียนทั� งทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญาอารมณ์และสังคม 

เพื�อให้นกัเรียนมีความขยนัหมั�นเพียร มีความพยายามที�ไม่ย่อทอ้ต่อความลาํบาก กลา้คิด กลา้ทาํ 

กลา้พูด กลา้แสดงออกเพื�อสามารถนาํสิ�งต่าง ๆ ที�ไดรั้บไปประยุกตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนัและอยูใ่น

สังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 
 

อตัลกัษณ์  : ผู้เรียนยดึมั�นสัจธรรม  มีวิริยะ อุตสาหะ  รับผดิชอบต่อสังคม 
 

คําขวญั      : วนัิยดี  กฬีาเด่น  เน้นคุณธรรม  นําวชิาการ 
 

เอกลกัษณ์  : ผู้เรียนมีความสามารถด้านสุนทรียภาพ (ศิลปะ ดนตรี กฬีา) 
 

นโยบาย ของโรงเรียนอสัสัมชัญธนบุรี 

1.  พฒันาเด็กนักเรียนครบทุกด้าน คือ การพฒันาสติปัญญาร่างกาย ความเป็นผูน้าํมีระเบียบวินัย 

รักษาความสะอาดและอนุรักษสิ์�งแวดลอ้ม 

2.  ปลูกฝังความรักต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย ์อนัเป็นวิถีชีวิตของคนไทยในระบอบ 

ประชาธิปไตยรู้จกัรักษาศิลปวฒันธรรมและคงไวซึ้� งประเพณีต่าง ๆ ที�ดีงามของชาติ 

3.  เนน้ความดีเลิศทางวิชาการ การเจนจดัทางภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์         

และจริยศึกษา 

4.  เน้นการปฏิบัติและการปลูกฝังค่านิยมของการเคารพในสิทธิต่อกันและกัน การมีความคิด 

สร้างสรรค ์การผนึกกาํลงัทาํความดีและการร่วมพฒันาชุมชนที�ตนอาศยัอยู ่
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�.�  วสัิยทัศน์   (VISION) 

 โรงเรียนอสัสัมชัญธนบุรี  จดัการศึกษาตามทิศทางการศึกษาแนวมงฟอร์ต พฒันาอจัฉริยภาพ

ผูเ้รียนเตม็ตามศกัยภาพ  สื�อสารภาษาสากล สร้างสรรคน์วตักรรมการศึกษา ดว้ยมาตรฐานคุณภาพสากล  
 

 พนัธกจิ   (MISSIONS) 

1.  จดัการศึกษาตามทิศทางการจดัการศึกษาในแนวมงฟอร์ต 

2.  ยกระดบัคุณภาพการศึกษาโรงเรียนใหมี้มาตรฐานสากล 

3.  พฒันาการบริหารทรัพยากรมนุษยข์องโรงเรียนเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

4.  ส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือกบับุคคล หน่วยงานและองคก์รทุกภาคส่วนในการพฒันา

การศึกษาของโรงเรียน 

5. ยกระดบัการพฒันาอจัฉริยภาพผูเ้รียนเตม็ตามศกัยภาพ 

6. พฒันาระบบการสร้างสรรคน์วตักรรมการศึกษา 
      

เป้าหมาย     (GOALS) 

1. โรงเรียนมีการจดัการศึกษาใหบ้รรลุตามทิศทางการจดัการศึกษาในแนวมงฟอร์ต 

2. ผูเ้รียนมีคุณภาพมาตรฐานสากลและมีผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนสูงขึ�น 

3. โรงเรียนมีระบบการบริหารจดัการสู่ความเป็นเลิศอยา่งย ั�งยนื 

4. การบริหารทรัพยากรมนุษยเ์ป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

5. โรงเรียนมีเครือข่ายความร่วมมือต่างๆกบัทุกภาคส่วนทั�งภายในและภายนอกประเทศ 

เพื�อยกระดบัการพฒันาคุณภาพการศึกษา 

6. ผูเ้รียนมีการพฒันาอจัฉริยภาพไดเ้ตม็ตามศกัยภาพที�มีประสิทธิภาพ 

7. ผูเ้รียนสร้างสรรคน์วตักรรมการศึกษาที�มีคุณภาพ 
 

ยุทธศาสตร์ 

ยทุธศาสตร์ที� 1   ฟื� นฟูการจดัการศึกษาใหบ้รรลุตามทิศทางการจดัการศึกษาในแนวมงฟอร์ต 

ยทุธศาสตร์ที� 2   ยกระดบัคุณภาพการศึกษาใหมี้มาตรฐานสากล 

ยทุธศาสตร์ที� 3   เสริมสร้างระบบการบริหารจดัการศึกษาตามหลกัมาตรฐานสากลและหลกัธรรมาภิบาล 

ยทุธศาสตร์ที� 4   เร่งรัดการบริหารทรัพยากรมนุษยใ์หเ้ป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที� 5  เสริมสร้างและขยายเครือข่ายความร่วมมือต่างๆกบัทุกภาคส่วนทั�งภายในและ

ภายนอกประเทศ เพื�อยกระดบัคุณภาพการศึกษา 

ยทุธศาสตร์ที� 6   ยกระดบัการพฒันาอจัฉริยภาพผูเ้รียนเตม็ตามศกัยภาพ 

ยทุธศาสตร์ที� 7   พฒันานวตักรรมการศึกษาใหมี้คุณภาพมาตรฐานสากล 
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เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ พนัธกิจ และตัวชี�วดัความสําเร็จ 

 

เป้าหมาย / ยุทธศาสตร์   พนัธกจิ ตวัชี�วดัความสําเร็จ 

เป้าหมาย 

1. โรงเรียนฯ มีการจัดการศึกษาให้บรรลุ

ตามทิศทางการจัดการศึกษาในแนว      

มงฟอร์ต 

ยุทธศาสตร์ที�  

�.ฟื� นฟูการจัดการศึกษาให้บรรลุตามทิศ

ทางการจดัการศึกษาในแนว 

   มงฟอร์ต 

 

1.   ส่งเสริมใหโ้รงเรียนฯ จดัการ ศึกษา

ตามทิศทางการจดัการ ศึกษาใน

แนวมงฟอร์ต 

 

1. ร้อยละของผูเ้รียนมีประสบการณ์ในการแสวงหา

ความจริงและการช่วยเหลือสงัคม 

2. ร้อยละของผูร่้วมบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา 

รู้ เขา้ใจ และปฏิบติัตามค่านิยมในแนวมงฟอร์ต 

3. โรงเรียนฯจดัการศึกษาตามทิศทางการจดั

การศึกษาในแนวมงฟอร์ตอยา่งมีคุณภาพ 

4. จํานวนเครือข่ายการพัฒ นาการศึกษาในแนว         

มงฟอร์ตและบทบาทการมีส่วนร่วม 

5. โรงเรียนฯมีกระบวนการเคารพต่อชุมชนของชีวิต

ที�มีคุณภาพ 

เป้าหมาย 

2. ผู ้เรียนมีคุณภาพมาตรฐานสากลและ        

มีผลสมัฤทธิ� ทางการเรียนสูงขึ�น 

ยุทธศาสตร์ที�  

2. ยกระดบัคุณภาพการศึกษาโรงเรียนให้มี

มาตรฐานสากล 

 

2.   ยกระดบัคุณภาพการศึกษาโรงเรียน

ฯใหมี้มาตรฐานสากล 

 

�.ร้อยละของผูเ้รียนที�มีมาตรฐานสากล (เป็นเลิศทาง

วิชาการ สื�อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา ลํ� าหน้าทาง

ความคิด ผลิตงานอยา่งสร้างสรรค)์ 

�.ร้อยละของผูเ้รียน ป.� ม.� และ ม.� มีผลการสอบ

ระดบัชาติสูงกวา่ค่า T–Score  �� 

�.ร้อยละของผูเ้รียน ได้บาํเพ็ญประโยชน์ตามความ

ถนดัของตนเอง 

�.โรงเรียนมีการพฒันาความโดดเด่นเฉพาะ  

�.โรงเรียนมีการพฒันาการเรียนรู้แบบ BBL (Brain-

based Learning) 

เป้าหมาย 

3. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการสู่

ความเป็นเลิศอยา่งย ั�งยนื 

ยุทธศาสตร์ที�  

�.  เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการ ให้มี

ประสิทธิภาพตามหลกัธรรมาภิบาล 

 

2.   ยกระดบัคุณภาพการศึกษาโรงเรียนฯ

ใหมี้มาตรฐานสากล 

 

1. บริหารจดัการดว้ยหลกัธรรมาภิบาล 10 ประการ 

2. ร้อยละของบุคลากรที� ใช้ภาษาอังกฤษในการ

สื�อสาร (English Medium) 

3. มีระบบการบริหารจดัการตามเกณฑข์อง TQA 

4. ไดรั้บรางวลั TQC หรือ TQA 

เป้าหมาย 
�. การบริหารทรัพยากรมนุษยเ์ป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร์ที�  
4. เร่ ง รัด ก ารบ ริห ารท รัพ ยาก รม นุ ษ ย ์        

ใหเ้ป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

 
3.  พฒันาการบริหารทรัพยากรมนุษย ์

ใหเ้ป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

 
1.ร้อยละของบุคลากรมีความผกูพนัต่อองคก์รระดบัดี

ขึ�นไปและสอดคลอ้งกบัผลลพัธ์ขององคก์ร 
2.ร้อยละบุคลากรมีคุณภาพตามมาตรฐานวชิาชีพของ

คุรุสภาระดบัดีขึ�นไป 
3. ร้อยล ะขอ งครู  บุ ค ล ากรท างการศึ กษ า แล ะ



รายงานการประเมนิตนเอง ปีการศึกษา 2560 

56 
 

เป้าหมาย / ยุทธศาสตร์   พนัธกจิ ตวัชี�วดัความสําเร็จ 

เจา้หนา้ที� ที�ลาออกลดลง 
4.มีการบริหารทรัพยากรมนุษยอ์ยา่งเป็นระบบและมี

ประสิทธิภาพตามคู่มือการบริหารงาน 

เป้าหมาย 
5.โรงเรียนมีเครือข่ายความร่วมมือต่างๆ กบั
ทุกภาคส่วนทั�งภายในและภายนอกประเทศ 
เพื�อยกระดบัการพฒันาคุณภาพการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที�  
�. เส ริมสร้างและขยายเค รือข่ ายความ

ร่วมมือต่างๆ กับทุกภาคส่วนทั� งภายใน
และภายนอกประเทศ เพื�อยกระดับการ
พฒันาคุณภาพการศึกษา 

 
4.   ส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือกบั

บุคคล หน่วยงานและองคก์รทุก
ภาคส่วนในการพฒันาการศึกษา 

 
1. จํานวนเครือข่าย ความสําเร็จที� เกิดจากความ

ร่วมมือของเครือข่าย และลกัษณะความร่วมมือ
ดา้นเทคโนโลยี นวตักรรม องคค์วามรู้และอื�นๆ
กบัทุกภาคส่วน 

2. จาํนวนองค์ความรู้ นวตักรรม เทคโนโลยีและ
อื�นๆของโรงเรียนฯที� มีความสําเร็จจากความ
ร่วมมือของเครือข่าย  

3. ร้อยละของบุคลากรที� มีการสร้างองค์ความรู้
ถ่ายทอด แลกเปลี�ยน และเผยแพร่องค์ความรู้
นวตักรรม    เทคโนโลยีและอื�นๆที�ได้รับการ
พฒันา 

เป้าหมาย 
6. ผู ้เรียนมีการพัฒนาอัจฉริยภาพได้เต็ม
ตามศกัยภาพที�มีประสิทธิภาพ 
 
ยุทธศาสตร์ที�  
6.  ยกระดบัการพฒันาอจัฉริยภาพ 
ผูเ้รียนเตม็ตามศกัยภาพ 

 
�.ยกระดบัการพฒันาอจัฉริยภาพ 
ผูเ้รียนเตม็ตามศกัยภาพ 

 
�. ร้อยละของผูเ้รียนที�ไดรั้บการพฒันาตาม

อจัฉริยภาพของตนเอง 
�. ร้อยละของผูเ้รียนเขา้ร่วมการแข่งขนัทกัษะ

ความสามารถทางวชิาการภายในโรงเรียน และ
ระดบักลุม่โรงเรียน ระดบัภาคและระดบั ประเทศ 

�. ร้อยละของผูเ้รียนไดรั้บรางวลัจากการแข่งขนัทาง
วชิาการภายใน 

�. ร้อยละของผูเ้รียนไดรั้บรางวลัจากการแข่งขนัทาง
วชิาการภายนอก 

�. จาํนวนครูทุกกลุ่มสาระฯ ไดรั้บการพฒันา
ความสามารถพิเศษเฉพาะทาง เพื�อถ่ายทอดความรู้
สู่ผูเ้รียนใหมี้คุณภาพ 

เป้าหมาย 

7.ผูเ้รียนสร้างสรรค์นวตักรรมการ ศึกษาที�

มีคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที�  

�.พฒันานวตักรรมการศึกษาให้มีคุณภาพ

มาตรฐานสากล 

 

6. พฒันาระบบการสร้างสรรค ์

นวตักรรมการศึกษา 

 

 

�. มีหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน ACT 

STEM Education ที�มีคุณภาพมาตรฐานสากล 

�. มีระบบและการจดัการเรียนการสอน  Higher 

Music and Sports Education     ที�มีคุณภาพ

มาตรฐานสากล 

� ร้อยละของผูเ้รียนสามารถสื�อสารภาษาองักฤษได้

อยา่งมีมาตรฐาน 

�  มีระบบและกระบวนการอนุรักษ์พลังงานและ

สิ�งแวดลอ้มที�มีคุณภาพมาตรฐานสากล 



รายงานการประเมนิตนเอง ปีการศึกษา 2560 

57 
 

บทที� 3 

ผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาเพื�อการประกนัคุณภาพการศึกษา 

ระดับประถม/มธัยมศึกษา 
 

มาตรฐานที� 1  คุณภาพของผู้เรียน 

ระดับคุณภาพ ดีเยี�ยม 

1.1  ผลสัมฤทธิ�ทางวชิาการของผู้เรียน  

1. กระบวนการพฒันา 

โรงเรียนฯไดก้าํหนดยทุธศาสตร์เพื�อพฒันาคุณภาพของผูเ้รียนไวใ้นแผนพฒันาคุณภาพการ

จดัการศึกษา พ.ศ.����–����  ยุทธศาสตร์ที� � ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้มีมาตรฐานสากล  

เป้าหมายที�  � ผู ้เรียนมีคุณภาพมาตรฐานสากลและมีผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนสูงขึ� น   โดยมี

วตัถุประสงค์เพื�อให้ผูเ้รียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด  แหล่ง

เรียนรู้และสื�อต่างๆรอบตวั  และให้ผูเ้รียนมีทกัษะในการอ่านฟังดู พูด เขียน  ตั�งคาํถามเพื�อคน้ควา้

หาความรู้เพิ�มเติม    รู้จกัวิธีการเรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่ม สามารถแลกเปลี�ยนความคิดเห็นเพื�อการ

เรียนรู้ระหวา่งกนั  และสามารถใชใ้ชเ้ทคโนโลยีในการเรียนรู้และนาํเสนอผลงานในรายวิชาต่างๆ

ไดต้ามระดบัความรู้ความสามารถ  โดยในปีการศึกษา ���� โรงเรียนไดด้าํเนินการต่างๆดงันี�  

โรงเรียนฯมีกระบวนการพฒันาผูเ้รียนดว้ยวิธีการที�หลากหลาย อาทิการจดัหลกัสูตรการ

เรียนการสอน การจดัแผนการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนการสอน ที�ตอบสนองตามถนัด ความ

สนใจ และความสามารถของผูเ้รียนเป็นรายบุคคล/กลุ่ม  ครูจดัการเรียนการสอนให้เป็นไปตาม

ศกัยภาพของผูเ้รียน  และเป็นไปตามมาตรฐานและตวัชี�วดัของหลกัสูตร  มีการออกแบบการจดัการ

เรียนการสอนที�เหมาะสมกับผูเ้รียน  โดยมีการจดัการเรียนการสอนทั�งรูปแบบการระดมสมอง  

แบบลงมือปฏิบติัไดจ้ริง  การเรียนรู้แบบการทาํงานร่วมกนั การนาํเสนอผลงาน การใชก้ระบวนการ

คิดและการใชปั้ญหาเป็นหลกัในการตั�งสมมุติฐาน  โดยเฉพาะเนน้การอ่านออก เขียนได ้เป็นหลกัโดย

เริ�มตั�งแต่ระดบัชั�นประถมศึกษาปีที� � เป็นตน้ไป 

โรงเรียนฯพฒันาครูทุกคนให้มีความรู้ความสามารถในการนาํเทคนิค และวิธีการสอนให้

ตรงตามศกัยภาพผูเ้รียนตามความเหมาะสม  ใชสื้�อ อุปกรณ์และเทคโนโลยีที�ทนัสมยัเชื�อมต่อระบบ

อินเตอร์เน็ต เพื�อให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้ในโลกกวา้ง ในกระบวนการจดัการเรียนการสอน  มีแหล่ง

เรียนรู้ทั�งจากภายใน �� ศูนย ์และแหล่งเรียนรู้จากภายนอก มีแหล่งสืบคน้ขอ้มูลจากศูนยว์ิทยบริการ  

ครูแต่ละกลุ่มสาระฯร่วมกนัวิเคราะห์ และกาํหนดแผนการจดัการเรียนรู้  มีกระบวนการวดัและ

ประเมินผลผูเ้รียนเป็นรายบุคคล  

นอกจากนี� โรงเรียนไดมี้การพฒันาเพื�อเพิ�มทกัษะของผูเ้รียน เพื�อให้อยูใ่นสังคมไดอ้ย่างมี

ความสุข เนน้การพฒันาดา้นคุณธรรม จริยธรรม และพฤติกรรมที�พึงประสงคที์�เหมาะสมกบัวยัของ
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ผูเ้รียน การจดักิจกรรมที�ส่งเสริมดา้นคุณธรรมและจริยธรรม ตามหลกัศาสนาที�ผูเ้รียนนบัถือ อาทิ

วนัสาํคญัในทางศาสนา   โรงเรียนฯเนน้ผูเ้รียนให้มีวนิยั มีความซื�อสัตยสุ์จริต  มีความรับผดิชอบต่อ

ตนเองและส่วนรวม มีจิตสาธารณะ  มีความเป็นประชาธิปไตย  ส่งเสริมผูเ้รียนรักในการออกกาํลงั

กาย จดักิจกรรมให้ความรู้เกี�ยวกบัภยัของสิ�งเสพติดให้โทษ และสามารถหลีกเลี�ยงจากภยัยาเสพติด 

และการดูแลรักษาสุขอนามยั การเลือกรับประทานอาหารที�ดีและมีประโยชน์ต่อร่างกาย นอกจากนี�

ยงัมีแพทยแ์ละพยาบาลประจาํโรงเรียนฯเพื�อให้การช่วยเหลือผูเ้รียนที�เจ็บป่วยได้อย่างทนัท่วงที      

มีการเรียนรู้เรื�องเกี�ยวกบัอาชีพใกลต้วัที�ผูเ้รียนสามารถปฏิบติัไดจ้ากห้องปฏิบติัการต่างๆที�โรงเรียน

จดัหาวสัดุอุปกรณ์ในการฝึกปฏิบติัใหอ้ยา่งพร้อมเพรียงตามความเหมาะสม  

1. ผลการดําเนินงาน 

ในดา้นการประเมินผลสัมฤทธิ� ทางวชิาการ  ผูเ้รียนสามารถอ่านออกและอ่านคล่องตาม 

มาตรฐานการอ่านในแต่ละระดบัชั�น มีกิจกรรมช่วยเหลือผูเ้รียนบางคนในการรักการอ่าน  ผูเ้รียน

สามารถเขียนและสื�อสารไดดี้  รู้จกัการวางแผน และสามารถทาํงานร่วมกบัผูอื้�น กลา้แสดงความ

คิดเห็น การแสดงออกหรือการวิพากษ์ได้อย่างสร้างสรรค์ สามารถสืบคน้ขอ้มูลในการแสวงหา

ความรู้จากสื�อและเทคโนโลยีไดด้ว้ยตนเอง รวมทั�งสามารถวิเคราะห์จาํแนกแยกแยะไดว้า่งสิ�งไหน

ดีและสิ� งไหนไม่ดี  รู้เท่ าทันการเปลี� ยนแปลงของสื� อโซเชียลมีเดียและสภาพของสังคมที�

เปลี�ยนแปลงอยา่งรวดเร็ว  ผูเ้รียนรู้และตระหนกัถึงโทษและพิษภยัของสิ�งเสพติดจากกิจกรรมต่างๆ

ที�โรงเรียนฯและกลุ่มสาระฯกาํหนดขึ�น   การรู้จกัเลือกและซื�ออาหารรับประทานอาหารที�สะอาด

และมีประโยชน์ต่อร่างกาย  โดยโรงเรียนฯจดัจาํหน่ายและจดัหาร้านคา้มาให้บริการพร้อมทั�งมีการ

ตรวจสอบคุณภาพอาหารร่วมกบัหน่วยงานภายนอกอยา่งสมํ�าเสมอ   ปลูกฝังให้ผูเ้รียนรักการออก

กาํลงักายสามารถเล่นกีฬาไดต้ามความถนดัและความสนใจ ยอมรับในกฎ กติกา และแนวปฏิบติัที�

กาํหนดไว ้ มีทศันคติที�ดีต่ออาชีพสุจริต รวมทั�งความเขา้ใจในความแตกต่างระหวา่งบุคคล ทั�งนี�จาก

ผลการดาํเนินงานต่างๆในกระบวนการจดัการเรียนการสอนและกิจกรรมส่งเสริมต่างๆ ส่งผลให้

ผูเ้รียนมีผลการประเมินในดา้นต่างๆดงันี�  

 

 

 

ประเด็น ผลการประเมิน 

ความสามารถในการอ่าน 

ความสามารถในการสื�อสาร 

คิดคาํนวณและคิดวิเคราะห์ 

ป.�–ม.�  

เกณฑ์การประเมินการอ่าน คิดวเิคราะห์ และเขียนสื�อความ 

1. ประเมินจากกิจกรรมและผลงานการเรียนของผูเ้รียน ดา้นการอ่าน ดา้นการ

คิดวเิคราะห์ และดา้นการเขียน 

2. การประเมินครูอาจใช้งานต่างหาก หรืออาจเลือกงานในรายวิชาสําคญัและ

เคยใหค้ะแนนแลว้มาตดัสินอีกครั� ง 
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ประเด็น ผลการประเมิน 

ระดับการประเมิน  มี 4 ระดบัดงันี�  

3 = ระดบัดีเยี�ยม = คะแนน   12-15  

2 = ระดบัดี = คะแนน   8-11  

1 = ระดบัผา่น = คะแนน   �-�  

0 = ระดบัควรปรับปรุง = คะแนน   �-�  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื�อพิจารณาโดยรวมแล้วนักเรียนระดับชั� นประถมศึกษาปีที�  1 - ชั� น

มธัยมศึกษาปีที� � มีระดบัคุณภาพการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื�อความอยูใ่น

ระดบัดีเยี�ยม  

ในระดบัชั�นประถมศึกษา  ระดบัชั�นประถมศึกษาปีที� � มีผลการประเมิน

สูงสุด โดยคิดเป็นร้อยละ 92.51 
 

ในระดับชั� นมัธยมศึกษาตอนต้น  ระดับชั� นมัธยมศึกษาปี ที�  1 มีผล      

การประเมินสูงสุด โดยคิดเป็นร้อยละ 80.65 
 

ในระดับชั� นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ระดับชั� นมัธยมศึกษาปีที�  � มีผล        

การประเมินสูงสุด โดยคิดเป็นร้อยละ 73.93 
 

 ดงันั�นสรุปไดว้า่ นกัเรียนระดบัชั�นประถมศึกษาปีที� 1- ชั�นมธัยมศึกษาปีที� � 

มีผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื�อความอยู่ในระดบัคุณภาพดีเยี�ยม และ      

ดี คิดเป็น ���% 
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ประเด็น ผลการประเมิน 

ความสามารถในการใช้

เทคโนโลยี 

     ผูเ้รียนร้อยละ 99.45 มีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการใช้เทคโนโลย ี      

เพื�อการเรียนรู้และนําเสนอผลงานได้ตามที�กาํหนดจากแผนการจดัการเรียนรู้     

การจดัการเรียนการสอน ในรายวิชาคอมพิวเตอร์ และสามารถนาํไปประยุกต์ใช้

ในการนาํเสนองานในรายวิชาอื�นๆ โดยภาพรวมพบว่าผูเ้รียนมีความสนใจและ

กระตือรือร้นในการใช้เทคโนโลยีในการค้นควา้หาความรู้ สามารถนําความรู้     

ด้านเทคโนโลยีและการนําเสนอผลงานที�ได้รับ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ทาํให้

ไดรั้บรางวลัจากแข่งขนักบัภายนอก 

ผลการทดสอบระดบัชาติ  
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ประเด็น ผลการประเมิน 

คุณลกัษณะที�พงึประสงค์

ของผู้เรียน  

 

  

-ร้อยละ  ���  ของจาํนวนนกัเรียนที�มีผลการประเมินดา้นคุณธรรม จริยธรรม 

-ร้อยละ  ��.��  ของจํานวนนัก เรียนที� มี ผลการป ระเมิ นการมี ส่ วนร่วม      

ในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม  

-ร้อยละ  98.31  ของจาํนวนนักเรียนที� มีผลการประเมินด้านความภาคภูมิใจ           

ในความเป็นไทย  

-ร้อยละ  97.88  ของจาํนวนนกัเรียนที�มีผลการประเมินดา้นการยอมรับความคิดเห็น

ของผูอื้�น สุขภาวะทางจิต ภูมิคุม้กนั และความเป็นธรรมต่อสังคม 

-ร้อยละ  ��.��  ของจาํนวนนกัเรียนที�เขา้ร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  

ผลประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผู้เรียน 

แนวปฏิบติัการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

1. บูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ โดยจดัในกิจกรรมการเรียน

การสอน กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน และโครงการต่างๆ 

2. จากกิจวตัรประจําวนัที�จ ัดโดยสถานศึกษา หัวข้อที� ใช้ในการประเมิน

คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์มี 8 ดา้นดงันี�  

1. ดา้นรักชาติศาสน์กษตัริย ์       5.   ดา้นอยูอ่ยา่งพอเพียง 

2. ดา้นซื�อสัตย ์สุจริต                 6.   ดา้นมุ่งมั�นในการทาํงาน 

3. ดา้นมีวนิยั                              7.   ดา้นรักความเป็นไทย 

4. ดา้นใฝ่รู้                                  8.   ดา้นมีจิตสาธารณะ  

      ระดบัการประเมิน  มี 4 ระดบั คือ  ระดบัดีเยี�ยม  ระดบัดี  ระดบัผา่น  และ

ระดบัไม่ผา่น 
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ประเด็น ผลการประเมิน 

ระดับชั�นประถมศึกษาปีที� 1 - มัธยมศึกษาปีที� 6 ปีการศึกษา 2560 

    ระดับประถมศึกษา  ชั�นประถมศึกษาปีที� 1 - 6  ระดบัชั�นประถมศึกษาปีที� 2 มีผล

การประเมินดีเยี�ยมสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 99.73  รองลงมาคือระดบัชั�นประถมศึกษาปีที� 4 

ร้อยละ 97.59  และชั�นประถมศึกษาปีที� 3 ร้อยละ 95.05 

    ระดับมัธยมศึกษา  ชั�นมธัยมศึกษาปีที� 1-6  ระดบัชั�นมธัยมศึกษาปีที� 2 มีผลการ

ประเมินดีเยี�ยมสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 95.33 รองลงมาคือระดบัชั�นมธัยมศึกษาปีที� 6 

ร้อยละ 85.53 และชั�นมธัยมศึกษาปีที� 4   ร้อยละ 88.39 

 

ความพร้อมในการศึกษาต่อ 
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3. ผลการประเมินผลสัมฤทธิ�ทางวชิาการ  

ประเด็นการประเมิน ร้อยละ ระดับคุณภาพ 

ความสามารถในการอ่าน ��� ดีเยี�ยม 

ความสามารถในการสื�อสาร ��� ดีเยี�ยม 

ความสามารถคิดคาํนวณ ��� ดีเยี�ยม 

ความสามารถในการคิด ��.�� ดีเยี�ยม 

ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ี ��.�� ดีเยี�ยม 

ความกา้วหนา้ดา้นความรู้ความเขา้ใจ ��.�� ดี 

ผลการทดสอบระดบัชาติ 68.71 ดี 

ความพร้อมในการศึกษาต่อ ��.�� ดีเยี�ยม 
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3. ผลการประเมินคุณลกัษณะที�พงึประสงค์ของผู้เรียน  

ประเด็นการประเมิน ร้อยละ ระดับคุณภาพ 

คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 100 ดีเยี�ยม 

การมีส่วนร่วมในการอนุรักษธ์รรมชาติ  98.31 ดีเยี�ยม 

ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 98.31 ดีเยี�ยม 

การยอมรับความคิดเห็นผูอื้�น ��.�� ดีเยี�ยม 

สุขภาวะทางจิต  ��.�� ดีเยี�ยม 

มีภูมิคุม้กนัตนเอง  ��.�� ดีเยี�ยม 

คาํนึงถึงความเป็นธรรมต่อสังคม ��.�� เยี�ยม 
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1. จุดเด่น  

ผูเ้รียนอ่านหนังสือออก อ่านหนังสือคล่อง รวมทั�งสามารถเขียนเพื�อการสื� อสารได้ทุกคน  

สามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ดว้ยตวัเอง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนของ

นกัเรียนอยูใ่นระดบั ��.��  มีคะแนนเฉลี�ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั�นพื�นฐาน  

ผูเ้รียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกาย และนํ� าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ของ       

การอนามยั  กระทรวงสาธารณสุข  ผูเ้รียนมีระเบียบวินัย เคารพ กฎ กติกา และคุณลกัษณะที�พึง

ประสงค ์เป็นที�ยอมรับของสังคม ผูเ้รียนมีความรู้ ทกัษะ ความสามารถและความถนดัตามความสนใจ 

ในแผนการเรียน และกิจกรรมต่างๆที�โรงเรียนส่งเสริมและสนบัสนุน  

โรงเรียนมีอาคาร สถานที�สวยงาม ร่มรื�น มีศูนยก์ารเรียนและแหล่งเรียนรู้ พร้อมสิ�งอาํนวย

ความสะดวกและเทคโนโลยีที�ทนัสมยั ที�เป็นปัจจยัส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ     

การเรียนรู้และการจดัการเรียนการสอน  

2. จุดควรพฒันา 

ผูเ้รียนบางคนในแต่ระดบัชั�น ยงัตอ้งเร่งการพฒันาในดา้นการนาํเสนอ  การอภิปราย การแสดง

ความคิดเห็น การแลกเปลี�ยนเรียนรู้ในกระบวนการจดัการเรียนการสอน  และยงัตอ้งแก้ปัญหา    

ตามสถานการณ์ไดอ้ยา่งเหมาะสม   

นอกจากนี� การเปลี�ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมโลก  ส่งผลทาํให้ผูเ้รียนยงัไม่สามารถ

ปรับตวัเองให้เขา้กบัสังคมไทยได้  จึงเกิดการลุ่มหลงกบัวฒันธรรมและค่านิยมต่างชาติ เกิดการ

ลอกเลียนแบบ การเอาอย่างโดยขาดการไตรีตรอง  ส่งผลต่อความดีงามของวฒันธรรมไทย อาทิ 

วฒันธรรมการไหว ้การทาํความเคารพ  วฒันธรรมในการพูด การแสดงออก  การสื� อสารและ      

การเขียน รวมทั�งการใชเ้ทคโนโลยยีงัไม่รู้จกักาลเทศะ เป็นตน้  
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ข้อมูลประกอบการประเมินมาตรฐานด้านผู้เรียน 

มาตรฐานที� �  คุณภาพของผู้เรียน 

ตวับ่งชี�/เกณฑ์ จาํนวนนักเรียน รวมระดบั �-� 
ระดบั

คุณภาพ ตวับ่งชี� เกณฑ์ เตม็ 5 4 3 2 1 �-� 
คิดเป็น

ร้อยละ 

1.1 

ผลสัมฤทธิ�

ทางวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

คุณลกัษณะ

ที�พงึ

ประสงค์ 

ของผู้เรียน 

1. ความสามารถในการอ่านการเขียน การ

สื�อสารและการคิดคาํนวณตามเกณฑ์

ของแต่ละระดบัชั�น 

�,287 2,319 2,853 115 - - 5,287 100 ดีเยี�ยม 

2. ความสามารถในการวิเคราะห์และคิด

อยา่งมีวิจารณญาณ อภิปราย

แลกเปลี�ยนความคิดเห็นและแกปั้ญหา  

5,287 3,218 1,420 337 194 118 4,975 94.09 ดีเยี�ยม 

3. ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื�อสาร  

5,287 4,542 715 1 3 26 5,258 99.45 ดีเยี�ยม 

4. ความกา้วหนา้ทางการเรียนตาม

หลกัสูตรสถานศึกษา 

5,287 4,240 1,047 4,240 80.19 ดี 

5. ผลสมัฤทธิ� ทางการเรียนและพฒันาการ

จากผลการสอบวดัระดบัชาติ 

�,��� �,��� 1,667 3,620 68.47 ดี 

6. ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน

หรือการทาํงาน 

�,��� �,844 408 22 8 6 5,274 99.75 ดีเยี�ยม 

ผลเฉลี�ย   4,776 90.33 ดเียี�ยม 

1. การมีคุณลกัษณะและค่านิยมที�ดีตามที�

สถานศึกษากาํหนด 

5,287 5,287   5,287 100.00 ดีเยี�ยม 

2. ความภูมิใจในทอ้งถิ�นและความเป็นไทย  5,287 3,875 901 422 201 40 5,198 98.31 ดีเยี�ยม 

3. การยอมรับที�จะอยูร่่วมกนับนความ

แตกต่างและหลากหลาย 

5,287 2,462 1,890 824 82 29 5,176 97.93 ดีเยี�ยม 

4. สุขภาวะทางร่างกายและลกัษณะ        

จิตสงัคม 

5,287 5,175 112 5,175 97.88 ดีเยี�ยม 

ผลเฉลี�ย       5,209 98.53 ดีเยี�ยม 

ภาพรวมผลประเมนิมาตรฐานที� 1      - 4,993 94.43 ดเียี�ยม 

หมายเหตุ : (เกณฑ.์..ตวับ่งชี� ...มาตรฐาน....) หมายถึง ตรงกบัมาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา 

สรุปภาพรวมของมาตรฐานที� �  มีคุณภาพระดับ   ดีเยี�ยม    
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มาตรฐานที� 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

ระดับคุณภาพ ดีเยี�ยม 

1. กระบวนการพฒันา 

โรงเรียนฯไดด้าํเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ( SWOT Analysis )   ผลจากการจดัการศึกษา   

ที�ผ่านมา โดยการศึกษาขอ้มูล จากสารสนเทศ ผลจากการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจดัการศึกษาตาม

นโยบายการปฏิรูปการศึกษาการจดัประชุมระดมความคิดเห็น จากบุคลากรในโรงเรียนฯเพื�อวางแผน

ร่วมกันกาํหนดวิสัยทศัน์  พนัธกิจ  เป้าหมาย แผนยุทธศาสตร์ ตวัชี� วดัความสําเร็จ ในการบริหาร         

จดัการศึกษาของโรงเรียนฯ เพื�อพฒันาคุณภาพการศึกษาทั�งในดา้นของผูเ้รียน การบริหารจดัการศึกษา 

ด้านการพัฒนาบุคลากร ด้านสังคมแห่งการเรียนรู้ และอัตลักษณ์โรงเรียนฯ มีการจัดทําและ                

นาํแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา พ.ศ.����-���� สู่การปฏิบติั  ในการจดัทาํแผนปฏิบติัการประจาํปี ���� 

ให้สอดคลอ้งกบัแนวทางการพฒันาของโรงเรียนฯ และแนวทางการปฏิรูปการศึกษา   พร้อมทั�งจดัหา

ทรัพยากร การจดัสรรงบประมาณ อย่างเพียงพอและเหมาะสม พร้อมทั� งกาํหนดผูรั้บผิดชอบของ

หน่วยงาน/ฝ่าย ตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียนฯที�ครอบคลุมภาระงานต่างๆ  มีการดําเนิน           

การพฒันาตามแผนงาน/โครงการเพื�อใหบ้รรลุเป้าหมายที�กาํหนดไว ้โดยใชห้ลกัการทาํงานแบบ  P D C A 

มีการวางแผน การดําเนินงาน การกํากับติดตาม การประเมินผลการดําเนินงานและสรุปผล                

การดําเนินงานไว้เป็นเอกสารข้อมูล  เพื�อนําผลที�ได้รับไปใช้ในการแก้ปัญหาและการพัฒนา               

ในปีการศึกษาต่อไป 

�. ผลการพฒันา  

�.� โรงเรียนฯมีแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา พ.ศ.����-���� ที�ก ําหนดวิสัยทัศน์   พนัธกิจ   

เป้าหมาย  ยุทธศาสตร์  และตวัชี� วดัความสําเร็จ ที�สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการ       

ในการพฒันาการศึกษาของโรงเรียนฯ ชุมชน  ตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา  

�.� แผนปฏิบติัการประจาํปี ���� สอดคล้องกบัแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา พ.ศ.����-����      

ในการพฒันาผูเ้รียนทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมทั�งการพฒันาโรงเรียนฯในทุกด้าน  มีการพฒันา

บุคลากรให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ มีทกัษะในกระบวนการจดัการเรียนรู้ 

ของทุกกลุ่มสาระฯ และการบริหารงานของหน่วยงาน/ฝ่ายต่างๆ  ขอ้มูลสารสนเทศมีความ

ถูกต้อง ครบถ้วน ทนัสมยัสามารถนําไปประยุกต์เพื�อการตดัสินใจ   โดยมีการดาํเนินการ  

อย่างเป็นระบบ  มีการจัดอาคาร  สถานที�  สภาพแวดล้อม  และแหล่งเรียนรู้ที� เหมาะสม 

สวยงาม ร่มรื�นเพื�อกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้  

�.� โรงเรียนฯมีกระบวนการในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี ���� ที�สอดคล้องกับ

แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา พ.ศ.����-���� โดยใช้วิธีดาํเนินการแบบ TOP DOWN และ 

BOTTOM  UP  เพื�อให้สอดคล้องกับปัญหา และความต้องการในการพฒันา ตามนโยบาย

การศึกษาที�มีการเปลี�ยนแปลงการจดัสรรงบประมาณแบบสมดุล อยา่งเพียงพอและเหมาะสม 
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�.� ผูเ้กี�ยวขอ้งทุกฝ่าย และเครือข่ายต่างๆมีส่วนร่วมในการพฒันาคุณภาพการศึกษา รับทราบ

ขอ้มูลข่าวสารและความเคลื�อนไหวในการบริหารจดัการศึกษาของโรงเรียน ฯ โดยผ่านช่อง

ทางการประชาสัมพนัธ์ต่างๆ อาทิ การประชุมผูป้กครอง ประชาสัมพนัธ์ผา่นสื�ออินเตอร์เน็ต  

เอกสารรายงานประจาํเดือน สื�อและสิ�งพิมพต่์างๆตามความเหมาะสม  

�.�. โรงเรียนฯมีระบบการนิเทศ  กาํกับติดตาม และประเมินผลการจดัการเรียนการสอนและ    

การบริหารจดัการศึกษา ที�เหมาะสม เป็นระบบและต่อเนื�อง  

�.� โรงเรียนฯมีรูปแบบการบริหารและจัดการศึกษาในเชิงระบบ โดยหลักการมีส่วนร่วม  

ผูบ้ริหารยึดหลกัธรรมาภิบาล แนวคิดหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งผูเ้รียนตามแนว

ทางการปฏิรูปการศึกษา  

�.� โรงเรียนฯมีการระดมทรัพยากร เพื�อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จากสมาคมผูป้กครอง       

จากการจดักิจกรรมตามแผนงาน/โครงการ ส่งผลทาํให้โรงเรียนฯมีอาคารสถานที�  ที�มั�นคง 

แขง็แรง สวยงาม ปลอดภยั มีสื�อเทคโนโลยทีี�ทนัสมยั และแหล่งเรียนรู้ที�มีคุณภาพ  
 

วธีิการพฒันา ผลการพฒันา 

การพฒันาบุคลากร 

 

 

จาํนวนร้อยละของครูที�ไดรั้บการอบรมตามมาตรฐานวชิาชีพ 

 

  

 

 

 

 

 

 

การมีส่วนร่วมของเครือข่าย

ในการวางแผนการพฒันา

คุณภาพการศึกษา 

         การทาํความร่วมมือระหว่างโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีกบัหน่วยงานภายนอก 

(Memorandum of Understanding (MoU)  ประจําปีการศึกษา ���� จํานวน  �� แห่ง 
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วธีิการพฒันา ผลการพฒันา 

การจัดหาทรัพยากร มีการระดมทุน/จัดสรรทรัพยากร สําหรับพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรูปแบบ         

การจดัทาํงบประมาณประจาํปีแบบสมดุล  และทาํความร่วมมือกบัหน่วยงาน/องคก์ร

มาช่วยสนบัสนุนการจดัการเรียนการสอนและการบริหารจดัการศึกษา  

การนิเทศ  กาํกับ ติดตามและ

การประเมินผล  

 

ร้อยละ  ��.��  ของครูที�ได้รับการนิเทศ  กาํกับติดตามและประเมินผลในการจดั     

การเรียนการสอน 

 

 

  

 

 

 

 

 

ข้อมูลประกอบการประเมินมาตรฐานด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

มาตรฐานที� 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

ตวับ่งชี�/เกณฑ์ ร้อยละที�ได้ ระดบัคุณภาพ 

2.1 การมีเป้าหมาย วิสยัทศัน ์และพนัธกิจที�สถานศึกษากาํหนดชดัเจน ��.�� ดีเยี�ยม 

2.2 การวางแผนพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษา   ดีเยี�ยม 

1) การวางแผนและดาํเนินงานพฒันาวิชาการที�เนน้คุณภาพของผูเ้รียนรอบดา้น  

ทุกกลุ่มเป้าหมาย และดาํเนินการอยา่งเป็นรูปธรรม 

97.88 ��.�� 

2) การวางแผนและดาํเนินงานพฒันาครูและบุคลากรใหมี้ความเชี�ยวชาญทางวิชาชีพ  ��.�� 

3) การวางแผนการบริหารและการจดัการขอ้มูลสารสนเทศอยา่งเป็นระบบ  ��.�� 

4) การวางแผนและจดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสงัคมที�เอื�อต่อการจดัการ 

เรียนรู้อยา่งมีคุณภาพ 

��.�� 

2.3 การมีส่วนร่วมของผูเ้กี�ยวขอ้งทุกฝ่าย และการร่วม รับผิดชอบต่อผลการจดั 

การศึกษาใหมี้คุณภาพและไดม้าตรฐาน  

���.�� ดีเยี�ยม 

2.4 การกาํกบั ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจดัการศึกษา ��.�� ดีเยี�ยม 

ภาพรวมผลประเมนิมาตรฐานที� 2 ��.�� ดเียี�ยม 

หมายเหตุ : (เกณฑ.์..ตวับ่งชี� ...มาตรฐาน....) หมายถึง ตรงกบัมาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา 

สรุปภาพรวมของมาตรฐานที� 2 มีคุณภาพระดับ     ดีเยี�ยม       
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มาตรฐานที� 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที�เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

ระดับคุณภาพ ระดับดีเยี�ยม 

1. กระบวนการพฒันา  

โรงเรียนฯโดยฝ่ายวิชาการและงานบุคคล  ดําเนินการส่งเสริมให้ครูได้รับการอบรมตาม

มาตรฐานวิชาชีพ   การจดัประชุม การจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้  และการจดัการเรียนการสอนที�เน้น

ผูเ้รียนเป็นสําคญั โดยการดาํเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุม

ปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรโรงเรียนฯ   มีการบูรณาการภาระงาน ชิ�นงาน โดยทุกกลุ่มสาระฯ       

จดัทาํหน่วยการเรียนรู้  ปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย กาํหนด

คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ที�สอดคล้องกบั หน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจดัการเรียนการสอน       

ที�สร้างโอกาสให้ผูเ้รียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือ ปฏิบติัจริง  จนสรุปความรู้ได้ดว้ยตนเอง จดัการ

เรียนการสอนที� เน้นทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ครูมีการมอบหมายหน้าที�               

ให้นักเรียนจดัป้ายนิเทศ และบรรยากาศตามสถานที�ต่าง ๆ ทั� งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน        

ครูใช้สื� อการเรียนการสอน นวตักรรมและเทคโนโลยีที�ทันสมยั  ภูมิปัญญาท้องถิ�น มีการประเมิน

คุณภาพและประสิทธิภาพของสื�อการสอนที�ใช ้ครูทุกคนทาํงานวจิยัในชั�นเรียนและการวิจยัหน่วยงาน 

ปีการศึกษาละ � เรื�อง และไดรั้บการตรวจใหค้าํแนะนาํโดยคณะกรรมการงานวจิยั 

2. ผลการดําเนินงาน  

จากการดาํเนินงานตามแผนการจดัการเรียนรู้ของทั�ง � กลุ่มสาระฯและหน่วยงานต่างๆ  และ

การดาํเนินงานตาม แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพื�อพฒันาให้ครูการจดัการเรียน     

การสอนที�เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั ส่งผลใหผ้ลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานที� � อยูใ่นระดบัดีเยี�ยม  

3. จุดเด่น  

ครูมีความตั� งใจ มุ่งมั�นในการพัฒนาการจดัการเรียนการสอน โดยจัดกิจกรรมให้ผูเ้รียน         

ได้เรียนรู้โดยใช้กระบวนการการคิด ได้ลงมือปฏิบัติจริง มีการให้วิธีการและแนะนําแหล่งเรียนรู้          

ที� หลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื�อเทคโนโลยี ด้วยตนเองอย่างเหมาะสมและต่อเนื�อง 

ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการจดับรรยากาศ สภาพแวดลอ้มที�เอื�อต่อการเรียนรู้ และผลงานวิจยัในชั�นเรียน

ของครูทุกคน ไดรั้บการตรวจประเมินพร้อมทั�งใหค้าํแนะนาํเพื�อนาํไปพฒันาและแกปั้ญหาที�เกิดขึ�นได ้  

4. จุดควรพฒันา  

ควรนําภูมิปัญญาท้องถิ�นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้และ        

การใหข้อ้มูลยอ้นกลบัแก่นกัเรียนทนัทีเพื�อนกัเรียนนาํไปใชพ้ฒันาตนเอง 
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ข้อมูลประกอบการประเมินมาตรฐานด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที�เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

มาตรฐานที� 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที�เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

ตวับ่งชี� ร้อยละที�ได้ 
ระดบั

คุณภาพ 

3.1 การมีกระบวนการเรียนการสอนที�สร้างโอกาสใหผู้เ้รียนทุกคนมีส่วนร่วม  94.80 ดีเยี�ยม 

3.2 การจดัการเรียนการสอนที�ยึดโยงกบับริบทของชุมชนและทอ้งถิ�น     91.00 ดีเยี�ยม 

3.3 การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเขา้ใจของผูเ้รียนอยา่งมีระบบและมีประสิทธิภาพ  93.85 ดีเยี�ยม 

ภาพรวมผลประเมนิมาตรฐานที� 3 รวมคะแนน ��.�� ดเียี�ยม 

หมายเหตุ : (เกณฑ.์..ตวับ่งชี� ...มาตรฐาน....) หมายถึง ตรงกบัมาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา 

สรุปภาพรวมของมาตรฐานที� 3  มีคุณภาพระดับ      ดีเยี�ยม      

 

มาตรฐานที� 4  ระบบการประกนัคุณภาพภายในที�มีประสิทธิผล 

ระดับคุณภาพ ระดับดีเยี�ยม 

�.กระบวนการพฒันา  

โรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรีมีการจดัทาํขอ้กาํหนดมาตรฐานการศึกษา  มีการกาํหนดมาตรฐาน

ภายในร่วมกับงานมาตรฐานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื�อใช้เป็นมาตรฐาน        

ในการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนฯ  และเพิ�มเติมมาตรฐานด้านอัตลักษณ์การศึกษามูลนิธิ          

คณะเซนต์คาเบรียล  (มาตรฐานที�  �  FSG)  และจุดเน้นของโรงเรียน   มีมาตรฐานและตวับ่งชี�

สะท้อนอตัลักษณ์และมาตรการส่งเสริมของสถานศึกษาที�เด่นชัด  โดยผ่านความเห็นชอบจาก   

คณ ะกรรมการบริหารโรงเรียนฯ รวมถึงมีการประกาศค่าเป้าหมายมาตรฐานและตัวบ่งชี�                  

ให้ผูเ้กี�ยวขอ้งไดรั้บทราบเพื�อเป็นแนวทางในการดาํเนินงาน โรงเรียนฯดาํเนินการประเมินคุณภาพ

ภายในของโรงเรียนฯ  � ประการ ไดแ้ก่  

 1) กาํหนด มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 2) จดัทาํแผนพฒันาการจดัการศึกษามุ่งเนน้คุณภาพตามมาตรฐาน 

 3) จดัการและบริหารข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบโดยใช้เทคโนโลยีช่วยในการเก็บ

ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลเป็นสารสนเทศที� เป็นปะโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการจัด

การศึกษาของโรงเรียน  

4) จดัทาํแผนพฒันาการจดัการศึกษา  

5) ดาํเนินการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  

6) ประเมิน คุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา  

7) จดัทาํรายงานประจาํปีที�เสนอผลการประเมินคุณภาพภายใน  

8) โรงเรียนดาํเนินการพฒันาคุณภาพอยา่งต่อเนื�อง  
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โดยจดัให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนฯ การประชุมคณะครู การประชุม

ผูป้กครอง พร้อมทั� งนําเสนอผลการดาํเนินงานต่างๆ  การจดัทาํรายงานประจาํปีของโรงเรียนฯ   

และจดัทาํแผนปฏิบติัการประจาํปีในสิ�งที�ควรพฒันา ประกอบดว้ย แผนงาน โครงการ/กิจกรรมที�จะ

พฒันาคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา โดยเน้นที�ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน จดัทาํแผนงาน

ประกนัคุณภาพภายในของโรงเรียนฯ แต่งตั�งคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในของโรงเรียน     

ให้ปฏิบติัหนา้ที�ในการดาํเนินงาน การติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน

ของโรงเรียนฯ ภาคเรียนละ � ครั� ง  คณะกรรมการประกนัคุณภาพของโรงเรียน ประเมินผลการ

ดาํเนินงานตามมาตรฐานและสรุปผลการดาํเนินงานเพื�อจดัทาํรายงานประเมินตนเอง( SAR)  นาํผล

ที�ไดรั้บมาพฒันาและปรับปรุงในปีการศึกษาต่อไป  มีการติดตามตรวจสอบ การประเมินแผนงาน 

โครงการและกิจกรรมสรุปผลการดาํเนินงาน นอกจากนี� โรงเรียนจดัทาํแบบสํารวจความพึงพอใจ

และประเมินผลการดาํเนินงานของโรงเรียนจากนกัเรียน ผูป้กครอง คณะกรรมการบริหารโรงเรียนฯ 

ชุมชน และบุคลากร ในการจดัการศึกษาของโรงเรียนฯ 

 

 �. ผลการดําเนินงาน  

โรงเรียนมีการดาํเนินการประกนัคุณภาพการศึกษา  เพื�อยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษา

อย่างเป็นระบบ มีผลการประเมินคุณภาพภายในที�ระดบัคุณภาพดีเยี�ยม   คณะกรรมการบริหาร

โรงเรียนฯ ผูเ้รียน  ผู ้ปกครอง ชุมชน และบุคลากร มีความพึงพอใจในการยกระดับคุณภาพ

การศึกษาของโรงเรียน มีการแต่งตั�งคณะกรรมการจดัทาํสารสนเทศ  โดยคณะกรรมการมาจาก

บุคลากรแต่ละฝ่าย มีการจดัประชุม วางระบบขอ้มูลให้เป็นหมวดหมู่ ถูกตอ้ง ครอบคลุม ทนัสมยัและ

พร้อมใชง้านที�ครอบคลุมภารกิจในดา้นต่าง ๆ   ของโรงเรียน  

การติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนฯ 

นั�น มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  มีการติดตามแผนงานที�เป็นระบบ  การติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทั�งระดบับุคคลและระดบัสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ 1  ครั� ง  

การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอยา่งนอ้ยปีละ 1  ครั� ง  

โรงเรียนมีการนาํผลการประเมินคุณภาพทั�งภายในและภายนอกไปวิเคราะห์ สังเคราะห์  

เพื�อใช้ในการปรับปรุงและพฒันาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื�อง  โดยการนาํผลการประเมินและ   

ขอ้ เสนอแนะจากการตรวจประเมินคุณภาพภายในจากคณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษา 

มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย และการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา รอบสี�    

มาวิเคราะห์ และนาํเสนอต่อคณะกรรมการที�ปรึกษาผูอ้าํนวยการ คณะกรรมการบริหารโรงเรียนฯ 

เพื�อใชว้างแผนและพฒันาคุณภาพการศึกษาใหบ้รรลุตามเป้าหมายที�กาํหนดไว ้  

โรงเรียนมีการสรุปและจดัทาํรายงานประจาํปีที�เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของ

โรงเรียน มีการจัดทํารายงานที�สะท้อนคุณภาพผู ้เรียน โรงเรียนฯเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  
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กาํหนดอตัลกัษณ์  และมาตรการส่งเสริมอย่างชัดเจน มีการมอบหมายผูรั้บผิดชอบตามเป้าหมาย

ของตวับ่งชี�  ทาํหน้าที�ร่วมกบัคณะกรรมการประเมินภายใน เพื�อจดัทาํรายงานการประเมินตนเอง 

(SAR) เพื�อเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ รวมถึงโรงเรียนได้จดัทาํรูปเล่ม

รายงานประเมินตนเองส่งต่อหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานอื�นๆ  ที� เกี�ยวข้องเพื�อเผยแพร่         

ต่อสาธารณชนต่อไป 

�. จุดเด่น  

โรงเรียนให้ความสําคญักับการดาํเนินงานประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา เน้น     

การสร้าง ความเขา้ใจและให้ความรู้ดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษากบัคณะครู บุคลากรทุกฝ่าย    

ที�เกี�ยวขอ้ง ที�ชดัเจน เป็นประโยชน์ในการพฒันาคุณภาพการศึกษา การดาํเนินงานประกนัคุณภาพ

ภายในของโรงเรียนเน้นการมีส่วนร่วม ดําเนินการในรูปของคณะกรรมการ สร้างวฒันธรรม        

การประกนัคุณภาพ ภายในของสถานศึกษาใหก้บับุคคลที�เกี�ยวขอ้งทุกระดบั  

�.จุดควรพฒันา  

โรงเรียนจดัระบบให้ครูประเมินตนเองรายบุคคลตามแผนพฒันาตนเอง แต่ยงัขาดการให้

ขอ้มูล ยอ้นกลบัแก่ครูในการพฒันาตนเองในการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื�อยกระดบัคุณภาพของ

นกัเรียน นกัเรียนมีการประเมินตนเองในการเรียนรู้แต่ก็ยงัขาดการติดตาม ช่วยเหลือดา้นการเรียนรู้

ของนกัเรียนเป็นรายคน 
 

วธีิการพฒันา ผลการพฒันา 

โรงเรียนดาํเนินการประเมิน

คุณภาพภายในของสถานศึกษา 

� ประการไดแ้ก่  

1) กาํหนด มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

2) จดัทาํแผนพฒันาการจดั

การศึกษามุ่งเนน้คุณภาพตาม

มาตรฐาน 

3) จดัการและบริหารขอ้มูล

สารสนเทศอยา่งเป็นระบบโดย

ใชเ้ทคโนโลยช่ีวยในการเก็บ

ขอ้มูล วเิคราะห์ขอ้มูลเป็น

สารสนเทศที�เป็นปะโยชน์ใน

การพฒันาคุณภาพการจดั

�.โรงเรียนฯดาํเนินการกาํหนดเป้าหมายตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และ

กาํหนดหน่วยงานผูรั้บผิดชอบในการเก็บและรวบรวมขอ้มูลผลการดาํเนินงาน

ตลอดปีการศึกษา 

2. โรงเรียนมีกระบวนการขั�นตอนในการจดัทาํแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา

โรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี พ.ศ.����-����  ดว้ยการกาํหนดวิสัยทศัน์  พนัธกิจ  

เป้าหมาย แผนยุทธศาสตร์ ตวัชี�วดัความสาํเร็จ เป็นรายปี มีการกาํกบัติดตามผล

การดาํเนินงานเพื�อนาํมาเปรียบเทียบกบัเป้าหมายที�กาํหนดไว ้

�. โรงเรียนฯมีการคณะกรรมการจดัทาํสารสนเทศจากหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งโดย

ใชเ้ทคโนโลยช่ีวยในการเก็บขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มูลเป็นสารสนเทศที�เป็นปะโยชน์

ในการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาของโรงเรียน 

�. โรงเรียนฯแต่งตั�งคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายใน เพื�อดาํเนินการประชุม  

กาํหนดเป้าหมายตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา กาํกบัติดตาม ตรวจสอบและ

ประเมินคุณภาพภายใน มีการจดัทาํรวบรวมขอ้มูล ( 3A )เพื�อนาํมาวิเคราะห์และ

จดัทาํรายงานประเมินตนเอง ( SAR) 
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วธีิการพฒันา ผลการพฒันา 

การศึกษาของโรงเรียน  

4) จดัทาํแผนพฒันาการจดั

การศึกษา  

5) ดาํเนินการติดตาม 

ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  

6) ประเมิน คุณภาพภายในตาม

มาตรฐานของสถานศึกษา  

7) จดัทาํรายงานประจาํปีที�

เสนอผลการประเมินคุณภาพ

ภายใน  

8) โรงเรียนดาํเนินการพฒันา

คุณภาพอยา่งต่อเนื�อง  

 

�. โรงเรียนฯจดัทาํรายงานประเมินตนเอง ( SAR) ปีการศึกษา ���� นาํเสนอผา่น

ที�ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนฯและประชาสัมพนัธ์ผา่นสื�อต่างๆเพื�อให้

ผูมี้ส่วนเกี�ยวขอ้งไดรั้บทราบตามความเหมาะสม 

 

 

 

 

 

ข้อมูลประกอบการประเมินมาตรฐานด้านระบบการประกันคุณภาพภายในที�มีประสิทธิผล 

ตวับ่งชี� 
ร้อยละที�ได้ 

ผลต่าง 
ระดบัคุณภาพ 

 2559 2560 

4.1 การใชร้ะบบการประกนัคุณภาพภายในเพื�อยกระดบัคุณภาพ 

การจดัการศึกษาใหดี้ยิ�งขึ�น 

 

 

100.00 

 

 

100.00 

 

 

- 

 

 

ดีเยี�ยม 1.  กาํหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

2.  จดัทาํและดาํเนินการตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของ 

สถานศึกษาที�มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

92.00 95.00 3.00 ดีเยี�ยม 

3.  จดัระบบขอ้มลูสารสนเทศ และใชส้ารสนเทศในการบริหาร

จดัการเพื�อพฒันาคุณภาพสถานศึกษา  

95.00 95.00 - ดีเยี�ยม 

4.  ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา  

93.00 94.00 1.00 ดีเยี�ยม 

5.  นาํผลการประเมินคุณภาพทั�งภายในและภายนอกไปใช้

วางแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา  

90.00 91.00 1.00 ดีเยี�ยม 

6.  จดัทาํรายงานประจาํปีที�เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน  100.00 100.00 - ดีเยี�ยม 

ภาพรวมผลประเมนิมาตรฐานที� 4  ��.�� 95.83 0.83 ดเียี�ยม 

หมายเหตุ : (เกณฑ.์..ตวับ่งชี� ...มาตรฐาน....) หมายถึง ตรงกบัมาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา 

สรุปภาพรวมของมาตรฐานที� �   มีคุณภาพระดับ     ดีเยี�ยม       
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สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของสถานศึกษา 

ผลการประเมินตนเองของโรงเรียนอสัสัมชัญธนบุรี  ถือเป็นข้อมูลสารสนเทศสําคญัที�

โรงเรียนฯจะต้อง นําไปวิเคราะห์ สังเคราะห์เพื�อสรุปนําไปสู่การเชื�อมโยงหรือสะท้อนภาพ

ความสําเร็จกบัแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี พ.ศ.����-����  ในการ

จดัการศึกษาของโรงเรียนฯ และนาํไปใชใ้นการวางแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาในโอกาสต่อไป  

การดาํเนินงานตามแผนการจดัการเรียนรู้  การจดักิจกรรมตามแผนงาน/โครงการ และ

กิจกรรมต่างๆ ส่งผลใหโ้รงเรียนจดัการพฒันาคุณภาพการศึกษา ประสบผลสาํเร็จตามที�ตั�งเป้าหมาย

ไวใ้นแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปวา่ไดร้ะดบัดีเยี�ยมทั�ง � มาตรฐาน ไดแ้ก่ 

มาตรฐานที� 1 ผลการจดัการศึกษา อยูใ่นระดบัดีเยี�ยม  

มาตรฐานที� 2 กระบวนการบริหารและ การจดัการศึกษา อยูใ่นระดบัดีเยี�ยม  

มาตรฐานที� 3 กระบวนการจดัการเรียนการสอนที�เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั อยูใ่นระดบัดีเยี�ยม 

มาตรฐานที� 4 ระบบการประกนัคุณภาพภายในที�มีประสิทธิผล อยูใ่นระดบัดีเยี�ยม 

 และมีข้อมูลที� เป็นจุดเด่น จุดที�ต้องพัฒนาของสถานศึกษา รวมทั� งแนวทางการพัฒนาและ          

ความตอ้งการ ช่วยเหลือ ดงันี�  

 

จุดเด่น   

�.ด้านคุณภาพผู้เรียน 

1.1) ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนสูงขึ�น มีผลการประเมินระดบัชาติและระดบัทอ้งถิ�น สูงขึ�น

ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และผูเ้รียนกลา้คิด กลา้แสดงออก บุคลิกร่าเริงแจ่มใส สุขภาพกาย

แขง็แรง และเป็นผู ้มีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณลกัษณะที�พึงประสงคที์�โรงเรียนฯกาํหนด 

1.2) ผูเ้รียนอ่านหนังสือออกและอ่านคล่อง รวมทั� งสามารถเขียนเพื�อการสื� อสารได้ทุกคน 

สามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ� ทางการ

เรียนของนกัเรียน อยูใ่นระดบัดีเยี�ยม มีคะแนนเฉลี�ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ 

(O-NET) สูงกว่าระดับชาติ และมีคะแนนเฉลี�ยมากกว่าร้อยละ 50 ทุกกลุ่มสาระฯ ที� มี      

การทดสอบและต่อเนื�องมาโดยตลอด  

�.�) ผูเ้รียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและนํ� าหนกัส่วนสูงตามเกณฑ์ของ

กรมอนามยั  กระทรวงสาธารณสุข   มีระเบียบวนิยัจนเป็นเอกลกัษณ์ของสถานศึกษา เป็นที�

ยอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื�องความมีวนิยั เคารพกฎกติกา และระเบียบของสังคม เป็นตน้  

�. ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  

�.�) ผูบ้ริหารมีความตั�งใจ มีความมุ่งมั�น มีหลกัการบริหาร และมีวสิัยทศัน์ที�ดีในการบริหารงาน 

สามารถเป็นแบบอยา่งที�ดีในการทาํงาน และคณะกรรมการบริหารโรงเรียนฯมีความตั�งใจ 

และมีความพร้อมในการปฏิบติัหนา้ที�ตามบทบาทหนา้ที�ตามที�กาํหนดไว ้ 
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2.2) โรงเรียนมีการบริหารและการจดัการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุม        

ที�หลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม

สาระฯ การประชุมระดบัชั�น และการประชุมมอบหมายงาน/หนา้ที�ตามแผนงาน/โครงการ

และกิจกรรมต่างๆ   เพื�อให้ทุกหน่วยงาน/ ฝ่ายมีส่วนร่วมในการดาํเนินการเพื�อให้บรรลุ

ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายที�ชัดเจน มีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี ����             

ที�สอดคล้องกบัผลการจดัการศึกษา สภาพปัญหา ความตอ้งการพฒันา และนโยบายการ

ปฏิรูปการศึกษา ที�มุ่งเน้นการพฒันาให้ผูเ้รียนมีคุณภาพตามมาตรฐานหลกัสูตร ครูผูส้อน

สามารถจดัการเรียนรู้ไดอ้ย่างมีคุณภาพ มีการดาํเนินการนิเทศ กาํกบั ติดตาม ประเมินผล 

การดาํเนินงาน และจดัทาํรายงานผลการจดัการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้กระบวนวิจยั       

ในการรวบรวมขอ้มูลมาใชเ้ป็นฐานในการวางแผนพฒันาคุณภาพสถานศึกษา  

�. ด้านกระบวนการเรียนการสอนที�เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  

�.�) ครูพฒันาตนเองอยูเ่สมอ มีความตั�งใจ มุ่งมั�น ในการปฏิบติัหนา้ที�อยา่งเตม็เวลาและ

ความสามารถ 

3.2) ครูจดักิจกรรมใหผู้เ้รียนแสวงหาความรู้จากสื�อเทคโนโลยดีว้ยตนเองอยา่งต่อเนื�อง  

�.�) ครูใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการจดับรรยากาศ สภาพแวดลอ้มที�เอื�อต่อการเรียนรู้  

�.�) ครูจดักิจกรรมใหผู้เ้รียนเรียนรู้จากการคิด ไดป้ฏิบติัจริงดว้ยวธีิการที�หลากหลาย และ    

แหล่งเรียนรู้ ทั�งภายในและภายนอก 

�.�) ผลงานวจิยัในชั�นเรียนของครูทุกคน ไดรั้บการตรวจประเมินและคาํแนะนาํจาก 

คณะกรรมการงานวจิยั  

�. ด้านการประกนัคุณภาพภายในที�มีประสิทธิผล  

โรงเรียนให้ความสําคญักบัการดาํเนินงานประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา เนน้การ

สร้างความเขา้ใจและใหค้วามรู้ดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษากบัคณะครู บุคลากรทุกหน่วยงาน/

ฝ่าย ที�เกี�ยวขอ้งอย่างชดัเจน เป็นประโยชน์ในการพฒันาคุณภาพการศึกษา การดาํเนินงานประกนั

คุณภาพภายในของโรงเรียนเน้นการมีส่วนร่วม โดยดาํเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการ      

สร้างวฒันธรรมการประกนัคุณภาพภายในของโรงเรียนฯใหก้บับุคคลที�เกี�ยวขอ้งทุกระดบั  

 

จุดควรพฒันา  

�. ด้านคุณภาพผู้เรียน  

1.1) ครูควรจดักิจกรรมเน้นให้ผูเ้รียนได้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์     

อยา่งหลากหลาย และส่งเสริมในการใชแ้หล่งเรียนรู้ที�มีในการพฒันาตนเอง  

1.2) ครูควรจดักิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน ให้สามารถนําเสนอ อภิปราย และแลกเปลี�ยนเรียนรู้      

อยา่งสมเหตุสมผล และมีทกัษะในการแกปั้ญหาตามสถานการณ์ไดอ้ยา่งเหมาะสม  
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�.�) ครูควรจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ให้มีพฤติกรรม ทศันคติที�ดีต่อความเป็นไทย ไม่หลงใหล

กบัค่านิยมต่างชาติ จนเกิดการลอกเลียนแบบ ทาํใหลื้มวฒันธรรมอนัดีงามของไทย  

2. ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  

2.1) ควรเปิดโอกาสให้ผูป้กครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจดัการศึกษา      

เพื�อพฒันาผูเ้รียนในดา้นต่างๆมากขึ�น 

2.2) ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือกบัผูมี้ส่วนเกี�ยวขอ้งในการจดัการศึกษาของโรงเรียน ให้มี

ความเขม้แข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจดัการศึกษา และการขบัเคลื�อนคุณภาพ     

การจดัการศึกษาอยา่งต่อเนื�อง 

3. ด้านกระบวนการเรียนการสอนที�เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  

�.�) ครูควรจดัการเรียนการสอนด้วยวิธีการที�หลากหลาย สอดคล้องกบัมาตรฐานการเรียนรู้ 

ตวัชี� วดัตามหลกัสูตรการศึกษาขั�นพื�นฐาน และฝึกใหน้กัเรียนไดคิ้ดวิเคราะห์ หาความรู้จาก

แหล่งเรียนรู้  สื�อ เทคโนโลยใีหม้ากขึ�น และพฒันาสื�อ การใชแ้หล่งเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์ 

ใหผู้เ้รียนฝึกปฏิบติัในห้องปฏิบติัการที�มีอยูอ่ยา่งคุม้ค่า และดูแลให้อยูใ่นสภาพดีและพร้อม

ใชง้านเสมอ  

3.2) ครูควรวดัและประเมินผลการเรียนรู้ของผู ้เรียนด้วยวิธีที�หลากหลายตามสภาพจริง 

สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู้ และธรรมชาติของรายวชิา  

�.�) ครูควรนาํภูมิปัญญาทอ้งถิ�นใหเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้ 

3.4) ครูควรใหข้อ้มูลยอ้นกลบัแก่นกัเรียนทนัทีเพื�อนกัเรียนนาํไปใชพ้ฒันาตนเอง  

�. ด้านการประกนัคุณภาพภายในที�มีประสิทธิผล  

�.�) โรงเรียนจดัระบบให้ครูประเมินตนเองรายบุคคลตามแผนพฒันาตนเอง แต่ยงัขาดการให้

ข้อมูลยอ้น กลับแก่ครูในการพัฒนาตนเองในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ เพื�อยกระดับ

คุณภาพของนกัเรียน 

4.2) นกัเรียนมีการประเมินตนเองในการเรียนรู้แต่ยงัขาดการติดตาม ช่วยเหลือดา้นการเรียนรู้

ของนกัเรียนเป็นรายคน 

 แนวทางการพฒันาในอนาคต  

�. เนน้การจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื�อพฒันาผูเ้รียนเป็นรายบุคคลใหช้ดัเจนขึ�น  

� ส่งเสริมให้ครูเห็นความสําคญัของการจดัการเรียนรู้โดยเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั การวิจยัในชั�น

เรียนเพื�อพฒันาผูเ้รียนใหส้ามารถเรียนรู้ไดเ้ตม็ศกัยภาพ 

3. พฒันาบุคลากรโดยส่งเขา้รับการอบรม แลกเปลี�ยนเรียนรู้ในงานที�ไดรั้บมอบหมาย ติดตามผล

การนาํไปใชแ้ละผลที�เกิดกบัผูเ้รียนอยา่งต่อเนื�อง 

�. พฒันาโรงเรียนใหเ้ป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชน  
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ความต้องการและการช่วยเหลอื  

�. การพฒันาครูผูส้อนในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ที�สอดคลอ้งกบัการพฒันาผูเ้รียนในศตวรรษที� �� 

2. การสร้างขอ้สอบที�สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวทางของการประเมิน O-NET และ PISA  

�. จดัสรรครูผูส้อนใหต้รงตามวชิาเอกที�โรงเรียนมีความตอ้งการและจาํเป็น 
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ผลการรับรองข้อมูลรายงานการประเมนิตนเองของสถานศึกษา 

รายงานนี�ไดต้รวจสอบพิจารณาความถูกตอ้งของรายงานในประเด็นต่อไปนี� เรียบร้อยแลว้  

  ไดผ้า่นการตรวจสอบคาํผดิ การใชภ้าษา  

   เนื�อหาในรายงานไดผ้า่นการตรวจสอบที�มาที�ไปของขอ้มูลที�น่าเชื�อถือ 

  ได้ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลพื�นฐาน แผนพฒันาของสถานศึกษา ผลการ

ประเมิน ตลอดจน  ความสอดคลอ้งของผลประเมิน จุดเด่น จุดที�ควรพฒันา และทิศทางการพฒันา

ของสถานศึกษา  ในอนาคต รวมทั�งขอ้มูลประกอบในภาคผนวก มีขอ้มูลที�ตรงตามสภาพจริงทุกประการ 

             

รายนามคณะผูท้รงคุณวฒิุพิจารณารับรองผลการประเมินตนเองของโรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี  

 1.  ……………………………………………..  ประธานกรรมการ

ผูท้รงคุณวุฒิ 

 (      ) 

 2.  ……………………………………………..  กรรมการ 

 (      ) 

 3.  ……………………………………………..  กรรมการ 

 (      ) 

 4.  ……………………………………………..  กรรมการ 

 (      ) 

 5.  ……………………………………………..  กรรมการ 

 (      ) 

 6.  ……………………………………………..  เลขาฯคณะกรรมการ 

 (      ) 

   สมควรรับรองรายงาน    ไม่สมควรรับรองรายงาน    
ลงชื�อ........................................................ผูรั้บรองขอ้มูล 

                    (.......................................................) 

           ตาํแหน่งประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐานโรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี  

วนัที�.......เดือนมิถุนายน พ.ศ. ���� 

                               ลงชื�อ........................................................ผูรั้บขอ้มูลสู่การพฒันา 

         (.......................................................) 

      ตาํแหน่งเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาและผูอ้าํนวยการโรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี  
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ขั�นตอนการประเมนิตนเองของสถานศึกษา 
            คณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในโรงเรียน ไดเ้ริ�มดาํเนินงานประเมินตนเองตั�งแต่

วนัที� �� เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ����  จนถึง วนัที� �� เดือนเมษายน พ.ศ. ����  โดยเริ�มจากการแต่

ตั�งคณะกรรมการการประเมินภายในตามคาํสั�งเลขที�  ��/����  จาํนวน  �8  คน มีรายนามดงันี�  

รายนามคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน ปีการศึกษา ���� 

ชื�อ-นามสกุล     ตําแหน่ง 

1. ม.วาทิตย ์  ศรีวชิยัรัตน์   ประธานกรรมการ 

2. มิสรื�นจิต  ใจมั�น    ที�ปรึกษา 

3. ม.สมบติั  บุญสาพิพฒัน์   กรรมการ 

4. ม.ยทุธพงษ ์  วงศเ์มืองสรรค ์   กรรมการ 

5. ม.สันติ  ศรีเครือแกว้   กรรมการ 

6. ม.วศิิษฐ ์  ใจมั�น    กรรมการ 

7. ม.เศกศกัดิ�   นิติวฒันานนท ์   กรรมการ 

8. มิสวรนุช  รัตนจรัสโรจน์   กรรมการ 

9. มิสประณีต  วงษเ์กษกรณ์   กรรมการ 

10. ม.ฐานพฒัน์  ธีระเชาวพฒัน์    กรรมการ 

11. มิสพรพิมล   ปวงนิยม    กรรมการ 

12. มิสจิราพร  คุณาบุตร   กรรมการ 

13. มิสเดือนรัศม ์ นิติวฒันานนท ์   กรรมการ 

14. มิสศมานนัท ์ รัฐธนะรัชต ์   กรรมการ 

15. มิสวไิล  ศรีประภาสุขสันติ  กรรมการ 

16. ม.จุลพงษ ์  กลิ�นหอม    กรรมการ 

17. ม.บณัดิษ   คุณาบุตร    กรรมการ 

18. มิสรัตนา  แพรทรายสงค ์   กรรมการ/เลขานุการ 

                    จดัให้ประชุมคณะกรรมการ เพื�อกาํหนดขอบการประเมินการดาํเนินงาน ไดแ้ก่กาํหนด

มาตรฐาน/ตวับ่งชี� ของสถานศึกษาที�จะทาํการประเมิน กาํหนดกรอบและระยะเวลาในการประเมิน

ตนเอง แจกแจงขั�นตอนการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานและตวับ่งชี�   พร้อมทั�ง

หน่วยงาน / ฝ่ายผูรั้บผดิชอบ 

                   เมื�อจะสิ�นปีการศึกษา หน่วยงาน/ฝ่ายผูรั้บผิดชอบมาตรฐานและตวับ่งชี�  ดําเนินการ

รวบรวมขอ้มูลเพื�อจดัทาํและเขียน � A เพื�อนาํขอ้มูลมารวบรวมและวิเคราะห์ในการจดัทาํรายงาน

การประเมินตนเอง สาํหรับประชาสัมพนัธ์และรายงานผลการประเมินตนเองต่อหน่วยงานตน้สังกดั

ได้แก่ มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  สํานักงานคณะ กรรมการส่งเสริมการศึกษา

เอกชน และสาํนกังานตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาภายนอก ( สมศ. ) 
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