
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 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 ���� ฉบบันี�  เป็นผลมาจาก            

การดาํเนินงานในการจดัการเรียนรู้  การบริหารจดัการของโรงเรียนฯในทุกดา้น  ที�มีการดาํเนินงาน

ตามแผนปฏิบติัการประจาํปี ที�สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560-2564     

มีการประเมินผลการดาํเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาขั�นพื�นฐาน เพื�อการประกนัคุณภาพภายใน 

และมาตรฐานการศึกษามูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย  

 

โรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี ไดจ้ดัทาํรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจาํปีการศึกษา ���� 

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 

และได้รับการรับรองวิทยฐานะเทียบเท่าโรงเรียนรัฐบาล เมื�อวนัที�  12 กรกฎาคม พ.ศ. 2515           

ทั�งนี�  มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยไดแ้ต่งตั�งคณะภราดาหมุนเวียนมาเป็นผูบ้ริหาร

โรงเรียนตั�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  สวนสัตว์ สวนสมุนไพร            

การจดัทาํปุ๋ยชีวภาพ  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 รหสัไปรษณีย ์10160       . 

.โทรศพัท ์  0-2827-9555 - 63      โทรสาร   0-2421-8119     Website  www.act.ac.th 
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แผนที�การเดินทางมาโรงเรียนอสัสัมชัญธนุบรี 
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แผนผงัภายในโรงเรียนอสัสัมชัญธนบุรี 
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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 15 ห้อง 

และหอ้งอื�น ๆ  215 หอ้ง   

 

1.5 หลกัสูตรที�เปิดสอน     

มี � หลกัสูตรไดแ้ก่ หลกัสูตรสามญั  และ หลกัสูตรการจดัการเรียนการสอนตาม 

หลกัสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาองักฤษ (English Program) 

 

        �.�  จํานวนบุคลากร   

         1.6.1 จาํนวนนกัเรียนแต่ละระดบัชั�น แยกตามเพศ และหลกัสูตรที�เปิดสอน ปีการศึกษา ��6�

โรงเรียนอสัสัมชัญธนบุรี มีจาํนวนนักเรียนในหลกัสูตรสามญั จาํนวน �,��� คน และหลักสูตร 

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

ปีการศึกษา ��61 

ระดับชั�น 

สามัญ English Program รวม 

ชาย หญงิ รวม ชาย หญงิ รวม ชาย หญงิ รวม 

ป.� 221 156 377 34 25 59 255 181 436 

ป.� 219 139 358 32 28 60 251 167 418 

ป.� 211 123 334 30 21 51 241 144 385 

ป.� 216 151 367 27 32 59 243 183 426 

ป.� 238 162 400 31 26 57 269 188 457 

ป.� 269 163 432 38 20 58 307 183 490 

รวมระดับประถม 1,374 894 2,268 192 152 344 1,566 1,046 2,612 

ม.� 235 132 367 35 24 59 270 156 426 

ม.� 216 119 335 33 24 57 249 143 392 

ม.� 254 101 355 26 29 55 280 130 410 

รวมระดับ ม.ต้น 705 352 1,057 94 77 171 799 429 1,228 

ม.� 216 159 375 17 23 40 233 182 415 

ม.� 275 124 399 13 9 22 288 133 421 

ม.� 282 134 416 29 12 41 311 146 457 

รวมระดับ ม.ปลาย 773 417 1,190 59 44 103 832 461 1,293 

รวมทั�งสิ�น 2,852 1,663 4,515 345 273 618 3,197 1,936 5,133 
ข้อมูล ณ �� มิถนุายน ���1 

งานทะเบียนธุรการ 
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ตารางที� �  เปรียบเทยีบจํานวนนักเรียนรวมแต่ละระดับชั�น ปีการศึกษา 2559-2561 

ระดับชั�น 
ปีการศึกษา 

2559 2560 25�1 

ป.1 372 418 436 

ป.2 418 373 418 

ป.3 450 429 385 

ป.4 471 457 426 

ป.5 473 481 457 

ป.6 488 486 490 

รวมระดับประถม 2,672 2,644 2,612 

ม.1 423 399 426 

ม.2 457 410 392 

ม.3 427 448 410 

รวมระดับ ม.ต้น 1,307 1,257 1,228 

ม.4 479 452 415 

ม.5 477 462 421 

ม.6 428 472 457 

รวมระดับ ม.ปลาย 1,384 1,386 1,293 

รวมทั�งสิ�น 5,363 5,287 5,133 
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ตารางที� � เปรียบเทยีบจํานวนนักเรียนแยกตามแผนการเรียน ปีการศึกษา 2559-2561 

ระดบัชั�น 
แผนการเรียนสามญั English Program รวม 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

ป.� 312 358 377 60 60 59 372 418 436 

ป.� 358 322 358 60 51 60 418 373 418 

ป.� 391 370 334 59 59 51 450 429 385 

ป.� 416 402 367 55 55 59 471 457 426 

ป.� 414 425 400 59 56 57 473 481 457 

ป.� 429 428 432 59 58 58 488 486 490 

รวมระดับประถม 2,320 2,305 2,268 352 339 344 2,672 2,644 2,612 

ม.� 365 341 367 58 58 59 423 399 426 

ม.� 399 354 335 58 56 57 457 410 392 

ม.� 374 393 355 53 55 55 427 448 410 

รวมระดับ ม.ต้น 1,138 1,088 1,057 169 169 171 1,307 1,257 1,228 

ม.� 431 424 375 48 28 40 479 452 415 

ม.� 423 418 399 54 44 22 477 462 421 

ม.� 379 420 416 49 52 41 428 472 457 

รวมระดับ ม.ปลาย 1,233 1,262 1,190 151 124 103 1,384 1,386 1,293 

รวมทั�งสิ�น 4,691 4,655 4,515 672 632 618 5,363 5,287 5,133 

 

 

ตารางที� �  แสดงการเปรียบเทยีบจํานวนนักเรียนแยกเพศ ปีการศึกษา ����-���� 

ปีการศึกษา 
สามญั English Program รวมทั�งสิ�น 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

���� 3,105 1,586 373 299 3,478 1,885 

���� 3,006 1,650 339 293 3,345 1,942 

���� 2,852 1,663 345 273 3,197 1,936 
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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 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 52 6 

ผูช่้วยผูอ้าํนวยการ 5 2 7 5 2 0 7 0 1 6 7 51.14 22.14 

หวัหนา้แผนก  2 5 7 6 1 0 7 0 4 3 7 51.86 23.29 

หวัหนา้งาน 14 21 35 29 6 0 35 0 25 10 35 46.86 19.11 

ครูผูส้อน 70 141 211 184 21 6 211 0 171 40 211 42.32 13.91 

ครูสนบัสนุนการสอน 4 16 20 16 3 1 20 0 18 2 20 47.95 18.40 

บุคลากรทางการศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

รวมครูไทย 96 185 281 240 34 7 281 0 219 62 281 41.73 14.69 

ครูต่างชาติ 47 41 88 0 39 49 88 1 79 8 88 32 3 

เจา้หนา้ที� 28 39 67 60 6 1 67 7 57 3 67 34.76 5.13 

พนกังาน 37 85 122 121 1 0 122 117 5 0 122 46.93 12.83 

รวมต่างชาติ เจ้าหน้าที พนักงาน 112 165 277 181 46 50 277 125 141 11 277 37.90 6.99 

รวมทั�งสิ�น 208 350 558 421 80 57 558 125 360 73 558 40.68 12.38 

                 
         

ขอ้มูล ณ 10 มิถุนายน ���� 

          บุคลากรต่างชาติ จาํนวนรวม �� คน แยกตามสัญชาติได ้ตามตารางต่อไปนี�  

ตารางที� � แสดงจาํนวนบุคลากรต่างชาติ ประจาํปีการศึกษา ��61 

Native Speakers Non-Native Speakers 

อเมริกนั 6 ฟิลิปปินส์ 41 กรีซ � 

องักฤษ 18 จีน 4 ญี�ปุ่น � 

นิวซีแลนด์ 1 อินเดีย 3 ไนจีเรีย � 

แคนาดา 1 เคนยา่ 1 เวเนซุเอล่า � 

ไอร์แลนด ์ 1 ปากีสถาน 1 แอฟริกาใต ้ � 

  ยเูครน �   

รวม �� รวม �� 
        งานบคุคล 
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ตารางที�  �  เปรียบเทยีบจํานวนบุคลากร ปีการศึกษา 255�-256� 

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

2559 2560 2561 2559 2560 2561 

ผูอ้าํนวยการ 1 1 1 0 0 0 

ผูช่้วยผูอ้าํนวยการ 7 7 7 -1 0 0 

หวัหนา้แผนก  8 8 7 -2 0 -1 

หวัหนา้งาน 30 33 35 -1 3 +2 

ครูผูส้อน 222 213 211 +1 -9 -2 

ครูสนบัสนุนการสอน 18 18 20 -3 0 +2 

บุคลากรทางการศึกษา 1 1 0 0 0 -1 

รวมครูไทย 287 281 281 -6 -6 0 

ครูต่างชาติ 88 87 88 +6 -1 +1 

เจา้หนา้ที� 63 66 67 +4 +3 +1 

พนกังาน 123 123 122 -1 0 -1 

รวมต่างชาต ิเจ้าหน้าท ีพนักงาน 274 276 277 +9 +2 +1 

รวมทั�งสิ�น 559 557 558 +1 -2 -1 

           

  �.�.�  จาํนวนผูบ้ริหาร และผูร่้วมบริหาร  ปีการศึกษา   

 

ตารางที� � แสดงจํานวนผู้บริหารและผู้ร่วมบริหาร ปีการศึกษา ��61 

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

ภราดา ดร.วรียทุธ บุญพราหมณ์ ปริญญาเอก มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั คริสต ์ 52 2/5/2550 ผูอ้าํนวยการและอาจารยใ์หญ่  

ภราดาอรุณ เมธเศรษฐ ปริญญาโท Indiana State University, USA คริสต ์ 74 18/5/2553 อธิการ และดูแลระดบัประถม 

ภราดาสุนนัท ์โยธารักษ ์ ปริญญาโท University of Wollongong คริสต ์ 66 16/5/2554 ที�ปรึกษา 

ภราดาพีรพงศ ์ดาราไทย ปริญญาโท มหาวทิยาลยับูรพา คริสต ์ �4 �/�/���� ที�ปรึกษาฝ่ายปกครอง 

มาสเตอร์สมบติั  บุญสาพิพฒัน์ ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั พทุธ 56 28/7/2535 หวัหนา้ฝ่ายปกครอง 

มิสวรนุช   รัตนจรัสโรจน ์ ปริญญาโท ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร พทุธ 55 18/1/2531 หวัหนา้ฝ่ายธุรการ-การเงิน   

มาสเตอร์เศกศกัดิ�   นิติวฒันานนท ์ ปริญญาตรี ม. สุโขทยัธรรมาธิราช  คริสต ์ 57 �/�/���� หวัหนา้ฝ่ายบริหารทั�วไป 

มาสเตอร์วศิิษฐ ์ ใจมั�น ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั พทุธ 57 22/7/2535 หวัหนา้ฝ่ายอาคารสถานที� 

มาสเตอร์สนัติ ศรีเครือแกว้ ปริญญาโท มหาวทิยาลยัศรีปทุม คริสต ์ 46 ��/��/���� หวัหนา้ฝ่ายกิจกรรม 

มาสเตอร์ยทุธพงษ ์วงศเ์มืองสรรค ์ ปริญญาโท ม.ศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมิตร พทุธ �3 ��/��/���� หวัหนา้ฝ่ายวชิาการ 

       มิสรื�นจิต ใจมั�น ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั พทุธ 51 ��/��/���� หวัหนา้สาํนกัผูอ้าํนวยการ 

งานบคุคล 
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�.�  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

นกัเรียน   มีความขยนัหมั�นเพียร มีความพยายามที�ไม่ยอ่ทอ้ต่อความลาํบาก กลา้คิดกลา้ทาํ กลา้พดู กลา้

แสดงออก          เพื�อสามารถนาํสิ�งต่างๆ ที�ไดรั้บไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาํวนัและอยู่ในสังคมได้

อยา่งมีความสุข 
 

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. เนน้ความดีเลิศทางวิชาการ การเจนจดัทางภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ และ 

จริยศึกษา 

4. เน้นการปฏิบติัและการปลูกฝังค่านิยมของการเคารพในสิทธิต่อกนัและกนั การมีความคิด 

สร้างสรรค ์   การผนึกกาํลงัทาํความดีและการร่วมพฒันาชุมชนที�ตนอาศยัอยู ่
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คําขวญั  

วนิยัดี กีฬาเด่น เนน้คุณธรรม นาํวชิาการ 

 

วสัิยทัศน์ 

                  “  โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  จัดการศึกษาตามทศิทางการศึกษาแนวมงฟอร์ต  

พฒันาอัจฉริยภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ  สื�อสารภาษาสากล สร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษา 

ด้วยมาตรฐานคุณภาพสากล “ 

 

พนัธกจิ 

1.  จดัการศึกษาตามทิศทางการจดัการศึกษาในแนวมงฟอร์ต 

2.  ยกระดบัคุณภาพการศึกษาโรงเรียนใหมี้มาตรฐานสากล 

3.  พฒันาการบริหารทรัพยากรมนุษยข์องโรงเรียนเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

4.  ส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือกบับุคคล หน่วยงานและองคก์รทุกภาคส่วนในการพฒันา

การศึกษาของโรงเรียน 

5. ยกระดบัการพฒันาอจัฉริยภาพผูเ้รียนเตม็ตามศกัยภาพ 

6. พฒันาระบบการสร้างสรรคน์วตักรรมการศึกษา 

 

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

และนกัเรียน  ตามตารางต่อไปนี�    
 

2.1.1 ผลงานของสถาบัน  

ตารางที� �  แสดงผลงานของสถาบันในปีการศึกษา ��61 

ลาํดบั ผลงานของสถาบนั จากหน่วยงาน ระดบัผลงาน 

1 รองชนะเลิศอนัดบั 2 ASEAN Energy Awards 2018 

ดา้นพลงังานทดแทน ประเภทอาคารควบคุมขนาด

ใหญ่  Large  Building Category  

Asean  Ministers on Energy 

Meeting  and Association 

meetings  , Singapore Summit 

อาเซียน 

� รางวลัสถานศึกษาดีเด่นด้านพลงังาน   “Thailand 

Energy Award 2017”  โรงเรียนยอดเยี�ยมดา้นการ

อนุรักษพ์ลงังานและสิ�งแวดลอ้ม ระดบั � ดาว � สมยั

ติดต่อกนั   (ปีที� �) 

การไฟฟ้านครหลวง ประเทศ 

� รางวลัดีเด่น ด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทอาคารควบคุม  

และไดรั้บคดัเลือกเป็นผูแ้ทนประเทศไทย ที�มีผลงานโดด

เด่นเขา้ร่วมประกวดในระดบัอาเซียนที�ประเทศสิงคโปร์    

กรมพฒันาพลงังานทดแทน

และอนุรักษพ์ลงังาน 

กระทรวงพลงังาน   

ประเทศ 

4 รางวลัการสอนดนตรียอดเยี�ยม  “ Excellence in Music 

Teaching Award 2018" จากผลงานนกัเรียนสอบได้

คะแนนเป็นอนัดบัหนึ�งของประเทศ ติดต่อกนัเป็นเวลา � ปี 

Trinity London  ประเทศ 

5 ชนะเลิศอันดับ � รางวลั “เพชรนํ� าเอก”  โล่พระราชทานฯ   

สถานศึกษา ”ต้นแบบเครือข่ายกรุงเทพฯ สีเขียว”  จาก

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

สาํนกังานสิ�งแวดลอ้ม ประเทศ 

6 ได้รับการยกย่องให้ เป็นสถานศึกษาที� ส่งเสริมและ

สนับสนุนโครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย   

กระทรวงวฒันธรรม ประเทศ 

� ผา่นการประเมินร้านอาหารต้นแบบมาตรฐานสากล  ตาม

มาตรฐาน GMP in Mass Catering โครงการ “ครัวอาหาร

ไท ย ก้ าวไก ล ม าตรฐาน ส าก ล ”  (World Class Food 

Safety Standard  Mass Catering) ปีที� � 

สถาบนัอาหาร 

 กระทรวงอุตสาหกรรม 

ประเทศ 

� ไดรั้บการรับรองโครงการอาหารปลอดภัย (Food Safety) 

เป็นปีที� 6 

กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์

กระทรวงสาธารณสุข 

ทั�วไป 
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ตารางที� �  แสดงผลงานของสถาบันในปีการศึกษา ��61 

ลาํดบั ผลงานของสถาบนั จากหน่วยงาน ระดบัผลงาน 

� ได้ รับรางวัลที�  � ออมดี   โรงเรียนส่ งเส ริมการออม    

ประจาํปี ���� ธนาคารโรงเรียนอสัสัมชัญธนบุรี  ประเภท

จาํนวนนกัเรียนตั�งแต่ �,��� คนขึ�นไป จากทั�วประเทศ  

ธนาคารออมสิน ประเทศ 

�� ผลงานด้านกฬีา    

��.� กฬีาฟุตบอล   

�) ชนะเลศิ  รุ่นอาย ุ13 ปี จากการแข่งขนัฟุตบอลรายการ 

Chang Junior Cup 2018 รอบชิงชนะเลิศ   

บริษทั ชา้งอินเตอร์เนชั�นแนล

จาํกดั 

ทั�วไป 

�) ชนะเลศิ รายการกีฬาธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน  

รุ่นอาย ุ�� ปี  

ธนาคารออมสิน  

ประเทศ 

�) ชนะเลศิ การแข่งขนัฟุตบอลรายการ มวก.นนทบุรีคพั 

ครั� งที� �� รุ่นอาย ุ�� ปี  

จงัหวดันนทบุรี ประเทศ 

�) ชนะเลศิ จากการแข่งขนัฟุตบอลรายการ ทหารอากาศ  

รุ่นอาย ุ�� ปี , รุ่นอาย ุ�� ปี  และรุ่นอาย ุ�� ปี   

กองทพัอากาศ ประเทศ 

��.� กฬีาบาสเกตบอล   

�) 

 

ชนะเลศิ การแข่งขนับาสเกตบอล รายการไทยยชูอินวเิตชั�น 

ชลบุรี รุ่นอาย ุ�� ปี   

การท่องเที�ยวจงัหวดัชลบุรี จงัหวดั 

�) ชนะเลศิ รายการ กีฬาธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน 

���� รุ่นอาย ุ�� ปี รอบชิงชนะเลิศ โซนกรุงเทพมหานคร  

และรอบประเทศประจาํปี ���� 

ธนาคารออมสิน จงัหวดั 

�) ชนะเลศิ จากการแข่งขนับาสเกตบอลรายการ 

SINGHA �x� Thailand Championship ���� รุ่นอายุ �� ปี 

สมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่ง

ประเทศไทย ร่วมกบับริษทั 

SINGHA 

ประเทศ 

��.� กฬีาว่ายนํ�า   

�) อนัดับที� � คะแนนรวม � รุ่น ไดแ้ก่ รุ่น �� ปีชาย   รุ่น � ปี 

หญิงและรุ่น � ปีชาย ไดรั้บเหรียญรางวลั �� เหรียญทอง 

�� เหรียญเงิน �� เหรียญทองแดง จากการแข่งขนักีฬา

วา่ยนํ�าระหวา่งโรงเรียนส่วนกลาง   ประจาํปี ���� 

กรมพลศึกษา ประเทศ 

2) อันดับที�  � รุ่นอายุ �� ปี  หญิง รางว ัล � เหรียญทอง          

� เหรียญเงิน � เหรียญทองแดง และถ้วยคะแนนรวม   

จากการแข่งขนักีฬาวา่ยนํ� ารายการกีฬาระหว่างโรงเรียน

ส่วนกลาง ประจาํปี ����  

กรมพลศึกษา ประเทศ 
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ตารางที� �  แสดงผลงานของสถาบันในปีการศึกษา ��61 

ลาํดบั ผลงานของสถาบนั จากหน่วยงาน ระดบัผลงาน 

�) รองชนะเลิศอันดับที� � ไดรั้บเหรียญรางวลั  ��  เหรียญทอง  

��  เหรียญเงิน  ��  เหรียญทองแดง จากการแข่งขนัว่าย

นํ� าเทิดพระเกียรติโรงเรียนเตรียมทหาร แชมป์เปี� ยนชิพ

ครั� งที� �� ชิงถว้ยสมเด็จพระนางเจา้พระบรมราชินีนารถ          

ในรัชกาลที� �  

โรงเรียนเตรียมทหาร  

�) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ � ได้รับเหรียญรางวลัทั� งสิ�น  

�� ทอง �� เงิน �� ทองแดง ถว้ยคะแนนรวมบุคคล � ใบ 

จากการแข่งขนักีฬาว่ายนํ� า ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 

ภาค กทม. 

สมาคมวา่ยนํ�าแห่งประเทศ

ไทย 

ประเทศ 

��.� กฬีาเทควนัโด   

�) รางวัล � เหรียญทอง � เหรียญเงิน � เหรียญทองแดง 

จากการแข่งขันกีฬาเทควนัโด รายการ ESPLANADE 

TAEKWONDO TOURNAMENT ���� 

สมาคมเทควนัโดแห่ง

ประเทศไทย 

ทั�วไป 

�) รางวัล � เหรียญทอง � เหรียญเงิน � เหรียญทองแดง 

จากการแข่งขันกีฬาเทควนัโด รายการ TIGER THAI 

SONG KI YOUNG CUP ครั� งที� �� 

สมาคมเทควนัโดแห่ง

ประเทศไทย 

ทั�วไป 

��.� กฬีาสแต็ค   

�)  ชนะเลิศ Over All ท่า �-�-� ของ และรางวลั � เหรียญ

ทอง  � เหรียญเงิน � เหรียญทองแดง จากการแข่งขัน

กีฬาสแตค็ชิงแชมป์ภาคกลาง ประจาํปีการศึกษา ����   

กรมพลศึกษา ประเทศ 

�) รางวลั � เหรียญทอง � เหรียญเงิน �� เหรียญทองแดง 

จากการแข่งขนัรายการ Junior Stack Fast Competitons ���� 

สมาคมกีฬาสแตก็ประเทศ

ไทย 

ประเทศ 

��.� กฬีาแบดมินตัน   

 ชนะเลิศประเภททีมหญิงคะแนนรวมสูงสุด จากการ

แข่งขันรายการกีฬานักเรียนชิงถ้วยผูบ้ ัญชาการทหาร

อากาศ ครั� งที� ��  

กองทพัอากาศ ประเทศ 

�� ผลงานด้านดนตรี   

 รางวลัชนะเลศิ ในการประกวดเตน้ในรายการTNI Dance 

Contest �nd  by TNIDAY  (จากกลุ่มนกัเรียนหลกัสูตร   

สหศิลป์ ดนตรีและการแสดง) 

สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญี�ปุ่น ทั�วไป 
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ตารางที� �  แสดงผลงานของสถาบันในปีการศึกษา ��61 

ลาํดบั ผลงานของสถาบนั จากหน่วยงาน ระดบัผลงาน 

�� ผลงานอื�น ๆ   

1) รางวัลชนะเลิศ  จากการประกวด ประเภทคลิปสั� น       

Best of Clip   จากผลงานเรื� อง “Space พื�นที�คนเมือง”  

ในกิจกรรมผลิตสื�อของนักสื�อสารสร้างสรรค์กบั สสส. 

และมูลนิธิสร้างเสริมศิลปวฒันธรรมภาคประชาชน

ภายใต้โครงการสื� อเป็นโรงเรียนของสังคม  (นักเรียน

ชมรม ACT MEDIA) 

สสส. และมูลนิธิสร้างเสริม

ศิลปวฒันธรรมภาค

ประชาชน 

ทั�วไป 

       งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศและฝ่ายบริหารทั�วไป 
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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    

���� สโมสรบาสเกตบอลไฮเทค พฒันานกักีฬาบาสเกตบอลโครงการพิเศษ (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) 

ร่วมมือดา้นพลงังานทดแทน ในโครงการพฒันา 

เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเกษตร ชลประทาน-

อาหารและสิ�งแวดลอ้ม   

2555 สโมสรเมืองทองยไูนเตด็ (ต่อเนื�อง) พฒันานกักีฬาฟุตบอลโครงการพิเศษ    

2556 สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี(สสวท)  (ต่อเนื�อง) 

ร่วมมือในการจดัตั�งศูนยพ์ฒันาอจัฉริยภาพทาง 

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) ขอ้ตกลงร่วมมือทางวิชาการ เพื�อพฒันาดา้นวิชาการ  

และการศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษา   

���� คณะวทิยาศาสตร์  มหาวทิยาลยัมหิดล  

(ต่อเนื�อง)  

ร่วมมือทางวชิาการ และการให้โควตาศึกษาต่อระดบั

ปริญญาตรีวทิยาศาสตร์บณัฑิตหลกัสูตรนานาชาติ   

���� 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 
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ปีการศึกษา ทาํความร่วมมือกบั รายการ 

2560 โรงเรียนประถมซินตูอีจงสือเยี�ยน   

เฉิงตู (The Experimental School Attached to 

No.1 Middle School of Xindu) สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน  (ต่อเนื�อง) 

ร่วมมือทางวชิาการแลกเปลี�ยนวฒันธรรมไทย-จีน 

2560 โรงเรียนมธัยมชวนซือ ตา้วา่นต๋า        

เมืองเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน 

ร่วมมือทางวชิาการแลกเปลี�ยนวฒันธรรมไทย-จีน 

���� มหาวทิยาลยัสตรีกกัขชูุอิน  

(Gakushuin Women’s College)   

 

ร่วมมือทางวชิาการ ในการจดัการเรียนการสอน 

ภาษ าญี� ปุ่ น  ให้กับ นัก เรียนแผน การเรียนศิลป์ -

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 โรงเรียนอัสสั มชัญ ธนบุ รีและส โมส ร

อสัสัมชญัยไูนเตด็ 

���� คณะนิเทศศาสตร์ มหาวทิยาลยักรุงเทพ ร่วมมือในการพฒันานักเรียนแผนการเรียนสหศิลป์

คอมพิวเตอร์ 

2561 คณะศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลยัศิลปากร ร่วมมือดา้นวชิาการในการจดัหาครูผูส้อน 
งานประชาสมัพนัธ์และสารสนเทศ 
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2.1.2 ผลงานของครู 

2.1.2.1 ผลงานครูที�ไดรั้บรางวลัและไดรั้บการยกยอ่งจากหน่วยงานภายนอก 
 

ตารางที� �� แสดงผลงานครูที�ได้รับรางวลัและได้รับการยกย่องจากหน่วยงานภายนอก 

ลาํดบั ชื�อ-สกลุ รางวลั 
สถาบัน / องค์กร / 

หน่วยงาน 
ระดบัผลงาน 

� ภราดา ดร.วีรยทุธ    บุญพราหมณ์ เครื�องราชอิสริยาภรณ์ ชั�นที� 4  กระทรวงศึกษา ประเทศ 

� ภราดาพีรพงศ ์    ดาราไทย จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ (จ.ภ.) ธิการ  

� มาสเตอร์ณฏัฐวุฒิ    ทองคาํ    

� มาสเตอร์ปลวชัร    รอดดารา    

� มาสเตอร์ยทุธพงษ ์   วงศเ์มืองสรรค ์    

� มาสเตอร์ชยนัต ์    ศรีอยูย่งค ์    

� มาสเตอร์ณฏัฐวุฒิ    ทองคาํ    

� มิสเกื�อกลู    บริรักษ ์    

� มิสธญัยธรณ์    มณีเจริญโชติวตั    

�� มิสพีรญา    ศรีอนนัต ์    

�� มิสพนูศรี   ลิมปนะพฤกษ ์     

�� ภราดาสุนนัท ์   โยธารักษ ์ เครื�องราชอิสริยาภรณ์ ชั�นที� 5  กระทรวงศึกษา ประเทศ 

�� มาสเตอร์เศกศกัดิ�   นิติวฒันานนท ์ เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ (บ.ภ.) ธิการ  

�� มิสธญัญภทัร์    ปุณยมนสัโรจน์    

�� มิสปรารถนา     เบา้ทองจนัทร์    

�� มิสสายสุนีย ์     จนัทร์พงษ ์    

�� มาสเตอร์วศิิษฐ ์ ใจมั�น รางวลัคุรุสดุดี คุรุสภา ประเทศ 

�� มิสอจัฉรา จนัหา    

�� มิสนงนุช เอกตระกลู    

�� มิสนิตติยา ถวลิถึง รางวลัวจิยัระดบัดี  มูลนิธิคณะเซนต์

คาเบรียลแห่ง

ประเทศไทย 

โรงเรียนใน

เครือฯ 

�� มาสเตอร์นที  กลิ�นสุคนธ์ รางวลัครูดีเด่น  

ประเภทครูผูส้อน ระดบัชั�น

ประถมศึกษาปีที� 4-6     

สมาพนัธ์สมาคม

ผูป้กครองและครู

โรงเรียนในเครือ

มูลนิธิฯ 

โรงเรียนใน

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

หน่วยงาน 
ระดบัผลงาน 

�� มิสชลธิชา  ทรัพยรั์งสี รางวลัครูดีเด่น  

ประเภทครูผูส้อน ระดบัชั�น

มธัยมศึกษาปีที� 1-3   

สมาพนัธ์สมาคม

ผูป้กครองและครู

โรงเรียนในเครือ

มูลนิธิฯ 

โรงเรียนใน

เครือฯ 

�� มิสฮานาน  อีหมนั รางวลัครูดีเด่น  

ประเภทครูผูส้อน ระดบัชั�น

มธัยมศึกษาปีที� 4-6     

สมาพนัธ์สมาคม

ผูป้กครองและครู

โรงเรียนในเครือ

มูลนิธิฯ 

โรงเรียนใน

เครือฯ 

�� มิสจิราพร  คุณาบุตร  รางวลัครูดีเด่น  

ประเภทครูนิเทศ  

สมาพนัธ์สมาคม

ผูป้กครองและครู

โรงเรียนในเครือ

มูลนิธิฯ 

โรงเรียนใน

เครือฯ 

�� มาสเตอร์ศิริ  กงัวลทรัพย ์ รางวลัครูดีเด่น  

ประเภทบุคลากรทาง

การศึกษา   

สมาพนัธ์สมาคม

ผูป้กครองและครู

โรงเรียนในเครือ

มูลนิธิฯ 

โรงเรียนใน

เครือฯ 

�� มิสพรพิมล ปวงนิยม โล่ประกาศเกียรติคุณ ครูผู ้

ประสานงานดา้นการจดั

กิจกรรมดีเด่น สสวท. 

 และ สอวน. 

คณะวทิยาศาสตร์ 

มหาวทิยาลยั 

มหิดล 

เขต 

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

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

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

� ภราดา ดร.วีรยทุธ   บุญพราหมณ์ - นโยบายการพฒันาโรงเรียน  

 ปีการศึกษา 2561 

โรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี 

� ภราดาอรุณ  เมธเศรษฐ   - การอบรมหวัขอ้ “ประวติัคณะ

เซนตค์าเบรียลและจิตตารมณ์

นกับุญหลุยส์ฯ”  

โรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี 

� ภราดาพีรพงศ ์  ดาราไทย - การอบรม เรื�อง "การเป็น

ประจกัษพ์ยานในฐานะคริสต

ชนในโรงเรียนคาทอลิก 

โรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี 

� มาสเตอร์สันติ  ศรีเครือแกว้  - การบริหารงานเชิงคุณภาพTQA โรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี 

  - แนวการทาํงานเชิงคุณภาพ โรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี 

  - การอบรมหวัขอ้ “คนคุณภาพ 

สร้างองคก์รคุณภาพ”  

โรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี 

� มาสเตอร์สมบติั บุญสาพิพฒัน ์ - แนวการทาํงานเชิงคุณภาพ โรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี 

  - การอบรมหวัขอ้ “การดูแลช่วย

นกัเรียน”  

โรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี 

� มาสเตอร์ยทุธพงษ ์วงศเ์มืองสรรค ์ - แนวการทาํงานเชิงคุณภาพ โรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี 

  - การอบรมหวัขอ้ “ความ

คาดหวงัของสังคมกบับทบาท

ครูในยคุปัจจุบนั”  

โรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี 

  - แนวทางการเขา้ศึกษาต่อชั�น

ประถมศึกษาปีที� 1 โรงเรียน

อสัสัมชญัธนบุรี 

โรงเรียนอนุบาลเด่นหลา้

โรงเรียนอนุบาลเด่นหลา้

พระราม � 

   - การบรรยายเรื�อง "การพฒันา

หลกัสูตรในระดบัมธัยมศึกษา" 

โรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี 

� มิสวรนุช   รัตนจรัสโรจน์ - การนาํแผนสู่การปฏิบติัฯ โรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี 

� มิสนารถลดา   ชมพศูรี - แนวทางการดูแลนกัเรียน โรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี 

� มิสวนัเพญ็    หอมจะบก - แนวทางการดูแลนกัเรียน โรงเรียนอสัสมัชญัธนบุรี 

�� มิสฐิติรัตน์   อยูส่วสัดิ�  - แนวทางการดูแลนกัเรียน โรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี 

�� ม.ธนพตั   สุลาํนาจ -     แนวทางการดูแลนกัเรียน โรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี 
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ลาํดบั ชื�อ - สกลุ รายการเป็นวทิยากร สถาบัน / องค์กร / หน่วยงาน 

�� ม.ประเทือง   โปร่งมะณี -     แนวทางการดูแลนกัเรียน โรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี 

�� มิสประภสัสร   วเิวก - แนวทางการดูแลนกัเรียน โรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี 

�� มิสสมพิศ   จีนสุข - แนวทางการดูแลนกัเรียน โรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี 

�� มิสสกุลณา   จูฑะพุทธิ - แนวทางการดูแลนกัเรียน โรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี 

�� ม.ชยนัต ์  ศรีอยูย่งค ์ -     แนวทางการดูแลนกัเรียน โรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี 

�� มิสอภิญญา   บุญมูสิก - แนวทางการดูแลนกัเรียน โรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี 

�� ม.ศุภกร   ศรีอยธุย ์ -     แนวทางการดูแลนกัเรียน โรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี 

�� ม.สราวธุ   เกื�อกลู -     แนวทางการดูแลนกัเรียน โรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี 

 บุคลากรงานศูนย์คอมพวิเตอร์     

20 

21 

มาสเตอร์ผดุงศกัดิ�    แสงสวงค ์

มาสเตอร์ฐิติวชัร์   เชื�อสาย 

- การใชง้านอุปกรณ์ LED 

Touch Screen Sharp  

โรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี 

22 

23 

มาสเตอร์ธรรมนูญ   เป้าทอง 

มาสเตอร์กิตติ   โฆษะธรรมกูล 

- การเก็บไฟลบ์น Cloud 

Storage ดว้ย Google Drive 

โรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี 

24 มิสอารญา   พุทธสาร - การอบรม เรื�อง “Sharp Touch 

Viewer และ Sharp Pen 

Software”  

โรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี 

  - การอบรม ทบทวนการใชง้าน 

และการใช ้Touch Viewer & 

Pen Software สาํหรับจอ LED 

Touch Screen Sharp  

โรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี 

�� มิสชลธิชา    ทรัพยรั์งสี - เผยแพร่ศิลปวฒันธรรมไทย วดัอมรินทราราม วรวิหาร 

�� มิสศมานนัท ์ รัฐธนะรัชต ์ - การอบรมหวัขอ้ “การจดัทาํ

เอกสารงานวดัผล”  

โรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี 

�� มาสเตอร์นิรันดร์  ใจมั�น         - การอบรม “การใชว้ทิยสืุ�อสาร

เบื�องตน้” 

โรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี 

�� มาสเตอร์รณชยั    เมฆบริสุทธิ�         - การอบรม “การถ่ายภาพ

เบื�องตน้” 

โรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี 

�� 

30 

มาสเตอร์พงษกิ์จ    เจริญพร       

มิสเกตน์นิภา          สุขพรมา  

- แนวทางการเขา้ศึกษาต่อชั�น

ประถมศึกษาปีที� 1 โรงเรียน

อสัสัมชญัธนบุรี  

โรงเรียนอนุบาลเด่นหลา้

พระราม 5 

31 มิสวไิลพร   ศิลางาม  - การอบรม เรื�อง “การประดิษฐ์

พวงกุญแจ 

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

32 มิสนฤมล นอ้ยอิ�ม - สัมมนาเตรียมความพร้อมการ

ประเมินมาตรฐานคุณภาพ

การศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์

คาเบรียลแห่งประเทศไทย 

- คณะกรรมการประเมิน

มาตรฐานคุณภาพการศึกษาฯ 

ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวทิยาลยั 

แผนกมธัยม 

โรงเรียนอสัสัมชญัเทคนิค

นครพนม 

 

 

มูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียล

แห่งประเทศไทย 

33 

34 

มิสนฤมล               นอ้ยอิ�ม 

มิสขวญัตา             จริยสถิตกุล 

- การนิเทศการสอนสาํหรับ

ครูผูส้อน ปีการศึกษา ���� 

โรงเรียนอสัสัมชญัศรีราชา 

35 

36 

มิสรัตนาภรณ์       ลิ�มทุติเนตร           

มิสมลาภรณ์         ซงัปาน 

- เรื�องงานบริการของโรงเรียน

ดา้นศูนยกี์ฬาและนนัทนาการ 

มหาวทิยาลยัมหิดล 

ศาลายา 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

มิสอุดมลกัษณ์       นกพึ�งพุม่ 

มิสแสงธิรา            เจริญนาน 

มิสนงนุช               เอกตระกูล 

มิสฤดีมาศ             โพธิ� ไพจิตร์ 

มิสดวงฤดี              อาจหอม 

มิสวรัิญญา            พลเยี�ยม 

มิสจนัทร์เพญ็        จงพิพฒัน์มงคล 

มิสบุญสืบ              แสงทอง 

มิสหิรัญยา               กลีบกมล 

มิสศิริวมิล               สอนสุภาพ 

มาสเตอร์ธนพตั       สุลาํนาจ 

มิสชีวา                     กลิ�นดี 

มิสปิ� นรักษ ์              รุ่งเรือง 

- กิจกรรมค่ายวทิยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ 

นกัเรียนที�เขา้ร่วมกิจกรรม 

12 โรงเรียนในเขต

กรุงเทพฯ 

50 

51 

ม.ธร 

ม.อิสระ 

สอระภูมิ 

บุญคง 

- ผูฝึ้กสอนกีฬาเยาวชนแห่งชาติ 

ครั� งที� 34 ระดบัชาติ 

สาํนกัวฒันธรรม กีฬา 

และการท่องเที�ยว 

52 มิสชลธิชา     ทรัพยรั์งสี - วทิยากรและเผยแพร่

ศิลปวฒันธรรมไทย ทางดา้น

สาขาดนตรีไทย ณ ประเทศ

สิงคโปร์ 

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

53 มาสเตอร์นที     กลิ�นสุคนธ์ - ผูต้ดัสินกีฬาปีนหนา้ผา 

รายการ Asian Cup 

(Bouldering & Speed) 

Bangkok 2018 

สมาคมกีฬาปีนหนา้ผา   

แห่งประเทศไทย 

     - ผูต้ดัสินกีฬาปีนหนา้ผา การ

แข่งขนักีฬาปีนหนา้ผา กีฬา

มหาวทิยาลยัแห่งประเทศไทย 

ครั� งที� 46 "ราชภฏัอุบลราชธานี

เกมส์"  

สมาคมกีฬาปีนหนา้ผา   

แห่งประเทศไทย 

�� ม.ธนกฤต     ดว้งคงมนศรี - เขา้ร่วมแสดงในเทศกาลดนตรี 

Clariner Festival 2018 ณ เมือง

ออสเทนด ์(Ostend) 

ราชอาณาจกัรเบลเยี�ยม 

วงชิมโฟนีออร์เคสตรา

แห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 

�� 

�� 

�� 

มาสเตอร์ศิริ 

มิสวาริณนา 

มิสสิรินทรา 

กงัวลทรัพย ์

นกพึ�งพุม่ 

ชนะทพั 

- เป็นคณะกรรมการการ

ประกวดร้องเพลงในงาน

มหกรรมของดีกลุ่มกรุงธนบุรีใต ้ 

สาํนกังานเขตกลุ่มธนบุรี

ใตท้ั�ง 7 เขต 

�� 

�� 

ม.ยทุธพงษ ์

ม.สันติ 

วงศเ์มืองสรรค ์ 

ศรีเครือแกว้ 

- เขา้ร่วมเป็นคณะทาํงาน

พิจารณาให้รางวลัยกยอ่งเชิดชู

เกียรติฯบุคคลหรือสถาบนัที�

ทาํชื�อเสียงใหโ้รงเรียนในเครือฯ 

และมูลนิธิฯ 

มูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียล

แห่งประเทศไทย 

�� มาสเตอร์จรัญ นอ้ยอิ�ม - ผูเ้ชี�ยวชาญการจดักิจกรรมแรลลี�  โรงเรียน

ประชาสงเคราะห์ 
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2.1.3 ผลงานนักเรียน 

ตารางที� ��  แสดงผลงานนักเรียน ระดับสากล  ปีการศึกษา ���1 

ชื�อ  นามสกุล ดา้น ผลงาน 

น.ส.ทรรศพร  นาคหล่อ ม.�/� กีฬา 

/เทนนิส 

ชนะเลศิ  การแข่งขนัเทนนิสรายการ Nan Ying 

Cup International Junior Championships 2018 

Grade 2 ณ ประเทศไตห้วนั ไดสิ้ทธิ� เขา้ร่วม

แข่งขนัรายการ Youth Olympic ณ ประเทศอาเจน

ติน่า  ได้รับคัดเลอืกเป็นนักเทนนิสทมีชาติไทย ชุด

เอเชียนเกมส์  

รางวลัชนะเลศิ  (อนัดบั  47 ของเยาวชนโลก) การ

แข่งขนัเทนนิส รายการ Nan Ying Cup 

International Junior Championships 2018 Grade2  
 

รางวลัชนะเลศิ  ประเภทหญิงเดี�ยว 

และรองชนะเลิศ  ประเภทหญิงคู่  

การแข่งขนัเทนนิสเยาวชนไอทีเอฟ จูเนียร์ เกรด 4 

"สปีกเกอร์คพั อินเตอร์เนชั�นแนลจูเนียร์ ทวัร์นา

เมนต ์2018"  ณ ประเทศไตห้วนั 
 

ชนะเลศิ ประเภทหญิงคู ่เทนนิสเยาวชนไอทีเอฟ 

ไชน่า จูเนียร์ �� เกรด � ที�ประเทศจีน  

 

ชนะเลศิ  ประเภทหญิงเดี�ยว เทนนิสเยาวชนไอที

เอฟ เกรด � รายการ "ไชน่า จูเนียร์ ��" ที�ประเทศจีน 
   

ชนะเลศิ หญิงเดี�ยว การแข่งขนัเทนนิสเยาวชน 

เกรด �“ฮ่องกง โอเพน่ ไอทีเอฟ จูเนียร์ เทนนิส 

แชมเปี� ยนชิพ ����” ที�ฮ่องกง 

ด.ช.ณฐัชนน มารีอุส คือร์ชไตเนอร์ (�����,ม.�/�) กีฬา/ 

เทนนิส 

ชนะเลศิ ประเภททีม รุ่นอายุไม่เกิน �� ปี จากการ

แข่งขนัเทนนิสรายการ ���� �th Guangdong 

International Junior Tennis Championships 

ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 

น.ส.ลลัดา กาํหอม  (����� ,ม.�/�) กีฬา / เทนนิส ชนะเลศิ หญิงคู่ เทนนิสเยาวชนเกรด � รายการ 

"อินเดีย ไอทีเอฟ จูเนียร์ �" ที�ประเทศอินเดีย   
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ชื�อ  นามสกุล ดา้น ผลงาน 

ด.ญ.ราชาวดี เกื�อสกุล  (����� ,ป.�/�) กีฬา / 

ยมินาสติก 

เหรียญทอง การแข่งขนัยมินาสติกเด็กเล็ก ณ เมือง

ลั�วหยาง มณฑลเหอนาน ประเทศจีน  

ด.ช.ภูริวฒัน์ ฟลอเรส  (ม.2/2, 23936) กีฬา/ 

สแตค็ 

เหรียญทอง   และถ้วย Overall อนัดับที� 5 จาก

การแข่งขนักีฬา สแตค็ในรายการ Singapore 

Open Sport Stacking Championships 2018ณ 

ประเทศสิงคโปร์ 

ด.ญ.อลิสา สระทองยอด   (�����,ม.�/�) กีฬา/ 

ปีนหนา้ผา 

เหรียญทอง ประเภท Bouldering ในรายการ 

“Pumpfest ����”  ณ ประเทศสิงคโปร์ 

ด.ช.ถิรวฒัม ์ กลิ�นสุคนธ์  ชั�น ป.�/� (�����)  

 

กีฬา/ 

ปีนหนา้ผา 

รางวลัเหรียญเงิน (รองชนะเลิศ อนัดบั �)          

รุ่น Boy's Youth D "การแข่งขนักีฬาปีนหนา้ผา 

รายการ  “  Hong Kong Youth Sport Climbing 

Competition 2018 ” ณ ประเทศฮ่องกง   

น.ส.เชาวลี ถิรชวลิต  (�����,ม.�/�) 

น.ส.ณฐัชยา นาคดี   (�����,ม.�/�) 

น.ส.ศิริมา เดชคง  (�����,ม.�/�)  

นายธนวฒัน์ อิ�มอุดม  (�����,ม.�/�) 

 

วชิาการ/ 

ชมรม ACT 

Media 

รางวลั Best Documentary Award จากผลงาน

เรื�อง Living Together จากการเขา้ร่วมประกวด

สารคดีโครงการ Panasonic KWN GLOBAL 

SUMMIT ���� ในรอบ Global Contest  

ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี�ปุ่น 

ด.ญ.กุลชา ธญัลกัษณ์ภาคย ์ (27158,ป.4/B) กีฬา/ 

ICE 

HOCKEY 

ชนะเลศิ  รุ่น U10 จากการเขา้ร่วมแข่งขนั Ice 

Hockey ระดบันานาชาติ ในรายการ “Tropical 

Freeze Thailand 2018” 

ด.ญ.กญัญาณัฐ สุดเชยชม (26773,ม.3/5) 

ด.ญ.ณัฐชนก ไลส้วน  (23715,ม.�/�) 

ด.ญ.ธิดาพร กลีบยี�สุ่น (�����,ม.2/5) 

กีฬา/ 

แบตมินตนั 

ชนะเลศิ ประเภททีมผสม จากการแข่งขนั

แบดมินตนัรายการ 2018 “FUTIAN CUP” 

international youth badminton invitational 

tournament ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 

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

แบดมินตนั 

ชนะเลศิ ประเภทหญิงเดี�ยว  รุ่นอายไุม่เกิน �� ปี

รายการ CSC Age Group Badminton ����         

ณ ประเทศสิงคโปร์   

ด.ช.อดิศกัดิ�  ประเสริฐเพชรมณี  (����� ,ม�/�) กีฬา / 

แบดมินตนั 

ชนะเลศิ  ประเภทชายเดี�ยว และคู่รุ่นอายไุม่เกิน 

�� ปี รายการ Chinese Swimming Club Age 

Group Badminton ���� ณ ประเทศสิงคโปร์  
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ชื�อ  นามสกุล ดา้น ผลงาน 

ด.ญ.ปภสัรา อยูกิ่จติชยั ม.�A  (�����) 

ด.ญ.กุลธิดา  อยูกิ่จติชยั ม.�B (�����)  

นกักีฬาระบาํใตน้ํ�าในนามทีมชาติไทย THA New 

Star 

 

กีฬา/ 

วา่ยนํ�า 

� เหรียญทอง � เหรียญเงิน � เหรียญทองแดง 

จากการแข่งขนัในรายการ Panasonic Pan Asia 

Artistic Swimming Championships��th Hong 

Kong Artistic Swimming Open Competition 

����  

ด.ช.ศุภกร แซ่โลว้ (�����,ป.�/�  ) กีฬา/ 

คาราเต ้

ชนะเลศิ รุ่น Kid’s ��-�� years old boy จากการ

แข่งขนัคาราเต ้รายการ Invitational Friendship 

Tournament Singapore ���� ณ ประเทศสิงคโปร์    
งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 
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ตารางที�  ��  ผลงานนักเรียนระดับประเทศ  ในปีการศึกษา ���� 

ชื�อ-นามสกุล ดา้น/ประเภท ผลงาน 

ด.ญ.สลกัทิพย ์อุ่นเมือง (�����,ม.�/�) 

ด.ญ.ณัฐชนก ไลส้วน (�����,ม.�/�) 

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

เยาวชนดีเด่น รับรางวลัเยาวชนดีเด่นและเยาวชนที�นาํชื�อเสียงมาสู่

ประเทศชาติ 

ด.ญ.กนัยาวีร์ ชุติพนัธ์ุเจริญ (�����,ม.�/�) นกัเรียนดีเด่น ได้รับการคัดเลอืกใหเ้ป็นนกัเรียนดีเด่น  เขตการศึกษา 

และได้รับคัดเลอืกใหเ้ป็นเยาวชนดีเด่นและเยาวชนที�

นาํชื�อเสียงมาสู่ประเทศชาติ 

ด.ญ.อรุชา อชัชโคสิต (25632,ป.�/�) 

ด.ญ.ปุณิกา บุญฑียก์ุล (25741,ป.�/�) 

ด.ช.ณฐัพงษ ์เสรีวฒันา (25632,ป.�/�) 

ด.ญ.ณัฐภคั  ทองแท ้(25560,ป.�/�) 

ด.ญ.ญาณิศา พงศพ์ิศาลธรรม (25551,ป.�/�) 

ด.ช.ชญานน  ไชยภทัรสุทธิกุล (25���,ป.�/�) 

ด.ญ.อภิสมยั  กิจสมยั (25���,ป.�/�) 

ด.ช.ณฐัชนน  โชติกะ (25���,ป.�/�) 

ด.ช.ธนดล งา้วหิรัญพฒัน์ (25�58,ป.�/�) 

ด.ช.จารุกิตติ�   กรกมลวนิช (25446,ป.�/�) 

ด.ช.ศิลา อนนัตชาติ (25447,ป.�/�) 

ด.ช.ปรเมศร์ รุ่งพิพฒันพงศ ์(25447,ป.�/�) 

ด.ช.สิรวชิญ ์ยกยอ่ง (25726 ,ป.�/�) 

ด.ช.ภาณพ วฒันพนัธ์ (25579 ,ป.�/8) 

ด.ช.สรวชิญ ์ภาณุทศันาภร (25489 ,ป.�/4) 

ด.ช.จิรภทัร เครือเทพ (25445 ,ป.�/4) 

ด.ช.ปัณณวชิญ ์ทองงาม (25440 ,ป.�A) 

ด.ช.ภทัรกฤช ศิริกนัตโชติ (254�� ,ป.�A) 

ด.ช.ศรีธญัธร ลาพนั (25��� ,ป.�/�) 

ด.ช.จิราวฒัน์ สุขเกษมรุ่งเรือง (25640 ,ป.�/�) 

ด.ช.ภทัรพล สุขเจริญโสภณ (25498 ,ป.�/�) 

ด.ช.ปัณณทตั ชลศกัดิ� พิพฒัน์ (25��� ,ป.�/�) 

ด.ญ.สุภทัร  สุรพลชยั (25��� ,ป.�/�) 

ด.ญ.พีรดา เนื�องนยัสา (28427 ,ป.�/�) 

วชิาการ สอบวดัความรู้ทางการศึกษาระดบัชาติขั�นพื�นฐาน  

( O-NET)   วชิาคณติศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม 
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ชื�อ-นามสกุล ดา้น/ประเภท ผลงาน 

ด.ช.วณิชย ์ทองสง่า (2���� ,ป.�/�) 

ด.ญ.นภสร กรรณสูต (2�671,ป.�/�) 

ด.ช.ภูวนนท ์ พงษเ์ฉลิม (2�6��,ป.�/�) 

ด.ช.ไชยเ์ชษฐ ์เสงี�ยมจิตตรานนท(์2�541,ป.�B) 

ด.ช.จิรัฏฐพ์ล เตชาวฒิุชยั (2�6��,ป.�/�)  

ด.ช.ณฐัพงษ ์ภกัดีวบิูลย ์(2�553,ป.�/�) 

ด.ญ.ชยานนัท ์เปี� ยมสิทธิ�  (2�780,ป.�/�) 

ด.ช.ธรรมนิตย ์ไชยภทัรสุทธิกุล (2�467,ป.�/�) 

ด.ช.ศกัยศ์รณ์ ชูสุข (2�759,ป.�/�) 

ด.ญ.กชกร  จิตรานุรักษเ์จริญ (2�533,ป.�/�) 

ด.ช.โชติวทิย ์ชุมถนอม (2�486,ป.�/�) 

ด.ญ.พทัรดา กสิวฒัน์ (30114 ,ป.�/�) 

ด.ช.ภทัรพล สงวนนวล (25422 ,ป.�/�) 

ด.ช.สุวจิกัขณ์ ขจีสวสัดิการ(25566 ,ป.�/�) 

ด.ช.ภูริทตั  นิวฒันกาญจนา (25��� ,ป.�/�) 

ด.ช.วชัรพงศ ์จิตรแสงจนัทร์ (25��� ,ป.�/�) 

ด.ช.ศราวนิ ฉตัรอารียกุล (�����,ป.�/�) 

ด.ญ.ปุณิกา บุญฑียก์ุล (25741,ป.�/�) 

ด.ญ.แองเจลินา โทมิช (25���,ป.�A) 

ด.ญ.อภิสมยั  กิจสมยั (25���,ป.�/�) 

ด.ช.สิรวชิญ ์ยกยอ่ง (25726 ,ป.�/�) 

ด.ญ.ปัญธิกา  ก่อเกียรติทกัษ ์(25��� ,ป.�/�) 

ด.ช.วณิชย ์ทองสง่า (2���� ,ป.�/�) 

ด.ช.ไชยเ์ชษฐ ์เสงี�ยมจิตตรานนท(์2�541,ป.�B) 

ด.ช.ธิติพทัธ์ ฐิตธรรมพนัธ์ุ (2���� ,ป.�/�) 

วชิาการ สอบวดัความรู้ทางการศึกษาระดบัชาติขั�นพื�นฐาน  

( O-NET)   วชิาภาษาองักฤษ100 คะแนนเต็ม 

 

ด.ญ.นทัธมน ขจีสวสัดิการ (22980,ม.�/�) 

ด.ช.ณฐัวฒัน์ วทิยประภารัตน์ (22884,ม.�/�) 

ด.ช.นนทพฒัน์ นิวฒันกาญจนา (22���,ม.�/�) 

วชิาการ สอบวดัความรู้ทางการศึกษาระดบัชาติขั�นพื�นฐาน  

( O-NET)   วชิาคณติศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม 

ด.ช. ปุณณวชิ เลิศชนะเรืองฤทธิ�  (�����,ม.�/�) วชิาการ สอบวดัความรู้ทางการศึกษาระดบัชาติขั�นพื�นฐาน  

( O-NET)   วชิาภาษาองักฤษ100 คะแนนเต็ม 
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นายศุภณฐั นนัทเกษมสุข (�����, ม.�/�) 

นายกนกพล บุญเจียร (�����, ม.�/�) 

นายณภทัร ชีถนอม (�����, ม.�/�) 

น.ส.ญานิศา ชูพินิจ (�����, ม.�/�) 

น.ส.รมณีย ์หลวั (�����, ม.�/�) 

นายตนปพน  ปริยานนัทวฒัน์ (�����, ม.�/�) 

 สอบวดัความรู้ทางการศึกษาระดบัชาติขั�นพื�นฐาน  

( O-NET)   วชิาคณติศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม 

 

ด.ช.พงษก์รณ์ ฐานอริยบุญศิริ (27804,ม.2/8) 

น.ส.วรลกัษณ์ หงส์โต (26853,ม.5/3) 

 

วชิาการ 

 

ได้รับคัดเลอืกเข้าร่วมโครงการและรับทุนการศึกษาใน

โครงการพฒันาอจัริยภาพทางวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ีสาํหรับเด็กและเยาวชน รุ่นที� 21 ประจาํปี 

2561ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้  และระดบัมธัยมศึกษา

ตอนปลาย 

ด.ญ. ไอร์ศิดา  ไอรมณีรัตน์ (26465,ป.5/5  )   

นายณภทัร วฒันาสุทธิวงศ ์ (20471,ม.6/3)    

 

 

วชิาการ/ 

ภาษาองักฤษ 

ชนะเลศิระดบัประถม 

ชนะเลศิ ระดบัมธัยมปลาย 

 การแข่งขนัภาษาองักฤษชิงแชมป์ประเทศไทย ครั� งที� 

�� ในรายการแข่งขนั PAMA Thailand 2018 

น.ส. สุภสัสร คํ�าชู (�����,ม.�/�) วชิาการ/ศิลปะ เหรียญทอง จากการแข่งขนัวาดภาพลายเส้น ระดบั

มธัยมศึกษาตอนปลายในงานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน 

ครั� งที� �� 

ด.ญ.รัตนกร สุทธาไพศาลวทิยา (�����,ป.�/�)  

 

กีฬา/ 

ปินหนา้ผา 

รางวลัเหรียญทองการแข่งขนักีฬาปีนหนา้ผารายการ 

Thailand Sport Climbing League ���� ประเภท Lead 

ด.ญ.ปวริศา ศรีอยูย่งค ์(�����,ม.�B) กีฬา/ 

ICE HOCKY 

ชนะเลศิ ในนามทีม Greatest Ice รุ่นU �� division A 

จากการแข่งขนั BANGKOK FLY ICE HOCKEY 

TOURNAMENT  

ด.ช.ณฐัชนน มาริอุส คือร์ชไตเนอร์ (�����,    

ม.�/�) 

กีฬา/ 

เทนนิส 

ชนะเลศิ ประเภทชายเดี�ยว รุ่นอายไุม่เกิน �� ปี จาก

การแข่งขนัเทนนิสรายการเยาวชนพฒันาฝีมือสานฝัน

สู่อาชีพ ���� ครั� งที�� 

น.ส.ลลัดา กาํหอม  (����� ,ม.�/�) กีฬา / 

 เทนนิส 

ชนะเลศิ การแข่งขนัเทนนิสเยาวชนนานาชาติ รายการ 

"พีทีที-ไอทีเอฟ จูเนียร์ เกรด �"  ที�ศูนยพ์ฒันากีฬา

เทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี 

 



รายงานการประเมนิตนเอง    ปีการศึกษา ���� 

31 
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ด.ญ.สลกัทิพย ์ อุ่นเมือง (����� ,ม.�/�) กีฬา /เทนนิส ชนะเลศิ ประเภทหญิงคู่ รายการ ITF ASIAN �� & 

UNDER CLOSE CHAMPIONSHIPS ���� 

แชมป์ การแข่งขนัเทนนิสคดัเลือกตวัแทนเยาวชนทีม

ชาติไทย รุ่นอายไุม่เกิน �� ปี จดัการแข่งขนัโดย

สมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศ

ไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์เพื�อหาตวัแทนเยาวชนทีม

ชาติไทย 

นายนภสั ปัญญาวภิาสวงศ ์(�����,ม.�/�) ด.ช.)  กีฬา/ 

เทนนิส 

ชนะเลศิ ประเภทชายเดี�ยว รุ่นอายไุม่เกิน �� ปี การ

แข่งขนัเทนนิสรายการ PTT Junior Championships 

ครั� งที� � ปี ���� 

นายขนุกอ้ง อุ่นเมือง (27140,ม.6/8) กีฬา/ 

เทนนิส 

ชนะเลศิ ประเภทชายเดี�ยว รุ่นอายไุม่เกิน 18 ปี จาก

การแข่งขนัเทนนิสเยาวชน รายการทอ็ป วนั-แอลทีโอ 

จูเนียร์ แชมเปี� ยนชิพ 2018 ครั� งที� 3 

ด.ญ.ยิ�งลกัษณ์ เจริญรักษธ์นกุล (�����,ป.�/�)  

 

กีฬา/ 

เทนนิส 

ชนะเลศิ ประเภทหญิงเดี�ยว รุ่นอายไุม่เกิน �� ปี 

การแข่งขนัเทนนิสรายการ Shell-ATTA Junior 

Circuit ���� ครั� งที� � 

ด.ช.ทศธรรม ศรีเครือแกว้ (�����,ป.�/�)   

 

ด.ช.ธีธชั เห็นการไกล (�����,ป.�/�) 

 

กีฬา/ เทนนิส ชนะเลศิ ประเภทชายเดี�ยว รุ่นอายไุม่เกิน � ปี กลุ่ม 

winner 

ชนะเลศิ ประเภทชายเดี�ยว  รุ่นอายไุม่เกิน �� ปี กลุ่ม 

Consulations การแข่งขนัเทนนิสรายการ LTAT 

Pyramid Tennis ��s ครั� งที� � ประจาํปี ���� 

ด.ญ.ภีรนุช โชติธาดา (26593,ป.5/5) กีฬา/ เทนนิส ชนะเลศิ ประเภทหญิงเดี�ยว รุ่นอายไุม่เกิน 10 ปี กลุ่ม 

Cousulation จากการแข่งขนัเทนนิสรายการ LTAT 

Pyramid Tennis 10s ครั� งที� 5 ประจาํปี 2561 

ด.ญ.ณัฐชนก ไลส้วน 

 

กีฬา/

แบดมินตนั 

ชนะเลศิ  ประเภทคู่ผสม รุ่นอายไุม่เกิน �� ปี การ

แข่งขนัแบดมินตนัชิงแชมป์ประเทศไทย รายการ SCG 

Badminton Championships 2018 

ด.ช.กนัตพฒัน์ ลิ�ม  (�����,ป.�/�) กีฬา/ 

 เทนนิส 

ชนะเลศิ ประเภทชายเดี�ยว รุ่นอายไุม่เกิน �� ปี จาก

การแข่งขนัเทนนิส รายการ LTAT-HEAD Tennis ��s 
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ด.ญ.อญัพชัร์ พิชิตปรีชาศกัดิ�  (26424,ป.5/4) กีฬา/ 

แบตมินตนั 

ชนะเลศิ ประเภทหญิงคู่ รุ่นอายไุม่เกิน 11 ปี จากการ

แข่งขนัแบดมินตนัรายการ THE FOX CLUP 

CHAMPIONSHIP 

 ด.ญ.อลิสา  สระทองยอด  (28341,ม.3/4  )     

นายอภิวชิญ ์  ลิ�มพานิชภกัดี  (21809,ม.4/3)     

ด.ญ.ญาณิสา  ภู่ศิริ    (25819,ป.6/2) 

ด.ช.มกรธวชั  ยิ�มละมยั  (25546,ป.6/2)  

ด.ญ.รัตนกร สุทธาไพศาลวทิยา  (25519,ป.6/2)   

กีฬา/ 

ปีนหนา้ผา 

เหรียญทองการแข่งขนักีฬาปีนหนา้ผา รายการ ชิง

ชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจาํปี 2561 ชิงถว้ย

พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี (สนามที� 1) ประเภท Lead และ Speed   

นายสิรภพ  จิรจตุรพกัตร์  (�����,ม.�/�  )   

ด.ญ.ญาณิสา  ภู่ศิริ  (�����,ป.�/�  )  

นายกฤษฏิ� โชติ  บุญก่อเกียรติกุล  (ม.�/�)  

 

กีฬา/ 

ปีนหนา้ผา 

เหรียญทอง การแข่งขนักีฬาปีนหนา้ผา รายการ “ชิง

ชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจาํปี ���� ประเภท 

Bouldering" ชิงถว้ยพระราชทาน สมเด็จพระเทพ 

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ”  

ด.ช.ชยงักรู เทพเรือง  (����� ป.�/�) กีฬา / 

เทควนัโด 

เหรียญทอง ประเภทต่อสู้ยวุชน ชาย อาย ุ� - � ปี 

คลาส B รายการ “ THAITAE OPEN 

INTERNATIONAL CHAMPIONSHIP ���� ”  

ด.ญ.ศุภกร แซ่โลว้ ป.�/� (�����) กีฬา/ 

เทควนัโด 

เหรียญทอง ประเภทยวุชนชาย อาย ุ�-�� ปี คลาส A 

และถว้ยรางวลันกักีฬายอดเยี�ยมจากการแข่งขนัเทควนั

โดรายการ “KASETSART UNIVERSITY 

CHAMPIONSHIP” ครั� งที� �� 

ด.ญ.วภิาดา   แซ่โลว้  (����� ,ป.�/�) กีฬา /  

เทควนัโด 

เหรียญทอง  ประเภทต่อสู้ยวุชน หญิงอาย ุ� - � ปี 

คลาส A รายการ “ THAITAE OPEN 

INTERNATIONAL CHAMPIONSHIP 2018 ” 

ด.ช.กิตติศกัดิ�  ควรชม  (����� ,ป.�/�) กีฬา / 

 เทควนัโด 

เหรียญทอง ประเภทต่อสู้ยวุชน ชาย อาย ุ� - �� ปี 

คลาส B รายการ “ THAITAE OPEN 

INTERNATIONAL CHAMPIONSHIP ���� ” 

นาย ณภทัร ปาละกะวงศ ์ (����� ,ม.�/�) กีฬา / 

 เทควนัโด 

เหรียญทอง เยาวชน ชาย อายุ �� – �� ปี คลาส A 

รายการ “ THAITAE OPEN INTERNATIONAL 

CHAMPIONSHIP ���� ” 



รายงานการประเมนิตนเอง    ปีการศึกษา ���� 

33 
 

ชื�อ-นามสกุล ดา้น/ประเภท ผลงาน 

ด.ช.ธรรมสรณ์ เพชรากุล ชั�น ป.�/� (�����) 

 

กีฬา/กอลฟ์ ชนะเลศิ รุ่น D-Boy Division � จากการแข่งขนักอลฟ์

รายการ Thailand Kids Golf (TKG) Tour ����-���� 

Match #� : TKG-STCC Championship ณ สนาม

กอลฟ์ Uniland Golf & Resort 

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

HOCKEY 

ชนะเลศิในรุ่น U��  แข่งขนัรายการ "South East Asia 

Youth Cup ����" ระดบัเยาวชนชายอายไุม่เกิน �� ปี  

ไดรั้บคดัเลือกเป็นตวัแทนเยาวชนทีมชาติไทย เขา้ร่วม

แข่งขนั Ice Hockey ระดบันานาชาติ ในปี ����  

ด.ญ.กุลชา ธญัลกัษณ์ภาคย ์  (27158,ป.4/B) กีฬา/ICE 

HOCKEY 

ชนะเลศิในรุ่น U10 (เหรียญทอง) จากการเขา้ร่วม

แข่งขนั Ice Hockey ในรายการ “Phuket Ice Hockey 

Tournament 2018”   

รางวลัชนะเลศิ  เหรียญทองรุ่น U�� และรุ่น Open   

และรางวลั Best player (ผูเ้ล่นยอดเยี�ยม) ในรุ่น U��" 

จากการแข่งขนั ไอซ์ฮอ๊กกี�  รายการ Bangkok 

Women’s Ice Hockey Tournament ���� 

ด.ญ.ณชัทิพ ขนุหมื�น (26578,ป.5/2)   กีฬา/ 

Go-kart 

ชนะเลศิ  จากการแข่งขนัรถ Go-kart Cadet B รุ่นอาย ุ

10 ปี รายการ True Sport –Toyota Junior Kart 

Championships 2018 ณ สนามแข่งพีระเซอร์กิจ พทัยา 

ด.ช.กิตติณฎัฐ ์เหลืองอรุณชยั (�����,ป.�/�)  

 

กีฬา/ 

Go-kart 

ชนะเลศิ รุ่น Mirco max สนาม � จากการแข่งขนัโก

คาร์ท รายการ PTT Rotax Max Challenge Thailand 

���� 

ด.ช.ชยพฒัน์  โอสนานนท ์ (�����  ม.�/�) 

ด.ช.อินทชั  อรุณจริยาวาณิช (�����  ป.�/�) 

ด.ช.ธีรภทัธ์  สายแวว (�����  ม.�/�)   

ด.ช.วรรธนนัท ์ จุย้ประเสริฐ (�����  ป.�/�) 

ด.ช.รัตนวทิย ์ ศิวะนาวนิทร์ (�����  ป.�/�) 

ด.ช.ภคิน  ผดุงคุณธรรม (�����  ม.�/�) 

ดนตรี 

กีตาร์คลาสสิค 

เกยีรตินิยมอนัดับ � ระดบัประเทศการสอบ Trinity 

College London 

นายสิรภพ  คยันนัทน์  (�����  ม.�/�) 

นายโชคอนนัต ์ สินสาฎก  (�����  ม.�/�) 

น.ส.เมธาณี  ธวชัผอ่งศรี (����� ม.�/�) 

ดนตรี ชนะเลศิ รายการ “ร้อยรักแม่ดว้ยเสียงเพลงจากดวงใจ” 

ชิงถว้ยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ 

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

ชื�อ-นามสกุล ด้าน ผลงาน 

ด.ญ.วมิพว์ภิา เชื�อมวราศาสตร์ (ม.3/8,22770) ดนตรีไทย ชนะเลศิ ประกวดงานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน 

ครั� งที� �� ระดบัเขตพื�นที�การศึกษา 

กิจชานน มีสวสัดิ�   (�����,ป.�B กีฬา/ 

เทนนิส 

ชนะเลศิ ประเภทชายเดี�ยว รุ่นอายไุม่เกิน � ปี 

การแข่งขนัเทนนิสรายการ PTT Junior  

hampionships ครั� งที� � ปี ���� 

ชนะเลศิ ประเภทชายเดี�ยว รุ่นอายไุม่เกิน � ปี 

การแข่งขนัเทนนิสรายการ Shell-ATTA Junior 

Circuit ���� ครั� งที� � 

ชนะเลศิ ประเภทชายเดี�ยว  รุ่นอายไุม่เกิน �� ปี 

จากการแข่งขนัเทนนิส รายการเยาวชนพฒันา

ฝีมือสานฝันสู่อาชีพ ���� ครั� งที� � 

ด.ญ.ธิดาพร กลีบยี�สุ่น  (ม.�/�,�����)  

ด.ญ.ณัฐชนก ไลส้วน (ม.�/�,�����) 

 

กีฬา/ 

แบดมินตนั 

ชนะเลศิหญงิคู่ รุ่นอาย ุไม่เกิน �� ปี จากการ

แข่งขนัแบดมินตนัรายการ SCG Junior 

Badminton Championships ���� ภาค

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ด.ช.กิจชานน มีสวสัดิ�  (�����,ป.�B) กีฬา/ 

แบดมินตนั 

ชนะเลศิ ประเภทชายเดี�ยว รุ่นอายไุม่เกิน �� ปี 

จากการแข่งขนัเทนนิส รายการ PTT-ลอน

เทนนิสพฒันาฝี มือ ภาคกลาง ครั� งที� � 

ด.ญ.รัตนกร สุทธาไพศาลวทิยา (�����,ป.�/�)  

 

ด.ญ.นราวลัย ์ สัจกุล (�����,ป.�/�)  

  

ด.ญ.ญาณิสา  ภู่ศิริ (�����,ป.�/�) 

 

 

กีฬา/ 

ปีนหนา้ผา 

เหรียญทอง   รุ่น �� -�� ปีประเภท  Lead และ

ประเภท  Bouldering 

เหรียญทอง   รุ่น �� -�� ปี ประเภท  

Bouldering และประเภท  Speed  

เหรียญทอง รุ่น �� -�� ปี ประเภท Speed 

การแข่งขนักีฬาปีนหนา้ผา Andaman Games 

���� ณ จงัหวดักระบี� 

ด.ญ.ราชาวดี  เกื�อกลู (�����,ป.�/�) กีฬา/ 

ยมินาสติก 

เหรียญทอง ประเภทฟรีแฮนด ์  การแข่งขนั

รายการ Gymnastika Gymnastics Competition 

� st ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ

นางเจา้ฯ �� พรรษา จงัหวดัปทุมธานี 
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ชื�อ-นามสกุล ด้าน ผลงาน 

นายสิรภพ คยันนัทน์  (�����,ม.�/�) 

นายโชคอนนัต ์สินาฎก (�����,ม.�/�) 

น.ส.เมธาณี ธวชัผอ่งศรี (�����, ม.�/�) 

ดนตรี/ 
กิจกรรม

พฒันาผูเ้รียน 

ชนะเลศิ พร้อมชิงถว้ยพระราชทานสมเด็จ

พระเทพฯ โครงการ"ร้อยรักแม่ดว้ยเสียงเพลง

จากดวงใจ" 

ด.ญ.ยิ�งลกัษณ์ เจริญรักษธ์นกุล (30224,ป.4/8  ) กีฬา/ 

เทนนิส 

ชนะเลศิ ประเภทหญิงเดี�ยว รุ่นอายไุม่เกิน 10 ปี 

จากการแข่งขนัเทนนิสรายการ PTT - ลอน

เทนนิสพฒันาฝีมือ ภาคอีสานครั� งที� 5 ประจาํปี 

2561 
งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 
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ตารางที� ��   ผลงานนักเรียนระดับ โรงเรียน/มูลนิธิ/ทั�วไป ปีการศึกษา ����  

ชื�อ-นามสกุล ด้าน ผลงาน 

ด.ญ. ศรัณยล์ดา    วร์ีวรงคก์ุล   (�����,ป.�/�)   

 

ด.ช. ธนภทัร  อณิรักษก์ุล  (�����,ป.�A)  

ด.ช. ปัญญณฐั  บุญปวนั  (�����,ป.�A)  

วชิาการ ชนะเลศิ จากการแข่งขนั Story Telling 

ระดบัประถมตน้ 

ชนะเลศิ จากการแข่งขนั Crossword 

ระดบัประถมปลาย  

การแข่งขนั Speech ระดบัมธัยมตน้รายการ 

เซนหลุยส์ วชิาการ �� ปี SLC Academic Day 

นายธนโชติ เปี� ยมลาภธนบูรณ์ (23628,ม.2A) วชิาการ ชนะเลศิ จากการแข่งขนั Speech ระดบัมธัยมตน้ 

รายการเซนหลุยส์ วชิาการ �� ปี SLC Academic 

Day 

ชนะเลศิ จากการแข่งขนั Oral Presentation 

contest" การแข่งขนัภาษาองักฤษรายการ RSU 

English Language Contest 2018 

ชนะเลศิการแข่งขนั Speech Contest ระดบัชั�น ม. 

ตน้ จากการแข่งขนัรายการ SGLC English 

Competition 

ด.ญ.ไอร์ศิดา ไอรมณีรัตน์   (�����, ป.�/�) 

 

กีฬา/ 

ทางวชิาการ 

ชนะเลศิ จากการแขง่ขนัครอสเวร์ิดเกม เอแมท็ 

คาํคม ซูโดกุ ไอคิวเวร์ิดอพั มูลนิธิคณะเซนต์

คาเบรียล อินวเิทชั�น ครั� งที� � ประเภทรายการ IQ 

Word up รุ่นประถมศึกษา                                                         

นายสงกรานต ์แซ่ตั�ง (22160, ม.4/1)  วชิาการ ชนะเลศิ จากการแข่งขนั Essay Contest การ

แข่งขนัภาษาองักฤษรายการ RSU English 

Language Contest 2018 

ด.ช.ปุณณพฒัน์ เสือพนัธ์ (�����,ป.�/�) 

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

ด.ช.กิตติกวนิ ถนอมพงษพ์นัธ์  (�����,ม.�/�) 

ด.ช.ภูริวฒัน์ ฟลอเรส  (�����,ม.�/�) 

กีฬา/ 

แสตค็ 

 รางวลัชนะเลศิถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  จากการ

แข่งขนักีฬาสแตก็ชิงแชมป์ ประเทศไทย  

 

ด.ช.คุณากร กางทอง (�����,ม.�/�) กีฬา/ 

เทนนิส 

ชนะเลศิ ประเภทชายเดี�ยว รุ่นอายไุม่เกิน �� ปี 

จากการแข่งขนัเทนนิส รายการ Bangkok 

University Junior Cup ���� Circuit � 
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ชื�อ-นามสกุล ด้าน ผลงาน 

ด.ช.กิจชานน มีสวสัดิ�   (�����,ป.�B) กีฬา/เทนนิส ชนะเลศิ ประเภทชายเดี�ยว รุ่นอายไุม่เกิน � ปี 

การแข่งขนัเทนนิส รายการ Greta Tennis Kids 

Cup ���� Circuit � 

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

เทนนิส 

ชนะเลศิ ชายเดี�ยว รุ่นอายไุมเ่กิน �� ปีจากการ

แข่งขนัเทนนิสเยาวชน พีทีทีจูเนียร์แชมป์เปี� ยน

ชิพส์ครั� งที� � 

ด.ญ.นราวลัย ์ สัจกุล  (�����,ป.�/�) 

 

กีฬา/  

ปีนหนา้ผา 

เหรียญทอง การแข่งขนักีฬาปีนหนา้ผา รายการ 

Deep Climbing Fun Competition ���� ณ 

ศูนยก์ารคา้ Harbor Land พทัยากลาง Deep 

Climbing Gym 

ด.ญ.ธิดาพร กลีบยี�สุ่น (�����,ม.�/�) กีฬา/ 

แบดมินตนั 

ชนะเลศิ ประเภทหญิงเดี�ยวรุ่นอายไุม่เกิน �� ปี 

จากการแข่งขนัแบดมินตนัรายการ FUTURE 

ARENA BADMINTON OPEN ���� ครั� งที�� 

ด.ญ.กนัตฤ์ทยั ประเสริฐเพชรมณี (�����,ป.�/�)  

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

แบดมินตนั 

ชนะเลศิ การแข่งขนักีฬาแบดมินตนัรายการ 

FUTURE KIDS FIT FOR FUN 

ด.ญ.ณัฐชนก ไลส้วน (�����,ม.�/�) กีฬา/ 

แบดมินตนั 

ชนะเลศิ ประเภทหญิงเดี�ยว และรางวลัชนะเลิศ 

ประเภทหญิงคู ่รุ่นอายไุม่เกิน �� ปี จากการ

แข่งขนัแบดมินตนัรายการ TOT-MIZUNO CUP ���� 

ด.ญ.ธิดาพร กลีบยี�สุ่น (�����, ม.�/�) กีฬา/

แบดมินตนั 

ชนะเลศิ ประเภทหญิงเดี�ยว รุ่นอายไุม่เกิน �� ปี 

จากการแข่งขนัแบดมินตนั รายการ VICTOR 

PONSANA Badminton Open���� 

ด.ช.พสิษฐ ์โชติภกัดีตระกลู (�����,ป.�B) กีฬา 

/ กอลฟ์ 

ชนะเลศิ จากการแข่งขนักอล์ฟรายการ US Kids 

รุ่น Class Boys � 

นายชนาธร กางทอง (�����, ม.�/�)  กีฬา 

/กอลฟ์ 

ชนะเลศิ ประเภทชายเดี�ยว รุ่นอาย ุ�� ปี จากการ

แข่งขนัเทนนิสรายการ PTT – ลอนเทนนิส

พฒันาฝีมือ ครั� งที� � ภาคอีสาน 

ด.ช.ธรรมสรณ์ เพชรากุล (�����, ป.�/�) 

 

กีฬา 

/กอลฟ์ 

ชนะเลศิ รุ่น Kids Championship Class DB จากการ

แข่งขนักอลฟ์รายการ CGA-CHANG THAILAND 

KIDS&STEP-UP TOUR ���� Match �     
งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 
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ผลงานผูเ้รียน หมายถึง ผลงานที�ไม่มีการจดัอนัดบัวา่ไดรั้บรางวลั  เช่น ผลสอบ O-NET  /ผลสอบวดัคุณภาพดา้นภาษา ฯลฯ 

 

ขอ้มูลถึง � เมษายน ����     

    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 1 8 1 2 6 1 19 

ผลงานของบุคลากร 0 3 0 0 0 6 9 

ผลงานผูเ้รียน 3 55 9 2 10 0 79 

รวม 4 66 10 4 16 7 107 

รางวลัจากการแข่งขันด้านวชิาการ 

*ชนะเลิศ 0 3 0 0 18 1 22 

*รองชนะเลิศอนัดบั 1 0 4 0 0 16 1 21 

*รองชนะเลิศอนัดบั 2 0 2 1 0 14 0 17 

*ชมเชย 0 14 0 0 0 0 14 

รวม 0 23 1 0 48 2 74 

รางวลัจากการแข่งขันด้านสุนทรียภาพ 

*ชนะเลิศ 12 115 35 10 99 0 271 

*รองชนะเลิศอนัดบั 1 10 66 21 8 104 0 209 

*รองชนะเลิศอนัดบั 2 8 80 16 4 105 0 213 

*ชมเชย 0 1 0 0 4 0 5 

รวม 30 262 72 22 312 0 698 

รวมทั�งสิ�น 34 351 83 26 376 9 879 
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 �.  แนวทางการจัดการศึกษา  
 โรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี  กาํหนดนโยบายในการจดัทาํแผนพฒันาโรงเรียน พ.ศ. 25��-25��

ขึ�น  เพื�อใชเ้ป็นแนวทางในการจดัการศึกษา  โดยรวบรวมขอ้มูลจาก  

1.  รัฐธรรมนูญราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ���� 

2. ทิศทางการจดัการศึกษาตามแนวทางนกับุญมงฟอร์ต 

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

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

พื�นฐาน 

5. มาตรฐานวชิาชีพทางการศึกษาของคุรุสภา  (����) 

6. TQA  -Thailand Quality Award (รางวลัคุณภาพแห่งชาติ) 

7. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค โดยใชเ้ทคนิค 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�  

ตารางที� ��   แสดงข้อมูล การศึกษาของผู้ปกครอง 

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

ปริญญาเอก 0.91 0.49 0.70 

ปริญญาโท 14.80 11.56 13.18 

ปริญญาตรี 51.30 55.35 53.32 

ตํ�ากวา่ปริญญาตรี 27.66 25.18 26.42 

ไม่ระบุ 5.33 7.42 6.37 
  

ตารางที� ��   แสดงข้อมูลอาชีพของผู้ปกครอง 

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

คา้ขายและธุรกิจส่วนตวั 57.18 36.05 46.62 

พนกังานบริษทั/รัฐวสิาหกิจ 26.34 25.39 25.87 

รับราชการ 7.68 6.02 6.85 

แพทย/์พยาบาล/วศิวกร/ทนายความ 0.89 1.28 1.09 

แม่บา้น/พอ่บา้น 0.02 21.33 10.67 

อื�น ๆ 7.89 9.93 8.91 
 

ตารางที� ��  แสดงข้อมูลฐานะทางเศรษฐกจิ/รายได้ (เฉลี�ยต่อปี) 

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

ตํ�ากวา่ ���,��� บาท 3.16 6.20 4.68 

���,���-���,��� บาท 10.26 9.49 9.88 

���,���-�,���,��� บาท 6.47 3.65 5.06 

�,���,��� ขึ�นไป 62.06 49.07 55.56 

ไม่เปิดเผยขอ้มูล 18.05 31.59 24.82 
 

ตารางที� ��  แสดงข้อมูล หลักแหล่งพื�นที�ของนักเรียน 

หลกัแหล่งของนกัเรียน ร้อยละ 

ในเขตพื�นที�บางแค                       ��.�� 

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

ต่างจงัหวดั    �.�� 
งานทะเบียน / แผนกธุรการ  



รายงานการประเมนิตนเอง    ปีการศึกษา ���� 

41 
 

�.� สภาพสังคม และวฒันธรรมของชุมชน 

ผูป้กครองส่วนใหญ่  นบัถือศาสนาดงันี�  

ศาสนาพุทธ       ร้อยละ ��.�4 

ศาสนาคริสต ์     ร้อยละ �.23 (คาทอลิกร้อยละ �.�� และคริสเตียนร้อยละ �.86)  

อิสลาม   ร้อยละ �.39  

ฮินดู  ร้อยละ �.10 

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 �,��� ไร่  มีคู คลอง ลาํกระโดงรวม ��� แห่ง ผา่นทุกพื�นที�เอื�อ

ต่อการเกษตร   นอกจากนั�นยงัมีแหล่งโรงงานอุตสาหกรรมเป็นศูนยก์ลางการขนส่งสินคา้  จากภาค

กลางไปทุกทิศ  เป็นศูนยก์ลางการคา้ชานเมือง  มีตลาด � แห่งรวมถึง มีสถานศึกษาตั�งแต่ระดบั

อนุบาลถึงระดับอุดมศึกษารวม  �� แห่ง   ประกอบด้วย สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา � แห่ง 

โรงเรียนสังกดักรมสามญัศึกษา � แห่ง โรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดักรุงเทพมหานคร � แห่ง โรงเรียน

ประถมศึกษาสังกดักรุงเทพมหานคร �� แห่ง โรงเรียนเอกชน �� แห่ง และโรงเรียนสังกดั สป. กทม 

� แห่ง      (อา้งถึง http://www.bangkok.go.th/bangkhae) วนัที� �� มีนาคม ����) 
 

�.�  จํานวนประชากรในเขตพื�นที�บริการ 

จาํนวนประชากรของโรงเรียนอสัสัมชัญธนบุรี  ตั�งอยู่ในเขตพื�นที�บางแค  ประกอบดว้ย      

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

ตารางกิโลเมตร  จ ํานวนครัวเรือน ��,��� ครัวเรือน  มีประชากรประมาณ  ��2,��� คน                        

โดยมีประชากรที�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 ��  โรงเรียนไดมี้การ

สรรหาคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ตั�งแต่เดือนธนัวาคม ����  ซึ� งมีวาระ � ปี เพื�อให้เป็นไปตาม

พระราชบญัญติัโรงเรียนเอกชน 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                      ผูท้รงคุณวุฒิ 

 6 นายส่องแสง        ปทะวานิช           ผูท้รงคุณวุฒิ 

 � นายวริทศน์นัท ์         เสงี�ยมจิตรานท ์          ผูแ้ทนผูป้กครอง 

  � นายสันติ ศรีเครือแกว้           ผูแ้ทนครู 

การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

 ปีการศึกษา ��6� มีการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ตลอดปีการศึกษาภาคเรียนละ � ครั� ง  

รวมทั�งสิ�น  � ครั� ง โดย ภาคเรียนที� � ประชุมในวนัที�  �� มิถุนายน ��61 และ วนัที� 20 กันยายน 

��61 ภาคเรียนที�  �  ประชุมในวันที�  15 พ ฤศจิกายน ��61 และวันที�  �1 กุมภาพัน ธ์  ���2  

คณะกรรมการไดรั้บทราบผลการดาํเนินงานของฝ่ายต่าง ๆ และให้ขอ้เสนอแนะในการดาํเนินงาน 

และใหค้วามเห็นชอบในวาระการประชุมต่าง ๆ  ไดแ้ก่  

�)  อตัรากาํลงั และจาํนวนบุคลากร ณ วนัที� �� มิถุนายน ����   

�)  จาํนวนนักเรียนของโรงเรียนที�มีสิทธิตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยเงิน

อุดหนุนตามนโยบายสนบัสนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาตั�งแต่ระดบัอนุบาลจนจบ

ชั�นพื�นฐาน ภาคเรียนที� 1  ปีการศึกษา ���� 

�)   ค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐาน และตวับ่งชี�วา่ดว้ยการประกนัคุณภาพภายใน ของโรงเรียน    

�) รายงานการประเมินตนเอง และสารสนเทศโรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี ปีการศึกษา ����  

�) ปฏิทินประจาํปีการศึกษา ����   

�) งบรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย และงบแสดงฐานะการเงินโรงเรียน  ปีการศึกษา ���� 
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�) รายงานบญัชีกองทุนต่าง ๆ ปีการศึกษา ���� ร่างอตัราการจดัสรรผลการดาํเนินงาน       

ปีการศึกษา ���� และการจดัสรรเงินพฒันาโรงเรียน ปีการศึกษา ���� เขา้กองทุนสาํรอง  

�) อนุมติัการก่อสร้าง Sky Walk way 

�) รายงานการใชเ้งินอุดหนุนรายบุคคลและเงินอุดหนุนค่าหนงัสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน 

ค่าเครื�องแบบ และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ปีการศึกษา ���� 

��) ประมาณการจาํนวนนกัเรียนและแผนการรับนกัเรียนใหม่ ปีการศึกษา ���� 

11) การเปิดแผนการเรียนการจดัการธุรกิจระดบัชั�นมธัยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา ���� 

��)  แผนอตัรากาํลงับุคลากร ปีการศึกษา ����    

 13) หนงัสือแบบเรียนปีการศึกษา ��6�    

 14) จ ํานวนนักเรียนของโรงเรียนที� มีสิทธิตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย           

เงินอุดหนุนตามนโยบายสนบัสนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาตั�งแต่ระดบัอนุบาลจนจบ

ชั�นพื�นฐาน ภาคเรียนที� � ปีการศึกษา ��6�   

 15) แนวปฏิบติัในการจ่ายเงินอุดหนุนค่าหนงัสือเรียนฟรี ค่าเครื�องแบบ ค่าอุปกรณ์การเรียน 

และค่ากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ปีการศึกษา ����   

 ��) ประกาศอตัราค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าธรรมเนียมการเรียนอื�น ปีการศึกษา ��6�   

17) รับทราบผลการดาํเนินงานของฝ่ายต่าง ๆ   

��) หลกัสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา ����   

��) แผนปฏิบติัการประจาํปีการศึกษา ����   

��)  แต่งตั�งผูต้รวจสอบบญัชี ปีการศึกษา ����   

21) รายงานเงินอุดหนุนรายบุคคล 

��)  ประมาณการจาํนวนนกัเรียนที�ขอรับเงินอุดหนุนอาหารเสริม (นม)  และแผนการจดั 

การอาหารเสริม (นม)  ประจาํปีการศึกษา ���� 

��) ป ระมาณ การจํานวน นักเรียน รับ อุดหนุนค่ าหนังสื อเรียน  อุป กรณ์ การเรียน         

เครื� องแบบนักเรียน และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  และหลักเกณฑ์วิธีการและ เงื�อนไข       

ในการรับ 

การปฏิบัติหน้าที�ของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอสัสัมชัญธนบุรี  ดําเนินการตาม

บทบาทและหนา้ที�ในดา้นต่าง ๆ  สรุปดงันี�   
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ตารางที� �� สรุปการปฏิบัติหน้าที�ของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

บทบาท หนา้ที� แหล่งอา้งอิง 

1. กาํหนดนโยบาย                                                                                   

1.1) กาํหนดนโยบายและแผนพฒันาของสถานศึกษา (สพฐ ข้อ 1) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

ครั� งที� �/���� วาระที� � ขอ้ �.�-�.� 

2. ให้ความเห็นชอบ 

2.1) ใหค้วามเห็นชอบแผนปฏิบติัการประจาํปีของสถานศึกษา 

(สพฐ. ข้อ 2) 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

ครั� งที� �/����  วาระที�  � ขอ้ �.� 

2.2) ใหค้วามเห็นชอบในการจดัทาํสาระหลกัสูตรใหส้อดคลอ้ง

กบัความตอ้งการของทอ้งถิ�น (สพฐ ข้อ 3) 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

ครั� งที� �/����  วาระที� �  ขอ้ �.� และครั� งที� �/���� 

วาระที� � ขอ้ �.� 

2.3) ใหค้วามเห็นชอบรายงานผลการดาํเนินงานประจาํปีของ

สถานศึกษาก่อนเสนอต่อสาธารณชน (สพฐ ข้อ 10) 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

ครั� งที� �/����  วาระที� �  ขอ้ �.� 

�.�) ใหค้วามเห็นชอบ นโยบาย และแผนพฒันาการศึกษาของ

โรงเรียน (เอกชน ข้อ�)   

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

ครั� งที� �/���� วาระที� � ขอ้ �.� 

�.�) ใหค้วามเห็นชอบการกูย้มืเงินครั� งเดียวหรือหลายครั� ง

รวมกนัเกินร้อยละยี�สิบหา้ของมูลค่าทรัพยสิ์นที�โรงเรียนมีอยูใ่น

ขณะนั�น (เอกชน ข้อ �) 

ไม่มี 

�.�) ใหค้วามเห็นชอบการกาํหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาและ

ค่าธรรมเนียมอื�นของโรงเรียน (เอกชน ข้อ �)  

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

ครั� งที� �/���� วาระที� � ขอ้ �.� และครั� งที� �/���� 

วาระที� � ขอ้ �.� 

�.�) ใหค้วามเห็นชอบรายงานประจาํปี งบการเงิน และการ

แต่งตั�งผูส้อบบญัชี (เอกชน ข้อ �) 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

ครั� งที� �/����  วาระที� � ขอ้ �.� - �.� 

3. กาํกบั ติดตาม ดูแล  ส่งเสริม 

3.1) กาํกบั ติดตามและดาํเนินการตามแผนของสถานศึกษา 

(สพฐ ข้อ 4) 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

ครั� งที� �/����  วาระที� � ขอ้ �.� 

�.�) กาํกบัดูแลใหมี้ระบบการประกนัคุณภาพภายในโรงเรียน 

(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�งภาครัฐและเอกชนเพื�อให้

สถานศึกษาเป็นแหล่งวทิยากรของชุมชนและมีส่วนร่วมในการ

พฒันาชุมชนและทอ้งถิ�น (สพฐ. ข้อ 9) 

สารสนเทศโรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี  

3.6) ส่งเสริมและสนบัสนุนใหเ้ด็กทุกคนในเขตบริการไดรั้บ

การศึกษาขั�นพื�นฐานอยา่งทั�วถึง มีคุณภาพและไดม้าตรฐาน 

(สพฐ ข้อ 5) 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

ครั� งที�   �/���� วาระที� � ขอ้ �.�  ขอ้เสนอแนะ 

3.7) พิทกัษสิ์ทธิเด็ก  ดูแลเด็กพิการ เด็กดอ้ยโอกาสและเด็กที�มี

ความสามารถพิเศษใหไ้ดรั้บการพฒันาเตม็ศกัยภาพ                   

( สพฐ. ข้อ 6) 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน

ครั� งที� �/���� วาระที� �  ขอ้ �.�  

4. ให้ข้อเสนอแนะ  

4.1) เสนอแนะและมีส่วนร่วมในการบริหารดา้นวชิาการ ดา้น

งบประมาณ ดา้นการบริหารงานบุคคลและดา้นการบริหารงาน

ทั�วไปของสถานศึกษา (สพฐ. ข้อ 7) 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน

ครั� งที� � , � , � และ � 

5.  ดําเนินงานด้านอื�น ๆ 

�.�) ออกระเบียบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ของโรงเรียน (เอกชน ข้อ �) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน

ครั� งที� �/���� วาระที� � ขอ้ �.� 

5.2) ระดมทรัพยากรเพื�อการศึกษา ตลอดจนวชิาวทิยากร

ภายนอก และภูมิปัญญาทอ้งถิ�น เพื�อส่งเสริมพฒันาการของ

นกัเรียนทุกคน รวมทั�งสื�อสารจารีตประเพณีศิลปวฒันธรรม

ของทอ้งถิ�นและของชาติ (สพฐ. ข้อ 8) 

สารสนเทศของโรงเรียน บทที� �    

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

ครั� งที� �/���� วาระที� � ขอ้ �.�   ครั� งที� 3/����  ขอ้ 

�.� (�) –(�)  

�.�) พิจารณาคาํร้องทุกขข์องครู ผูป้กครองและนกัเรียน 

(เอกชน ข้อ �) 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

(วาระพิเศษ) 

�.�) ดาํเนินการอื�นตามกฎหมายระบุใหเ้ป็นอาํนาจหนา้ที�ของ

คณะกรรมการบริหาร (เอกชน ข้อ ��) 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

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

1) จาํนวนนักเรียนมีแนวโน้มลดลง โรงเรียนควรมองหากลยุทธ์หรือหาแนวปฏิบติัที�ชัดเจน  

หากมีการวางแผนลดจาํนวนนักเรียน โดยให้ความสําคญักบัการจดัการศึกษาที�มีคุณภาพ 

มากกวา่เน้นปริมาณ  และกาํหนดทิศทางของโรงเรียนว่าจะเป็นโรงเรียนประเภทใด ซึ� งตอ้ง

วางแผนทั�งด้านบุคลากร ด้านรายรับ และรายจ่ายเพื�อรองรับให้สอดคล้องกนั  และศึกษา

วเิคราะห์หาสาเหตุที�แทจ้ริง และแนวทางในอนาคต 

2) หาวธีิการ การวดัระดบัและประเมินผลการเรียนการสอนภาษา  ทั�งภาษาองักฤษ และภาษาจีน 

เพื�อประกนัว่า เมื�อนักเรียนเรียนจบชั�นมธัยมศึกษาปีที� � แลว้ จะมีผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน   

อยูใ่นระดบัที�ผูป้กครองตอ้งการ  

3)  ควรพฒันามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนให้เทียบเท่าหรือมากกว่ามาตรฐานคุณภาพ    

ของชาติ � มาตรฐานและตั�งค่ามาตรฐานของโรงเรียน  ไม่ควรตํ�ากวา่มาตรฐานการศึกษาชาติ 

4) โรงเรียนควรลดครูต่างชาติ และพฒันาครูไทยให้มีความสามารถในการสื�อสารภาษาองักฤษ

ไดเ้ทียบเท่ากบัครูต่างชาติ  เพื�อการพฒันาที�ยงัยนื   ใหค้รูไทยมีบทบาท พอ ๆ กบัครูต่างชาติ    

5) ควรให้ความรู้นักเรียนเกี�ยวกับความปลอดภัยของนักเรียน  เกี� ยวกับสิทธิมนุษยชน               

ขั�นพื�นฐาน  สิทธิเด็ก และโรงเรียนอาจตอ้งทาํแผนบริหารความเสี�ยงเกี�ยวกบัความปลอดภยั

ของนกัเรียนไวด้ว้ย 

6)  ควรเน้นพฒันาบุคลากร และนกัเรียนให้มีทกัษะในการสื�อสารภาษาจีน  ให้มีความสําคญั

และเทียบเท่าการพฒันาทกัษะดา้นภาษาองักฤษ 

7) ควรปลูกฝังเด็ก เพื�อใหเ้กิดจิตสาํนึกในการรักษาสิ�งแวดลอ้ม   และสุขภาพ 

8) ควรหาแนวทางในการป้องกนันักเรียน ไม่ให้เกิดปัญหาเรื�องสิ� งเสพติด  พฤติกรรมชู้สาว  

การทะเลาะวิวาท  สร้างความใกล้ชิดระหว่างครูประจาํชั�นและนักเรียน เพื�อให้นักเรียน         

มีวสิัยทศัน์ฝ่ายจิต ใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้ชีวติที�มีภูมิคุม้กนัตวัเอง   
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  �.�   คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอสัสัมชัญธนบุรี  

คณะกรรมการสมาคมผูป้กครองและครู ไดรั้บการแต่งตั�งโดยผูอ้าํนวยการ  ไดมี้ส่วนร่วม 

ในสนับสนุน  ส่งเสริม การพัฒนาโรงเรียนในกิจกรรมต่าง 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.               นางกนัยารัตน ์   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 ��6� 

             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    สนับสนุนการจดักิจกรรมของโรงเรียน อาทิ สนับสนุนครูส่งผล

งานเขา้ประกวดครูดีเด่น ของสมาพนัธ์สมาคมผูป้กครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์

คาเบรียลแห่งประเทศไทยและมอบรางวลัให้ครูดีเด่น � คน  สนบัสนุนการจดังานคริสต์มาสแฟร์

และจดัซุ้มอาหารให้นักเรียน สนับสนุนการจดัโบวลิ์�งการกุศลของโรงเรียน   การแข่งขนัว่ายนํ� า 

ACT Swimming Championship#��   สนบัสนุนการจดัทาํสนาม Street Basketball สนบัสนุนเต็นท์

อุโมงค์กนัฝนให้นักเรียน   สนับสนุนถ้วยรางวลัหนูน้อยสงกรานต์ และจดักิจกรรมพบตวัแทน

ผูป้กครองและการแข่งขนั Street Basketball      

ด้านขวัญ-กําลังใจครู และบุคลากรโรงเรียน   ส่งพวงหรีดเคารพศพบิดา-มารดา สมาชิก

สมาคมผูป้กครองฯ และร่วมยินดีกบัหน่วยงาน องคก์ร และบุคคลในโอกาสต่าง ๆ  สนบัสนุนมอบ

เงินรางวลัให้กบัครูที�มีสถิติการทาํงานไม่มีขาด ลา มาสาย ตลอดปีการศึกษา ����  สนบัสนุนของ

รางวลัปีใหม่พนักงาน  สนับสนุนของรางวลังานครอบครัวครู ช่วยค่ารักษาพยาบาลครูที�เจ็บป่วย  

สนบัสนุนครูเกษียณอาย ุ มอบรายไดส้มทบกองทุนบาํเหน็จสมทบพิเศษ และกองทุนสวสัดิการครู  

 สนับสนุนกิจกรรมสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองฯ และสมาคมอื�น ๆ   อาทิ สนับสนุน          

ค่าบาํรุงสมาพนัธ์สมาคมผูป้กครองและครู ปีการศึกษา ���� และสนับสนุนการจดัทาํสูจิบตัร         

งานกาล่าดินเนอร์   
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�.�  คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนอสัสัมชัญธนบุรี    

มีการเลือกตั�งนายกสมาคมศิษยเ์ก่าและมีการสรรหาคณะกรรมการสมาคมศิษยเ์ก่าโรงเรียน 

อสัสัมชญัธนบุรี โดยนายกสมาคมศิษยเ์ก่าไดแ้ก่  พ.อ.(พเิศษ) ดร.สถาพร สุขสมบูรณ์  แทนนายก

สมาคมคนเก่าคือ นายเทวญั ลิปตพลัลภ  ซึ� งขอลาออกก่อนครบวาระ  รายนาม 

คณะกรรมการสมาคมศิษยเ์ก่า ปีการศึกษา ����-����    มีดงันี�  

นายกสมาคมฯ   พ.อ. (พิเศษ) ดร.สถาพร สุขสมบูรณ์ (รุ่นที� ����)   

อุปนายกคนที� �    นายสุเมธ  ธีระจารุวฒัน์   (รุ่นที� 4)            

อุปนายกคนที� �/ฝ่ายกฎหมาย วา่ที�ร้อยตรี อรรถพร  สมพงษ ์(รุ่นที� 11)            

อุปนายกคนที� �     นายพิเชษฐ ์ศรขณารมย ์ (รุ่นที� 14)                    

อุปนายกคนที� �     นายกิตตลาภ  ภทัรวณิชการ (รุ่นที� 1902)                    

อุปนายกคนที� �/โฆษก    นายกณัตพฒัน์  เตชะกมลสุข  (รุ่นที� 3417)                    

เลขาธิการ   นายเจษฎา พุฒตาลศรี  (รุ่นที� 1���)                    

รองเลขาธิการ/กิจกรรมพุทธศาสนา) นายชยัพฤฒิ ศศะนานนท ์ (รุ่นที� 1801)                    

เหรัญญิก/ผูช่้วยโฆษก  นายอภิเชษฐ ์สุทธิศรีศิลป์  (รุ่นที� 4730)                    

 ประชาสัมพนัธ์      นางสาววริศรา วชัรานุรักษ ์(รุ่นที� 4326)                    

 ผูช่้วยประชาสัมพนัธ์  นายพฒันากร  สระองั (รุ่นที� 4730)                    

 ปฏิคม    นายสุกิจ สกุลตนัเจริญชยั (รุ่นที� 2609)                    

 นายทะเบียน กม.   นายสลิล ตระกลูพนูทรัพย ์(รุ่นที� 4427)                    

 ฝ่ายกิจกรรม   นายชนภทัธ์  ชยังาม (รุ่นที� 4427)                    

 ฝ่ายกีฬา    นายจกัรชยั พุม่ไม ้(รุ่นที� 1801)                    

 ฝ่ายสนบัสนุน   นายชลกร จูฑพลกุล (รุ่นที� 1801)                    

 ผูช่้วยฝ่ายสนบัสนุน  นายวชัรากร พฒันาพรชยั (รุ่นที� 4932)                    

 ฝ่ายเทคโนโลย ี   นายณฐัวฒิุ พุม่สงวน (รุ่นที� 3518)                    

 ผูช่้วยฝ่ายเทคโนโลย ี  นายศกัดา พงษฤ์ทธิ� ศกัดา (รุ่นที� 3518)                    

 ฝ่ายเบด็เตล็ด   นายปิยะ พนัธ์ุชยัศรี (รุ่นที� 1���)                    

 ผูช่้วยฝ่ายเบด็เตล็ด  นายอิศรา เอี�ยมจรัส (รุ่นที� 4023)                    

 กรรมการ    นายวสุิทธิ�   ชินประพินพร (รุ่นที� 12)                    

 กรรมการ   นายกิตติศกัดิ�   สถิตกิตพิเชษฐ ์(รุ่นที� 2104)                    

 กรรมการ     นายชนนัทร์  ลิ�มชุณหนุกลู (รุ่นที� 3215)                    

 ผูป้ระสานงาน   นายสุภีรณ  มหาสาวงักุล  (รุ่นที� 3619)                    
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การมีส่วนร่วมของสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนอสัสัมชัญธนบุรี ปีการศึกษา ���1 

 สมาคมศิษยเ์ก่า  ได้มีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมของโรงเรียน อาทิ  การจดังานคริสต์มาส

ให้กบันกัเรียน  สนบัสนุนการจดังานครอบครัวครูและบุคลากรของโรงเรียน  มีการจดักิจกรรมแข่งขนั

กอลฟ์การกุศล  เพื�อหารายไดส้นบัสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน รวมถึงมอบเงินบริจาคเขา้กองทุน

บาํเหน็จสมทบพิเศษ  ���,��� บาท และมอบเงินสมทบชมรมครูเกษียณ จาํนวน ���,��� บาท  

งานประสานงานสมาคมฯ/ฝ่ายธุรการ-การเงิน 

 

�.�  คณะกรรมการสภานักเรียน  

คณะกรรมการนักเรียน ได้มาจากการเลือกตั� ง โดยดําเนินการจาํลองรูปแบบเหมือนการเลือกตั� ง

สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร ซึ� งเป็นนโยบายของโรงเรียนในการให้นักเรียนได้ศึกษาความเป็น

ประชาธิปไตย มีการแต่งตั�งคณะกรรมการดาํเนินการเลือกตั�งมาทาํหนา้ที� โดยในปีการศึกษา ���� ผูที้�

ไดรั้บการเลือกตั�งคือ  นายศุภณฐั   มะโนน้อม  เลขประจําตัว นักเรียนระดับชั�นมัธยมศึกษาปีที� �/� 

 หลงัจากไดรั้บผลการเลือกตั�งแลว้ โดยให้ผูที้�ไดรั้บการเลือกตั�งเป็นประธานคณะกรรมการ

นักเรียนสรรหาคณะทาํงานตามโครงสร้างการบริหารงานสภานักเรียนเพื�อนาํเสนอต่อผูอ้าํนวยการ

ประกาศแต่งตั�งประธานคณะกรรมการนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน โดยในปีการศึกษา ����      

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

�.นายศุภณฐั             มะโนนอ้ม (�����)  ม.�/� (ประธานนกัเรียน) 

�.นายธีรภทัร             ถาวรประภาสวสัดิ�  (�����) ม.�/� (รองประธานนกัเรียน) 

�.น.ส.เนตรนภา              เศษรักษา (�����) ม.�/� กรรมการชุมนุมวชิาการ 

�.น.ส.เพียงฟ้า              วเิชียรรัตน์ (�����) ม.�/� กรรมการชุมนุมปกครอง 

�.นายชนาวร์ี              หาญภูมิพาณิช (�����) ม.�/� กรรมการชุมนุมบริการ/อาคารสถานที� 

�.น.ส.ชญัญา  แกว้เกี�อ (�����)  ม.�/� กรรมการชุมนุมธุรการ 

�.นายพชรภณ  สันตธ์นะวาณิช (�����) ม.�/� คณะกรรมการ 

�.นาย รัชมงคล  ตั�งเจริญรุ่งเรือง (�����) ม.�/� คณะกรรมการ 

�.น.ส.รินลิณี  ซุย้เล็ก (�����)  ม.�/� คณะกรรมการ 

��.น.ส.สิรีธร  เสือกลั�น (�����) ม.�/� คณะกรรมการ 

��.นายสิทธินนท ์ ระติกุล (�����)  ม.�/� คณะกรรมการ 

��.นายฐาณสัม ์   เหลืองมั�นคง (�����) ม.�/� คณะกรรมการ 

��.น.ส.ธนพร   ศกัดาสุคนธ์ (�����)  ม.�/� คณะกรรมการ 

��.น.ส.ณชัชา   ชอ้ยเชื�อดี (�����)  ม.�/� คณะกรรมการ 
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��.น.ส.วนชัพร   เลิศวจิิตรณรงค ์(�����)  ม.�/� คณะกรรมการ 

��.น.ส.อมลวรรณ อศัวรุ่งฤกษ ์(�����)  ม.�/� คณะกรรมการ 

��.นายณฐัพล   ลี (�����)   ม.�/� คณะกรรมการ 

��.น.ส.ชุติกาญจน์ นรจิตต ์(�����)   ม.�/� คณะกรรมการ 

��.น.ส.นทัธมน  เตง็เที�ยง (�����)   ม.�/� คณะกรรมการ 

��.น.ส.ธญัญารัตน์ หยกอศัวโสภณ (�����)  ม.�/� คณะกรรมการ 

��.นายสาริณ   รุ่งเกียรติวงศ ์(�����)  ม.�/� คณะกรรมการ 

��.นายเตชธรรม  กลาํพา (�����)   ม.�/� คณะกรรมการ 

��.นายณฐัพงค ์   นคัราช (�����)   ม.�/� คณะกรรมการ 

��.น.ส.ธมนตล์กัษณ์ ทองสง่า (�����)   ม.�/� คณะกรรมการ 

��.นส.อภสันนัท ์ กาญจนพนัธ์ุ (�����)  ม.�/� คณะกรรมการ 

��.น.ส.ภภสัสร  สุภาไอยกุล (�����)  ม.�/� คณะกรรมการ 

��.น.ส.รวสิิริ  เผา่ปฏิมากร (�����)  ม.�/� คณะกรรมการ 

��.น.ส.ครีม  ปั� นตระกลู (�����)  ม.�/� คณะกรรมการ 

��.น.ส.พาณิภคั  โชติวิจิตรรัตน์ (�����)  ม.�/� คณะกรรมการ 

��.น.ส.มนสันนัท ์ มีลาภ (�����)   ม.�/� คณะกรรมการ 

��.น.ส.อรวยี ์  จารุทิกร (�����)   ม.�/� คณะกรรมการ 

��.นส.บุณยวร์ี  ธญัพงศกร (�����)  ม.�/� คณะกรรมการ 

��.น.ส.มณพฐัศร ตนัหยงมาศกุล (�����)  ม.�/� คณะกรรมการ 

��.น.ส.ณฏัฐธิดา  ปั� นเงิน (�����)   ม.�/� คณะกรรมการ 

��.นายเศรษฐศิษฏ ์ ภิญสุรธนากร (�����)  ม.�/� เลขานุการ 
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การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสภานักเรียน 

คณะกรรมการสภานกัเรียน ไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรม งาน และโครงการต่าง ๆ ของ

โรงเรียนสมํ�าเสมอ มีการจดัประชุมใหญ่สามญั เพื�อสรุปผลงานและนาํเสนอผลงานต่อผูอ้าํนวยการ

และคณะที�ปรึกษาผูอ้าํนวยการในวนัที� � กนัยายน ����  กิจกรรมและงานที�ไดด้าํเนินการตลอด      

ปีการศึกษา สรุปไดด้งันี�   

โครงการ   ที�สภานกัเรียนไดด้าํเนินการรวมทั�งสิ�น  5 โครงการ ไดแ้ก่ 

1.  โครงการจดัการเลือกตั�งคณะกรรมการสภานกัเรียน 

�. โครงการศึกษาดูงานสภานกัเรียน 

�. โครงการแลกเปลี�ยนความร่วมมือของคณะกรรมการสภานกัเรียน � สถาบนั 

�. โครงการค่ายอาสาพฒันา 

�. โครงการช่วยเหลือผูย้ากไร้ในสังคม 

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

กจิกรรม   ที�สภานกัเรียนไดมี้บทบาทในการร่วมกนัดาํเนินการจดักิจกรรมดงันี�  

1. ร่วมบาํเพญ็ประโยชน์ อาทิ เปิดประตูรถรับ-ส่งนอ้ง เพื�อช่วยลดปัญหาการจราจร

ภายใน 

2. โรงเรียนบริเวณหนา้อาคารราฟาแอล ช่วยเหลืองานกิจกรรม Open House การรับ

นกัเรียนใหม่ ช่วยเหลืองานวิชาการ 

3. มีส่วนร่วมในพิธีการต่างๆของโรงเรียน ไดแ้ก่ พิธีเทิดเกียรตินกัเรียนบุญหลุยส์ฯ พิธี

เทิดเกียรติแม่พระอสัสัมชญั 

4. มีส่วนร่วมในการจดังาน กิจกรรมของโรงเรียน ไดแ้ก่ เดินรณรงคต่์อตา้นการสูบบุหรี�   

พิธีไหวค้รู งานสัปดาห์ตา้นสิ�งเสพติด งานคริสตม์าสแฟร์ งานราตรีสัมพนัธ์ 

�.   ดูแลนกัเรียนในการเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน 

�.   ใหก้ารตอ้นรับบุคคลจากหน่วยงานภายนอกที�เขา้มาศึกษาดูงานภายในโรงเรียน 

�.   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

ระดบัเป็นเลิศส่งผลให้ผูเ้รียนมีความสามารถ  เกิดทกัษะและสุนทรียภาพทางดนตรีจนเป็นที�ยอมรับของ

ผูเ้รียน  ผูป้กครองและชุมชนอยา่งแทจ้ริง 



รายงานการประเมนิตนเอง    ปีการศึกษา ���� 

55 
 

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 

(FSG) กิจกรรม Intensive Course งานส่งเสริมการ

เรียนรู้มธัยมศึกษาตอนปลาย  เป็นตน้ 

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

ระดบัชั�นสูงขึ�น 
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ข้อที� ข้อเสนอแนะเพื�อการพฒันา

สถานศึกษาในภาพรวม 
งาน/โครงการ/กจิกรรม ที�ดาํเนินการ ผลสําเร็จ 

� ครูควรทบทวนกระบวน การ

พฒันาผูเ้รียน ตั�งแต่การจดัทาํ

หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ 

การประเมินผลให้สอดคลอ้ง

กบัแนวทางการพฒันาผล 

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                      

 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

เจา้หนา้ที� ที�ลาออกลดลง 
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เป้าหมาย / ยุทธศาสตร์   พนัธกจิ ตวัชี�วดัความสําเร็จ 

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 
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บทที� 3 

ผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาเพื�อการประกนัคุณภาพการศึกษา 

ระดับประถม/มธัยมศึกษา 
 

มาตรฐานที� 1  คุณภาพของผู้เรียน 

ระดับคุณภาพ ดีเยี�ยม 

1. กระบวนการพฒันา 

โรงเรียนฯไดก้าํหนดยทุธศาสตร์เพื�อพฒันาคุณภาพของผูเ้รียนไวใ้นแผนพฒันาคุณภาพการ

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

เป้ าห ม าย ที�  �  ผู ้ เรียน มี คุ ณ ภ าพ ม าต รฐาน ส าก ล แล ะ มี ผ ล สั ม ฤ ท ธิ� ท างก าร เรียน สู งขึ� น                                

โดยมีวตัถุประสงค์เพื�อให้ผูเ้รียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด  

แหล่งเรียนรู้และสื� อต่างๆรอบตัว  และให้ผูเ้รียนมีทักษะในการอ่านฟังดู พูด เขียน  ตั� งคาํถาม       

เพื�อคน้ควา้หาความรู้เพิ�มเติม    รู้จกัวิธีการเรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่ม สามารถแลกเปลี�ยนความคิดเห็น

เพื�อการเรียนรู้ระหวา่งกนั  และสามารถใชเ้ทคโนโลยีในการเรียนรู้และนาํเสนอผลงานในรายวิชาต่าง ๆ 

ไดต้ามระดบัความรู้ความสามารถ  โดยในปีการศึกษา ���� โรงเรียนไดด้าํเนินการต่าง ๆ ดงันี�  

โรงเรียนฯมีกระบวนการพฒันาผูเ้รียนด้วยวิธีการที�หลากหลาย อาทิการจัดหลักสูตร           

การเรียนการสอน การจดัแผนการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนการสอน ที�ตอบสนองตามถนัด 

ความสนใจ และความสามารถของผูเ้รียนเป็นรายบุคคล/กลุ่ม  ครูจดัการเรียนการสอนให้เป็นไป

ตามศกัยภาพของผูเ้รียน  และเป็นไปตามมาตรฐานและตวัชี� วดัของหลักสูตร  มีการออกแบบ            

การจดัการเรียนการสอนที�เหมาะสมกบัผูเ้รียน  โดยมีการจดัการเรียนการสอนทั�งรูปแบบการระดม

สมอง  แบบลงมือปฏิบติัได้จริง  การเรียนรู้แบบการทาํงานร่วมกัน การนําเสนอผลงาน การใช้

กระบวนการคิดและการใชปั้ญหาเป็นหลกัในการตั�งสมมุติฐาน  โดยเฉพาะเนน้การอ่านออก เขียนได ้

เป็นหลกัโดยเริ�มตั�งแต่ระดบัชั�นประถมศึกษาปีที� � เป็นตน้ไป 

โรงเรียนฯพฒันาครูทุกคนให้มีความรู้ความสามารถในการนําเทคนิค และวิธีการสอน               

ให้ตรงตามศกัยภาพผูเ้รียนตามความเหมาะสม  ใช้สื�อ อุปกรณ์และเทคโนโลยีที�ทนัสมยัเชื�อมต่อ

ระบบอินเตอร์เน็ต เพื�อให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้ในโลกกวา้ง ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน           

มีแหล่งเรียนรู้ทั� งจากภายใน �� ศูนย์ และแหล่งเรียนรู้จากภายนอก มีแหล่งสืบค้นข้อมูลจากศูนย ์                

วิทยบริการ  ครูแต่ละกลุ่มสาระฯร่วมกนัวิเคราะห์ และกาํหนดแผนการจดัการเรียนรู้  มีกระบวน     

การวดัและประเมินผลผูเ้รียนเป็นรายบุคคล  

นอกจากนี� โรงเรียนไดมี้การพฒันาเพื�อเพิ�มทกัษะของผูเ้รียน เพื�อให้อยูใ่นสังคมไดอ้ย่างมี

ความสุข เน้นการพฒันาด้านคุณธรรม จริยธรรม และพฤติกรรมที�พึงประสงค์ที�เหมาะสมกบัวยั             

ของผูเ้รียน การจดักิจกรรมที�ส่งเสริมดา้นคุณธรรมและจริยธรรม ตามหลกัศาสนาที�ผูเ้รียนนับถือ 
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อาทิ วนัสําคัญในทางศาสนา   โรงเรียนฯเน้นผูเ้รียนให้มีวินัย มีความซื�อสัตย์สุจริต  มีความ

รับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม มีจิตสาธารณะ  มีความเป็นประชาธิปไตย  ส่งเสริมผูเ้รียน               

รักในการออกกําลังกาย จดักิจกรรมให้ความรู้เกี�ยวกับภัยของสิ� งเสพติดให้โทษ และสามารถ

หลีกเลี�ยงจากภยัยาเสพติด และการดูแลรักษาสุขอนามัย การเลือกรับประทานอาหารที� ดีและ            

มีประโยชน์ต่อร่างกาย นอกจากนี� ยงัมีแพทยแ์ละพยาบาลประจาํโรงเรียนฯเพื�อให้การช่วยเหลือ

ผูเ้รียนที�เจบ็ป่วยไดอ้ยา่งทนัท่วงที      มีการเรียนรู้เรื�องเกี�ยวกบัอาชีพใกลต้วัที�ผูเ้รียนสามารถปฏิบติั

ได้จากห้องปฏิบติัการต่างๆที�โรงเรียนจดัหาวสัดุอุปกรณ์ในการฝึกปฏิบติัให้อย่างพร้อมเพรียง              

ตามความเหมาะสม  

 

2. ผลการดําเนินงาน 

ในดา้นการประเมินผลสัมฤทธิ� ทางวิชาการ  ผูเ้รียนสามารถอ่านออกและอ่านคล่องตามมาตรฐาน

การอ่านในแต่ละระดบัชั�น มีกิจกรรมช่วยเหลือผูเ้รียนบางคนในการรักการอ่าน  ผูเ้รียนสามารถ

เขียนและสื�อสารได้ดี  รู้จกัการวางแผน และสามารถทาํงานร่วมกบัผูอื้�น กล้าแสดงความคิดเห็น   

การแสดงออกหรือการวิพากษ์ได้อย่างสร้างสรรค์ สามารถสืบค้นขอ้มูลในการแสวงหาความรู้             

จากสื�อและเทคโนโลยีไดด้ว้ยตนเอง รวมทั�งสามารถวิเคราะห์จาํแนกแยกแยะไดว้่างสิ�งไหนดีและ

สิ�งไหนไม่ดี  รู้เท่าทนัการเปลี�ยนแปลงของสื�อโซเชียลมีเดียและสภาพของสังคมที�เปลี�ยนแปลง    

อยา่งรวดเร็ว  ผูเ้รียนรู้และตระหนกัถึงโทษและพิษภยัของสิ�งเสพติดจากกิจกรรมต่างๆที�โรงเรียนฯ

และกลุ่มสาระฯกําหนดขึ� น   การรู้จักเลือกและซื� ออาหารรับประทานอาหารที�สะอาดและ                

มีประโยชน์ต่อร่างกาย  โดยโรงเรียนฯจัดจําหน่ายและจัดหาร้านค้ามาให้บริการพร้อมทั� ง                 

มีการตรวจสอบคุณภาพอาหารร่วมกับหน่วยงานภายนอกอย่างสมํ�าเสมอ   ปลูกฝังให้ผูเ้รียน                      

รักการออกกาํลงักายสามารถเล่นกีฬาไดต้ามความถนดัและความสนใจ ยอมรับในกฎ กติกา และ

แนวปฏิบติัที�กาํหนดไว ้ มีทศันคติที�ดีต่ออาชีพสุจริต รวมทั�งความเขา้ใจในความแตกต่างระหวา่ง

บุคคล ทั�งนี�จากผลการดาํเนินงานต่างๆในกระบวนการจดัการเรียนการสอนและกิจกรรมส่งเสริมต่างๆ 

 ในดา้นการประเมินคุณลกัษณะที�พึงประสงคข์องผูเ้รียน โรงเรียนฯ ไดก้าํหนดยุทธศาสตร์

ในแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนอสัสัมชัญธนบุรี พ.ศ. ����–����  โดยตระหนักและ     

เห็นความสําคัญในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอนัพึงประสงค์แก่ผูเ้รียน                 

ตามห ลักสู ตรโรงเรียนฯ จึงจัด กิจกรรม การเรียน การสอนเพื� อส่ งเส ริมให้ผู ้เรียน ได้เกิด                   

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยดําเนินการพัฒนาในด้านการจัดการเรียนการสอน  กิจกรรม                    

เส ริมหลักสูตรที�หลากหลาย วิชาการจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นให้ผู ้เรียนมีคุณ ลักษณ ะ                    

ที�พึงประสงค์ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั�นพื�นฐานพุทธศกัราช ���� ซึ� งระบุไว ้� ประการ 

ไดแ้ก่    �) รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์    �) ซื�อสัตยสุ์จริต    �) มีวินยั  �) ใฝ่เรียนรู้  �) อยู่อย่างพอเพียง  

�) มุ่งมั�นในการทํางาน �) รักความเป็นไทย    �) มีจิตสาธารณะ  โดยโรงเรียนได้สอดแทรก                 
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ลงในกิจกรรมการเรียนการสอนในทุกรายวิชา มีครูผูส้อนในทุกรายวิชาเป็นผูด้าํเนินการพฒันาและ

ประเมินคุณ ภาพผู ้เรียน  ผลการดําเนินงาน พบว่า ผู ้เรียนทุกคนแสดงออกถึงคุณ ลักษณ ะ                           

อนัพึงประสงคต์ามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั�นพื�นฐานในระดบัดีทุกระดบัชั�น   

     นอกจากนี� มีการจดัโครงการ/กิจกรรมเสริมหลกัสูตรในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  เช่น  

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาพัฒนาทักษะเกมกีฬาทางคณิตศาสตร์  

โครงการ Smart Math กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ จดังานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ โครงการพี� ติวน้อง                  

กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยของนักเรียน                         

ก ลุ่ม ศิลป ะ จัด กิจกรรมส่ งเส ริมศักยภาพ นักเรียนผู ้มีความสามารถพิ เศษ ด้านทัศนศิลป์                             

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จดักิจกรรมธาํรงเอกลกัษณ์ไทย โครงการพฒันาทกัษะการอ่าน-เขียน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ จดัตั� งธนาคารโรงเรียนขึ� นเพื�อส่งเสริมและฝึกให้ผูเ้รียน       

รู้จกัการประหยดั อดออม และสามารถดาํรงชีวติตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง     กลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษา ฯ จดักิจกรรมรําลึกพระคุณแม่ กิจกรรมวนัสําคญัทางศาสนา   และกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศจดักิจกรรมส่งเสริมการใชภ้าษาองักฤษอยา่งสร้างสรรค ์ เป็นตน้ 

จากผลการดาํเนินงาน/โครงการต่าง ๆ ตลอดปีการศึกษา ส่งผลให้ผูเ้รียนมีคุณลักษณะ         

ที�พึ งประสงค์ของผู ้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั� นพื� นฐานเป็นไปตามเกณ ฑ ์                             

ที�โรงเรียนกาํหนด ส่งผลใหผู้เ้รียนมีผลการประเมินในดา้นต่าง ๆ ดงันี�  
 

 

ประเด็น 

ผลการประเมิน 

�.�  ผ ล สั ม ฤท ธิ� ท าง

วิชาการของผู้เรียน 

� ) มี ค ว าม ส าม าร ถ    

ในการอ่านการเขียน 

การสื� อสาร และการ

คิดคาํควณ  

 

ผู้ เรียนร้อยละ ��.��   มีผลการประเมินทกัษะความสามารถในการอ่าน การเขียน       

การสื�อสาร และการคิดคาํนวณตามเกณฑที์�สถานศึกษากาํหนดในแต่ระดบัชั�น 
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ประเด็น 

ผลการประเมิน 

     เครื�องมือที�ใชส้าํหรับการประเมิน คือ แบบประเมิน ประเมินผูเ้รียนทุกคน มีผล

การประเมินดงันี�   

ผู้ เรียนร้อยละ ��.��   มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจาก

ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื�อต่างๆ รอบตวั ซึ� งสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาคุณภาพ 

การจดัการศึกษาระยะ � ปี พ.ศ. ���� – ���� ประกอบด้วย จดัทาํแผนการจดั     

การเรียนรู้  ใบความรู้  ใบงานเกณฑ์การวดัและประเมินผล  สื�อนวตักรรม  และ

เอกสารต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการจดัการเรียนการสอน ให้ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 

ส่งเสริมการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง และส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีทกัษะในการอ่าน 

ฟัง ดู พดู เขียน และตั�งคาํถามเพื�อคน้ควา้หาความรู้เพิ�มเติม 

 ผู้ เรียนร้อยละ ��.��   มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู   พูด เขียน และตั� งค ําถาม           

เพื�อค้นควา้หาความรู้เพิ�มเติม  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้จัดกิจกรรม

ส่งเสริมทกัษะให้แก่ผูเ้รียนทั�งภายในและภายนอกสถานศึกษา ได้แก่  โครงการ

พฒันาศกัยภาพทางภาษาไทย  โครงการอ่านเขียนสนุก มีสุข สร้างสรรค ์งานธาํรง

เอกลกัษณ์ไทย การจดัชมรมต่าง ๆ รวมถึงการส่งเสริมนกัเรียนที�มีความสามารถ

ในด้านต่าง ๆ เขา้ร่วมการแข่งขนักบัสถานศึกษาภายนอก อีกทั�งยงัมีการทาํวิจยั   

ชั�นเรียน เพื�อพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนใหเ้ป็นไปอยา่งเตม็ศกัยภาพ 

             กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้จัดทําคู่ มือการปฏิบัติงาน  

สร้างใบความรู้   เอกสารประกอบการเรียน ใบงานเกณฑ์การวดัและประเมินผล  

สื�อนวตักรรม  กิจกรรมทกัษะที�ส่งเสริมสมรรถนะด้านความสามารถในการสื�อสาร  

การจดัโครงการต่างๆ ที� เป็นกิจกรรมเสริมทักษะให้แก่ผูเ้รียนทั� งภายในและ

ภายนอกสถานศึกษา  เช่น  งานพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ (ACT English  

Challenge ����)  งานส่งเสริมการใช้ภาษาองักฤษ (Friday   Morning  Showcase) 

เพื�อพัฒนาศักยภาพในด้านการอ่าน ฟัง พูด   เขียน  รวมทั� งยงัมีการส่งเสริม

ศกัยภาพนกัเรียนในการนาํนกัเรียนไปแข่งขนัทั�งภายในและภายนอก (Dream  to  

be  the champion )  เพื�อใหน้กัเรียนไดรั้บประสบการณ์ในการพฒันาตนเอง 

 ผู้ เรียนร้อยละ ��.��   สรุปความคิดจากเรื� องที� อ่าน ฟัง และดู และสื� อสาร         

โดยการพดูหรือเขียนตามความคิดของตนเอง   โดยจดัการเรียนการสอนที�ส่งเสริม

ทักษะของผูเ้รียนด้านการสรุปความคิดจากเรื� องที�อ่าน ฟัง และดู และสื� อสาร      

โดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง อีกทั�งสนับสนุนให้นกัเรียนไดพู้ด

นําเสนอจากเรื� องที�อ่าน ฟัง และดูผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การพูดสุนทรพจน์ 
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ประเด็น 

ผลการประเมิน 

(speech) การพูดให้ข้อมูลทั� งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน   มีการส่งเสริม

กิจกรรม เช่น ACT English  Challenge, กิจกรรม Friday   Morning  Showcase 

รวมทั� งโครงการ Dream  to  be   the   champion  ซึ� งเป็นกิจกรรมที� ส่ งเส ริม         

ใหน้กัเรียนไดเ้กิดกระบวนการสื�อสารในดา้นทกัษะทางภาษาองักฤษ      

ผู้ เรียนร้อยละ ���    มีผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไป        

ตามเกณฑ์ ผูเ้รียนมีทกัษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนที�ดีขึ�นและมีการพฒันา

ตนเองอยา่งต่อเนื�อง และรางวลัที�ไดรั้บ ไดแ้ก่ รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั � (ระดบั

ภาคกลาง ภาคตะวนัตก และภาคตะวนัออก) และรางวลัชมเชย (ระดบัประเทศ) 

จากการแข่งขนัอ่านฟังเสียง โครงการ “ธนชาต  ริเริ� ม..เติมเต็มเอกลักษณ์ไทย       

ครั� งที� ��” รางวลัชมเชย จาํนวน � รางวลั จากการจากการประกวดอ่านออกเสียง

ภาษาไทย จดัโดยภาควิชาภาษาไทย คณะอกัษรศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร และ

การแข่งขนัสุนทรพจน์เพื�อการเปลี�ยนแปลงโลก ครั� งที� � จดัโดยชมรมพุทธศาสตร์

สากล 

� ) มี ค ว าม ส าม าร ถ    

ใน การคิดวิ เค ราะห์ 

คิดอยา่งมีวิจารณญาณ 

อภิปรายแลกเปลี�ยน 

ค ว า ม คิ ด เห็ น  แ ล ะ

แกปั้ญหา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้เรียนร้อยละ ��.��   มีผลการประเมินความสามารถในการคิดจาํแนกแยกแยะ 

ใคร่ครวญ ไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบ โดยใช้เหตุผลประกอบการ

ตดัสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี�ยนความคิดเห็นและแกปั้ญหาอยา่งมีเหตุผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     เครื�องมือที�ใช้สําหรับการประเมิน คือ แบบประเมิน ประเมินผูเ้รียนทุกคน       

มีผลการประเมินดงันี�  

ผู้ เรียนร้อยละ 96.92    มีผลการประเมินการเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี�ยน

ความคิดเห็นเพื�อการเรียนรู้ระหว่างกัน    การจัดการเรียนการสอนกิจกรรม
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ประเด็น 

ผลการประเมิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

คอมพิวเตอร์ กิจกรรมหุ่นยนต์ และเปิดให้บริการห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์

เพื�อให้คาํปรึกษาและเป็นสถานที�แสวงหาความรู้ด้วยตนเองหรือร่วมทาํงานกนั

เป็ น ก ลุ่ ม ให้ กับ นัก เรียน ที� ส น ใจ  ทําให้ ผู ้เรียน ทุ กค น ได้ รับ ก ารส่ งเส ริม                

ด้านเทคโนโลยีในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม ด้วยการศึกษาค้นควา้ข้อมูลผ่าน   

ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การใช้งานโปรแกรมต่างๆ ตามหลกัสูตรที�กาํหนด 

สร้างผลงาน และนําเสนอผลงานหน้าชั� นเรียน   ส่งเสริมให้มีการจัดรูปแบบ          

การเรียนการสอนที�เน้นผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง ด้วยวิธีการสอนแบบการใช้ปัญหา

เป็นฐาน (Problem Base Learning: PBL) ซึ� งจะเป็นการกระตุน้ให้ผูเ้รียนไดท้าํงาน

ร่วมกันเป็นกลุ่ม ในการแลกเปลี�ยนและถ่ายทอดองค์ความรู้ และบูรณาการ           

องค์ความรู้ที�ได้จากการเรียนภายในห้องเรียน  ตลอดจนโครงการพฒันาทกัษะ   

การทําป ฏิบัติการท างวิทยาศาสตร์ โดยการนํานัก เรียนไปฝึกป ฏิบัติการ                 

ณ ห้องปฏิบติัการในมหาวิทยาลยัต่างๆ การเรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่ม แลกเปลี�ยน

ความคิดเห็นเพื�อการเรียนรู้ระหว่างกัน โดยมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และคาํนึง

ความสําเร็จของกลุ่มมีการแลกเปลี�ยนความคิดความเห็นและวิธีการเรียนรู้ในกลุ่ม

และมีความรับผิดต่อหน้าที�ภายในกลุ่มจึงทาํให้กลุ่มนั�นบรรลุตามเป้าหมาย และ

เพื�อพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนตามศกัยภาพ 

ผู้เรียนร้อยละ ��.��   นาํเสนอวธีิคิด วธีิแกปั้ญหาดว้ยภาษาหรือวธีิการของตนเอง 

จดัทาํแผนการจดัทาํการเรียนรู้/บนัทึกหลงัการจดัการเรียนรู้/ใบความรู้/ใบงาน/

เกณฑ์การวดัและประเมินผล/สื� อนวตักรรมสื� อเทคโนโลยี และเอกสารต่าง ๆ        

ที�เกี�ยวขอ้งกบัการจดัการเรียนการสอน โดยจดัรูปแบบการเรียนการสอนที�เน้น

ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง ดว้ยวิธีการสอนแบบการใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Base 

Learning: PBL) ซึ� งจะเป็นการกระตุ้นให้ผู ้เรียนได้ทํางานร่วมกันเป็นกลุ่ม                            

ในการแลกเปลี�ยน และถ่ายทอดองค์ความรู้ และบูรณาการองค์ความรู้ที�ได้จาก     

การเรียนภายในห้องเรียน และความรู้ที�ไดจ้ากการคน้ควา้จากแหล่งเรียนรู้ มาใช ้

ในการแกปั้ญหา อนัจะนาํไปสู่การต่อยอด และสร้างสรรคเ์ป็นนวตักรรม 

ผู้ เรียน ร้อ ยล ะ  ��.��   กําห น ดเป้ าห ม าย  ค าดก ารณ์  ตัด สิ น ใจแก้ปั ญ ห า    

โดยมีเหตุผลประกอบ การจดักิจกรรมการเรียนการสอน ได้มีการจดัให้นักเรียน    

ฝึกการเขียน (Writing)  ทั�งประเภทที�เป็น Essay,  Short  story  รวมถึงการนาํเสนอ

วิธี คิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง โดยใช้กระบวนการ                       

การทาํโครงงาน (Project work)  เพื�อนกัเรียนสามารถกาํหนดเป้าหมาย คาดการณ์ 
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ประเด็น 

ผลการประเมิน 

ตดัสินใจแก้ปัญหา  โดยมีเหตุผลประกอบ  การส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขนั

ภายในและภายนอก  เป็นการส่งเสริมและพัฒนาผู ้เรียนตลอดปีการศึกษา          

ในการพฒันาผูเ้รียนให้มีความสามารถ นาํเสนอวิธีคิด วิธีแกปั้ญหาดว้ยภาษาหรือ

วิธีการของตนเอง  กําหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหา โดยมีเหตุผล

ประกอบ 

�) มีความสามารถใน

การสร้างนวตักรรม 

ผู้เรียนร้อยละ ��.��   มีความคิดริเริ�ม และสร้างสรรคผ์ลงานดว้ย ความภาคภูมิใจ      

ก ลุ่มส าระการเรียน รู้วิท ยาศาส ตร์ได้ส่ งเส ริมให้นัก เรียน  นําเสนอวิธี คิด                       

วิ ธีการแก้ปั ญ ห า โดยจัดการเรียน การส อนที� เน้นทักษ ะกระบ วนการคิด                          

โดยมีการจดักิจกรรมเสริมการเรียนให้กบัผูเ้รียน เช่น การแข่งขนัวิทยประยุทธ์   

ซึ� งเป็นการบูรณ าการองค์ความรู้ด้าน STEM 4 ศาสตร์ได้แก่  วิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ มาใช้ในการประดิษฐ์นวตักรรม    

เพื�อการแก้ปัญหาตามโจทยที์�ได้รับ โดยอา้งอิงปัญหาที�พบได้ในชีวิตประจาํวนั     

มีการส่งเสริมและพัฒนาผู ้เรียนตลอดปีการศึกษา    โดยส่งนักเรียนเข้าร่วม        

การแข่งขันภายในและภายนอก      เพื�อพัฒนาผู ้เรียนในการนําเสนอวิธีคิด    

มีความ คิดริ เริ� ม   ส ร้างส รรค์ผลงาน ด้วยความ ภาคภู มิใจมีความ ส ามารถ                 

ในการรวบรวมความรู้ได้ทั� งด้วยตนเอง และการทํางานเป็นกลุ่ม เชื� อมโยง           

องคค์วามรู้ และประสบการณ์มาใชใ้นการสร้างสรรคสิ์�งใหม่ ๆ ในรูปแบบต่าง ๆ  

ได้แก่ โครงการ โครงงาน ชิ�นงาน ผลงาน  การจดัการเรียนการสอนกิจกรรม

คอมพิวเตอร์ กิจกรรมหุ่นยนต์ และเปิดให้บริการห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์

เพื�อให้คาํปรึกษาและเป็นสถานที�แสวงหาความรู้ด้วยตนเองหรือร่วมทาํงานกนั

เป็ น ก ลุ่ ม ให้ แ ก่ นั ก เรียน ที� ส น ใจ ทําให้ ผู ้ เรียน ทุ ก ค น ได้ รับ ก ารส่ งเส ริม   

ดา้นเทคโนโลยใีนการเรียนรู้อยา่งเหมาะสม 
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ผลการประเมิน 

� ) มี ค ว าม ส าม าร ถ     

ในการใช้เทคโนโลย ี

ส า ร ส น เท ศ  แ ล ะ      

การสื�อสาร 
 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ เรียนร้อยละ ��.��    มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  สารสนเทศ และ     

การสื� อสาร   เพื�อการเรียนรู้และนําเสนอผลงานได้ตามที�กําหนดจากแผน            

การจดัการเรียนรู้ การจดัการเรียนการสอน ในรายวิชาคอมพิวเตอร์ และสามารถ

นาํไปประยุกต์ใช้ในการนาํเสนองานในรายวิชาอื�น ๆ โดยภาพรวมพบว่าผูเ้รียน    

มีความสนใจและกระตือรือร้นในการใช้เทคโนโลยีในการค้นควา้หาความรู้ 

สามารถนําความรู้ด้านเทคโนโลยีและการนําเสนอผลงานที�ได้รับ ไปใช้ให้เกิด

ประโยชน์ ทาํให้ไดรั้บรางวลัจากแข่งขนัจากภายนอกโรงเรียน การศึกษาคน้ควา้

ขอ้มูลผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การใช้งานโปรแกรมต่างๆ ตามหลกัสูตร    

ที�กาํหนด สร้างผลงาน และนาํเสนอผลงานหน้าชั�นเรียน  จากไฟล์งาน เอกสาร 

หรือระบบออนไลน์ อีกทั�งยงัมีการส่งเสริมให้ผูเ้รียนเขา้ร่วมการแข่งขนัภายใน

ระดบัชั�นเพื�อคดัเลือกผูเ้รียนที�มีความสามารถเขา้ร่วมการแข่งขนัภายนอก  เพื�อให้

ผูเ้รียนไดรั้บประสบการณ์และพฒันาตนเองอยา่งต่อเนื�อง   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� )  มี ผ ล สั ม ฤ ท ธิ�

ท า ง ก า ร เรี ย น ต า ม

หลกัสูตรสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

ผู้ เรียนร้อยละ ��.�� มีผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน ผลการประเมินสมรรถนะสําคญั

ตามหลักสูตร และผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ ซึ� งนักเรียน             

มีความก้าวหน้าในการเรียน รู้ตาม หลักสู ตรสถานศึกษ าจากพื� นฐานเดิม                

ในด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการต่าง ๆ รวมทั� งมีความก้าวหน้า             

ในผลการทดสอบระดบัชาติ หรือผลการทดสอบอื�น ๆ 

          กลุ่มสาระฯ ทั�ง � กลุ่มสาระฯ เป็นผูด้าํเนินงานพฒันาโดยมีขอบข่ายส่งเสริม

ผูเ้รียนตั�งแต่ระดบัชั�นประถมศึกษาปีที��– ถึงระดบัชั�นมธัยมศึกษาปีที�  � โดยจดัทาํ

แผนการจัดการเรียนรู้ / ใบความรู้ /ใบงาน / บันทึกหลังการจัดการเรียน รู้   
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เกณฑ์และเครื�องมือประเมินสมรรถนะผูเ้รียน  / เกณฑ์การวดัและประเมินผล  /  

สื�อนวตักรรมเทคโนโลยี   และเอกสารที�เกี�ยวขอ้งกบัการจดัการเรียนรู้ โครงงาน / 

งาน / กิจกรรมต่าง ๆ ส่งเสริมสมรรถนะทางการเรียนรู้ของผูเ้รียนให้เป็นไปตาม

เกณฑ์ที�ก ําหนด การพัฒนางานด้านวิชาการ ด้านสุนทรียภาพต่าง ๆ ที� เกิด

ประโยชน์ต่อผูเ้รียนโดยพฒันานักเรียนให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ ใฝ่รู้       

ใฝ่เรียนเพื�อพฒันาตนเองอย่างต่อเนื�องการดาํเนินงาน โครงการ / งาน / กิจกรรม

การส่งเสริมสมรรถนะด้านการสื�อสาร ได้แก่  งานส่งเสริมการใช้ภาษาองักฤษ

อยา่งสร้างสรรค์ ไดแ้ก่ กิจกรรม Friday Morning Showcaseกิจกรรม Dream to be 

the Champion  และกิจกรรม ACT English Challenge  ����   โครงการประกวด

สุนทรพจน์เพื�อการเปลี�ยนแปลงของโลก    โต้วาที    การแข่งขนัอ่านฟังเสียง    

ค่ายส่งเสริมการอ่าน     โครงการ IEP Clash Day     กิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะ

ด้านการคิดได้แก่    โครงการพฒันาทกัษะทางคณิตศาสตร์     โครงการพฒันา

ทกัษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ในวิชาคณิตศาสตร์  โครงการแข่งขนัวิทยาศาสตร์ 

สมรรถนะดา้นการแกปั้ญหาผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถในการแกปั้ญหา 

     หน่วยงานงานวดัผลได้จดัทาํสถิติสรุปผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนภาคเรียนที� �

นาํเสนอต่อคณะกรรมการวชิาการ และให้แต่ละกลุ่มสาระฯนาํไปพิจารณากาํหนด

เป็นแนวทางในการพฒันาผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนในภาคเรียนที� � และเมื�อสิ�น

ภาคเรียนที� � จึงเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนยอ้นหลงั � ปี เพื�อนาํเสนอ

เป็นขอ้มูลการพฒันาในปีการศึกษาถดัไป จากผลการดาํเนินงาน/โครงการต่าง ๆ

ตลอดปีการศึกษาส่งผลให้ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน แต่ละกลุ่มสาระ

เป็นไปตามเกณฑที์� โรงเรียนกาํหนด 
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กราฟแสดงผลการประเมินผลสัมฤทธิ�ทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) 
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ผลการประเมิน 

� ) มี ค ว าม รู้  ทั ก ษ ะ

พื�นฐาน และเจตคติที�

ดีต่องานอาชีพ 
 

 

 ผู้ เรียนร้อยละ ��.��  ผูเ้รียน มีความรู้ ทักษะพื�นฐานในการจดัการเจตคติที� ดี 

พร้อมที�จะศึกษาต่อในระดบัชั�นที�สูงขึ�น การทาํงานหรืองานอาชีพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     เครื�องมือที�ใช้สําหรับการประเมิน คือ แบบประเมิน ประเมินผูเ้รียนทุกคน       

มีผลการประเมินดงันี�  

ผู้ เรียนร้อยละ ��.��    ผูเ้รียนมีการวางแผนการทาํงานและดาํเนินการจนสําเร็จ           

โดยจดัการเรียนการสอนให้ผูเ้รียนมีความรู้เกี�ยวกับการทํางานในชีวิตตนเอง  

เน้นการปฏิบติังานจริงเพื�อให้ผูเ้รียนมีความมั�นใจและภูมิใจในผลงานของตนเอง 

ตามความสามารถและความถนดัโดยการประดิษฐสิ์�งของหรือของเล่นจากเศษวสัดุ

เหลือใช ้สามารถทาํงานร่วมกบัผูอื้�นไดจ้ากการทาํงานกลุ่มตามที�ไดรั้บมอบหมาย 

ทาํให้ไดรั้บการฝึกฝนให้เป็นผูน้าํและผูต้ามที�ดี แนะนาํผูเ้รียนเกี�ยวกบัอาชีพสุจริต

เพื�อให้เห็นความสําคญัและมีเจตคติที�ดีต่ออาชีพ เห็นคุณค่าและแนวทางเพื�อ

นําไปสู่การประกอบอาชีพที�สุจริตในอนาคต โดยมอบหมายให้ผูเ้รียนจดัทํา

รายงานเกี�ยวกับอาชีพที�ตนเองสนใจ   นอกจากนี� งานแนะแนวได้จดักิจกรรม     

แนะแนว การศึกษาต่อใหแ้ก่ผูเ้รียนในระดบัชั�นมธัยมศึกษา และเชิญสถาบนัต่าง ๆ 

มาจดันิทรรศการแนะนาํการศึกษาต่อ 

ผู้ เรียนร้อยละ ��.��     ผูเ้รียนทาํงานอย่างมีความสุข มุ่งมั�นพฒันางาน และภูมิใจ        

ในผลงานของตนเอง  โดยจัดการเรียนการสอนให้ผู ้เรียนมีความรู้เกี� ยวกับ               

การทาํงานในชีวิตตนเอง  เน้นการปฏิบติังานจริงเพื�อให้ผูเ้รียนมีความมั�นใจและ

ภูมิใจในผลงานของตนเอง ตามความสามารถและความถนัดโดยการประดิษฐ์

สิ�งของหรือของเล่นจากเศษวสัดุเหลือใช้ ทาํให้ไดรั้บการฝึกฝนให้เป็นผูน้าํและ           

ผูต้ามที�ดี แนะนาํผูเ้รียนเกี�ยวกบัอาชีพสุจริตเพื�อใหเ้ห็นความสาํคญั 
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ประเด็น 

ผลการประเมิน 

ผู้เรียนร้อยละ ��.��     ผูเ้รียนทาํงานร่วมกบัผูอื้�นได ้    ทาํงานตามความสามารถ

และความถนดัโดยการประดิษฐ์สิ�งของหรือของเล่นจากเศษวสัดุเหลือใช ้สามารถ

ทาํงานร่วมกบัผูอื้�นไดจ้ากการทาํงานกลุ่มตามที�ไดรั้บมอบหมาย 

ผู้เรียนร้อยละ ��.��     มีความรู้สึกที�ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี�ยวกบัอาชีพ

ที�ตนเองสนใจ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีมีวิสัยทศัน์ที�มุ่ง

พฒันาผูเ้รียนแบบองค์รวม ให้มีทกัษะพื�นฐานที�จาํเป็นต่อการดาํรงชีวิต สามารถ

นาํความรู้เกี�ยวกบัการดาํรงชีวิต   การอาชีพ  และเทคโนโลยไีดจ้ากการทาํงานกลุ่ม

ตามที�ไดรั้บมอบหมาย แนะนาํผูเ้รียนเกี�ยวกบัอาชีพสุจริตเพื�อให้เห็นความสําคญั

และมีเจตคติที�ดีต่ออาชีพ เห็นคุณค่าและแนวทางเพื�อนาํไปสู่การประกอบอาชีพ           

ที�สุจริตในอนาคต โดยมอบหมายให้ผูเ้รียนจดัทาํรายงานเกี�ยวกบัอาชีพที�ตนเอง

สนใจ 

�.� คุณลักษณะที�พงึ

ประสงค์ของผู้ เรียน  

�) การมีคุณลกัษณะ

และค่านิยมที�ดีตามที�

สถานศึกษากาํหนด 

 

�) ความภูมิใจใน

ทอ้งถิ�นและความเป็น

ไทย 

 

�) การยอมรับที�จะอยู่

ร่วมกนับนความ

แตกต่างและ

หลากหลาย 

 

�) สุขภาวะทาง

ร่างกาย และจิตสังคม 

 

  

 

 

- ผู้เรียนร้อยละ  ��.��   มีผลการประเมินพฤติกรรมเป็นผูที้�มีคุณธรรม จริยธรรม 

เคารพในกฎกติกา มีค่านิยม และจิตสาํนึก ตามที�สถานศึกษากาํหนด โดยไม่ขดั

กบักฎหมายและวฒันธรรมอนัดีของสังคม 

 

- ผู้ เรียนร้อยละ  ���    มีผลการประเมินด้านความภาคภู มิใจในท้องถิ� น           

เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนรวมในการอนุรักษ์ วฒันธรรมและ

ประเพณีไทย รวมทั�งภูมิปัญญาไทย  

 

- ผู้ เรียนร้อยละ ��.��   มีผลการประเมินด้านการยอมรับและอยู่ร่วมกนับน

ความแตกต่างระหวา่งบุคคลในดา้น เพศ วยั เชื�อชาติ ศาสนา ภาษาวฒันธรรม

ประเพณียอมรับความคิดเห็นของผูอื้�น สุขภาวะทางจิต ภูมิคุม้กนั และความ

เป็นธรรมต่อสังคม 

 

-     ผู้ เรียนร้อยละ  98.36   มีผลการประเมินด้านสุขภาวะทางร่างกาย และ        

จิตสังคม ผูเ้รียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม มีการ

แสดงออกอย่างเหมาะสม ในแต่ละช่วงวยั สามารถอยู่ร่วมกบัคนอื�นอย่างมี

ความสุข เขา้ใจผูอื้�น ไม่มีความขดัแยง้กบัผูอื้�น 
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ประเด็น 

ผลการประเมิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     เครื�องมือที�ใช้สําหรับการประเมิน คือ แบบประเมิน ประเมินผูเ้รียนทุกคน    

มีผลการประเมินดงันี�  

-     ผู้ เรียนร้อยละ  98.93   ผูเ้รียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออกกาํลงักาย 

สมํ�าเสมอ    

-     ผู้ เรียนร้อยละ  94.72   ผูเ้รียนมีนํ� าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกาย

ตามเกณฑ์มาตรฐาน    มีการชั�งนํ� าหนักและวดัส่วนสูง ตามเกณฑ์ของ      

กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนการทดสอบสมรรถภาพทางกาย

ตามเกณฑที์�กาํหนด 

-    ผู้ เรียนร้อยละ  99.86   ผู ้เรียนป้องกันตนเองจากสิ� งเสพติดให้โทษและ

ดาํเนินการจดัทาํแผนการเรียนรู้ และจดัการเรียนการสอน เพื�อพฒันาผูเ้รียน

ทางดา้นสุขภาวะที�ดี  มีการวดัและประเมินผลจากการจดัการเรียนการสอน 

ของผูเ้รียนในชั�วโมงเรียนของแต่ละระดบัชั�น  หลีกเลี�ยงตนเองจากสภาวะ   

ที�เสี�ยงต่อความรุนแรง โรค ภยัอุบติัเหตุ และปัญหาทางเพศ   

-    ผู้ เรียน ร้อ ยล ะ   98.34    ผู ้ เรีย น เห็ น คุ ณ ค่ าใน ต น เอ ง  มี ค วาม มั�น ใจ                

กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม  โดยมีวตัถุประสงค์ เพื�อให้นักเรียนรู้จัก

ตนเอง ภูมิใจในตนเองพฒันาและปรับปรุงตนเอง มีความมั�งคงทางอารมณ์          

งานแนะแนวจึงได้ วางแผนการดําเนินงานต่างๆอย่างเป็นระบบ และ                  

จดักิจกรรมที�สอดคล้องกับวตัถุประสงค์ โดยประสานไปยงักลุ่มสาระ               

การเรียนรู้ และระดับชั�นต่างๆ ด้วยวิธีบูรณาการ เพื�อให้คุณครูประจาํชั�น 

และคุณครูประจาํวชิาเป็นคนประเมินผลนกัเรียน 
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ประเด็น 

ผลการประเมิน 

-    ผู้เรียนร้อยละ  99.88   ผูเ้รียนมีมนุษยสัมพนัธ์ที�ดีและใหเ้กียรติผูอื้�น  ส่งเสริม

ผูเ้รียนให้มีความสามารถในการสร้างความสัมพนัธ์ที�ดีกบัผูอื้�น  สามารถ

ปรับตวั ปฏิบติัตนต่อผูอื้�นอยา่งเหมาะสม โดยคาํนึงถึงสิทธิหนา้ที�ของตนเอง

และผู ้อื�น  ไม่แสดงพฤติกรรมที� ส่งผลเสียต่อผู ้อื�น เป็นที�ปรึกษา หรือ              

ใหค้าํแนะนาํแก่ผูอื้�นและเป็นตวัอยา่งที�ดีได ้

      ผู้ เรียนร้อยละ  97.41   ผูเ้รียนสร้างผลงานจากเขา้ร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ 

ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการ ตามจินตนาการกลุ่มสาระการเรียนรู้

ศิลปะเพื�อให้นักเรียนเกิดความชอบและเห็นประโยชน์ในการเข้าร่วม

กิจกรรมต่างๆ การสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะที�หลากหลาย สามารถนาํความรู้

ไปใช้ในชีวิตประจาํวนัได้การจัดแผนการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนมีการพัฒนา

อจัฉริยภาพไดเ้ต็มตามศกัยภาพ เน้นกระบวนการเรียนการสอนให้นกัเรียน

ไดส้ร้างสรรคผ์ลงานและการเขา้ร่วมกิจกรรมดา้น ศิลปะ  ดนตรี  นาฏศิลป์  

การประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูเ้รียน 

แนวปฏิบัติการประเมินคุณลักษณะอันพงึประสงค์ 

1. บูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ โดยจดัในกิจกรรมการเรียน

การสอน กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน และโครงการต่างๆ 

     2.   จากกิจวตัรประจาํวนัที�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  ระดบัผ่าน  และ

ระดบัไม่ผา่น 
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ผลการประเมิน 

จากตารางพบวา่  แสดงผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนกัเรียน 

ระดบัชั�นประถมศึกษาปีที� 1 - มธัยมศึกษาปีที� 6 ปีการศึกษา 2561 

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

มีผลการประเมินดีเยี�ยมสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 99.77  รองลงมาคือระดับชั� น

ประถมศึกษาปีที� 2 ร้อยละ 98.57  และชั�นประถมศึกษาปีที� 5 ร้อยละ 98.47 

   ระดับมัธยมศึกษา  ชั� นมัธยมศึกษาปีที�  1-6  ระดับชั� นมัธยมศึกษาปีที�  1             

มีผลการประเมินดีเยี�ยมสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 96.24 รองลงมาคือระดับชั� น

มธัยมศึกษาปีที� 2 ร้อยละ 95.64  และชั�นมธัยมศึกษาปีที� 4    ร้อยละ 95.29 

 

ผลการประเมินผลสัมฤทธิ�ทางวชิาการของผู้เรียน 
 

ประเด็นการประเมิน ร้อยละ ระดับคุณภาพ 

�. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื�อสาร และการคิด

คาํนวณ 

��.�� ดีเยี�ยม 

�. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์      คิดอยา่งมีวจิารณญาณ 

อภิปรายแลกเปลี�ยน ความคิดเห็น และแกปั้ญหา  

��.�� ดีเยี�ยม 

�. มีความสามารถในการสร้างนวตักรรม  97.31 ดีเยี�ยม 

�. มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ีสารสนเทศ และการ

สื�อสาร 

98.97 ดีเยี�ยม 

�. มีผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนตามหลกัสูตรสถานศึกษา ��.�� ดีเยี�ยม 

�. มีความรู้ ทกัษะพื�นฐาน และเจตคติที�ดีต่องานอาชีพ ��.�� ดีเยี�ยม 

ผลเฉลี�ย ��.�� ดีเยี�ยม 
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ผลการประเมินคุณลกัษณะที�พงึประสงค์ของผู้เรียน 
 

ประเด็นการประเมิน ร้อยละ ระดับคุณภาพ 

�. การมีคุณลกัษณะและค่านิยมที�ดีตามที�สถานศึกษากาํหนด ��.�� ดีเยี�ยม 

�. ความภูมิใจในทอ้งถิ�นและความเป็นไทย  100 ดีเยี�ยม 

�. การยอมรับที�จะอยูร่่วมกนับนความแตกต่างและหลากหลาย ��.�� ดีเยี�ยม 

�. สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ��.38 ดีเยี�ยม 

ผลเฉลี�ย 98.88 ดีเยี�ยม 
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1. จุดเด่น  

1.1 ผูเ้รียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการค้นควา้หาความรู้และนําเสนอขอ้มูล 

สารสนเทศ และการสื�อสาร 

1.2 ผูเ้รียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกาํลังกายสมํ�าเสมอ โดยโรงเรียนมีการจดั

กิจกรรมส่งเสริมการดูแลสุขภาพให้แก่นักเรียนได้อย่างหลากหลาย และมีสถานที�              

ที�เอื�ออาํนวยต่อการจดักิจกรรม 

2. จุดควรพฒันา 

2.1 ผูเ้รียนบางคนในแต่ระดับชั� น ควรเร่งส่งเสริมการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ การ

นาํเสนอ การอภิปราย การแสดงความคิดเห็น การแลกเปลี�ยนเรียนรู้ในกระบวนการจดัการ

เรียนการสอน 

ข้อมูลมาตรฐานการศึกษา 

ตารางที� 1 แสดงผลการจัดการศึกษาตามมาตรฐานที� 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน  

เกณฑร์ะดบัคุณภาพ 

ระดบั �     หมายถึง ดีเยี�ยม  (ร้อยละ �� ขึ�นไป) 

ระดบั �     หมายถึง ดีมาก  (ร้อยละ ��-��.�� ) 

ระดบั �     หมายถึง ดี  (ร้อยละ ��-��.��) 

ระดบั �     หมายถึง พอใช ้  (ร้อยละ ��-��.��) 

ระดบั �     หมายถึง กาํลงัพฒันา (ตํ�ากวา่ร้อยละ �� ) 
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ข้อมูลประกอบการประเมินมาตรฐานด้านผู้เรียน 

มาตรฐานที� �  คุณภาพของผู้เรียน 

ตวับ่งชี�/เกณฑ์ จาํนวนนักเรียน รวมระดบั �-� 
ระดบั

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

ร้อยละ 

�.�  

ผลสัมฤทธิ�

ทางวิชาการ

ของผู้เรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�.�

คุณลกัษณะ

ที�พงึ

ประสงค์ 

ของผู้เรียน 

�. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน 

การสื�อสาร และการคิดคาํนวณ 

5,133 3,��� 1,��� ��� ��� �� 4,��� ��.�� ดีเยี�ยม 

�. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์      

คิดอยา่งมีวิจารณญาณ อภิปราย

แลกเปลี�ยน ความคิดเห็น และแกปั้ญหา 

5,133 4,140 728 103 137 24 4,972 ��.�� ดีเยี�ยม 

�. มีความสามารถในการสร้างนวตักรรม  �,��� 4,154 738 103 138 0 4,995 97.31 ดีเยี�ยม 

�. มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี 

สารสนเทศ และการสื�อสาร 

5,133 4,666 408 6 2 51 5,080 98.97 ดีเยี�ยม 

�. มีผลสมัฤทธิ� ทางการเรียนตามหลกัสูตร

สถานศึกษา 

�,���    ��.�� ดีเยี�ยม 

- ผลสมัฤทธิ� ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไป

ตามเกณฑ ์ 
5,133 4,166 967 4,166 81.16 

 

- ผลการประเมินสมรรถนะสาํคญัตามหลกัสูตร

เป็นไปตามเกณฑ ์ 
5,133 5,031 102 5,031 98.01 

 

- ผลการทดสอบระดบัชาติเป็นไปตามเกณฑ ์

(เฉพาะจาํนวนนกัเรียนที�เขา้ร่วมการระดบัชาติ 

(O-NET)  ปีการศึกษา ����         

1,859 1,719 140 1,719 92.55 

 

�. มีความรู้ ทกัษะพื�นฐาน และเจตคติที�ดี

ต่องานอาชีพ 

5,133 4,712 330 24 12 56 5,065 ��.�� ดีเยี�ยม 

ผลเฉลี�ย        ��.�� ดเียี�ยม 

�. การมีคุณลกัษณะและค่านิยมที�ดีตามที�

สถานศึกษากาํหนด 

�,��� �,��� �� �,��� ��.�� ดีเยี�ยม 

�. ความภูมิใจในทอ้งถิ�นและความเป็นไทย  �,133 �,133 - - 5,133 100 ดีเยี�ยม 

�. การยอมรับที�จะอยูร่่วมกนับนความ

แตกต่างและหลากหลาย 

5,��� 2,462 1,��� 

 

824 �� 29 5,�76 ��.�� ดีเยี�ยม 

�. สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสงัคม 5,133 �,��� ��� ��� �� �� �,��� ��.38 ดีเยี�ยม 

ผลเฉลี�ย       5,081 ��.88 ดเียี�ยม 

ภาพรวมผลประเมนิมาตรฐานที� 1      -  ��.68 ดเียี�ยม 
 

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 จากบุคลากรในโรงเรียนฯ เพื�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�กาํหนดวสิัยทศัน์   พนัธกิจ   เป้าหมาย  

ยุทธศาสตร์  และตวัชี� วดัความสําเร็จ ที�สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการ ในการพฒันา

การศึกษาของโรงเรียนฯ ชุมชน  ตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา  

�.�    แผนปฏิบัติการประจาํปี ���� สอดคล้องกับแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา พ.ศ.����-����          

ในการพฒันาผูเ้รียนทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมทั� งการพัฒนาโรงเรียนฯในทุกด้าน  มีการพฒันา

บุคลากรให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ มีทกัษะในกระบวนการจดัการเรียนรู้ 

ของทุกกลุ่มสาระฯ และการบริหารงานของหน่วยงาน/ฝ่ายต่างๆ  ขอ้มูลสารสนเทศมีความถูกตอ้ง 

ครบถว้น ทนัสมยัสามารถนาํไปประยกุตเ์พื�อการตดัสินใจ   โดยมีการดาํเนินการ  อยา่งเป็นระบบ  

มีการจดัอาคาร  สถานที� สภาพแวดลอ้ม  และแหล่งเรียนรู้ที�เหมาะสม สวยงาม ร่มรื�นเพื�อกระตุน้

ใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้  

�.�   โรงเรียนฯมีกระบวนการในการจดัทาํแผนปฏิบติัการประจาํปี ���� ที�สอดคลอ้งกบัแผนพฒันา

คุณภาพการศึกษา พ.ศ.����-���� โดยใช้วิธีดาํเนินการแบบ TOP DOWN และ BOTTOM  UP  

เพื�อให้สอดคล้องกับปัญหา และความต้องการในการพัฒนา ตามนโยบายการศึกษาที�มีการ

เปลี�ยนแปลงการจดัสรรงบประมาณแบบสมดุล อยา่งเพียงพอและเหมาะสม 
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�.�   ผูเ้กี�ยวขอ้งทุกฝ่าย และเครือข่ายต่างๆมีส่วนร่วมในการพฒันาคุณภาพการศึกษา รับทราบขอ้มูล

ข่าวสารและความเคลื�อนไหวในการบริหารจดัการศึกษาของโรงเรียน ฯ โดยผ่านช่องทางการ

ประชาสัมพันธ์ ต่างๆ อาทิ  การประชุมผู ้ปกครอง ประชาสัมพันธ์ผ่านสื� ออินเตอร์เน็ต  

เอกสารรายงานประจาํเดือน สื�อและสิ�งพิมพต่์างๆตามความเหมาะสม  

�.�  โรงเรียนฯมีระบบการนิเทศ  กํากับติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและ              

การบริหารจดัการศึกษา ที�เหมาะสม เป็นระบบและต่อเนื�อง  

�.�   โรงเรียนฯมีรูปแบบการบริหารและจดัการศึกษาในเชิงระบบ โดยหลกัการมีส่วนร่วม  ผูบ้ริหาร

ยึดหลกัธรรมาภิบาล แนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งให้ผูเ้รียนปฏิบติัตามแนว

ทางการปฏิรูปการศึกษา  

�.�   โรงเรียนฯมีการระดมทรัพยากร เพื�อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จากสมาคมผู ้ปกครอง             

จากการจัดกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการ ส่งผลทําให้โรงเรียนฯมีอาคารสถานที�  ที�มั�นคง 

แขง็แรง สวยงาม ปลอดภยั มีสื�อเทคโนโลยทีี�ทนัสมยั และแหล่งเรียนรู้ที�มีคุณภาพ  

 

กราฟสรุปผลการเมินมาตรฐานที� � 
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วธีิการพฒันา ผลการพฒันา 

การพฒันาบุคลากร 

 

 

จาํนวนร้อยละของครูที�ไดรั้บการอบรมตามมาตรฐานวชิาชีพ 

 

 

  

 

 

 

 

 

การมีส่วนร่วมของเครือข่าย

ในการวางแผนการพฒันา

คุณภาพการศึกษา 

         การทําความร่วมมือระหว่างโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีกับหน่วยงานภายนอก 

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

 

 

 

 

 

 

 

1. Oak Hill School และ University of Oregon, USA  (ต่อเนื� อง) ความร่วมมื อ    

เพื�อแลกเปลี�ยนครูและนกัเรียน English Program    

2. สโมสรบาสเกตบอลไฮเทค พัฒนานักกีฬาบาสเกตบอลโครงการพิ เศษ 

(ต่อเนื�อง)  

3. โรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั�นแนล  (ต่อเนื�อง) โครงการส่งเสริมสุขภาพ 

กีฬาและการออกกาํลงักายเพื�อความเป็นเลิศ   

4. คณะดุริยางคศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร (ต่อเนื�อง) ส่งเสริมและพัฒนา

ศกัยภาพนกัเรียน ที�มีความสามารถพิเศษดา้นดนตรี  

5. ศู น ย์ป ฏิ บั ติ ก ารวิ ศ วก รรม พ ลั งงาน แ ล ะ สิ� งแ วด ล้ อ ม กํ าแ พ งแ ส น 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ต่อเนื� อง) ร่วมมือด้านพลังงานทดแทน             

ในโครงการพฒันาเทคโนโลยีพลงังานทดแทนเกษตร ชลประทาน-อาหาร

และสิ�งแวดลอ้ม   

6. สโมสรเมืองทองยไูนเต็ด (ต่อเนื�อง) พฒันานกักีฬาฟุตบอลโครงการพิเศษ   
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วธีิการพฒันา ผลการพฒันา 

7. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  (ต่อเนื�อง)

ร่วมมือในการจดัตั�งศูนยพ์ฒันาอจัฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 

ระดบัประถมศึกษา    

8. มหาวิทยาลยัครุศาสตร์กวา่งซี   เมืองกุย้หลินและวิทยาลยัฉายจิง เมืองหนานนิง 

มณฑลกว่างซี   สาธารณรัฐประชาชนจีน (ต่อเนื� อง) ร่วมมือทางวิชาการ         

เพื� อพัฒนางานการสอนภาษาจีน แลกเปลี� ยนเรียนรู้ระหว่างครูผู ้สอน               

จดักิจกรรมการเรียนการสอนเพื�อพฒันานกัเรียน และแลกเปลี�ยนวฒันธรรม

ระหวา่งกนั  

9. โรงเรียนถ่งจี�   เมืองเซี�ยงไฮ ้สาธารณรัฐประชาชนจีน (ต่อเนื�อง) ร่วมมือทาง

วชิาการเพื�อแลกเปลี�ยนดา้นภาษาจีน และวฒันธรรม  

10. มหาวิทยาลัยอสัสัมชัญ (ต่อเนื�อง) ข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการ เพื�อพัฒนา    

ดา้นวชิาการ  และการศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษา   

11. คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล  (ต่อเนื� อง) ร่วมมือทางวิชาการ           

โดยการให้โควตาศึกษาต่อระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิตหลักสูตร

นานาชาติ   

12. มหาวิทยาลยัยวี�ซี เมืองคุณหมิง Yuxi Normal University (YXNU)  สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน (ต่อเนื�อง) ร่วมมือทางวิชาการ ในการจดัการเรียนสอนภาษาจีน

และแลกเปลี�ยนครูและวฒันธรรม  

13. โรงเรียนประถมถางหู เมืองเฉิงตู ( Shuangliu District Tanghu Elementary School) 

สาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมมือทางวชิาการแลกเปลี�ยนวฒันธรรมไทย-จีน 

14. โรงเรียนประถมซินตูอีจงสือเยี�ยน  เฉิงตู (The Experimental School Attached 

to No.� Middle School of Xindu) สาธารณรัฐประชาชนจีน  (ต่อเนื�อง) ร่วมมือ

ทางวชิาการแลกเปลี�ยนวฒันธรรมไทย-จีน 

15. โรงเรียนมธัยมชวนซือ ตา้วา่นต๋า เมืองเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีนร่วมมือ

ทางวชิาการแลกเปลี�ยนวฒันธรรมไทย-จีน 

16. มหาวิทยาลัยสตรีกกัขุชูอิน (Gakushuin Women’s Coolege)  ร่วมมือทางวิชาการ 

ในการจดัการเรียนการสอนภาษาญี� ปุ่น ให้กับนักเรียนแผนการเรียนศิลป์-

ภาษาญี�ปุ่นระดบัชั�นมธัยมศึกษาตอนปลาย 

17. International Education Services (IES) Department for Education and Child 

Development (DECD) South Australia ร่วมมือทางวิชาการ ในการจดัการเรียน

การสอนภาษาองักฤษใหก้บันกัเรียน English Program 
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วธีิการพฒันา ผลการพฒันา 

18. บริษัทช้างอินเตอร์เนชั�นแนล จํากัด ร่วมมือทางด้านกีฬาฟุตบอล ให้การ

สนบัสนุน ทีมฟุตบอล โรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรีและสโมสรอสัสัมชญัยไูนเตด็ 

19. คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยักรุงเทพ  ร่วมมือในการพฒันานกัเรียนแผนการ

เรียนสหศิลป์คอมพิวเตอร์ 

20. คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมมือด้านวิชาการในการจดัหา

ครูผูส้อน 

การจัดหาทรัพยากร มีการระดมทุน/จดัสรรทรัพยากร สําหรับการพฒันาคุณภาพการศึกษาในรูปแบบ         

การจดัทาํงบประมาณประจาํปีแบบสมดุล  และทาํความร่วมมือกบัหน่วยงาน/องคก์ร

มาช่วยสนบัสนุนการจดัการเรียนการสอนและการบริหารจดัการศึกษา  

การนิเทศ  กาํกับ ติดตามและ

การประเมินผล  

 

ร้อยละ  ��.44  ของครูที�ได้รับการนิเทศ  กาํกับติดตามและประเมินผลในการจดั     

การเรียนการสอน 

 

 

  

 

 

 

 

 

ความพงึพอใจต่อการบริหาร

จัดการศึกษาของโรงเรียน

อสัสัมชัญธนบุรี ระหว่างปี

การศึกษา ����-���� 

ผลสํารวจความพึงพอใจต่อการบริหารจดัการศึกษาของโรงเรียนอสัสัมชัญธนบุรี 

เปรียบเทียบระหวา่งปีการศึกษา  ����-���� 
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ตารางที� � แสดงผลการจัดการศึกษาตามมาตรฐานที� � กระบวนการบริหารและการจัดการ 

เกณฑร์ะดบัคุณภาพ 

ระดบั �     หมายถึง ดีเยี�ยม  (ร้อยละ �� ขึ�นไป) 

ระดบั �     หมายถึง ดีมาก  (ร้อยละ ��-��.�� ) 

ระดบั �     หมายถึง ดี  (ร้อยละ ��-��.��) 

ระดบั �     หมายถึง พอใช ้  (ร้อยละ ��-��.��) 

ระดบั �     หมายถึง กาํลงัพฒันา (ตํ�ากวา่ร้อยละ �� ) 

 

ข้อมูลประกอบการประเมินมาตรฐานด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

มาตรฐานที� 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ตวับ่งชี�/เกณฑ์ ร้อยละที�ได้ ระดบัคุณภาพ 

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

�.� มีระบบบริหารจดัการคุณภาพของสถานศึกษา 96.00 ดีเยี�ยม 

�.� ดาํเนินงานพฒันาวิชาการที�เนน้คุณภาพผูเ้รียนรอบดา้นตามหลกัสูตร

สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย  

90.60 ดีเยี�ยม 

�.� พฒันาครูและบุคลากรใหมี้ความเชี�ยวชาญทางวิชาชีพ ��.�� ดีเยี�ยม 

�.� จดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสงัคมที�เอื�อต่อการจดัการเรียนรู้

อยา่งมีคุณภาพ 

��.�� ดีเยี�ยม 

�.� จดัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื�อสนบัสนุนการบริหารจดัการและ

การจดัการเรียนรู้ 

��.�� ดีเยี�ยม 

ภาพรวมผลประเมนิมาตรฐานที� 2 94.76 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  และการจดัการเรียนการสอน                          

ที�เนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญั โดยการดาํเนินงาน/กิจกรรมอยา่งหลากหลาย ไดแ้ก่ งานหลกัสูตรมีการประชุม

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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กราฟสรุปผลการประเมินมาตรฐานที� � 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที� �  แสดงผลการจัดการศึกษาตามมาตรฐานที� � กระบวนการจัดการเรียนการสอนที�เน้น

ผู้เรียนเป็นสําคัญ 

เกณฑร์ะดบัคุณภาพ 

ระดบั �     หมายถึง ดีเยี�ยม  (ร้อยละ �� ขึ�นไป) 

ระดบั �     หมายถึง ดีมาก  (ร้อยละ ��-��.�� ) 

ระดบั �     หมายถึง ดี  (ร้อยละ ��-��.��) 

ระดบั �     หมายถึง พอใช ้  (ร้อยละ ��-��.��) 

ระดบั �     หมายถึง กาํลงัพฒันา (ตํ�ากวา่ร้อยละ �� ) 
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ข้อมูลประกอบการประเมินมาตรฐานด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที�เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

มาตรฐานที� 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที�เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

ตัวบ่งชี� ร้อยละที�ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 

�.� จดัการเรียนรู้ผา่นกระบวนการคิด และปฏิบติัจริง และสามารถนาํไป

ประยกุตใ์ชใ้นชีวติได ้ 

95.13 ดีเยี�ยม 

�.� ใชสื้�อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที�เอื�อต่อการเรียนรู้     98.58 ดีเยี�ยม 

�.� มีการบริหารจดัการชั�นเรียนเชิงบวก 97.64 ดีเยี�ยม 

�.� ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบ และนาํผลมาพฒันาผูเ้รียน 93.95 ดีเยี�ยม 

�.� มีการแลกเปลี�ยนเรียนรู้และใหข้อ้มูลสะทอ้นกลบัเพื�อพฒันาและปรับปรุง

การจดัการเรียนรู้ 

97.00 ดีเยี�ยม 

ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที� 3 รวมคะแนน 96.46 ดีเยี�ยม 
 

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

 

สรุปภาพรวมของมาตรฐานที� 3  มีคุณภาพระดับ      ดีเยี�ยม      
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สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของสถานศึกษา 

ผลการประเมินตนเองของโรงเรียนอสัสัมชัญธนบุรี  ถือเป็นข้อมูลสารสนเทศสําคญัที�

โรงเรียนฯ จะต้องนําไปวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื�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 

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) ผูเ้รียนอ่านหนงัสือออกและอ่านคล่อง รวมทั�งสามารถเขียนเพื�อการสื�อสารไดทุ้กคน สามารถ

ใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนของ

นกัเรียน อยูใ่นระดบัดีเยี�ยม มีคะแนนเฉลี�ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ (O-NET) 

สูงกวา่ระดบัชาติ และมีคะแนนเฉลี�ยมากกวา่ร้อยละ 50 ทุกกลุ่มสาระฯ ที�มีการทดสอบและ

ต่อเนื�องมาโดยตลอด  

�.�) ผูเ้รียนมีสุขภาพร่างกายแขง็แรง มีสมรรถภาพทางกายและนํ� าหนกัส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรม

อนามยั  กระทรวงสาธารณสุข   มีระเบียบวินัยจนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นที�

ยอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื�องความมีวนิยั เคารพกฎกติกา และระเบียบของสังคม เป็นตน้  

�. ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  

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

สามารถเป็นแบบอย่างที�ดีในการทาํงาน และคณะกรรมการบริหารโรงเรียนฯมีความตั�งใจ 

และมีความพร้อมในการปฏิบติัหนา้ที�ตามบทบาทหนา้ที�ตามที�กาํหนดไว ้ 
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2.2) โรงเรียนมีการบริหารและการจดัการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมที�

หลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม

สาระฯ การประชุมระดบัชั�น และการประชุมมอบหมายงาน/หน้าที�ตามแผนงาน/โครงการ

และกิจกรรมต่างๆ   เพื�อให้ทุกหน่วยงาน/ ฝ่ายมีส่วนร่วมในการดาํเนินการเพื�อให้บรรลุตาม

วิสัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมายที�ชดัเจน มีการจดัทาํแผนปฏิบติัการประจาํปี ���� ที�สอดคลอ้ง

กบัผลการจดัการศึกษา สภาพปัญหา ความตอ้งการพฒันา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา 

ที�มุ่งเน้นการพฒันาให้ผูเ้รียนมีคุณภาพตามมาตรฐานหลกัสูตร ครูผูส้อนสามารถจดัการ

เรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการดาํเนินการนิเทศ กาํกบั ติดตาม ประเมินผล การดาํเนินงาน 

และจดัทาํรายงานผลการจดัการศึกษา และโรงเรียนไดใ้ช้กระบวนวิจยั       ในการรวบรวม

ขอ้มูลมาใชเ้ป็นฐานในการวางแผนพฒันาคุณภาพสถานศึกษา  

�. ด้านกระบวนการเรียนการสอนที�เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  

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

ความสามารถ 

3.2) ครูจดักิจกรรมใหผู้เ้รียนแสวงหาความรู้จากสื�อเทคโนโลยดีว้ยตนเองอยา่งต่อเนื�อง  

�.�) ครูใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการจดับรรยากาศ สภาพแวดลอ้มที�เอื�อต่อการเรียนรู้  

�.�) ครูจดักิจกรรมใหผู้เ้รียนเรียนรู้จากการคิด ไดป้ฏิบติัจริงดว้ยวธีิการที�หลากหลาย และ แหล่ง

เรียนรู้ ทั�งภายในและภายนอก 

�.�) ผลงานวจิยัในชั�นเรียนของครูทุกคน ไดรั้บการตรวจประเมินและคาํแนะนาํจาก 

คณะกรรมการงานวจิยั  

 

จุดควรพฒันา  

�. ด้านคุณภาพผู้เรียน  

1.1) ครูควรจัดกิจกรรมเน้นให้ผู ้เรียนได้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์         

อยา่งหลากหลาย และส่งเสริมในการใชแ้หล่งเรียนรู้ที�มีในการพฒันาตนเอง  

1.2) ครูควรจัดกิจกรรมพัฒนาผู ้เรียน ให้สามารถนําเสนอ อภิปราย และแลกเปลี�ยนเรียนรู้        

อยา่งสมเหตุสมผล และมีทกัษะในการแกปั้ญหาตามสถานการณ์ไดอ้ยา่งเหมาะสม  

�.�) ครูควรจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ให้มีพฤติกรรม ทศันคติที�ดีต่อความเป็นไทย ไม่หลงใหลกบั

ค่านิยมต่างชาติ จนเกิดการลอกเลียนแบบ ทาํใหลื้มวฒันธรรมอนัดีงามของไทย  

2. ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  

2.1) ควรเปิดโอกาสให้ผูป้กครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจดัการศึกษา      

เพื�อพฒันาผูเ้รียนในดา้นต่างๆมากขึ�น 
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2.2) ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือกบัผูมี้ส่วนเกี�ยวขอ้งในการจดัการศึกษาของโรงเรียน ให้มี

ความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจดัการศึกษา และการขับเคลื�อนคุณภาพ        

การจดัการศึกษาอยา่งต่อเนื�อง 

3. ด้านกระบวนการเรียนการสอนที�เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  

�.�) ครูควรจดัการเรียนการสอนด้วยวิธีการที�หลากหลาย สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ 

ตวัชี� วดัตามหลกัสูตรการศึกษาขั�นพื�นฐาน และฝึกให้นกัเรียนไดคิ้ดวิเคราะห์ หาความรู้จาก

แหล่งเรียนรู้  สื�อ เทคโนโลยีให้มากขึ�น และพฒันาสื�อ การใช้แหล่งเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์ 

ให้ผูเ้รียนฝึกปฏิบติัในห้องปฏิบติัการที�มีอยูอ่ยา่งคุม้ค่า และดูแลให้อยูใ่นสภาพดีและพร้อม

ใชง้านเสมอ  

3.2) ครูควรวดัและประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนดว้ยวธีิที�หลากหลายตามสภาพจริง สอดคลอ้ง

กบัมาตรฐานการเรียนรู้ และธรรมชาติของรายวชิา  

�.�) ครูควรนาํภูมิปัญญาทอ้งถิ�นใหเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้ 

3.4) ครูควรใหข้อ้มูลยอ้นกลบัแก่นกัเรียนทนัทีเพื�อนกัเรียนนาํไปใชพ้ฒันาตนเอง  

แนวทางการพฒันาในอนาคต  

�. เนน้การจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื�อพฒันาผูเ้รียนเป็นรายบุคคลใหช้ดัเจนขึ�น  

� ส่งเสริมให้ครูเห็นความสําคญัของการจดัการเรียนรู้โดยเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั การวิจยัในชั�น

เรียนเพื�อพฒันาผูเ้รียนใหส้ามารถเรียนรู้ไดเ้ตม็ศกัยภาพ 

3. พฒันาบุคลากรโดยส่งเขา้รับการอบรม แลกเปลี�ยนเรียนรู้ในงานที�ไดรั้บมอบหมาย ติดตามผล

การนาํไปใชแ้ละผลที�เกิดกบัผูเ้รียนอยา่งต่อเนื�อง 

�. พฒันาโรงเรียนใหเ้ป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชน  

 

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.  ……………………………………………..ประธานกรรมการผูท้รงคุณวฒิุ 

 (      ) 

 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 
คณ ะกรรมการประกันคุณ ภาพภายในโรงเรียน ได้เริ� มดําเนินงานประเมินตนเองตั� งแต่              

วนัที�  �� เดือนมิถุนายน พ.ศ. ����  จนถึง วนัที�  �� เดือนเมษายน พ.ศ. ����  โดยเริ� มจากการแต่ตั� ง

คณะกรรมการการประเมินภายในตามคาํสั�งเลขที� ��/����   จาํนวน    ��     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. ซิสเตอร์เนตรประกาย  ผวิชยั    กรรมการ 

17. ม.บณัดิษ   คุณาบุตร    กรรมการ 

18. ม.ผดุงศกัดิ�   แสงสวงค ์   กรรมการ 

19. มิสรัตนา  แพรทรายสงค ์   กรรมการ/เลขานุการ 

จดัให้ประชุมคณะกรรมการ เพื�อกาํหนดขอบการประเมินการดาํเนินงาน ไดแ้ก่กาํหนดมาตรฐาน/

ตวับ่งชี� ของสถานศึกษาที�จะทาํการประเมิน กําหนดกรอบและระยะเวลาในการประเมินตนเอง แจกแจง

ขั�นตอนการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานและตวับ่งชี�   พร้อมทั�งหน่วยงาน / ฝ่ายผูรั้บผดิชอบ 

เมื�อจะสิ�นปีการศึกษา หน่วยงาน/ฝ่ายผูรั้บผิดชอบมาตรฐานและตวับ่งชี�  ดาํเนินการรวบรวมขอ้มูล

เพื�อจดัทาํและเขียน � A เพื�อนาํขอ้มูลมารวบรวมและวเิคราะห์ในการจดัทาํรายงานการประเมินตนเอง สําหรับ

ประชาสัมพนัธ์และรายงานผลการประเมินตนเองต่อหน่วยงานตน้สังกดัไดแ้ก่ มูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่ง

ประเทศไทย  สํานักงานคณะ กรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และสํานักงานตรวจประเมินมาตรฐาน

คุณภาพการศึกษาภายนอก ( สมศ. ) 
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