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 บทที ่1  

ข้อมูลพืน้ฐาน 
 

1.1  ข้อมูลทั่วไป 

1.1.1 โรงเรียนอสัสัมช�ัูธนบุรี  ตั้งอยู่ท่ี หมู่บา้นเศรษฐกิจ เลขท่ี 92  ถนนอสัสัมชญั  แขวงบางไผ่ เขตบางแค 

กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย ์10160 โทรศพัท ์ 02–807-9555 - 63 โทรสาร 02 – 421-8119  Website  www.act.ac.th    

สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1   

 1.1.2 โรงเรียนอสัสัมชัญธนบุรี  ดาํเนินการจดัการเรียนการสอนให้กบันักเรียนชาย – หญิง  ตั้ งแต่ระดับ

ประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึง ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 6    

1.1.3 โรงเรียนให้บริการทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในทอ้งถ่ินใกลเ้คียงโดยส่วนใหญ่จะมาจากเขต              

บางแค  เขตหนองแขม  เขตภาษีเจริญ  เขตตล่ิงชนั  เขตบางกอกนอ้ย  เขตบางขุนเทียน และจงัหวดัใกลเ้คียง  เช่น  

สมุทรสาคร  นนทบุรี  นครปฐม  เป็นตน้ 

1.2  ข้อมูลด้านการบริหาร 

 1.2.1  ภราดา ดร.วีรยทุธ  บุญพราหมณ์   ดาํรงตาํแหน่งผูรั้บใบอนุญาต ผูจ้ดัการและผูอ้าํนวยการ   ลาํดบัท่ี 14  

วาระท่ี 1  ปีการศึกษา 2556-2558 

 1.2.2 คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3   คณะกรรมการท่ีปรึกษาผูอ้าํนวยการ 

 

 

ลําดับที่ ชื่อ สกุล ตําแหน่ง

1 ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้รับใบอนุญาต (ประธาน)

2 ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ

3 ภราดา ดร.ชํานาญ เหล่ารักผล ผู้ทรงคุณวุฒิ

4 ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้ทรงคุณวุฒิ

5 รศ.การุณ ใจปัญญา ผู้ทรงคุณวุฒิ

6 นายส่องแสง ปทะวานิช ผู้ทรงคุณวุฒิ

7 นายสง่า กล่อมจิตเจริญ ผู้แทนผู้ปกครอง

8 นายจรัญ น้อยอิ่ม ผู้แทนครู

ที่ ชื่อ - นามสกุล วุฒิการศึกษา จากสถาบัน ตําแหน่ง

1 ภราดา ดร.วีรยุทธ  บุญพราหมณ์ ปริญญาเอก ASSUMPTION  UNIVERSITY ผู้อํานวยการโรงเรียน

2 ภราดา อรุณ  เมธเศรษฐ ปริญญาโท IDIANA STAYE  UNIVERSITY (USA.) อธิการและที่ปรึกษา

3 ภราดา พีรพงษ์   ดาราไทย ปริญญาโท ม.บูรพา ที่ปรึกษา

4 ภราดา สุนันท์  โยธารักษ์ ปริญญาโท UNIVERSITY  WOLLONGONG ที่ปรึกษา

5 นาย ยุทธพงษ์   วงศ์เมืองสรรค์ ปริญญาโท ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ผช.ผอ. ฝ่ายวิชาการ

http://www.act.ac.th/
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ท่ีมา : งานบคุคล 

 

1.2.4 ประวตัโิรงเรียน   

โรงเรียนอสัสมัชญัธนบุรี เป็นสถาบนัการศึกษาท่ีก่อตั้งข้ึน เป็นลาํดบัท่ี 8 ในจาํนวน 14 สถาบนัการศึกษาของ

มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ก่อตั้งเม่ือปี พ.ศ.2504 ดว้ยดาํริของท่านภราดาผูใ้หญ่ท่ีปรารถนาให้มี

โรงเรียนของภราดาคณะเซนต์คาเบรียลในจงัหวดัธนบุรี   เพ่ือจดัการศึกษาใหแ้ก่บุตรหลานดว้ยการฝึกฝนใหเ้ป็นคน

อ่านออก  เขียนได ้ คิดเลขเป็น และมีหลกัศาสนาในการดาํเนินชีวิต   ตามแนวทางของนกับุญหลุยส์ มารี  เดอ  มงฟอร์ต 

ผูส้ถาปนาคณะภราดาเซนตค์าเบรียล  โดยคุณไถง สุวรรณฑตั ซ่ึงเป็นศิษยเ์ก่าโรงเรียนอสัสมัชญั อดีตสมาชิกสภาผูแ้ทน

ราษฎร จงัหวดัธนบุรี และอดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลนครธนบุรี ไดบ้ริจาคท่ีดิน 56  ไร่ 1 งาน  9  ตารางวา ใหแ้ก่

มลูนิธิฯ เพ่ือสร้างโรงเรียน   แรกเร่ิมไดด้าํเนินการก่อสร้างอาคารหลงัแรกเป็นเรือนไม ้2 ชั้น ใชเ้ป็นบา้นพกัคณะภราดา 

เรียกกนัวา่ "บ้านมงฟอร์ต"  

 

 โรงเรียนไดรั้บอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ ตามใบอนุญาตท่ี 43/2504  ลงวนัท่ี 15 พฤษภาคม พ.ศ.2504 

ใหเ้ปิดดาํเนินการจดัการเรียนการสอนไดเ้ป็นปีแรก โดยรับนกัเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-5    และชั้นมธัยมศึกษา

ปีท่ี 2-3 (หลกัสูตรเก่า  ม.2  เทียบกบัชั้น ป.6  ตามหลกัสูตร พ.ศ. 2524)   ในปีการศึกษาแรกมี  7 หอ้งเรียน  มีจาํนวน

นกัเรียน   97 คน  แบ่งการเรียนเป็นปีละ  3 ภาคเรียน โดยมี ภราดาอาร์ซีเนียว อานเกล  อินฟานเต   เป็นอธิการคนแรก 

และภราดามาร์ตนิ   ประทีป โกมลมาศ   เป็นครูใหญ่คนแรก  มีครูทั้งหมด 5 คน  

 

 เม่ือวันท่ี 12 กรกฎาคม พ.ศ .2515 โรงเรียนได้รับการรับรองวิทยฐานะเทียบเท่าโรงเรียนรัฐบาล                                  

โดยกระทรวงศึกษาธิการ ในปี พ.ศ. 2516 โรงเรียนไดซ้ื้อท่ีดินดา้นหลงัเพ่ือขยายโรงเรียนเพ่ิมอีก 10 ไร่ 9 ตารางวา 

โรงเรียนไดมี้การพฒันาอาคารสถานท่ีเพ่ือรองรับความเจริญของชุมชนมาโดยตลอด และในปีการศึกษา 2525 

ดาํเนินการจดัทาํหลกัสูตรและขออนุญาตจากกรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือสอนถึงระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 6 และ

ไดรั้บอนุญาตใหเ้ปิดสอนได ้ ในปีแรกไดเ้ปิดทาํการสอนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 มี 2 แผนการเรียน  คือแผนการเรียน

วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  และแผนการเรียนองักฤษ-คณิตศาสตร์   ปัจจุบนัเปิดการเรียนการสอนในระดบัมธัยมศึกษาปี

ท่ี 4 – 6  จาํนวน 3 แผนการเรียน คือ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  แผนการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาองักฤษ 

และแผนการเรียนสหศิลป์ 

 

ที่ ชื่อ - นามสกุล วุฒิการศึกษา จากสถาบัน ตําแหน่ง

6 นาย สมบัติ   บุญสาพิพัฒน์ ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผช.ผอ. ฝ่ายกิจการนักเรียน

7 นาย สันติ   ศรีเครือแก้ว ปริญญาตรี ม.เกษตรศาสตร์ ผช.ผอ. ฝ่ายกิจการพิเศษ

8 น.ส. วรนุช  รัตนจรัสโรจน์ ปริญญาโท ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ผช.ผอ. ฝ่ายกิจการพิเศษ

9 นาย เศกศักดิ์   นิติวัฒนานนท์ ปริญญาตรี ม.สุโขทัยธรรมาธิราช ผช.ผอ. ฝ่ายบริหารทั่วไป

10 นาย วิศิษฐ์   ใจมั่น ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผช.ผอ. ฝ่ายอาคารสถานที่

11 นาง นฤมล   น้อยอิ่ม ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผช.ผอ. ฝ่าย English Program

12 นาง รื่นจิต   ใจมั่น ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผช.ผอ. ฝ่ายสํานักผู้อํานวยการ
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ปัจจุบนัโรงเรียนมีเน้ือท่ี 80 ไร่ 27 ตารางวา  มีอาคารเรียนท่ีทนัสมยัและอาคารประกอบรวม 18 หลงั หอ้งเรียน

จาํนวน 118 หอ้งเรียน  และหอ้งประกอบการต่าง ๆ อาทิ ศูนยวิ์ทยบริการ  หอ้งสมุดระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษา  

หอ้งคอมพิวเตอร์  หอ้งปฏิบติัการวิทยาศาสตร์  หอ้งปฏิบติัการเคมีสีเขียว ห้องแนะแนว  หอ้งไฟฟ้า  หอ้งเรียนสีเขียว   

ศูนยด์นตรี ศูนยเ์ทคโนโลยีทางการศึกษา  ศูนยอ์าหาร  นอกจากนั้นยงัมีสระวา่ยนํ้าขนาดมาตรฐานโอลิมปิก  สนามกีฬา 

8 ช่องว่ิง สนามฟุตบอลขนาดมาตรฐาน  สนามบาสเกตบอล สนามวอลเลยบ์อล  ศูนยกี์ฬาในร่มและกลางแจง้  ศูนยฟิ์ต

เนส หอ้งจดักิจกรรม  และแหล่งเรียนรู้ อาทิ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน   สนามเดก็เล่น  สวนสตัว ์สวนสมุนไพร  เรือน

เพาะชาํ  ฯลฯ 

 

 ปัจจุบนัโรงเรียนอสัสัมชัญธนบุรี  ดาํเนินการเปิดการเรียนการสอนประเภทสหศึกษา  2 หลกัสูตรไดแ้ก่ 

หลกัสูตรสามญั  และ หลกัสูตรการจดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาองักฤษ (English 

Program) ในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6   โดยมี ภราดา ดร. วีรยุทธ  บุญพราหมณ์   

ดาํรงตาํแหน่งผูรั้บใบอนุญาต / ผูอ้าํนวยการ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 Self Assessment Report 2013    

4 

 

 

 

 
 

แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนอสัสัมชัญธนบุรี  ปีการศึกษา 2555-2559    
 

 

ปรัชญา    :   จุดหมายของชีวิต คือ การรู้จกัสัจธรรม ความจริง และการเข้าถึงธรรมเป็นบ่อเกดิแห่งชีวติ 

   หมายถึง การจดัการศึกษาท่ีมุ่งเนน้ใหน้กัเรียนยึดมัน่ในศาสนาท่ีนกัเรียนนบัถือ โดยตั้งมัน่อยูใ่นคุณธรรม

และจริยธรรม ซ่ึงเป็นส่ิงสาํคญัในการดาํรงชีวิต มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสงัคม สามารถอยูใ่น

สงัคมอยา่งมีความสุขทั้งกายและใจ มีความกตญั�ูกตเวที เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่ ซ่ือสตัยสุ์จริต เคารพในกฎระเบียบและวินยั

ของโรงเรียน และกฎหมายของประเทศ 

คตพิจน์   :    LABOR OMNIA VINCIT     “ วริิยะ อุตสาหะ นํามาซ่ึงความสําเร็จ ” 

หมายถึง การมุ่งพฒันานกัเรียนทั้งทางดา้นร่างกาย จิตใจ สติ ปัญญา อารมณ์และสงัคม เพ่ือใหน้กัเรียนมีความ

ขยนัหมัน่เพียร มีความพยายามท่ีไม่ยอ่ทอ้ต่อความลาํบาก กลา้คิด กลา้ทาํ กลา้พดู กลา้แสดงออกเพ่ือสามารถนาํส่ิง      

ต่าง ๆ ท่ีไดรั้บไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั และอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข  

นโยบายของโรงเรียนอสัสัมชัญธนบุรี 

1. พฒันาเดก็นกัเรียนครบทุกดา้น คือ การพฒันาสติปัญญาร่างกาย ความเป็นผูน้าํมีระเบียบวินยั รักษาความ

สะอาดและอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

2. ปลกูฝังความรักต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษตัริย ์ อนัเป็นวิถีชีวิตของคนไทยในระบอบประชาธิปไตยรู้จกั

รักษาศิลปวฒันธรรมและคงไวซ่ึ้งประเพณีต่าง ๆ ท่ีดีงามของชาติ 

3. เนน้ความดีเลิศทางวิชาการการเจนจดัทางภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และจริยศึกษา 

4. เนน้การปฏิบติัและการปลูกฝังค่านิยมของการเคารพในสิทธิต่อกนัและกนั การมีความคิดสร้างสรรคก์ารผนึก

กาํลงัทาํความดีและการร่วมพฒันาชุมชนท่ีตนอาศยัอยู ่

อตัลกัษณ์  :          ผูเ้รียนยึดมัน่สจัธรรม  มีวิริยอุตสาหะ  รับผิดชอบต่อสงัคม 

เอกลกัษณ์ :   ผูเ้รียนมีความสามารถดา้นสุนทรียภาพ (ศิลปะ ดนตรี กีฬา) 

คําขวญั     :  วินยัดี  กีฬาเด่น  เนน้คุณธรรม  นาํวิชาการ 

สีประจาํโรงเรียน    :   สีแดง – ขาว 

 สีแดง หมายถึง  ความเสียสละ ความเขม้แขง็ ความอดทน 

 สีขาว หมายถึง  ความบริสุทธ์ิ ความซ่ือสตัย ์ความจริงใจ 

ต้นไม้ประจาํโรงเรียน   :   ตน้ไทร 

1. เป็นตน้ไมท่ี้ใหค้วามร่มเยน็ พกัพิง กบัส่ิงมีชีวิตทั้งคนและสตัว ์

2. เป็นตน้ไมท่ี้มีชีวิตยืนยาว ถาวร มัน่คง แขง็แกร่ง 

3. เมลด็เป็นอาหารกบัสตัว ์ใหชี้วิตกบัส่ิงมีชีวิต 

4. เขียว สดใส ตลอดทั้งปี 

5. ก่ิง กา้น เหนียว ไม่หกัเปราะง่าย บ่งบอกถึงความมานะ อดทนต่อทุกสภาวะในแต่ละวนัของชีวิต 
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วสัิยทัศน์ 

โรงเรียนอสัสมัชญัธนบุรี  ผูน้าํองคก์รแห่งการเรียนรู้  เชิดชูคุณธรรม จริยธรรม  นาํสู่ประชาคมอาเซียนดว้ย

มาตรฐานคุณภาพสากล 

 

พนัธกจิ 

1.  ผูเ้รียนเป็นผูมี้คุณธรรม จริยธรรม คุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามหลกัสูตรสถานศึกษา 

2.  ผูเ้รียนไดรั้บการพฒันาครบทุกมิติทั้งทางดา้นร่างกาย อารมณ์ สงัคม จิตใจ สติปัญญา เตม็ตามศกัยภาพ  

 สู่ความเป็นสากล  และอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 

3.  บุคลากรมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ และมีทกัษะการใชเ้ทคโนโลยี 

4.  โรงเรียนมีระบบการบริหารจดัการท่ีมีมาตรฐานคุณภาพสากล โดยยึดหลกัธรรมาภิบาล 

5.  โรงเรียนเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ 

 

เป้าหมาย 

1.  ผูเ้รียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ   

2.  ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์  

3.  ผูเ้รียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง รักเรียนรู้ และพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง   

4. ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดอยา่งเป็นระบบ คิดสร้างสรรค ์ตดัสินใจ แกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีสติสมเหตุผล   

5.  ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะท่ีจาํเป็นตามหลกัสูตร   

6.  ผูเ้รียนมีทกัษะในการทาํงาน รักการทาํงาน สามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นไดแ้ละมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต  

7.  ครูปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

8.  ผูบ้ริหารปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล   

9.  คณะกรรมการสถานศึกษาและผูป้กครอง ชุมชนปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพและ 

  เกิดประสิทธิผล   

10. สถานศึกษามีการจดัหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียนอยา่งรอบดา้น 

11. สถานศึกษามีการจดัสภาพแวดลอ้มและการบริการท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนพฒันาเตม็ศกัยภาพ  

12. สถานศึกษามีการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง   

13. สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนบัสนุน  ใหส้ถานศึกษาเป็นสงัคมแห่งการเรียนรู้  

14. การพฒันาสถานศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมายตามวิสยัทศัน์ ปรัชญา และจุดเนน้ท่ีกาํหนดข้ึน  

15. การจดักิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน้ แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพฒันาและส่งเสริมสถานศึกษาใหย้กระดบั

คุณภาพสูงข้ึน 
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1.3 ข้อมูลนักเรียน 

จาํนวนนกัเรียนแต่ละระดบัชั้น แยกตามเพศ และหลกัสูตรท่ีเปิดสอน ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนอสัสัมชัญ

ธนบุรี  มีจาํนวนนกัเรียนในแผนการเรียนสามญั จาํนวน 4,878 คน และแผนการเรียน English Program จาํนวน 711 คน 

รวมทั้งส้ิน 5,589  คน ตามตารางต่อไปน้ี 

 

แสดงจํานวนนักเรียนเฉลี่ยแต่ละระดบัช้ัน แยกตามเพศ และหลกัสูตรที่เปิดสอน 

ปีการศึกษา 2556 

 

ข้อมูล ณ วันท่ี 10 มิถนุายน 2556 

ท่ีมา : งานทะเบียนธุรการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม

ป.1 250 155 405 36 24 60 286 179 465

ป.2 241 150 391 37 23 60 278 173 451

ป.3 258 152 410 30 30 60 288 182 470

ป.4 277 122 399 35 24 59 312 146 458

ป.5 281 147 428 33 41 74 314 188 502

ป.6 290 48 338 48 8 56 338 56 394

รวมระดับประถม 1,597   774       2,371   219       150       369       1,816   924       2,740   

ม.1 283 97 380 40 13 53 323 110 433

ม.2 314 88 402 37 22 59 351 110 461

ม.3 295 81 376 36 24 60 331 105 436

รวมระดับ ม.ต้น 892       266       1,158   113       59         172       1,005   325       1,330   

ม.4 339 123 462 34 25 59 373 148 521

ม.5 324 126 450 35 20 55 359 146 505

ม.6 358 79 437 45 11 56 403 90 493

รวมระดับ ม.ปลาย 1,021   328       1,349   114       56         170       1,135   384       1,519   

รวมทั�งสิ�น 3,510   1,368   4,878   446       265       711       3,956   1,633   5,589   

ระดับชั้น
สามัญ English Program รวม
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1.4 ข้อมูลบุคลากร  

แสดงจํานวนบุคลากร แยกตามเพศ ศาสนา และวุฒิการศึกษา ปีการศึกษา 2556 

 

ข้อมูล ณ วันท่ี 10 มิถนุายน 2556 

ท่ีมา : งานบคุคล 

 

 

บุคลากรต่างชาติ จาํนวนรวม 85 คน แยกตามสญัชาติได ้ตามตารางต่อไปน้ี 

จาํนวนบุคลากรต่างชาติ ประจาํปีการศึกษา 2556 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา : งานบคุคล 

 

 

 

 

ตํ่ากว่า สูงกว่า

ป.ตรี ป.ตรี โดยเฉลี่ย โดยเฉลี่ย

ผู้อํานวยการ 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 46.00 0.2

ผู้ช่วยผู้อํานวยการ 5 3 8 6 2 0 8 0 2 6 8 44.71 16.45

หัวหน้าแผนก 5 4 9 7 2 0 9 0 2 7 9 44.88 15.44

หัวหน้างาน 12 17 29 26 3 0 29 0 21 8 29 45.14 17.45

ครูผู้สอน 70 147 217 184 29 4 217 0 182 35 217 41.38 12.55

ครูสนับสนุนการสอน 8 21 29 22 6 1 29 0 23 6 29 43.82 14.17

บุคลากรทางการศึกษา 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 25.00 1.00

รวมครูไทย 101 193 294 246 43 5 294 0 231 63 294 44.32 12.71

ครูต่างชาติ 47 38 85 0 28 57 85 0 77 8 85 31.52 2.11

เจ้าหน้าที่ 21 28 49 46 2 1 49 9 38 2 49 32.57 2.96

พนักงาน 35 79 114 112 2 0 114 110 4 0 114 45.80 12.4

รวม ต่างชาติ  เจ้าหน้าที่ พนักงาน 103 145 248 158 32 58 248 119 119 10 248 36.63 5.82

รวมทั้งสิ้น 204 338 542 404 75 63 542 119 350 73 542 40.15 9.44

รวม
ประเภทของบุคลากร

เพศ ศาสนา ระดับการศึกษาสูงสด

อายุจริง อายุงาน
ชาย หญิง รวม พุทธ คริสต์ อื่น ๆ ป.ตรีรวม

อังกฤษ 34 ฟิลิปปินส์ 28

อเมริกา 3 ไนจีเรีย 4

แคนาดา 0 เนเธอร์แลนด์ 2

ไอร์แลนด์ 1 สวิสเซอร์แลนด์ 1

จีน 6 เคนยา 1

ฝรั่งเศส 1

อินเดีย 4

รวม 44 รวม 41

Native Speakers Non-Native Speakers
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1.5   ข้อมูลชุมชน 

1.5.1  สภาพแวดล้อม เศรษฐกิจของชุมชน และผู้ปกครอง   

ผูป้กครองส่วนใหญ่ของโรงเรียนอสัสมัชญัธนบุรีจบการศึกษาระดบัปริญญาตรี     ประกอบอาชีพคา้ขายและ

ธุรกิจส่วนตวัร้อยละ 34.50   รองลงมาเป็นพนกังานบริษทัและรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 24.52   และเป็นพ่อบา้น/แม่บา้น ร้อย

ละ 10.32  ฐานะทางเศรษฐกิจ / รายได ้ โดยเฉล่ีย ร้อยละ 81.43 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อปีสูงกวา่ 300,000 บาท  จาํนวนคนเฉล่ีย

ต่อครอบครัว 4 คน   

นกัเรียนของโรงเรียนอสัสมัชญัธนบุรี ในปีการศึกษา 2556   เป็นนกัเรียนในเขตพ้ืนท่ีบางแค คิดเป็นร้อยละ  

22.83  นอกเขตพ้ืนท่ี (กรุงเทพ และปริมณฑล) คิดเป็นร้อยละ 73.23  และต่างจงัหวดัคิดเป็นร้อยละ 3.94 

1.5.2 สภาพสังคม และวฒันธรรมของชุมชน 

ชุมชนและผูป้กครองส่วนใหญ่  นบัถือศาสนาพุทธ   คิดเป็นร้อยละ 97.07 และศาสนาคริสต์   ร้อยละ 

2.63 (เป็นคาทอลิกร้อยละ 1.84 และคริสเตียนร้อยละ 0.79)  และศาสนาอ่ืน ๆ  ร้อยละ 0.31 มีกิจกรรมทางศาสนา

อยา่งต่อเน่ือง  โดยเฉพาะประเพณีพิธีกรรมทางศาสนา ศิลปะ วฒันธรรมทอ้งถ่ิน ท่ีเป็นท่ีรู้จกัโดยทัว่ไป  เช่น  วนั

มาฆบูชา  วนัวสิาขบูชา  วนัอาสาฬหบูชา  หรือวนัเขา้พรรษา  เป็นตน้ 

1.5.3  สภาพทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมธรรมชาต ิ

สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลกัษณะเป็นพ้ืนท่ีเกษตรกรรมและหมู่บา้นจดัสรร  บริเวณใกลเ้คียงโดยรอบ

โรงเรียนไดแ้ก่ โรงพยาบาลราชพิพฒัน์  (สังกดักรุงเทพมหานคร)  อาชีพหลกัของชุมชนคือเกษตรกร  กิจการพาณิชย ์ 

รวมทั้ งอุตสาหกรรม  เน่ืองจากสภาพพ้ืนดินท่ีอุดมสมบูรณ์  มีคู คลอง หลายสายผ่านทุกพ้ืนท่ีเอ้ือต่อการเกษตร  

นอกจากนั้นยงัมีแหล่งโรงงานอุตสาหกรรมเป็นศูนยก์ลางการขนส่งสินคา้  จากภาคกลางไปทุกทิศ  เป็นศูนยก์ลางการคา้

ชานเมือง  คือ  ตลาดนดัธนบุรีสนามหลวง 2  มีสถานศึกษาตั้งแต่ระดบัอนุบาลถึงระดบัอุดมศึกษากวา่ 30 แห่ง   

(อา้งถึง http://th.wikipedia.org/wiki/ เขตบางแค) ขอ้มลู ณ เดือนธนัวาคม 2556) 

1.5.4  จาํนวนประชากรในเขตพืน้ที่บริการ 

จาํนวนประชากรของโรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี  ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนท่ีบางแค  ประกอบดว้ย 4 แขวง ไดแ้ก่ แขวง

บางแค แขวงบางแคเหนือ  แขวงบางไผ่ และแขวงหลกัสอง  มีพ้ืนท่ี 44,456  ตารางกิโลเมตร  จาํนวนครัวเรือน 77,864 

ครัวเรือน  มีประชากรประมาณ 192,505 คน  โดยมีประชากรท่ีเป็นชาย 90,233  คน  เป็นหญิง  101,886 คน   

 

อกัษรไทย อกัษรโรมนั พืน้ที ่

(ตร.กม.) 

จาํนวนประชากร 

(ธันวาคม 2556) 

จาํนวนบ้าน 

(ธันวาคม 2556) 

บางแค BangKhae 7.25 39,361 21,177 

บางแคเหนือ BangKhae Nuea 14.25 61,172 22,081 

บางไผ ่ BangPhai 15.80 40,464 13,405 

หลกัสอง LakSong 9.25 51,122 21,201 

ทั้งหมด 44.456 192,119 77,864 

 

                                                                                                       (อ้างถึง http://th.wikipedia.org/wiki/ เขตบางแค)   

       ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2556) 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%20เขตบางแค
http://th.wikipedia.org/wiki/%20เขตบางแค
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1.6   โครงสร้างหลกัสูตร     

  โรงเรียนอสัสัมชัญธนบุรี จดัสอนตามหลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช  

2551  โรงเรียนไดจ้ดัสดัส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียน ดงัแสดงในตารางต่อไปน้ี 

 

ตาราง แสดงสัดส่วนระหว่างสาระการเรียนรู้กบัเวลาเรียน   

หลกัสูตรประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย   

ของโรงเรียนอสัสัมชัญธนบุรี   ปีการศึกษา 2556 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

จํานวนช่ัวโมง 

ระดบัประถมศึกษา ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

1. สาระการเรียนรู้พืน้ฐาน                         

  1.1 ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 120 120 120 80 80 80 

  1.2 คณิตศาสตร์ 200 200 200 160 160 160 120 120 120 80 80 80 

  1.3 วทิยาศาสตร์ 80 80 80 80 80 80 120 120 120 80 80 80 

  1.4 สังคมศึกษา ศาสนา และ  80 80 80 80 80 80 120 120 120 80 80 80 

      วฒันธรรม ประวติัศาสตร์      40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 - 

  1.5 สุขศึกษาและพลศึกษา 80 80 80 80 80 80 80 80 80 40 40 40 

  1.6 ศิลปะ 80 80 80 80 80 80 80 80 80 40 40 40 

  

1.7 การงานอาชีพและ

เทคโนโลย ี

40 40 40 80 80 80 80 80 80 40 40 40 

  1.8 ภาษาต่างประเทศ 40 40 40 80 80 80 120 120 120 80 80 80 

     รวม 8 กลุ่มสาระ 840 840 840 840 840 840 880 880 880 560 560 520 

2. สาระเพิม่เติม 40 40 40 40 40 40 200 200 200 640 640 640 

3. กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

รวมเวลาเรียนต่อปีการศึกษา (ช่ัวโมง) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1200 1200 1200 1320 1320 1280 
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หมายเหตุ  1 ปี  40 สัปดาห์ 

                           ท่ีมาขอ้มูล : งานหลกัสูตรและนิเทศการสอน 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           ตารางแสดงสัดส่วนเวลาเรียน  

หลกัสูตรประถมศึกษา  มธัยมศึกษาตอนต้น และมธัยมศึกษาตอนปลาย  

ของโรงเรียนอสัสัมชัญธนบุรี  ปีการศึกษา 2556 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

จาํนวนการเรียนต่อสัปดาห์ (คาบละ 50 นาท)ี 

ระดบัประถมศึกษา ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

1. สาระการเรียนรู้พืน้ฐาน                         

  1.1 ภาษาไทย 5 5 5 4 4 4 3 3 3 2 2 2 

  1.2 คณิตศาสตร์ 5 5 5 4 4 4 3 3 3 2 2 2 

  1.3 วทิยาศาสตร์ 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 

 1.4 สงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 

 ประวติัศาสตร์ 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1  - 

  1.5 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

  1.6 ศิลปะ  2 2   2 2  2   2 2 2 2 1 1 1 

  1.7 การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 2   2 2  2   2 2  2  2   2 1  1  1  

  1.8 ภาษาต่างประเทศ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 

  รวม 8 กลุ่มสาระ 24 24 24 22 22 22  22 22 22 15 15 14 

2. สาระเพิม่เตมิ 1 1 1 1 3 3 3 10 10 16 16 16 

3. กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 10 10 10 10 10 10 10 3 3 4 4 5 

รวมทั้งส้ิน 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

หมายเหตุ  1 ปี  40 สปัดาห์                  

ท่ีมา : งานหลักสูตรและนิเทศการสอน 
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1.7  ข้อมูลด้านงบประมาณและทรัพยากร 

17.1 งบประมาณ  (รับ – จ่าย)  

รายรับ จาํนวนเงนิ รายจ่าย จาํนวนเงนิ 

ค่าธรรมเนียมการเรียน 14,482,952.00 เงินเดือนบุคลากร 119,580,000.00 

ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ 482,234,926.00 ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการ 39,019,454.00 

  ค่าสาธารณูปโภค 22,680,000.00 

  ทุนการศึกษา 13,060,000.00 

  ค่าใชจ่้ายในการจดัการเรียนการสอน 131,022,920.00 

  ค่าดูแลรักษา และซ่อมบาํรุง 24,637,626.00 

  งบประมาณของฝ่ายต่าง ๆ 146,717,878.00 

รวมรายรับ 496,717,878.00 รวมรายจ่าย 496,717,878.00 
 

ท่ีมา  : แผนกการเงิน 

 

 

 

17.2   ข้อมูลทรัพยากรที่จาํเป็น 

รายการ วตัถุประสงค์ จาํนวน รวมทั้งส้ิน 

1.  เคร่ืองคอมพวิเตอร์ 844 เคร่ือง 

 สาํหรับใชใ้นการเรียนการสอนวชิาคอมพิวเตอร์ 470  เคร่ือง  

 ประจาํในหอ้งเรียนประถมศึกษาปีท่ี 1-มธัยมศึกษาปีท่ี 6 120  เคร่ือง  

 สาํหรับบริการการพิมพเ์อกสารบุคลากร 20  เคร่ือง  

 เคร่ือง PC สาํหรับผูเ้รียนคน้ควา้ 34  เคร่ือง  

 สาํหรับใชใ้นสาํนกังาน 200  เคร่ือง  

2. โสตทศันูปกรณ์ 203 เคร่ือง 

 - เคร่ืองรับโทรทศันป์ระจาํอาคารประกอบ 64  เคร่ือง  

 - เคร่ืองขยายเสียง 16  ชุด  

 - เคร่ือง Projector 66  เคร่ือง  

 - เคร่ืองฉายทึบแสง 4  เคร่ือง  

 - กระดาน I-Board 53  ชุด  
 

 

ท่ีมา : ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
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1.8  ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ 
 

 

 

 

 

 

 

1.8.1  ห้องเรียนประกอบและพืน้ที่สําหรับใช้ปฏิบัตกิารกจิกรรมนันทนาการ ได้แก่    

 

  ท่ีมา : ฝ่ายอาคารสถานท่ี 
 

 

 

 

 

รายการ ประเภท รายการ ประเภท

ห้องวิทยาศาสตร์ 7 ห้อง สนามฟุตบอล 2 สนาม

ห้องคอมพิวเตอร์ 8 ห้อง สนามเด็กเล่น 2 สนาม

ห้องกิจกรรมดนตรี 39 ห้อง สนามเปตอง 3 สนาม

ห้องเซรามิค 1 ห้อง สระว่ายนํ้า 2 สระ

ห้องศิลปะ 5 ห้อง สนามบาสเกตบอล 6 สนาม

ห้องเรียนไฟฟ้า 2 ห้อง สนามแบดมินตัน 6 สนาม

ห้องนาฏศิลป์ 1 ห้อง สนามเซปักตะกร้อ 6 สนาม

ห้องเรียนภาษา (Bell) 12 ห้อง สนามวอลเลย์บอล 3 สนาม

สนามเทนนิส 2 สนาม

จํานวน

ห
้อง

ป
ฎ

ิบ
ัติก

ิจก
รร

ม

พ
ื้น

ท
ี่ป

ฏ
ิบ

ัติก
ิจก

รร
ม/

 น
ัน

ท
น

าก
าร

จํานวน
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1.8.2  แหล่งเรียนรู้ ภูมปัิญญาท้องถิ่น 

-  แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน  

แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 

สวนสมุนไพร สวนสตัวซ์าฟารีเวิลด ์

สวนกาญจนาภิเษก พระราชวงัสนามจนัทร์ ลานแสดงชา้ง และฟาร์มจระเข ้สามพราน 

สวนพนัธ์ุไมใ้นวรรณคดี ทอ้งฟ้าจาํลอง อาคารธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม โลกใตน้ํ้า 

เรือนกลว้ยไมอ้สัสัมชญั ฟาร์มจระเข ้พิพิธภณัฑท์หารเรือ  จ.สมุทรปราการ 

วงัมจัฉา พิพิธภณัฑหุ่์นข้ีผึ้ง ตลาดนํ้าดาํเนินสะดวก จ.ราชบุรี 

สวนสุขภาพ พิพิธภณัฑช์า้งเอราวณั  เมืองโบราณ สมุทรปราการ 

หอ้งเรียนสีเขียว พระราชวงับางปะอิน วงัโบราณ ตลาดนํ้าอโยธยา จ.พระนครศรีอยธุยา 

หอ้งสมุดทวีปัญญา พิพิธภณัฑส์ตัวน์ํ้าบางแสน จ.ชลบุรี 

กรงสตัวเ์ล้ียง ฟาร์มแกะ จ.ราชบุรี เกาะเกร็ด จ.นนทบุรี 

 บึงฉวาก ตลาด 100 ปีสามชุก จ.สุพรรณบุรี 

 ศูนยศิ์ลปาชีพบางไทร วดัใหญ่ชยัมงคล ตลาดนํ้าอโยธยา จ.พระนครศรีอยธุยา 

 ดอนหอยหลอด อุทยาน ร.2  ตลาดนํ้าอมัพวา จ.สมุทรสงคราม 

 

                                                                                                                                                                         ท่ีมา : ฝ่ายกิจการนักเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Self Assessment Report 2013    

   15 

      

 

ปราชญ์ชาวบ้าน / ภูมปัิญญาท้องถิ่น / ผู้ทรงคุณวุฒิ / องค์กร ที่มาให้ความรู้แก่ครูและนักเรียน 

ปีการศึกษา 2556 
 

 

 

 

 

ช่ือบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กร หัวข้อ ผู้ที่ได้รับการอบรม 

รพ.วิชยัเวช อินเตอร์เนชัน่แนล หนองแขม อบรมนกัเรียน อย.นอ้ย ตวัแทนนกัเรียน ม.1 และ ม.2 

จาํนวน 50 คน 

ศูนยบ์ริการสาธารณสุข 40 อบรมนกัเรียนอาสาสมคัร 

สาธารณสุข 

ตวัแทนนกัเรียน ป.5 จาํนวน 

50 คน 

รพ.วิชยัเวช อินเตอร์เนชัน่แนล หนองแขม สปัดาห์ส่งเสริมสุขภาพ นกัเรียนชั้น ป.1 – ป.3 

ร.ต.ต.สุพล  อินทโกสุม การจราจรภายในโรงเรียน นกัเรียนระดบัชั้น ป.4 – ป.6 

และ ม.3 – ม.6 

ร.ต.ต.สุพล  อินทโกสุม 

ร.ต.ต.สุรัตน ์  หล่อเหล่ียม 

ใหค้วามรู้การป้องกนัส่ิงเสพติด นกัเรียนระดบัชั้น ม.1 – 3 

และนกัเรียนชั้น ม.4 - 6 

พระสุรศกัด์ิ  สุรเตโช ส่ิงเสพติดใหโ้ทษ นกัเรียนระดบัชั้น ม.1 – 3 

และนกัเรียนระดบัชั้น ม.4 – 6 

บริษทั การ์ตูนคลบั จาํกดั ใหค้วามรู้การป้องกนัส่ิงเสพติด 

(รูปแบบตวัการ์ตูน) 

นกัเรียนระดบัชั้น ป.1 – 6 

คุณอรพิมพ ์  รักษาผล บิดามารดา คือ พรหมของบุตรกา้ว

สู่ฝันดว้ยกตญั�ู 

ครู ผูป้กครอง และนกัเรียน 

ระดบัชั้น ป.6 และ ม.3 

พระอุดมประชาทร 

พระคุณเจา้วดัพระบาทนํ้าพ ุ

ความกตญั�ูและการแบ่งปัน ครู ผูป้กครอง และนกัเรียน 

ระดบัชั้น ม.1 

พ.ต.ท.แพทยห์ญิงอญัชุลี  ธีระวงศไ์พศาล  การเล้ียงลกูในยคุ IT ครู ผูป้กครอง และนกัเรียน 

ระดบัชั้น ม.1 

ทีมงานจากวดัพระบาทนํ้าพุ ใหค้วามรู้เร่ือง โรคเอดส์ เพศศึกษา นกัเรียนระดบัชั้น ป.5 – ม.6 

ร.ต.ต.สุพล  อินทโกสุม   อบรมพนกังานรักษาความ

ปลอดภยั 

พนกังาน รปภ. ฝ่ายอาคาร

สถานท่ี และพนกังานบริษทั  

บริษทัโปรลิพลสั สเปเชียล 

การ์ด (ประเทศไทย) จาํกดั 
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ปราชญ์ชาวบ้าน / ภูมปัิญญาท้องถิ่น / ผู้ทรงคุณวุฒิ / องค์กร ที่มาให้ความรู้แก่ครูและนักเรียน 

ปีการศึกษา 2556 

 

ฝ่ายบริหารท่ัวไป / ฝ่ายกิจการนักเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กร หัวข้อ ผู้ที่ได้รับการอบรม 

ผศ.บุญมา  ป้านประดิษฐ ์ หวัหนา้ศูนย์

ปฏิบติัการวิศวกรรมพลงังานและ

ส่ิงแวดลอ้ม ม.เกษตรศาสตร์ กาํแพงแสน 

จ.นครปฐม 

อบรมพนกังานการผลิต และการ

ใชปุ๋้ยหมกัชีวภาพ, การผลิตและใช้

สมุนไพรเพ่ือป้องกนัศตัรูพืช, การ

ผลิตนํ้ามนัไบโอดีเซล และการ

ผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลสตัว ์

พนกังานฝ่ายอาคารสถานท่ี 

บริษทั เอน็.เอ.พี.เซอร์วิส แอนดเ์ทรดด้ิง 

จาํกดั 

อบรมพนกังานการดูแลรักษาความ

สะอาดพ้ืนท่ีในอาคารเรียน อาคาร

ประกอบและการใชเ้คร่ืองมือ

อุปกรณ์ทาํความสะอาด 

พนกังานฝ่ายอาคารสถานท่ี 
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1.9   ความสําเร็จและความภาคภูมิใจของโรงเรียน 

ในปีการศึกษา 2556 โรงเรียนมีผลงานท่ีสร้างช่ือเสียง ทั้งในส่วนของ โรงเรียน บุคลากรและนกัเรียนตามตาราง

ต่อไปน้ี   

1.9.1  ผลงานของโรงเรียน  
 

ตารางแสดง  ผลงานของโรงเรียนในปีการศึกษา 2556 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลําดับ ผลงาน จากหน่วยงาน ระดับผลงาน

1

ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ เป็นโรงเรียนระดับเพชร ใน

โครงการโรงเรียนมาตรฐานต้านสิ่งเสพติด (TRC.VB 

Harm Prevention ปี 2556

สภากาชาดไทย ทั่วไป

2
ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการเข้าร่วมโครงการ  “แกะ ล้าง

 เก็บ ปีที่ 4”
บริษัท โอวัลติน ประเทศ

3
ได้รับการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย  ระดับ 3 

ดาว (ระดับด)ี เมืองอาหารปลอดภัย  Bangkok Food 

  

กรุงเทพมหานคร ทั่วไป

4
ได้รับรางวัลป้ายทอง ตามโครงการอาหารปลอดภัย 

(Food Safety)  3 ปีซ้อน ประจําปี 2556

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 กระทรวงสาธารณสุข
ทั่วไป

5

ได้รับการรับรองผ่านการตรวจประเมินความสะอาด

และสิ่งแวดล้อมของอาคารสถานที่ ตามมาตรฐาน Clean

 and Green ปี 2556 ระดับดีเลิศ

กรุงเทพมหานคร ทั่วไป

6

ได้รับการรับรองมาตฐาน   ศูนย์พัฒนากีฬาสแต็ค ของ

โรงเรียนและเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาสแต็คชิง

แชมป์เอเชีย Open) WSSA  2013 ASIAN OPEN 

SPORT STACKING CHAMPIONSHIPS

สมาคมกีฬาสแต็ค 

(ประเทศไทย)
อาเซียน

7
ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

ระดับทอง ปีการศึกษา 2556
กรุงเทพมหานคร ทั่วไป

8

ได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมการออมดีเด่น ประเภท

สายสามัญ ประจําปีการศึกษา 2556 จากการร่วมประกวด

ธนาคารโรงเรียนส่งเสริมการออม ประจําปี 2556

ธนาคารออมสิน ทั่วไป

9

รับมอบโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตรโครงการ "The 

Heart of Giving"   ส่งเสริมการช่วยเหลือผู้ยากไร้    และ

ด้อยโอกาสทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2556

มูลนิธิศุภนิมิตแห่ง

ประเทศไทย
ทั่วไป

10
ได้รับการรับรองผ่านการติดตามการประเมินการดํารง

รักษาสภาพสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน
กระทรวงศึกษาธิการ ทั่วไป
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ลําดับ ผลงาน จากหน่วยงาน ระดับผลงาน

11
ได้รับการจัดอันดับเป็นสถาบันลูกหนังขาสั้นยอดเยี่ยม 

อันดับ 1 ของประเทศ
หนังสือพิมพ์สยามกีฬา ประเทศ

12.1) โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มี

ความสามารถทางดนตรี

คณะดุริยางคศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร
ทั่วไป

12.2)โครงการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทนเกษตร

ชลประทาน อาหารและสิ่งแวดล้อม

ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรม

พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

กําแพงแสน 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ทั่วไป

12.3) โครงการแลกเปลี่ยนครูและนักเรียน English 

Program

University of Oregon 

U.S.A
ประเทศ

12.4)โครงการความร่วมมือทางวิชาการ   ด้านวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทั่วไป

12.5) โครงการสร้างเสริมสุขภาพ กีฬา และการออกกําลัง

กายเพื่อความเป็นเลิศ

โรงพยาบาลวิชัยเวช 

อินเตอร์เนชั่นแนล หนอง
ทั่วไป

12.6) โครงการส่งเสริมและพัฒนานักกีฬาฟุตบอล

โครงการพิเศษ

สโมสร SCG เมืองทอง

ยูไนเต็ด
ประเทศ

12.7) โครงการส่งเสริมและพัฒนานักกีฬาบาสเก็ตบอล

โครงการพิเศษ
สโมสรบาสเก็ตบอลไฮเทค ประเทศ

12.8) โครงการร่วมมือจัดตั้งห้องปฏิบัติการเคมีสีเขียว 

(DOXSEE GREEN LABORA TORY)                          

โดย Prof. Dr.Kenneth Doxsee (University of Oregon)

University of Oregon ประเทศ

13.1)  ชนะเลิศ   การแข่งขันบาสเก็ตบอลซันโว                 

แชมเปี้ยนชิพ  ปี 2556

บริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่น

และกรุงเทพมหานคร
ทั่วไป

13.2) ชนะเลิศ  จากการแข่งขันบาสเกตบอล ประจําปี 2556

 รายการมหานคร เกมส์ รุ่นอายุ 14 ปี และ 16 ปี

สํานักงานปลัด 

กรุงเทพมหานคร
ประเทศ

13.3) ชนะเลิศ  การแข่งขันบาสเกตบอลรายการกีฬา

นักเรียนชิงถ้วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ครั้งที่ 42 ประจําปี

 2556 รุ่นอายุ 14 ปี และ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 

 รุ่นอายุ 16 ปี และ 18 ปี

กองทัพอากาศ ประเทศ

12

ความร่วมมือกับสถาบันภายนอก เพื่อพัฒนา และส่งเสริมศักยภาพนักเรียน   (Memorandum of 

Understanding)  ประจําปี 2556 ประกอบด้วย

ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันกีฬาบาสเก็ตบอล  ตลอดปีการศึกษา 2556 ดังนี้

13
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ลําดับ ผลงาน จากหน่วยงาน ระดับผลงาน

13.4) ชนะเลิศ  จากการแข่งขันบาสเกตบอลรายการบ้าน

โป่ง คัพ รุ่นอายุ 16 ปี (สองสมัยซ้อน)
เทศบาลตําบลบ้านโป่ง ทั่วไป

13.5) ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันกีฬา

บาสเกตบอล รุ่นอายุ 13 ปี Assumption Invitation 2013
โรงเรียนอัสสัมชัญ ทั่วไป

14.1) ชนะเลิศ  การแข่งขันฟุตบอลเยาวชน รายการ 

YAMAHA ASEAN CUP U 13  รอบคัดเลือกประเทศ

ไทย  และรอบอาเซียน ณ ประเทศเวียดนาม

Yamaha และสมาคม

ฟุตบอลแห่งประเทศไทย 

ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประเทศและ

นานาชาติ

14.2) ชนะเลิศ  จากการแข่งขันฟุตบอลรายการไพร์มินิ

เตอร์คัพ รุ่นอายุ 14 ปี (รอบชิงชนะเลิศตัวแทนเขต)
กรมพลศึกษา ประเทศ

14.3) ชนะเลิศ การแข่งขันฟุตบอลรายการไพร์มินิเตอร์ 

คัพ รุ่นอายุ 16 ปีรอบชิงชนะเลิศตัวแทนเขต และ รอบ

ประเทศไทย

กรมพลศึกษา ประเทศ

14.4) ชนะเลิศ  จากการแข่งขันฟุตบอลรายการช้าง – เอฟ

เวอร์ตัน จูเนียร์ คัพ 2013

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ 

จํากัด (มหาชน)   ร่วมกับ

สโมสรเอฟเวอร์ตัน อังกฤษ

ประเทศ

14.5) ชนะเลิศ การแข่งขันฟุตบอล รุ่นอายุ 12 ปี 14 ป ี

และ  18 ป ีรายการกีฬานักเรียนชิงถ้วยผู้บัญชาการทหาร
กองทัพอากาศ

14.6) ชนะเลิศ จากการแข่งขันฟุตบอลรายการ ฟุตบอล 

นักเรียน 7 คน แชมป์กีฬา 7 สี แชมป์เปี้ยนคัพ 2013          

(2 สมัยซ้อน)

ไทยทีวีสีช่อง 7 ประเทศ

14.7) ชนะเลิศ จากการแข่งขันฟุตบอลนักเรียนกรมพล

ศึกษา รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี และรุ่นอายุไม่เกิน 18 ป ี

ประเภท ก ประจําปี 2556

กรมพลศึกษา ประเทศ

14

ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันฟุตบอล ตลอดปีการศึกษา 2556  ประกอบด้วย

13
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1.9.2   ผลงานของครู 

                  1.9.2.1   ผลงานครูที่ได้รับรางวลัและได้รับการยกย่องจากหน่วยงานภายนอก ปีการศึกษา  2556 

ลําดับ ชื่อ-สกุล รางวัล สถาบัน/องค์กร/หน่วยงาน ระดับผลงาน

1
มาสเตอร์มานะ  จันทุมา           

มาสเตอร์อรรถพล  เลิศมาลัยภรณ์

ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการ

แข่งขันบาสเกตบอลชายชิง

ชนะเลิศแห่งอาเซียน  ทีมชาติไทย

 ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

สมาคมกีฬาบาสเกตบอล

แห่งประเทศไทย
สากล

2
มาสเตอร์ภาคิน คุณยศยิ่ง            

มาสเตอร์ธนาณัติ  กันสัย

ได้รับรางวัลเหรียญทองเกียรตินิยม

อันดับ 1 ของเอเชีย และอันดับ 6 

ของโลก บนเวทีการประกวด

ดนตรีโลก(World Music Contest 

2013) ครั้งที่ 17 ณ ประเทศ

์ ์

     WMC Kerkrade             

     ประเทศเนเธอร์แลนด์
สากล

3 มาสเตอร์เศกศักดิ�  นิติวัฒนานนท์

ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ร่วมบริหาร

ดีเด่น ประจําปีการศึกษา 2556

สมาพันธ์สมาคมผู้ปกครอง

และครู โรงเรียนในเครือ

มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล

มูลนิธิฯ

4 มิสนิภาพรรณ  ระดมกิจ

ได้รับการยกย่องให้เป็นผู้ประกอบ

วิชาชีพทางการศึกษาที่ปฏิบัติตน

ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

ประจําปีการศึกษา 2556

สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา ประเทศ

-ได้รับรางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม      

     จากการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน

กรมพลศึกษา รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี 

ประเภท ก ประจําปี 2556 นัดชิง

ชนะเลิศ

กรมพลศึกษา ประเทศ

-ได้รับรางวัลโค้ชยอดเยี่ยมรายการ

ฟุตบอล ยามาฮ่า อาเซี่ยน คัพ ย-ู 13
Thai Yamaha Motor 

Co.,Ltd.
ประเทศ

6 มาสเตอร์ธร  สอระภูมิ

ได้รับรางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม

จากการแข่งขันฟุตบอล รายการ

กรมพลศึกษา รุ่นอายุ 18 ปี และ 

รายการนักเรียน 7 คน แชมป์กีฬา 7

 สี แชมป์เปี้ยนคัพ 2013

กรมพลศึกษา และ 

สถานีโทรทัศน์สี

กองทัพบกช่อง7

ประเทศ

5 มาสเตอร์เนติ  สูนยะไกร
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ลําดับ ชื่อ-สกุล รางวัล สถาบัน /องค์กร/หน่วยงาน ระดับผลงาน

7
ภราดา ดร. วีรยุทธ  บุญพราหมณ์ 

 มาสเตอร์เวชไชยยันต์   จัตุรัส

บุคคลดีเด่นส่งเสริมมาตรฐานต้าน

สิ่งเสพติด (TRC.VB Harm ระดับ

ผู้บริหาร Prevention)

สํานักงานอาสากาชาด ทั่วไป

8

มิสเกษณี  แรงบุญทวีวงศ์              

  มิสโสมพร  วงษ์พรหม              

มาสเตอร์พงษ์กิจ   เจริญพร

บุคคลดีเด่นส่งเสริมมาตรฐาน ต้าน

สิ่งเสพติด (TRC.VB Harm ระดับ

ผู้บริหาร Prevention)

สํานักงานอาสากาชาด ทั่วไป

9 มิสเยาวลักษณ์  กุลดํารงค์ ผู้ประสานงานยอดเยี่ยม ธนาคารออมสิน ทั่วไป

มิสนิภาพรรณ     ระดมกิจ

มาสเตอร์เนติ  สูนยะไกร

มิสวีรวรรณ     สุขสบาย

มิสเกษณี       แรงบุญทวีวงศ์

มาสเตอร์วิศิษฐ์    ใจมั่น

มิสรื่นจิต      ใจมั่น

มิสนงนุช     เอกตระกูล

มาสเตอร์ฐานพัฒน์   ธีระ

มาสเตอร์เอก     เอกสกุล

มิสนํ้าผึ้ง    แช่มช้อย

มิสสกุลณา   จูฑะพุทธิ

มาสเตอร์ชยันต์   ศรีอยู่ยงค์

มิสประภัสสร   วิเวก

มิสวันเพ็ญ   หอมจะบก

มิสสมพิศ  จีนสุข

มิสเยาวลักษณ์   กุลดํารงค์

มิสสุทธิรา  ปลั่งแสงมาศ

มิสจินตนา   สารีบุตร

มิสสมร   กออวยชัย

มิสนงลักษณ์   เกิดน้อย

มิสมณีรัตน์  ธรารักษ์สมบัติ

มิสศิริพร   น้อมจุ้ย

มิสมยุรี   ปรีดาคุณ

มิสมณฑา   สุขศรี

10

รางวัลหนึ่งแสนครูดี คุรุสภา ทั่วไป
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ท่ีมา : งานบคุคล 

 

 

 

 

 

ลําดับ ชื่อ-สกุล รางวัล สถาบัน /องค์กร/หน่วยงาน ระดับผลงาน

มาสเตอร์กศมพงษ์  ไตรสมบูรณ์

มาสเตอร์ณิพัฒน์  เลิศมงคล

มาสเตอร์บรรจง  โสตถิวรนันท์

มาสเตอร์มนตรี  ศรีอยู่ยงค์

มาสเตอร์ศุภโชติ  ศิระพุฒิภัทร

มาสเตอร์สุทธิกิตติ�  ธิติวรนันท์

มาสเตอร์เอกชัย  อาจหาญ

มิสขนิษฐา  สิงหเพ็ชร รับพระราชทาน

มิสจารุรัศมิ�  ฉํ่าจิตร เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นที่ 5

มิสญาณิศา  ชันแสง เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ (บ.ภ)

มิสฐิตารีย์  จั่นเอี่ยม

มิสณัฐยา  สุขประสาท

มิสปรียนันท์  จันทร์พงษ์

มิสพัณณ์ชิตา  ฉํ่าจิตร

มิสเพชรพรรณ์  เหมะสุรินทร์

มิสมรกต  ณ ตะกั่วทุ่ง

มิสศิริรัตน์  ธรรมครูปัทม์

12 ม.เวชไชยยันต์   จตุรัส

มิสธัญญพัทธ์    วิชชุเกรียงไกร

13 มิสนฤมล    น้อยอิ่ม

ตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพ      

   การศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์           

เบรียลแห่งประเทศไทย

มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล มูลนิธิฯ

ทุนการเรียน Online พัฒนาทักษะ

วิชาชีพครู หลักสูตร Assessment : 

Summative and Formative 

Practices in Language Learning 

and Teaching

University of Oregen, USA. ประเทศ

11 กระทรวงศึกษาธิการ ทั่วไป
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1.9.2.2  ผลงานครูที่ปฏิบัตหิน้าที่เป็นวทิยากรภายใน และภายนอกโรงเรียน  ปีการศึกษา 2556 

ลําดับ ชื่อ รายการเป็นวิทยากร สถาบัน /องค์กร/หน่วยงาน

มาสเตอร์ยุทธพงศ์   วงษ์เมืองสรรค์ แนวทางการจัดการเรียนการสอน

มิสนฤมล  น้อยอิ่ม ปีการศึกษา 2556

2 มาสเตอร์สันติ  ศรีเครือแก้ว แนวทางการพัฒนาศูนย์ดนตรี บุคลากรศูนย์ดนตรี

มาสเตอร์ผดุงศักดิ์  แสงสวงค์ -การใช้ระบบ SWIS และ e-office

มิสทิพวรรณ  วงศ์เวียน -การใช้งาน Microsoft Windows 8

มาสเตอร์ฐิติวัชร์  เชื้อสาย -การใช้เครื่อง Macintosh หัวข้อ 

The incredible new iLife

มาสเตอร์กิตติ  โฆษะธรรมกูล -เทคนิคการใช้งานอุปกรณ์ i-Board  

มาสเตอร์ธรรมนูญ  เป้าทอง -การใช้งานโปรแกรม Adobe 

Illustrator CS5 เบื้องต้น

บุคลากรใหม่โรงเรียน

อัสสัมชัญธนบุรี

มิสอัจฉรา  จันหา

มิสจิราพร  คุณาบุตร

มาสเตอร์ผดุงศักดิ์  แสงสวงค์

มิสทิพวรรณ  วงศ์เวียน

มาสเตอร์ฐิติวัชร์  เชื้อสาย

มาสเตอร์กิตติ  โฆษะธรรมกูล

มาสเตอร์ธรรมนูญ  เป้าทอง

มาสเตอร์ปิยะชาติ  นพคุณวิจัย

มาสเตอร์ฐิติวัชร์  เชื้อสาย

มาสเตอร์กิตติ โฆษะกรรมกูล

มาสเตอร์ผดุงศักดิ์  แสงสวงค์

มิสเดือนรัศม์   นิติวัฒนานนท์

มิสอัจฉรา  จันหา

มาสเตอร์จรัญ  น้อยอิ่ม

มิสนฤมล  น้อยอิ่ม

มาสเตอร์จุลพงษ์   กลิ่นหอม

มาสเตอร์ปิยะชาติ  นพคุณวิจัย

มาสเตอร์อภิชาติ    สมัครธัญญกิจ

มาสเตอร์อัครัช   ขันธปรีชา

มิสวิไล     ศรีประภาสุขสันติ

1
บุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

3
บุคลากรใหม่โรงเรียนอัสสัมชัญ

ธนบุรี

4 มาสเตอร์ณัฏฐพัทธ์  อยู่อินทร์ ระบบการลงคะแนน

5 การนิเทศเพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน
คุณครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

6
การใช้งานคอมพิวเตอร์และ

อินเทอร์เน็ตสําหรับผู้สูงอายุ

นักเรียน ศูนย์การศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

7
การเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน

โดยใช้ Google Apps

บุคลากรโรงเรียนเซนต์หลุยส์ 

ฉะเชิงเทรา

8 การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ คุณครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

9 การจัดกิจกรรมแรลลี่
สํานักงานป้องกันและปราบปราม

การทุจริตแห่งชาติ
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ที่มา : งานบุคคล 

 

 

 

 

ลําดับ ชื่อ รายการเป็นวิทยากร สถาบัน /องค์กร/หน่วยงาน

มาสเตอร์จรัญ  น้อยอิ่ม

มาสเตอร์จุลพงษ์  กลิ่นหอม

มาสเตอร์จรัญ  น้อยอิ่ม

มิสนฤมล  น้อยอิ่ม

มาสเตอร์จุลพงษ์   กลิ่นหอม

มิสวิไล     ศรีประภาสุขสันติ

มาสเตอร์วันชาติ   บํารุงภักดี

มาสเตอร์ปรีชา   พรหมทอง

มาสเตอร์เอก    เอกสกุล

มาสเตอร์ปิยะชาติ  นพคุณวิจัย

มาสเตอร์อภิชาติ    สมัครธัญญกิจ

มิสรัชดา    จันทร์เป็งผัด

มิสเสมอใจ   นองขมวด

มาสเตอร์ไวชไชยยันต์   จตุรัส

มิสธัญญพัทธ์    วิชชุเกรียงไกร

มิสฮานาน    อีหมัน

มาสเตอร์เขมพาสน์    จาดก้อน

12 มาสเตอร์จรัญ  น้อยอิ่ม

การอบรมวิธีการบันทึกผลการ

ทดสอบสมรรถภาพทางการและ

นํ้าหนักส่วนสูง

คุณครูกลุ่มสาระสุขศึกษาและพล

ศึกษา

13 มิสวรนุช  รัตนจรัสโรจน์ ฝ่ายธุรการ-การเงินสู่ความเป็นเลิศ บุคลากรฝ่ายธุรการ-การเงิน

14 มาสเตอร์สมบัติ  บุญสาพิพัฒน์ การบริหารงานและคน บุคลากรฝ่ายกิจการนักเรียน

มาสเตอร์เวชไชยยันต์  จตุรัส

มาสเตอร์ปฐมชัย  คงสุนทร

มิสสิริพร  คงประชา

มิสธัญญพัทธ์  วิชชุเกรียงไกร

มิสภัคฐ์พิชา  สุวรรณประทีป

10
จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

ผู้เข้าอบรมนักบริหารการ

ยุติธรรมทางการปกครองระดับสูง 

11 การจัดกิจกรรมแรลลี่ อัสสัมชัญศรีราชา

15 อบรมภาษาอังกฤษ บุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
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1.9.3   ผลงานนักเรียน 

ตารางแสดงผลงานนักเรียนในด้านต่าง ๆ  ในปีการศึกษา 2556 

ผลงานด้านวชิาการ 

 

ชื่อ-นามสกุล ระดับผลงาน ผลการแข่งขันทางวิชาการ

ด.ช.ชยุตม์ อาจอํานวยวิภาส (21208, ป.6/2) ประเทศ
เหรียญเงิน วิทยาศาสตร์ โครงการอัจฉริยภาพทาง

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจําปี พ.ศ. 2556

ด.ช.พิชญะ เรืองเวชวรชัย (21057, ป.6/2) ประเทศ
เหรียญทองแดง วิทยาศาสตร์ โครงการอัจฉริยภาพทาง

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจําปี พ.ศ. 2556

เหรียญทอง การสอบแข่งขันทางวิชาการ  (รอบแรก)

ระดับเขตพื้นที่ วิชาคณิตศาสตร์  ระดับประถมศึกษา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร

ด.ช. พชร  บุญสร้างสุข (21104, ป.6A) เหรียญเงิน การสอบแข่งขันทางวิชาการ  (รอบแรก)

ด.ช. พิชญะ  เรืองเวชวรชัย (21057, ป.6/2) ระดับเขตพื้นที่ วิชาคณิตศาสตร์  ระดับประถมศึกษา

ด.ช. ธัชพันธุ์  เสริมศรีสุวรรณ (21170, ป.5/1) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร

ด.ช. พงศกร  อิสระวิภาต  (21238, ป.6/1) เหรียญทองแดง การสอบแข่งขันทางวิชาการ (รอบแรก)

ด.ช.ณัฐพล   อรรควัฒน์ (21278, ป.6/7) ระดับพื้นที่ วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร

สอบผ่านการคัดเลือก  เข้าโครงการส่งเสริมโอลิมปิก

วิชาการ พัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา (สอวน.)

ด.ช.ชยุตม ์ อาจอํานวยวิภาส (21208, ป.6/2) เหรียญทอง การแข่งขันทางวิชาการวิทยาศาสตร์

ด.ช.บุรชัย  หงส์ประภัศร (21134, ป.6/1) ระดับนานาชาติ  ประจําปีการศึกษา 2556

ด.ช.อดิศร  วชิรานันท์ (21164, ป.6/1) (รอบระดับประเทศ)

ด.ช.ณัฐพนธ์    หวู  (21057, ป.6/2) เหรียญเงิน  การแข่งขันทางวิชาการวิทยาศาสตร์

ด.ช.ประวิทย์  แสงทอง (21119, ป.6/3) ระดับนานาชาติ  ประจําปีการศึกษา 2556

(รอบระดับประเทศ)

ด.ญ.แพรพลอย  สุพพัตศาสตร์ (22273, ป.5/1) เหรียญทองแดง การแข่งขันทางวิชาการวิทยาศาสตร์

ด.ช.ภูริณัฐ  พรมรักษ์ (21205, ป.6/5) ระดับนานาชาติ  ประจําปีการศึกษา 2556

(รอบระดับประเทศ)

ด.ช.ปรัชญา  พาหุโยธินคุณา (22028, ป.6/1) เขต

เขต

เขต

นาย วิศรุจน์ ต. รุ่งเรือง (18150, ม.6/1) ประเทศ

ประเทศ

ประเทศ

ประเทศ
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ชื่อ-นามสกุล ระดับผลงาน ผลการแข่งขันทางวิชาการ

ด.ช. กฤติน  ฉายประเสริฐ (21305, ป.6/2) รางวัลชมเชย การแข่งขันทางวิชาการวิทยาศาสตร์

ด.ช. ณัฐนนท์  เรืองรัตนเมธี (21947, ป.5/3) ระดับนานาชาติ  ประจําปีการศึกษา 2556

ด.ช. รชต    ประกายรุ้งทอง (22594, ป.5/2) (รอบระดับประเทศ)

ด.ช.จิร   จารุบูรณศักดิ�  (21222, ป.6/1)

ด.ช.ภัทรชนน   อัครกิจวิรุฬห์ (23124,  ป.6/1)

ด.ช.พิชญะ    เรืองเวชวรชัย (21057,  ป.6/2)

ด.ช.ณัฐพนธ์    หวู  (21057,  ป.6/2)

ด.ช. ชยุตม์    อาจอํานวยวิภาส (21208,  ป.6/2)

ด.ช.วงศ์วนิช   วิไลพรรัตนา (21091, ป.6/3)

ด.ช.สุกรินทร์   ไชยานนท์ (21342, ป.6/4)

ด.ญ.ศรุตยา   เพ็ญสวัสดิ� (24066, ป.6/4)

ด.ช.ทิชางค์กร   พรมลี (24083, ป.6/4)

ด.ช.ณัฏฐพร    ฮึงวัฒนากุล  (24084, ป.6/5)

ด.ช.ณัฐพล   อรรควัฒน์ (21278, ป.6/7)

ด.ช.คณาไกร   มหกิจพลัช (21073, ป.6A)

ด.ช.พชร   บุญสร้างสุข (21104,  ป.6A)

ด.ช.วรเจตน์ วิไลวงษ์ (21303, ป.6B)

ด.ช. ชิตานนท์   ชํานาญวิทยานนท์  (21075, ป.6/5) ประเทศ สอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ได้ 100 คะแนนเต็ม

นายปฏิภาณ ศรีศิริรัตน์  (21691, ม.6/1) สอบเข้าคณะแพทยศาสตร์  ประจําปีา 2557

นายณัฐสิทธิ� ตระการศรีสุนันท์  (21411, ม.6A) -มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ (กสพท.)

นายธเนศ เอกธนาพร (20258, ม.6/3) -มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ (กสพท.)

นายยศวณิช ชุติพันธ์สิริกุล  (17532, ม.6/3) -มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ (กสพท.)

สอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ได้ 100 คะแนนเต็ม

ประเทศ

ประเทศ

ประเทศ
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ชื่อ-นามสกุล ระดับผลงาน ผลการแข่งขันทางวิชาการ

นายทนุธรรม สมบูรณ์โชคพิศาล (21494, ม.6/1) -มหาวิทยาลัยบูรพา (รับตรง)

นายภาคภูมิ นิลประภา (20114, ม.6A) สอบเข้าคณะทันแพทย์ศาสตร์ ประจําปี 2557

นายสหรัฐ จงรุ่งสําราญ (17724, ม.6/4) -มหาวิทยาลัยมหิดล (กสพท.)

นายสุวัฒน์ พลสง่า  (17491, ม.6/1) -มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กสพท.)

-มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (รับตรง)

-มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น (รับตรง)

นายนวฤกษ์  แก้วภักดี (24207, ม.6/B) ชนะเลิศ การแข่งขัน Word Up ประเภทเดี่ยว และประเภท

นายพุฒิ  ศรีกุศลานุกูล (17660, ม.6 A) ทีม จากรายการ  Blackmores Omega Memo English Quiz

นายชนัญญา  พุ่มประดับ (21360, ม.6 A) Show 2013  วันที่ 25 – 26 พฤษภาคม 2556

ด.ช.อดิศร  วชิรานันท์ (21164, ป.6/1) ประเทศ

 รางวัลชมเชย จากการแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ 

ครั้งที่ 8 รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน Spelling Bees พิพิธ

ทัศนา 5 ทศวรรษ ศรีวิกรม์ และชนะเลิศ I.Q.Word Up 

ระดับประถมศึกษาตอนปลาย รายการไซเบอร์ดิกครอสเวิร์ด

เกมเยาวชนนานาชาติ ครั้งที่ 25 ปี 2556

ด.ช.ปุญญพัฒน์  ศรีรอด (23729, ป.3/4)

ด.ญ.สาธนี  เอี่ยวสกุลรัตน์ (23882, ป.3/4)

ด.ช.จิร  จารุบูรณศักดิ� (21222, ป.6/1)

ด.ช.กวิน  คงคอน (19376, ม.3/7)

ด.ช.เมทิศ  บุญยฤทธิ� (19254, ม.3/6)

ด.ช.ยี่สุ่น  ภู่มาลี (25142, ม.2/8) โรงเรียน

ชนะเลิศ จากการแข่งขันซูโดกุ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

รายการพิพิธทัศนา 5 ทศวรรษ ศรีวิกรม์ และนิทรรศการ

วิชาการของ ร.ร. กสิณธรอาคาเดมี่

นายปิยทัศน์ ชลชาติ (17619, ม.6/4)

นายจิรภัทร อัศวชัยพร  (18339, ม.5/4)

ประเทศ

ทั่วไป

นายธนวุฒิ    ติรนาควิทย์   (17605, ม.6/4)
ทั่วไป

สอบเข้าคณะเภสัชศาสตร์ ประจําปี 2557มหาวิทยาลัย

ศิลปากร (รับตรง)

โรงเรียน
ชนะเลิศ จากการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ ในกิจกรรม

นิทรรศการวิชาการของโรงเรียนกสินธร อาคารเดมี่

ประเทศ
ผ่านเข้าค่ายชีววิทยาโอลิมปิค สอวน . ค่ายที่ 1 รุ่นที่ 14 ปี

การศึกษา 2556
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ชื่อ-นามสกุล ระดับผลงาน ผลการแข่งขันทางวิชาการ

นายนวฤกษ์ แก้วภักดี (24207, ม.6/B) ทั่วไป
ชนะเลิศ การประกวดเรียงความภาษาอังกฤษ จากสถาบัน 

AUA ปีการศึกษา 2556

ด.ช.ปุรเชษฐ์  โสภณดํารงศิริ (21190, ป.6/4)

ด.ช.วศินธร  โกสัลล์วัฒนา (20768, ม.3/3)

ด.ช.ศุภากร  จาง (21458, ม.3/3)

ด.ญ.ปภาดา  ปุจฉาการ (23866, ป.3/4) ประเทศ

 รางวัลชมเชย จากการแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ 

ครั้งที่ 10 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

 สยามบรมราชกุมารี วันที่ 7 กันยายน 2556 ณ โรงเรียนสันติ

ราษฎร์วิทยาลัย

ด.ช.ปุญญพัฒน์  ศรีรอด (23729, ป.3/4)

ด.ญ.สาธนี  เอี่ยวสกุลรัตน์ (23882, ป.3/4)

ด.ช.จิร  จารุบูรณศักดิ� (21222, ป.6/1)

ด.ช.กวิน  คงคอน (19376, ม.3/7)

ด.ช.เมทิศ  บุญยฤทธิ� (19254, ม.3/6)

นายณัฐชนนท์  อะนะเทพ (18888, ม.4/1)

ด.ญ. ธัญชนก ม่วงศิริ (23691, ป.1/8)

ด.ช.พงษกฤต กวยานนท์ (23694, ป.1/1)

ด.ญ. บงกช กิตติศรีปัญญา (23708, ป.1/7)

ด.ญ. ปุณณดา วัฒนพันธ์ (23777, ป.1/8)

ด.ญ. กัญญารัตน์ เจริญกุล (22780, ป.2/5)

ด.ญ. ณัฐชานันท์ วังวิวัฒน์เดชา (21779, ป.3/4)

ด.ช.จิร จารุบูรณศักดิ� (21222, ป.4/1)

ด.ช.วิชญ์ภาส ตรีประเสริฐสุข (20536, ป.5/3)

ด.ช. ศรพรหม เพ็งรักษา (19904, ป.6/1)

ด.ช. ภูริเชษฐ์ รัชนกุล (19423, ม.1/3)

ด.ช. พรรษวัตร เอกรัชดากร (23517, ม.2/6)

ด.ญ สรัลพร โปร่งวิทยากร (22299, ม.3/4)

โรงเรียน
ชนะเลิศ จากการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการระดับ ใน

กิจกรรมนิทรรศการวิชาการของโรงเรียนกสินธร อาคารเดมี่

โรงเรียน
ชนะเลิศ จากการแข่งขัน Crossword ณ โรงเรียนกสิธรอาคา

เดมี่ วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2556

มูลนิธิฯ
คะแนนยอดเยี่ยมในวิชาภาษาไทย เฉลี่ยสองภาคเรียน 80%

 ขึ้นไป ได้รับทุนการศึกษาจาก มูลนิธิบราเดอร์ฮีแลร์
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ชื่อ-นามสกุล ระดับผลงาน ผลการแข่งขันทางวิชาการ

นายจักรชลัช อยู่พัฒนะวงศ์ (17524, ม.4/4)

นายวรทย์ ปัญสุวรรณวงศ์ (16949, ม.5/4)

นายภัทรดนัย วิมไตรเมต (16040, ม.6/4)

ด.ช.ยี่สุ่น  ภู่มาลี (25142, ม.2/8)

โรงเรียน

ชนะเลิศ จากการแข่งขันซูโดกุ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 

ประเภททีม ในกิจกรรมนิทรรศการวิชาการของโรงเรียน

กสินธร อาคารเดมี่

ด.ช.ปุรเชษฐ์  โสภณดํารงศิริ (21190, ป.6/4)

ด.ช.วศินธร  โกสัลล์วัฒนา (20768, ม.3/3)

นายศุภากร  จาง (21458, ม.3/3)

นายศุภากร จาง (21485, ม.3/3)

นายคฑาเพชร  เพชรศรี (23123, ม.3/3)

ด.ช.พชรดนัย  สงเจริญ (24226, ม.3/3)

ด.ช.วงศธร  เอิบอุทัย (26200, ป.6/4)

ด.ช.เอกวุฒิ  อิงคนันท์ (21052, ป.6/4)

ด.ช.ปุรเชษฐ์  โสภณธํารงศิริ (21190, ป.6/4)

ด.ช.ภาณุพงศ์  ศิริสุขวัฒนา (21157, ป.6/4)

ด.ช.ปรารถนา  ปานเจริญ (24453, ป.6/4)

ด.ญ.วรัญญา  พนาภาส (24079, ป.6/4)

ด.ช.ศุภวุฒิ  ชูทวด (24337, ม.3/3)

ด.ช.เพิ่มพูน  กิตตสุข (22604, ม.3/6)

ด.ช.กิตติพศ  ระฆังทอง (28849, ม.3/8)

นายกฤษดา  สุนทรวุฒิไกร (18207, ป.5/1)

ประเทศ

ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขัน Crossword ในรายการ

 ไซเบอร์ดิกคอร์สเวิร์ด เกมเยาวชนนานาชาติ ครั้งที่ 25 

ประจําปี 2556

มูลนิธิฯ
คะแนนยอดเยี่ยมในวิชาภาษาไทย เฉลี่ยสองภาคเรียน 80%

 ขึ้นไป ได้รับทุนการศึกษาจาก มูลนิธิบราเดอร์ฮีแลร์

โรงเรียน
ชนะเลิศ จากการแข่งขัน Crossword ณ โรงเรียนกสิธรอาคา

เดมี่ วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2556

โรงเรียน

ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภททีมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

จากการแข่งขันจรวดขวดนํ้า ในงานวันวิชาการโรงเรียน

อัสสัมชัญพาณิชยการ

โรงเรียน

ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันการแสดงละคร

ประกอบการเล่านิทานพื้นบ้าน ทักษะทางวิชาการเนื่องใน

โอกาศครบรอบ ๕๐ ปี โรงเรียนศรีวิกรม์

โรงเรียน
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภท Friendship จากการแข่งขัน 

Standard Rating &Friendship Game ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ
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ชื่อ-นามสกุล ระดับผลงาน ผลการแข่งขันทางวิชาการ

ด.ญ.กวิสรา ทรายแก้ว  (25409, ป.6B)

ด.ญ. จิตราพร นิสากรสิทธิ� (22461, ม.2B)

ด.ญ.  ปภาดา  ปุจฉาการ  (23866, ป.3/4)   

ด.ช.  ณฐกร    ชัยเดชาภินันท์   (23810, ป.3/3 ) 

ด.ช.  ปุณณวิช    ธุวจิตต ์     (22654, ป.4B )    

ด.ช. ณัฐนนท์      เรืองรัตนเมธ ี  (21947, ป.5/3)    

ด.ช. ชิตานนท์  ชํานาญวิทยานนท์ (21075, ป.6/3)  

ด.ช.  ปุณณวิช    ธุวจิตต ์     (22654, ป.4B )    

ด.ช.  พัฐธนนท์    พัฒนาการวิจิตร (22710,ป.4/1)  

ด.ช. วริศ           ลัภนะฐิติ     (21862, ป.5/1 )  

ด.ช.  คณาไกร       มหกิจพลัช  (21073, ป.6A  )   

ด.ช.  ธนภัทร  สถิรวิกรานต ์ (23749, ป.3/1 ) 

ด.ช.  ปุริมพล    ตั้งตระการกูล    (22863, ป.4/3 )   

ด.ญ.  ณัฐชานันท์  วังวิวัฒน์เดชา  (21779,  ป.5/3)  

ด.ช.  ชวินโรจน ์  วิจิตเทอดธรรม  (21168, ป.6/7)  

เขต

อันดับ 2 ของเขตบางแค  ในการทดสอบความสามารถทาง

วิชาการ ( PRE –ประถมศึกษา) ประเภทคะแนนรวม               

   (5 วิชาแรก) ของแต่ละระดับชั้น (ป.4, ป.5,ป.6)                   

จัดโดยชมรมบัณฑิตแนะแนว

เขต

อันดับ 3 ของเขตบางแค  ในการทดสอบความสามารถทาง

วิชาการ ( PRE –ประถมศึกษา) ประเภทคะแนนรวม               

  (5 วิชาแรก) ของแต่ละระดับชั้น (ป.3, ป.4, ป.5,ป.6)             

 จัดโดยชมรมบัณฑิตแนะแนว

ทั่วไป
ชนะเลิศ  การประกวดเรียงความระดับประถม และระดับ

มัธยมต้น  ในหัวข้อ "วัฒนธรรมอาเซียน โดดเด่นไม่แพ้ใคร

 

เขต

อันดับ 1 ของเขตบางแค  ในการทดสอบความสามารถทาง

วิชาการ ( PRE –ประถมศึกษา) ประเภทคะแนนรวม               

 (5 วิชาแรก) ของแต่ละระดับชั้น (ป.3, ป.4, ป.5,ป.6)           

จัดโดยชมรมบัณฑิตแนะแนว
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แสดงผลงานนักเรียนด้านศิลปะ ในปีการศึกษา 2556 

 

 

ชื่อ-นามสกุล ระดับผลงาน ผลการแข่งขันด้านศิลปะ

ประเทศ ชนะเลิศ จากการแข่งขันวาดภาพสัปดาห์วิทยาศาสตร์ เมื่อ 

วันที่ 16 กรกฎาคม ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ประเทศ ชนะเลิศ การแข่งขันการวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์

  เมื่อวันที่ 19-22 ตุลาคม 2556

ด.ญ.ศิวนันท์  ตระกูลเวียง (24135, ม.3/5) โรงเรียน

ชนะเลิศ จากการวาดภาพระบายสีชอล์ก นํ้ามัน หัวข้อ “นํ้า

จัดการได้เกษตรไทยยั่งยืน” วันที่ 29 สิงหาคม 2556 ณ คณะ

เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นายวิฑูรย์  เนียมนาค (20996, ม.4/5) ประเทศ

รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ   สาขาศิลปะและ

วัฒนธรรม ประจําปีการศึกษา 2556 รับพระราชทานเกียรติ

บัตรรางวัลเด็ก และเยาวชนดีเด่น จากสมเด็จพระบรมโอรส

สาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร

ประเทศ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  โล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร 

จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพทรัยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม จากการประกวดวาดภาพระบายสี โครงการภูมิ

รักษ์ พิทักษ์แม่นํ้า เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ� 

พระบรมราชินีนาถ 81 พรรษา

ประเทศ

ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ  จากการแข่งขัน ศิลป์

สร้างสรรค์ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ระดับ

พื้นที่การศึกษาปีการศึกษา 2556

นายนัทธพงศ์  ทรัพย์ส่งแสง (18351, ม.5/8)

นางสาววรินทร  ภักดีบุญญานุกูล (25379, ม.5/8)

นางสาวมีนา  สารทรานุวัฒน์ (22382, ม.5/8)

นางสาวอมลรดา  อิทธาถิรุธ (23450, ม.4/4) โรงเรียน

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากการแข่งขันวาดภาพการ์ตูนช่อง 

 ในงานนิทรรศการวิชาการก้าวสู่อาเซียน ปีการศึกษา 2556

นางสาวอัญมณี  หล่อประสงค์สุข (23466, ม.4/8) โรงเรียน

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากการแข่งขันวาดภาพการ์ตูน

ช่อง  ในงานนิทรรศการวิชาการก้าวสู่อาเซียน ปีการศึกษา 

2556

ด.ช.ภูมิพัฒน์  วรรธนะศิริกุล (19399, ม.3/1)

นางสาวสิรินธรณ์  ขัดหวีแก้ว (25213, ม.5/1)

โรงเรียน

ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากการแข่งขันประติมากรรม 

ลอยตัว ประเภททีม 3 คน  ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ครั้งที่ 63 ระดับพื้นที่การศึกษาปีการศึกษา 2556
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แสดงผลงานนักเรียนด้านดนตรี  ปีการศึกษา 2556 

 

 

ชื่อ-สกุล ประเภท ผลงานระดับ ผลการแข่งขัน

ด.ช.กิตติธัช ไกรวุฒิวงค์ (24480, ม.3/6)  สแต็ค โลก
 เหรียญทอง  และ เหรียญเงิน การแข่งขันสแต็คชิงแชมโลก

  และแสต็คชิงแชมป์เอเชีย  รุ่นอายุไม่เกิน 13-14 ปี ชาย

นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จํานวน 9 คน เป็น

นักกีฬาแสต็ค เยาวชนทีมชาติไทยไปร่วมครั้งแข่งกีฬา

แสต็คชิงแชมป์โลก ที่ประเทศเกาหลี   โดยมีประเทศเข้า

ร่วมแข่งขันจํานวน 18 ประเทศ  ในวันที่ 26-27 เมษายน 

2557   ประกอบด้วย

ได้รับรางวัล 8 เหรียญทอง 9 เหรียญเงิน 11 เหรียญ

ทองแดง รวม 28 เหรียญ และครองถ้วยอันดับที่ 1 และที3่ 

ของโลกประเภทคู่ และครองถ้วยอันดับที่ 1 ของโลก 

ประเภททีม Head To Head Cycle

ด.ช.กิตติธัช ไกรวุฒิวงศ์ (22480, ม.3/6) -2 เหรียญทอง

ด.ช.ปัณณวิชญ์ เฉลิมเลิศปัญญา (25034, ป.2/2) -3 เหรียญทอง, 2 เงิน, 1 ทองแดง

ด.ญ.รินรดา บุญลือลักษณ์ (22165, ป.5/5) -1 เหรียญทอง, 2 ทองแดง

ด.ญ.ธนิดา ม่วงมี (24654, ป.5/3) -1 เหรียญทอง,2 เงิน, 1 ทองแดง

ด.ช.ภูกิจ ธนกรภัทรพงศ์ (24053, ป.3/5) -2 เหรียญเงิน , 2 ทองแดง

ด.ช.ภูริวัฒน์ฟลอเรส (23936, ป.3/2) -2 ทองแดง

ด.ญ.วรัทยา เชี่ยวชาญโชคชัย (23804, ป.3/2) -1 ทองแดง

ด.ญ.ภัทรียา พัฒนาพรชัย (25824, ป.1/1) -1 ทองแดง

ด.ญ.วรัทยา ตั้งมงคลไพบูลย์ (25592, ป.1/5)

ทั่วไป

ชนะเลิศ  การแข่งขันแบดมินตันรายการ “SCG Junior 

Badminton Championships 2013 ครั้งที่ 33 รอบชิงชนะเลิศ

เยาวชนไทย”

ทั่วไป

ชนะเลิศ  ประเภทชายคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี จากการ

แข่งขันแบดมินตัน รายการ “CU OPEN 2013 Inspired by 

Thai PBS”

ประเทศ

ชนะเลิศ  ประเภททีมชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี จากการ

แข่งขันแบดมินตันรายการ “กีฬานักเรียนกรมพลศึกษา 

ประจําปี 2556”

ทั่วไป

ชนะเลิศ  ประเภทหญิงเดี่ยวและหญิงคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี

 จากการแข่งขันแบดมินตัน รายการ “CU OPEN 2013 

Inspired by Thai PBS”

ทั่วไป

ชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยว  รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม  และ

รางวัลชนะเลิศ ประเภทหญิงคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี การ

แข่งขันกีฬารายการ “ กีฬานักเรียนชิงถ้วยบัญชาการทหาร

อากาศ ครั้งที่ 42 ประจําปี  2556”

แสต็ค โลก

นายกฤษ  ตันติอนันท์กุล (19521, ม.5/8) แบดมินตัน

ด.ญ.ภัทรสุดา  ไชยวรรณ (23227, ม.1/7) แบดมินตัน
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แสดงผลงานนักเรียนด้านกีฬา  ปีการศึกษา 2556 

ชื่อ-สกุล ประเภท ผลงานระดับ ผลการแข่งขัน

ด.ช.กิตติธัช ไกรวุฒิวงค์ (24480, ม.3/6)  สแต็ค โลก

 เหรียญทอง  และ เหรียญเงิน การแข่งขันสแต็คชิงแชม

โลก  และแสต็คชิงแชมป์เอเชีย  รุ่นอายุไม่เกิน 13-14 ปี 

ชาย

นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จํานวน 9 คน 

เป็นนักกีฬาแสต็ค เยาวชนทีมชาติไทยไปร่วม

ครั้งแข่งกีฬาแสต็คชิงแชมป์โลก ที่ประเทศ

เกาหลี   โดยมีประเทศเข้าร่วมแข่งขันจํานวน     

18 ประเทศ  ในวันที่ 26 - 27 เมษายน 2557   

ประกอบด้วย

ได้รับรางวัล 8 เหรียญทอง 9 เหรียญเงิน 11 เหรียญ

ทองแดง รวม 28 เหรียญ และครองถ้วยอันดับที่ 1 และที3่

 ของโลกประเภทคู่ และครองถ้วยอันดับที่ 1 ของโลก 

ประเภททีม Head To Head Cycle

ด.ช.กิตติธัช ไกรวุฒิวงศ์ (22480, ม.3/6) -2 เหรียญทอง

ด.ช.ปัณณวิชญ์ เฉลิมเลิศปัญญา (25034, ป.2/2) -3 เหรียญทอง, 2 เงิน, 1 ทองแดง

ด.ญ.รินรดา บุญลือลักษณ์ (22165, ป.5/5) -1 เหรียญทอง, 2 ทองแดง

ด.ญ.ธนิดา ม่วงมี (24654, ป.5/3) -1 เหรียญทอง,2 เงิน, 1 ทองแดง

ด.ช.ภูกิจ ธนกรภัทรพงศ์ (24053, ป.3/5) -2 เหรียญเงิน , 2 ทองแดง

ด.ช.ภูริวัฒน์ฟลอเรส (23936, ป.3/2) -2 ทองแดง

ด.ญ.วรัทยา เชี่ยวชาญโชคชัย (23804, ป.3/2) -1 ทองแดง

ด.ญ.ภัทรียา พัฒนาพรชัย (25824, ป.1/1) -1 ทองแดง

ด.ญ.วรัทยา ตั้งมงคลไพบูลย์ (25592, ป.1/5)

ทั่วไป

ชนะเลิศ  การแข่งขันแบดมินตันรายการ “SCG Junior 

Badminton Championships 2013 ครั้งที่ 33 รอบชิง

ชนะเลิศเยาวชนไทย”

ทั่วไป

ชนะเลิศ  ประเภทชายคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี จากการ

แข่งขันแบดมินตัน รายการ “CU OPEN 2013 Inspired by

 Thai PBS”

ประเทศ

ชนะเลิศ  ประเภททีมชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี จากการ

แข่งขันแบดมินตันรายการ “กีฬานักเรียนกรมพลศึกษา 

ประจําปี 2556”

ทั่วไป

ชนะเลิศ  ประเภทหญิงเดี่ยวและหญิงคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 12 

ปี จากการแข่งขันแบดมินตัน รายการ “CU OPEN 2013 

Inspired by Thai PBS”

ทั่วไป

ชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยว  รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม  

และรางวัลชนะเลิศ ประเภทหญิงคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี 

การแข่งขันกีฬารายการ “ กีฬานักเรียนชิงถ้วยบัญชาการ

ทหารอากาศ ครั้งที่ 42 ประจําปี  2556”

แสต็ค โลก

นายกฤษ  ตันติอนันท์กุล (19521, ม.5/8) แบดมินตัน

ด.ญ.ภัทรสุดา  ไชยวรรณ (23227, ม.1/7) แบดมินตัน
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ชื่อ-สกุล ประเภท ผลงานระดับ ผลการแข่งขัน

ประเทศ
ชนะเลิศ ประเภทชายคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีรายการ “กีฬา

มหานครเกมส์ ประจําปี 2556”

ทั่วไป

ชนะเลิศ  ประเภททีมชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี จากการ

แข่งขันแบดมินตันรายการ “กีฬานักเรียนกรมพลศึกษา 

ประจําปี 2556”

นางสาวมัทนา  เหมรัชตานันต์ (26161, ม.3/4)

นางสาวฤทัยชนก  ไล้สวน (23333, ม.4/6)

ด.ญ.กฤตพร  เจียรธเนศ (21737, ป.5C)

ทั่วไป

ชนะเลิศ  ประเภทชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี จากการ

แข่งขันแบดมินตัน รายการ “CU OPEN 2013 Inspired by

 Thai PBS”  ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ทั่วไป

รางวัลชนะเลิศ ประเภทชายเดี่ยว รางวัลนักกีฬายอด

เยี่ยม  และ ประเภทชายคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 14ปีการแข่งขัน

กีฬารายการ “ กีฬานักเรียนชิงถ้วยบัญชาการทหารอากาศ

 ครั้งที่ 42 ประจําปี  2556”

นาย กิตติพงศ ์ ดํารงจิตต ิ (24582, ม.6/7) แบดมินตัน ประเทศ

ชนะเลิศ  ประเภทชายคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี รายการ “กีฬา

มหานครเกมส์ ประจําปี 2556” ชนะเลิศ ประเภททีมชาย 

รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี จากการแข่งขันแบดมินตันรายการ 

“กีฬานักเรียนกรมพลศึกษา ประจําปี 2556”

ทั่วไป

ชนะเลิศ  ประเภทชายเดี่ยวและชายคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี 

จากการแข่งขันแบดมินตัน รายการ “CU OPEN 2013 

Inspired by Thai PBS” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ทั่วไป

รางวัลชนะเลิศ ประเภทชายคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 16 ป ีการ

แข่งขันกีฬารายการ “ กีฬานักเรียนชิงถ้วยบัญชาการ

ทหารอากาศ ครั้งที่ 42 ประจําปี  2556”

น.ส.ชนนิกานต์  ศิริธนโชต ิ(22208, ม.5/1) แบดมินตัน ทั่วไป

ได้รับรางวัลชนะเลิศ   การแข่งขันกีฬาแบดมินตัน รายการ

 “ กีฬานักเรียนชิงถ้วยบัญชาการทหารอากาศ ครั้งที่ 42 

ประจําปี  2556”

ด.ญ.มัชฌิมา  ผลศรีนาค (24026, ป.3/8)

นายสรวิศ  พิจิตรพลากาศ (25378, ม.5/6)

น.ส.กาญจนาวดี  บุญสมบูรณ์ (25064, ม.5/5)

ทั่วไป

ชนะเลิศ  การแข่งขันแบดมินตัน รายการ “CU OPEN 2013

 Inspired by Thai PBS”  ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ด.ช.พชรพล  นิพรรัมย์ (21339, ม.3/5) แบดมินตัน

นายสิรวิชญ์  สุหฤทดํารง (21437, ม.6/6) แบดมินตัน

แบดมินตัน

ด.ช.พีรดนย์  เติมธนะศักดิ์ (25364, ป.5/8) แบดมินตัน

ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทเดี่ยว  รางวัลนักกีฬายอด

เยี่ยม    การแข่งขันกีฬาแบดมินตัน รายการ “ กีฬา

นักเรียนชิงถ้วยบัญชาการทหารอากาศ ครั้งที่ 42 ประจําปี 

 2556”

แบดมินตัน ทั่วไป
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ชื่อ-สกุล ประเภท ผลงานระดับ ผลการแข่งขัน

นายทักษ์ดนัย  บุญรอด (21451, ม.6/7)

นายณภัทร  ชุณหจินดา (25361, ม.5/6)

ด.ช.กฤตานนท์   คําเภา  (20493, ม.1/6) ว่ายนํ้า ทั่วไป

ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากการแข่งขันว่ายนํ้า

เทิดพระเกียรติ โรงเรียนเตรียมทหาร แชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่

 12 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม

ราชินีนารถ

ด.ช.สรวิชญ์    พงษ์บุบผา (20015, ม.2/2) ว่ายนํ้า ทั่วไป

ได้รับรางวัล 1 เหรียญทอง   4  เหรียญเงิน  1 เหรียญ

ทองแดง และได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศประเภทคะแนน

รวมบุคคล อันดับที่ 2 จากการแข่งขันว่ายนํ้า

เทิดพระเกียรติ โรงเรียนเตรียมทหาร แชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่

 12 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม

ราชินีนารถ

ด.ช.ชนกชน  ยิ่งธนนันต์  (19988, ม.2/7) ว่ายนํ้า ทั่วไป

ได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันว่ายนํ้า

เทิดพระเกียรติ โรงเรียนเตรียมทหาร แชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่

 12 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม

ราชินีนารถ

ด.ช.ปุญชรัสมิ�  พรรณประสาธน์ (23092, ป.4/7) ว่ายนํ้า ทั่วไป ได้รับรางวัลถ้วยคะแนนรวมรางวัลเหรียญเงิน  ประเภท

บุคคล 9 ปี ชาย จากการแข่งขันว่ายนํ้าบอสโกพิทักษ์ 

แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 9

ด.ช.ธัญพิสิษฐ์  สินไพศาลทรัพย์ (22748, ป.4/4) ว่ายนํ้า ประเทศ

ได้รับรางวัล 1 เหรียญทอง   1 เหรียญทองแดง   และ 2 

เหรียญเงินประเภทผลัดฟรีสไตล์ 4x50 และผลัดผสม 

4x50 รุ่นอายุ 12 ปีชาย จากการแข่งขันว่ายนํ้ากีฬา

นักเรียนทหารอากาศ ประจําปี 2556

ด.ช.กณิศ  ธัมพาณิชย์สกุล  (22048, ป.5A) ว่ายนํ้า ทั่วไป

 รางวัล 4 เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน    1 เหรียญทองแดง 

ได้รับถ้วยรางวัลคะแนนรวมยอดเยี่ยมอันดับ 1   และ 2 

เหรียญเงินประเภทท่าผลัดฟรีสไตส4์x50  ผลัดผสม 4x50

 รุ่นอายุ 10 ปีชายจากการแข่งขันว่ายนํ้ากีฬานักเรียน

ทหารอากาศ ประจําปี 2556

แบดมินตัน ทั่วไป

ชนะเลิศ  ประเภททีมชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี จากการ

แข่งขันแบดมินตันรายการ “กีฬานักเรียนกรมพลศึกษา 

ประจําปี 2556”

ด.ญ.วรสุดา  อรรถวรเดช (23160, ม.2B) หมากรุก โลก

ได้รับคัดเลือกให้เป็นนักกีฬา หมากรุกสากลทีมชาติไทย

ไปแข่งขันหมากรุกสากลในรายการ 4
th

 Asian Indoor &

Martial Arts Games Incheon 2013 ณ ประเทศสาธารณรัฐ

เกาหลี
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ชื่อ-สกุล ประเภท ผลงานระดับ ผลการแข่งขัน

ทั่วไป

 รางวัล 1 เหรียญทอง  3 เหรียญทอง และได้รับถ้วย

รางวัลชนะเลิศประเภทคะแนนรวมบุคคล อันดับที่ 2 

จากการแข่งขันว่ายนํ้าเทิดพระเกียรติ โรงเรียนเตรียม

ทหาร แชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ 12 ชิงถ้วยพระราชทาน 

ทั่วไป

ชนะเลิศอันดับ  1 พร้อม เดี่ยวผสม 200 เมตร จากการ

แข่งขันว่ายนํ้า “เดี่ยวผสม ทรูวิชั่นส์ – ซันโว สวิมมิ่ง ไทย

แลนด์ 2013”  

ทั่วไป

 รางวัล 6  เหรียญทอง1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง 

และ  รับถ้วยรางวัลชนะเลิศประเภทบุคคล อันดับที่ 1 

จากการแข่งขันว่ายนํ้า ACT Swimming Championship 

2013

ประเทศ

ชนะเลิศรายการว่ายนํ้าชิงแชมป์ประเทศไทย  ชนะเลิศ

คะแนนรวมยอดเยี่ยมประเภทบุคคล 11 ปีชาย  3  

เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน  1 เหรียญทองแดง

ด.ญ.ชญาภา  ป้านสุวรรณ ( 24978, ป.2/1) ว่ายนํ้า ทั่วไป

ได้รับรางวัล 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน  1 เหรียญ

ทองแดง  และ ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศประเภทบุคคล 

อันดับที่ 3 จากการแข่งขันว่ายนํ้า ACT Swimming 

Championship 2013

 ด.ญ.จิรัชญา   สีโท (22997,  ป.4/6) ว่ายนํ้า ทั่วไป

ได้รับรางวัล 2 เหรียญทองจากการแข่งขันว่ายนํ้า

เทิดพระเกียรติ โรงเรียนเตรียมทหาร แชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่

 12 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม

ราชินีนารถ

ด.ญ.รินรดา  บุญลือลักษณ์ (22165, ป.5/5)

ด.ช.วรินทร์  จิตตขจรเกียรติ (21181, ป.6/2)

ด.ช.สุรชัช แสงไกรรุ่งโรจน์ (21291, ป.6/7)

ด.ช.พิสิษฐ์  ใจเสรี (21885, ป.5/5)

ด.ช.กณิศ  ธัมพาณิชย์สกุล  (22048, ป.5A) ว่ายนํ้า

สแต็ค โรงเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากการแข่งขันกีฬาสแต็ควัน

วิชาการสัมพันธ์ ชิงถ้วย นายสนธิยา คุณปลื้ม 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 13 กันยายน

 56
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ชื่อ-สกุล ประเภท ผลงานระดับ ผลการแข่งขัน

ด.ญ.ธนิดา  ม่วงมี (24654, ป.2/3 )

ด.ญ.วรัทยา  เชี่ยวชาญโชคชัย (23804, ป.3/2)

ด.ช.ภูริวัฒน์  ฟลอเรส (23936, ป.3/2)

ด.ญ.เพ็ญกวิน  อัศววงษ์สันติ (23753, ป.3/2)

ด.ช.ภาสกร  ชาติสุวรรณ (22189, ป.3/2)

ด.ช.ภูกิจ  ธนกรภัทรพงศ์ (24053, ป.3/5)

ด.ญ.ธันยา  ศิริวงษ์ (22894, ป.4/2)

ด.ช.เศรษฐรุจ   สินธนวานุวัฒน์ (22918, ป.4/7)

ด.ช.ธนโชติ  อ่อนละมูล (22725, ป.4/2)

ด.ช.ณภัทร  ภควัฒนะ (22802, ป.4/2)

ด.ช.วรินทร์  จิตตขจรเกียรติ (21181, ป.6/2)

ด.ช.สุรชัช  แสงไกรรุ่งโรจน์ (21291, ป.6/7)

ด.ญ.รินรดา  บุญลือลักษณ์ (22165, ป.5/5)

ด.ช.กิตติธัช  ไกรวุฒิวงค์ (24480, ม.3/6)

ด.ช.ปัณณวิชญ์  เฉลิมเลิศปัญญา (25034, ป.2/2)

ด.ญ.ธนิดา  ม่วงมี (24654, ป.2/3 )

ด.ช.กิตติธัช  วงศ์ก่อเนื้อ (23825, ป.2/3)

ด.ญ.วรัทยา  เชี่ยวชาญโชคชัย (2380, ป.3/2)

ด.ช.เศรษฐรุจ  สินธนวานุวัฒน์ (22918, ป.4/7)

ด.ช.ธนโชติ  อ่อนละมูล (22725, ป.4/2)

ด.ช.กิตติธัช  ไกรวุฒิวงค์ (24480, ม.3/6)

ด.ช.ปัณณวิชญ์  เฉลิมเลิศปัญญา (25034, ป.2/3)

ด.ช.ธันวิน  นกอยู่ (24874, ป.2/5)

ด.ช.ภูริวัฒน์  ฟลอเรส (23936, ป.3/2)

ด.ช.ภูกิจ  ธนกรภัทรพงศ์ (24053, ป.3/5)

ด.ญ.เพ็ญกวิน  อัศววงษ์สันติ (23753, ป.3/2)

สแต็ค ประเทศ
ชนะเลิศ  3 เหรียญทอง  การแข่งขันกีฬาสแต็คชิงแชมป์

ประเทศไทย    เมื่อวันที่ 29-30 มิถุนายน 2556

สแต็ค สากล
รางวัล 1 เหรียญทอง  2 เหรียญเงิน   การแข่งขันกีฬา 

สแต็คชิงแชมป์เอเชีย ระหว่างวันที่ 12-13 ตุลาคม 2556



Self Assessment Report 2013    

   38 

      

 

 

ชื่อ-สกุล ประเภท ผลงานระดับ ผลการแข่งขัน

ด.ช.ธิติพัทธ์  อภิสิทธิ�อมรกุล (22727, ป.4/2) เทควันโด ทั่วไป

ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากการแข่งขันเทควันโด

ประเภทพุมเซ่ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 10 และได้รับ

รางวัลเหรียญเงิน จากการแข่งขันเทควันโดประเภทพุมเซ่

 “KASETSART UNIVERSITY CHAMPIONSHIP ครั้งที่

 5"

ด.ญ.ปุณิกา  บ้านเกาะ (25330, ป.4/2) เทควันโด ทั่วไป

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากการแข่งขันเทควันโด

ประเภทพุมเซ่ “KASETSART UNIVERSITY 

CHAMPIONSHIP ครั้งที่ 5"

ด.ช.ณัฐพัชร์  วิศรุติวงษ์  (25362, ป.3/1)

ด.ช.ปิยวัฒน์  โล่ห์ชิงชัยฤทธิ� (21918, ป.5/7)

ด.ญ.หทัยทิพย์  แสงศักดิ�ศรี (24540, ม.1/5)

ด.ญ.จิดาภา  เกียรติสุธี (21378, ม.1/8) เทควันโด จังหวัด

เหรียญทอง จากการแข่งขันกีฬาเทควันโด แมทชิงแชมป์

ภาคกลาง TIGER THAI SONG KI YOUNG CUP ครั้งที่ 

9 ณ ศูนย์กีฬาเทศบาลนครนครปฐม (เทศบาล 5)

ด.ช.ธิติพัทธ ์ อภิสิทธิ�อมรกุล (22727, ป.4/2) เทควันโด ทั่วไป

เหรียญทอง ประเภทพุมเซ(่ท่ารํา) การแข่งขันเทควันโด

ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี ครั้งที่ 10  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)

ด.ช.ยุทธพิชัย  เลิศลํ้า (24492, ม.3/8) ฟุตบอล จังหวัด

ได้รับรางวัลนักเตะยอดเยี่ยม  จากการแข่งขันฟุตบอล

นักเรียนกรมพลศึกษา รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ประเภท ก 

ประจําปี 2556

ประเทศ

แชมป์ TOYOTA MASTER CUP รุ่นอายุ 12 ปีเป็น

รายการที่รวบรวมนักเทนนิสที่มีอันดับที่ดีที่สุด 8 อันดับ

แรกในแต่ละรุ่น จากทั่วประเทศ เข้าร่วมชิงชัย

ประเทศ

ได้รับรางวัลชนะเลิศ  จากการแข่งขันเทนนิสเยาวชน 

รายการ ช้าง - ลอนเทนนิสฝีมือพัฒนา ภาคกลาง 

ประเภทชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี

ด.ช.เตชสิทธิ� แก้วปาน (26731, ม2/8) เทนนิส ประเทศ

แชมป์ TOYOTA MASTER CUP รุ่นอายุ 14 ปีเป็น

รายการที่รวบรวมนักเทนนิสที่มีอันดับที่ดีที่สุด 8 อันดับ

แรกในแต่ละรุ่น จากทั่วประเทศ เข้าร่วมชิงชัย

ด.ช.วสุพล มะลิขาว (26732, ป.6/6) เทนนิส

เทควันโด ระดับเขต ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากการแข่งขันเทควันโด

ประเภทพุมเซ่ “KASETSART UNIVERSITY 

CHAMPIONSHIP ครั้งที่ 5”
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ชื่อ-สกุล ประเภท ผลงานระดับ ผลการแข่งขัน

ด.ช.ศิวณัฎฐ์  อุ้ยตยะกุล (26734, ป.3/8) เทนนิส ประเทศ

ได้รับรางวัลรางวัลชนะเลิศ  จากการแข่งขันเทนนิส

เยาวชนนานาชาติ 2014 ประเภทชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 

10 ปี

ด.ช.นภัส  ปัญญาวิภาสวงศ์ (26733, ป.6/6) เทนนิส ประเทศ

ได้รับรางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันเทนนิสเยาวชน รายการ

 ช้าง - ลอนเทนนิสฝีมือพัฒนา ภาคเหนือประเภทชาย

เดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี

จังหวัด

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทเยาวชนหญิง

เดี่ยวอายุไม่เกิน 12 ปี ในการแข่งขันเทนนิส สมุทรสาคร-

ช้างลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ประจําปี 2556 ภาคกลาง 

ครั้งที่ 4

ประเทศ

 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทหญิงเดี่ยว รุ่น

อายุไม่เกิน12 ปีจากการแข่งขันเทนนิสรายการ TOYOTA

 MASTER CUP เป็นรายการที่รวบรวมนักเทนนิสที่มี

อันดับที่ดีที่สุด 8 อันดับแรกในแต่ละรุ่น จากทั่วประเทศ 

นายกิตติรัตน์ เกิดลาภี

ด.ช.เตชสิทธิ� แก้วปาน (26731, ม.2/8)

น.ส.ปริยชนก สุขกันหา ( ,ม.2/8)

เทนนิส สากล
ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันเทนนิส 

ITF Zinternation Tennis Federation) ที่ประเทศเวียดนาม

 ด.ญ.กมลวรรณ กุศลสวัสดิ� (26301, ป.6/7) เทนนิส
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ผลงานนักเรียนด้านกจิกรรมและนันทนาการ ในปีการศึกษา 2556 

 

ชื่อ-นามสกุล ประเภท ระดับผลงาน ผลการแข่งขัน

ด.ช.วรินทร์  จิตตขจรเกียรติ (21181, ป.6/2)
กิจกรรม โรงเรียน

ได้รับเลือกเป็นประธานสภานักเรียน  ระดับ

ประถมศึกษา ประจําปีการศึกษา 2556

นายวริทธิ�  รุ่งพิริยะกุลชัย (18116, ม.5/4)
กิจกรรม โรงเรียน

ได้รับเลือกเป็นประธานสภานักเรียน ระดับ

มัธยมศึกษา ประจําปีการศึกษา 2556

น.ส.พรชดา  เครือคช (23256, ม.4B)
กิจกรรม ประเทศ

ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดมิสทีน 

ไทยแลนด์ 2013 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2556

น.ส.อรภิชา เชี่ยวไพศาลกิจ (22191, ม.5A)
นันทนาการ ประเทศ

ได้รับรางวัล พิธีกรยอดเยี่ยม  จากการ

ประกวดสารคดี ในรายการกบจูเนียร์ ปี 5

ด.ช.มารวย วิรุฬห์เพชร  (24194, ม.3/1)

ด.ช.ธนกร ตันตินีรนาท (19497, ม.3/1)

นายสัจจรวี ลีลาไพบูลย์สกุล (18931, ม.4/7)

นายวสุพล สินชนะชัย (23463, ม.4/1)

นายจิรพัฒน์ เหลืองสุรีย์ (18944, ม.4/1)

นายรังสรร ศรีวรวุฒิชัย (23446, ม.4/5)

นายนุติพงค์ พฤกษ์ศิริ (21688, ม.5/2)

นายวรวิช วนธรรมสุจริต  (17714, ม.6/2)

นายอภินัทธ์ จิรวัฒนาพันธ์  (21475, ม.6/1)

น.ส.อรภิชา เชี่ยวไพศาลกิจ (22191, ม.5B)

ด.ญ.พิชญา วัชโรดมประเสริฐ(24097,ม.3/B)

ด.ช.ศุภกิตติ� อาจสมรรถ (19509, ม.3/1)

ด.ช.ปฏิพล ปุสสวงษ์ (19335, ม.3/1)

ด.ช.อริยธัช ศรีอัมพร (24257, ม.3/6)

ด.ช.กิตติธัช ไกรวุฒิวงศ์ (24480, ม.3/6)

นายพิรกร นุดล  (18113, ม.5/1)

นายชยุต ไกรลาศรัตนศิริ (17682, ม.6/1)

นายทนุธรรม สมบูรณ์โชคพิศาล (21494, ม.6/1)

นายเอกศักดิ�  พันธุ์เรืองสกาว (17739, ม.6/A)

นายเตชณัฐ เติมพินิจธรรม (21431, ม.6/7)

นันทนาการ ประเทศ

ได้รับรางวัลชุมชมไทยยั่งยืน จากการ

ประกวดในรายการกบจูเนียร์ ปี 5 สารคดีเรื่อง 

“สปาเกลือ”  และรางวัลพิธีการยอดเยี่ยม จาก

การทําสารคดีเรื่อง “ธนาคารไข่กุ้ง”
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ชื่อ-นามสกุล ประเภท ระดับผลงาน ผลการแข่งขัน

นายจิรพัฒน์ เหลืองสุรีย์ (18944, ม.4/1)

นายสัจจรวี ลีลาไพบูลย์สกุล (18931, ม.4/7)

นายพิรกร นุดล  (18113, ม.5/1)

นายนุติพงศ์ พฤกษ์ศิริ (21688, ม.5/2)

นายชยุต ไกรลาศรัตนศิริ (17682, ม.6/1)

นายธราทร นามสง่า ( 20837, ม.4/1) นันทนาการ ประเทศ

ได้รับรางวัลชนะเลิศ   ประเภทบุคคลชาย และ

 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภททีม รายการ

แข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 30 (ศรีสะ

เกษเกมส)์ 

นันทนาการ ทั่วไป

ได้รับรางวัล นําเสนอยอดเยี่ยม จากการ

ส่งผลงานสารคดีเชิงข่าว เข้าประกวดใน

รายการ Panasonic KWN Thailand 2013
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ตารางแสดงผลงานนักเรียนด้านกจิกรรมและนันทนาการ ปีการศึกษา 2556 

ผลงานของสถาบัน บุคลากร ของนักเรียนที่ได้รับรางวลั 

และรางวลัที่ได้รับจากการแข่งขันของผู้เรียน ประจาํปีการศึกษา 2556 

 

 

- ผลงานด้านอืน่ ๆ ของนักเรียน 

รางวลับุคคลดีเด่นส่งเสริมมาตรฐานตา้นส่ิงเสพติด (TRC.VB Harm Prevntion)  ระดบันกัเรียนแกนนาํ  

ประจาํปีการศึกษา 2556    จากสาํนกังานอาสากาชาด สภากาชาดไทย   

1. นายวริทธ์ิ รุ่งพิริยะกลุชยั (18116, ม.5/4)      11. นางสาวพนัธิตรา เปล่งฉวี (22643,ม.5/4) 

2. นางสาวนรินทิพย ์เง่อสวสัด์ิ (22376, ม5/1)      12. นางสาวกญัจณ์พิมพ ์เครือมาศ (22435,ม.5/5) 

3. นายกรมิษฐ ์เจนจิรวฒัน ์(18172, ม.5/1)      13. นางสาวอภิสรา บวรสุทธิมนตรี (22310, ม.5/1)  

4. นางสาวมีนา สาทรานุวฒัน ์(22382, ม.5/8)       14. นายภทัรภทัร์ พละวฒัน ์(21440, ม.6/8) 

5. นางสาวเกวลี จนัทเลิศนภากร (22432, ม.5/5)    15. นายณฏัฐะพงศ ์อมรภกัดีเจริญ (17592, ม.6/8) 

6. นางสาวพรพณิช พชระสมบูรณ์(25183, ม.5/2)  16. นายธิรายทุธ์ ธนกิจรุ่งธีรสิน (21027, ม.6/8) 

7. นางสาวสุชานรี คงพลู (22473, ม.5/1)       17. นายณฏัฐพล ตรียาภรณ์พนัธ์ (17675, ม.6/8) 

8. นางสาวอนิสา ภู่โพลง้ (22482, ม.5/3)       18. นายอติชาติ จตุัพร (17833, ม.6/6) 

9. นางสาววิสสุตา เชวงภกัดีเวทย ์(22306, ม 5/4)   19. นายชยัคุปต ์ วงศอ์กนิษฐ ์(18996, ม.4/4) 

10. นางสาวพชัรินทร์ จินดาวรวตั (22309, ม.5/4)      20. นางสาวนภสัสร เชยเกษ (23478, ม.4/6) 

รางวลัเดก็และเยาวชนดีเด่นดา้นคุณธรรมและจริยธรรม จากสภาสตรีและสงัคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย 

- ด.ญ.ปวริศรา    เชิงรู้  เลขประจาํตวั 24347  นกัเรียนระดบัชั้น ม.3 

             ท่ีมาข้อมูล: ฝ่ายกิจการนักเรียน 

ระดับผลงาน

ผลงาน

ผลงานสถาบัน 13 20 8 2 9 52

ผลงานของบุคลากร 2 3 2 1 8

ผลงานผู้เรียน 12 3 15

   *ชนะเลิศ 13 45 2 60 24 144

   *รองชนะเลิศอันดับ 1 20 38 2 40 14 114

   *รองชนะเลิศอันดับ 2 9 37 3 61 8 118

   *ชมเชย 2 2

รวมทั้งสิ้น 57 157 7 174 48 10 453

รวมทั้งสิ้น

รางวัลจากการแข่งขัน :-

สากล ประเทศ ภูมิภาค จังหวัด โรงเรียน มูลนิธิฯ
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บทที ่2 

แผนพฒันาคุณภาพการศึกษาประจําปี 

 

 ในการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี ตามแผนพฒันาโรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี ระยะ

ท่ี 4 พ.ศ. 2555-2559    ไดก้าํหนดวิสยัทศัน ์ พนัธกิจ เป้าหมาย  ยุทธศาสตร์และตวัช้ีวดัความสาํเร็จ โดยมี งาน/โครงการ

และกิจกรรม ท่ีดาํเนินการในปีการศึกษา 2556   เพ่ือใหบ้รรลุตามเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้ ดงัน้ี 
 

สรุปผลการดาํเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนอสัสัมชัญธนบุรี    ประจาํปีการศึกษา 2556 

เป้าหมาย ตวัช้ีวดัความสําเร็จ 

สภาพความสําเร็จ 

ปี 2556 ผลการดาํเนินงาน 

เป้าหมาย ผลประเมิน บรรลุ ไม่บรรลุ 
 

1. ผูเ้รียนมีสุขภาวะท่ีดี

และมีสุนทรียภาพ 

 

1.1 ผูเ้รียนร้อยละ 100  มีสุขนิสยัในการดูแลสุขภาพและออกกาํลงั

กายสมํ่าเสมอ 

1.2 ผูเ้รียนร้อยละ 90 มีนํ้ าหนกั ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกาย

ตามเกณฑม์าตรฐาน 

1.3 ผูเ้รียนร้อยละ 98 ป้องกนัตนเองจากส่ิงเสพติดใหโ้ทษและ

หลีกเล่ียงตนเองจากสภาวะท่ีเส่ียงต่อความรุนแรง โรคภยั 

อุบติัเหตุและปัญหาทางเพศ 

1.4 ผูเ้รียนร้อยละ 98 เห็นคุณค่าในตนเองมีความมัน่ใจ  กลา้แสดงออก

อยา่งเหมาะสม มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี   และใหเ้กียรติผูอ่ื้น 

1.5 ผูเ้รียนร้อยละ 98 ผูเ้รียนร้อยละ 100 สร้างผลงานจากการเขา้ร่วม

กิจกรรมดา้นศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นนัทนาการตามจินตนาการ 

97.00 

 

87.00 

 

95.00 

 

 

95.00 

 

97.00 

97.71 

 

94.40 
 

 

97.50 

 

 

96.50 

 

98.00 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

2.  ผูเ้รียนมีคุณธรรม 

จริยธรรม และ

ค่านิยมท่ีพึงประสงค ์

2.1  ผูเ้รียนร้อยละ 100  มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคต์ามหลกัสูตร 

2.2 ผูเ้รียนร้อยละ 95 เอ้ืออาทรผูอ่ื้นและกตญั�ูกตเวทีต่อผูมี้พระคุณ 

2.3 ผูเ้รียนร้อยละ  98  ยอมรับความคิดและวฒันธรรมท่ีแตกต่าง 

2.4 ผูเ้รียนร้อยละ 100 ตระหนกั รู้คุณค่าร่วมอนุรักษแ์ละพฒันา

ส่ิงแวดลอ้ม 

100.00 

92.00 

96.00 

97.00 

100.00 

97.65 

98.00 

97.57 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

3. ผูเ้รียนมีทกัษะในการ

แสวงหาความรู้ดว้ย

ตนเอง รักการเรียนรู้  

และพฒันาตนเอง

อยา่งต่อเน่ือง 

 

3.1 ผูเ้รียนร้อยละ 100  มีนิสยัรักการอ่านและแสวงหาความรู้ดว้ย

ตนเองจากหอ้งสมุด แหล่งเรียนรู้และส่ือต่าง ๆ รอบตวั 

3.2  ผูเ้รียนร้อยละ 98 มีทกัษะในการอ่าน ฟัง ดู พดู เขียนและตั้ง

คาํถามเพ่ือคน้ควา้หาความรู้เพ่ิมเติม 

3.3  ผูเ้รียนร้อยละ 98 เรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่มแลกเปล่ียนความ 

คิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้ระหวา่งกนั 

3.4 ผูเ้รียนร้อยละ 100 ใชเ้ทคโนโลยีในการ เรียนรู้และนาํเสนอ

ผลงาน 

3.5 ผูเ้รียนร้อยละ 100 สามารถใชภ้าษาไทยและภาษาต่างประเทศ

ในการส่ือสารได ้

97.00 

 

92.00 

 

96.00 

 

100.00 

 

97.00 

 

95.00 

 

98.20 

 

96.00 

 

100.00 

 

97.22 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

สภาพความสําเร็จ 

ปี 2556 ผลการดาํเนินงาน 

เป้าหมาย ผลประเมิน บรรลุ ไม่บรรลุ 

 3.6 ผูเ้รียนร้อยละ 100 เรียนรู้เก่ียวกบัสถานการณ์ การเมือง เศรษฐกิจ 

สงัคม วฒันธรรมของประเทศในกลุ่มASEN ได ้

97.00 

 

97.25 

 

 
 

 

 

4.  ผูเ้รียนมีความ 

    สามารถในการคิด

อยา่งเป็นระบบ คิด

สร้างสรรค ์

ตดัสินใจ แกปั้ญหา

ไดอ้ยา่งมีสติสม

เหตุผล 

4.1 ผูเ้รียนร้อยละ  95 สรุปความคิดจากเร่ืองท่ีอ่าน ฟัง ดู และ

ส่ือสาร  โดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง 

4.2 ผูเ้รียนร้อยละ 90 นาํเสนอวิธีคิด วิธีแกปั้ญหาดว้ยภาษาหรือ

วิธีการของตนเอง 

4.3 ผูเ้รียนร้อยละ 100 กาํหนดเป้าหมาย คาดการณ์  ตดัสินใจ

แกปั้ญหา โดยมีเหตุผลประกอบ 

4.4 ผูเ้รียนร้อยละ 100 มีความคิดริเร่ิม และสร้างผลงานดว้ยความ

ภาคภูมิใจ 

92.00 

 

87.00 

 

97.00 

 

97.00 

97.19 

 

98.66 

 

97.83 

 

97.27 

 

 
 

 

 

 
 

 

5.   ผูเ้รียนมีความรู้

และทกัษะท่ี

จาํเป็นตาม

หลกัสูตร 

 

5.1 ผูเ้รียนระดบัประถมศึกษา ร้อยละ 90 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ อยูใ่นระดบั 3-4 

5.2 ผูเ้รียนระดบัมธัยมศึกษา ร้อยละ 70  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ อยูใ่นระดบั 3-4 

5.3  ผูเ้รียนร้อยละ 100 มีผลการประเมินสมรรถนะสาํคญัตาม

หลกัสูตรเป็น ไปตามเกณฑ ์

5.4  ผูเ้รียนร้อยละ 100 มีผลการประเมินการอ่าน คิดวเิคราะห์และ

เขียนเป็นไปตามเกณฑ ์

 5.5  ผูเ้รียนมีผลการทดสอบระดบัชาติในระดบัดีสูงข้ึนทุกปี 

86.00 

 

65.00 

 

100.00 

 

100.00 

 

73.92 

89.26 

 

62.66 

 

100.00 

 

100.00 

 

67.93 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

6.   ผูเ้รียนมีทกัษะใน

การทาํงาน  รัก

การทาํงาน 

สามารถทาํงาน

ร่วมกบัผูอ่ื้นได้

และมีเจตคติท่ีดี

ต่ออาชีพสุจริต     

6.1  ผูเ้รียนร้อยละ 96 มีการวางแผนการทาํงานและดาํเนินการจน

สาํเร็จ 

6.2  ผูเ้รียนร้อยละ 100 ทาํงานอยา่งมีความสุขมุ่งมัน่พฒันางานและ

ภูมิใจในผลงานของตนเอง 

6.3  ผูเ้รียนร้อยละ 99 ทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้

6.4  ผูเ้รียนร้อยละ 100 มีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้

เก่ียวกบัอาชีพท่ีตนเองสนใจ 

92.00 

 

100.00 

 

96.00 

100.00 

95.36 

 

100.00 

 

97.73 

100.00 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

7.  ครูปฏิบติังานตาม

บทบาท หนา้ท่ี

อยา่งมี

ประสิทธิภาพและ

เกิดประสิทธิผล 

7.1 ครูร้อยละ 95  มีความสามารถในการจดัการเรียนการสอนอยา่ง

มีประสิทธิภาพโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

7.2 บุคลากรร้อยละ 100 ประพฤติปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี

จดัการเรียนการสอนตามท่ีไดรั้บมอบหมายเต็มเวลาเตม็

ความสามารถ 

7.3 บุคลากรร้อยละ 100 ไดรั้บการพฒันาตามมาตรฐาน

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

93.00 

 

95.00 

 

 

100.00 

87.43 

 

94.00 

 

 

100.00 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

สภาพความสําเร็จ 

ปี 2556 ผลการดาํเนินงาน 

เป้าหมาย ผลประเมิน บรรลุ ไม่บรรลุ 

8.  ผูบ้ริหารปฏิบติังาน

ตามบทบาทหนา้ท่ี

อยา่งมี

ประสิทธิภาพและ 

เกิดประสิทธิผล 

 

8.1  ผูบ้ริหารมีวิสัยทศัน์  ภาวะผูน้าํและความคิดริเร่ิมท่ี เนน้การ

พฒันาผูเ้รียน ในระดบัมากข้ึนไป 

8.2 ผูบ้ริหารใชห้ลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใชข้อ้มูลผลการ

ประเมินหรือผลการวจิยัเป็นฐานคิดทั้งดา้นวิชาการและการ

จดัการในระดบัมากข้ึนไป 

8.3  ผูบ้ริหารสามารถบริหารจดัการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย

ตามท่ีกาํหนดไวใ้นแผนปฏิบติัการไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 90 

8.4  ผูบ้ริหารส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการ

กระจายอาํนาจ 

8.5 นกัเรียน ผูป้กครองและชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจดั

การศึกษาในระดบัมากข้ึนไปไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 90 

8.6 ผูบ้ริหารให้คาํแนะนาํ คาํปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การ

จดัการศึกษาเต็มศกัยภาพและเตม็เวลา 

80.00 

 

80.00 

 

 

80.00 

 

80.00 

 

80.00 

 

80.00 

98.50 

 

97.00 

 

 

95.35 

 

97.00 

 

84.00 

 

95.00 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

9. คณะกรรมการ

สถานศึกษา และ

ผูป้กครอง ชุมชน

ปฏิบติังานตาม 

    บทบาทหนา้ท่ีอยา่ง    

มีประสิทธิภาพและ 

เกิดประสิทธิผล 

9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีระเบียบ

กาํหนด 

9.2 คณะกรรมการสถานศึกษากาํกบัติดตาม ดูแลและขบัเคล่ือน 

การดาํเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลสาํเร็จตามเป้าหมาย 

9.3 ผูป้กครองและชุมชนมีความพึงพอใจในการเขา้มามีส่วนร่วม

ในการพฒันาสถานศึกษา ในระดบัมากข้ึนไปไม่น้อยกว่า  

ร้อยละ 90 

100.00 

 

100.00 

 

 

80.00 

100.00 

 

100.00 

 

 

90.00 

 

 
 

 

 

 

 

 

10. สถานศึกษามีการจดั

หลกัสูตร กระบวน 

      การเรียนรู้ และ

กิจกรรมพฒันา

คุณภาพผูเ้รียนอยา่ง

รอบดา้น 

 

10.1 สถานศึกษามีหลกัสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคลอ้งกบั

ทอ้งถ่ิน ระดบัมากข้ึนไป 

10.2 สถานศึกษาจดัรายวิชาเพ่ิมเติมท่ีหลากหลายใหผู้เ้รียนเลือกเรียน

ตามความถนดั ความสามารถและความสนใจ ระดบัมากข้ึนไป 

10.3  สถานศึกษาจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ีส่งเสริมและตอบสนอง

ความตอ้งการ ความสามารถ ความถนดัและความสนใจของ

ผูเ้รียนระดบัมากข้ึนไป 

10.4  สถานศึกษาสนบัสนุนใหค้รูจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีใหผู้เ้รียนได้

ลงมือปฏิบติัจริงจนสรุปความรู้ไดด้ว้ยตนเอง ระดบัมากข้ึนไป 

10.5 สถานศึกษานิเทศภายใน กาํกบั ติดตามตรวจสอบ และนาํผลไป

ปรับปรุงการเรียนการสอนอยา่งสมํ่าเสมอ ระดบัมากข้ึนไป 

10.6  สถานศึกษาจดัระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนท่ีมีประสิทธิภาพ 

  และครอบคลุมถึงผูเ้รียนทุกคน ระดบัมากข้ึนไป 

80.00 

 

80.00 

 

80.00 

 

 

80.00 

 

80.00 

 

80.00 

81.76 

 

81.20 

 

80.60 

 

 

96.60 

 

97.00 

 

92.40 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

สภาพความสําเร็จ 

ปี 2556 ผลการดาํเนินงาน 

เป้าหมาย ผลประเมิน บรรลุ ไม่บรรลุ 

11. สถานศึกษามีการ

จดัสภาพแวดลอ้ม

และการบริการท่ี

ส่งเสริมใหผู้เ้รียน

พฒันาเตม็ศกัยภาพ 

 

11.1  สถานศึกษามีหอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ อาคารเรียนมัน่คง 

สะอาดและปลอดภยัมีส่ิงอาํนวยความสะดวก พอเพียง อยูใ่น

สภาพใชก้ารไดดี้ สภาพแวดลอ้มร่มร่ืนและมีแหล่งเรียนรู้

สาํหรับส่งเสริมใหน้กัเรียนพฒันาเตม็ศกัยภาพ 

11.2 สถานศึกษาจดัโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมสุขภาพอนามยัและ

ความปลอดภยัของผูเ้รียน 

11.3 สถานศึกษาจดัหอ้งสมุดท่ีใหบ้ริการส่ือและเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีเอ้ือใหผู้เ้รียนรู้ดว้ยตนเอง และหรือเรียนรู้แบบมี

ส่วนร่วม 

90.00 

 

 

 

90.00 

 

90.00 

95.50 

 

 

 

98.33 

 

94.00 

 

 

 
 

 

 
 

 

12.  สถานศึกษามี

การประกนั

คุณภาพภายใน

ของสถานศึกษา

ตามท่ีกาํหนดใน

กฎกระทรวง 

12.1 สถานศึกษากาํหนดมาตรฐาน การศึกษาของสถานศึกษา 

12.2 สถานศึกษาจดัทาํและดาํเนินการตามแผนพฒันาการจดัการศึกษา

ของสถานศึกษาท่ีมุ่งพฒันาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 

12.3 สถานศึกษาจดัระบบขอ้มูลสารสนเทศและใชส้ารสนเทศในการ

บริหารจดัการเพ่ือพฒันาคุณภาพสถานศึกษา 

12.4 สถานศึกษาติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตาม

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

12.5 สถานศึกษานาํผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไป

ใชว้างแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

12.6 สถานศึกษาจดัทาํรายงานประจาํปีท่ีเป็นรายงานการประเมิน

คุณภาพภายใน 

85.00 

85.00 

 

 

85.00 

 

85.00 

 

85.00 

 

85.00 

 

90.00 

90.00 

 

 

92.00 

 

87.00 

 

90.00 

 

93.00 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

13. สถานศึกษามีการ

สร้าง ส่งเสริม 

สนบัสนุน  ให้

สถานศึกษาเป็น

สงัคมแห่งการ

เรียนรู้ 

 

13.1 สถานศึกษามีการสร้างและพฒันาแหล่งเรียนรู้ภายใน

สถานศึกษา และใชป้ระโยชนจ์ากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ

ภายนอกสถานศึกษาเพ่ือพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนและ

บุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

13.2 สถานศึกษามีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งบุคลากรภายใน

สถานศึกษาระหวา่งสถานศึกษากบัครอบครัว ชุมชน และ

องคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง 

90.00 

 

 

 

90.00 

95.00 

 

 

 

94.00 

 

 

 

 

 

 

14. การพฒันาสถาน 

     ศึกษาใหบ้รรลุ

เป้าหมายตาม

วสิยัทศัน ์ปรัชญา 

และจุดเนน้ท่ี 

      กาํหนดข้ึน 

14.1   ผูเ้ก่ียวขอ้งร้อยละ 85 พึงพอใจในระดบัมากข้ึนไป  

ต่อผลการดาํเนินงานโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียน

บรรลุตามเป้าหมาย วสิยัทศัน์ ปรัชญาและจุดเนน้ของ

สถานศึกษา 

14.2  ผลการดาํเนินงานส่งเสริมใหผู้เ้รียนบรรลุตามเป้าหมาย 

วสิยัทศัน์ และจุดเนน้ของสถานศึกษาไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 85 

82.00 

 

 

 

82.00 

90.00 

 

 

 

85.00 
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เป้าหมาย ตวัช้ีวดัความสําเร็จ 

สภาพความสําเร็จ 

ปี 2556 ผลการดาํเนินงาน 

เป้าหมาย ผลประเมนิ บรรล ุ ไม่บรรล ุ

15. การจดักิจกรรมตาม

นโยบาย จุดเนน้ 

แนวทางการปฏิรูป

การศึกษาเพ่ือพฒันา

และส่งเสริม

สถานศึกษาให้

ยกระดบัคุณภาพสูง

ข้ึน 

15.1  ผูเ้ก่ียวขอ้งร้อยละ 85 พึงพอใจในระดบัมากข้ึนไป ต่อผลการ

ดาํเนินงานโครงการ กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบาย 

จุดเนน้ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา  

15.2 สถานศึกษามีผลการดาํเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย ไม่นอ้ย

กวา่ร้อยละ 85  

82.00 

 
 

82.00 

90.00 

 

 

100 

 

 
 

 

 

 

 

สรุปผลการปฏิบัตงิานตามเป้าหมายของแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา ประจาํปีการศึกษา 2556 

การดาํเนินการตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาประจาํปีการศึกษา 2556 มีการจดัทาํแผนงาน/โครงการรองรับ

เป้าหมายตามแผนพฒันาแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา รวมทั้งส้ิน   312 โครงการ  183 งาน  ครอบคลุมทั้ง 15  เป้าหมาย   

61 ตวัช้ีวดั  ผลการดาํเนินการ สรุปไดด้งัน้ี 

-  บรรลุเป้าหมายตามแผนแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา    12  เป้าหมาย    56  ตวัช้ีวดั 

- ไม่บรรลุเป้าหมายตามแผนแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา   3  เป้าหมาย     5  ตวัช้ีวดั 
 

เป้าหมายและตวัช้ีวัดที่ไม่บรรลุ  ได้แก่   

เป้าหมายที่ 3    ผู้เรียนมทีักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้  และพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง 

ตวัช้ีวดัที่  3.1   ผูเ้รียนร้อยละ 97.00  มีนิสยัรักการอ่านและแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองจากหอ้งสมุด แหล่งเรียนรู้และส่ือ

ต่าง ๆ รอบตวั 

ผลการดาํเนินงาน   ผูเ้รียนร้อยละ 95.00  มีนิสยัรักการอ่านและแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองจากหอ้งสมุด  

แหล่งเรียนรู้และส่ือต่าง ๆ รอบตวั 

เป้าหมายที่ 5    ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จาํเป็นตามหลักสูตร  

 ตวัช้ีวดัที่  5.2    ผูเ้รียนระดบัมธัยมศึกษา ร้อยละ 65  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการ เรียนรู้ฯ อยู่ในระดบั 3-4 

ผลการดาํเนินงาน  ผูเ้รียนระดบัมธัยมศึกษา ร้อยละ 62.66  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ฯ อยู่ในระดบั 3-4 

 ตวัช้ีวดัที่  5.5   ผูเ้รียนมีผลการทดสอบระดบัชาติในระดบัดีสูงข้ึนทุกปี   

ผลการดาํเนินงาน  ผูเ้รียนมีผลการทดสอบระดบัชาติในระดบัดี ปี 2555  คิดเป็นร้อยละ 73.92 

ผูเ้รียนมีผลการทดสอบระดบัชาติในระดบัดี ปี 2556  คิดเป็นร้อยละ 67.93 

เป้าหมายที่ 7    ครูปฏิบัตงิานตามบทบาท หน้าที่อย่างมปีระสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผล   

ตวัช้ีวดัที่  7.1   ครูร้อยละ 93.00  มีความสามารถในการจดัการเรียนการสอนอยา่งมีประสิทธิภาพโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

ผลการดาํเนินงาน   บุคลากรร้อยละ 87.43 มีความสามารถในการจดัการเรียนการสอนอยา่งมี 

ประสิทธิภาพโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 
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ตวัช้ีวดัที่  7.2   บุคลากรร้อยละ 95.00  ประพฤติปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี จดัการเรียนการสอนตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

เตม็เวลาเตม็ความสามารถ 

ผลการดาํเนินงาน   บุคลากรร้อยละ 94.00 ประพฤติปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี จดัการเรียนการ  

                              สอนตามท่ีไดรั้บมอบหมายเตม็เวลาเตม็ความสามารถ 

 

ตารางที่ 1     ตารางสรุปการประเมนิโครงการปีการศึกษา  2556 
 

สังกดั 
จาํนวน 

งาน/โครงการ 

การดาํเนินงานตามแผนปฏิบัตกิาร ผลการประเมนิเชิงคุณภาพเกนิ 80 % 

ดาํเนินการ ไม่ดาํเนินการ บรรลตุวัช้ีวดั ไม่บรรลุตวัช้ีวดั 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

ธุรการ-การเงนิ 
22 งาน  

14 โครงการ 

22 งาน 

13 โครงการ 
97.22 1 โครงการ 2.78 32 91.43 3 8.57 

กจิการนักเรียน 
18 งาน  

83 โครงการ 

18 งาน  

79 โครงการ 
96.04 4 โครงการ 3.96 97 100.00 0 0 

วชิาการ 
21 งาน  

83 โครงการ 

20 งาน  

71 โครงการ 
87.50 

1 งาน 

 12 โครงการ 
12.50 88 96.70 3 3.30 

สํานักผู้อาํนวยการ 
30 งาน  

36 โครงการ 

30 งาน  

26 โครงการ 
84.85 10 โครงการ 15.15 52 92.86 4 7.14 

บริหารทัว่ไป 
40 งาน  

37 โครงการ                                                                                       

39 งาน  

34 โครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
94.81 

1 งาน 

3 โครงการ 
5.19 62 84.93 11 15.07 

อาคารสถานที ่
31 งาน  

23 โครงการ 

31 งาน  

19 โครงการ 
92.59 4 โครงการ 7.41 50 100.00 0 0 

English 

Program 

2 งาน 

25 โครงการ 

2 งาน  

20 โครงการ 
81.48 5 โครงการ 18.52 22 100.00 0 0 

กจิการพเิศษ 
19 งาน  

11 โครงการ 

19 งาน  

9 โครงการ 
93.33 2 โครงการ 6.67 28 100.00 0 0 

รวม 
183 งาน  

312 โครงการ 

181 งาน   

271 โครงการ 
91.31 

2 งาน 

41 โครงการ 
8.69 431 95.35 21 4.65 

 

 

สรุปภาพรวม    ตามแผนปฏิบติัการประจาํปีการศึกษา  2556  ของโรงเรียนอสัสมัชญัธนบุรี  มีการจดัดาํเนินงาน/โครงการ   

                          รวมทั้งส้ินดงัน้ี 

  - ดาํเนินการ  181 งาน            271  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 91.31 

  -  ไม่ไดด้าํเนินการ  2  งาน        41  โครงการ คิดเป็นร้อยละ    8.69 

  - บรรลุตามเกณฑต์วัช้ีวดัความสาํเร็จของโครงการ        95.35 

  -  ไม่บรรลุตามเกณฑต์วัช้ีวดัความสาํเร็จของโครงการ     4.65 
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บทที ่3 

ผลการพฒันาคุณภาพการศึกษา  ประจําปีการศึกษา 2556 

 

โรงเรียนไดด้าํเนินตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา ประจาํปีการศึกษา 2556 เพ่ือใหบ้รรลุความสาํเร็จตาม

เป้าหมายของการจดัการศึกษาใหมี้คุณภาพ ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของมลูนิธิคณะเซนตค์าเบรียล แห่งประเทศ

ไทย  ซ่ึงเป็นมาตรฐานดงักล่าวท่ีมีความสอดคลอ้งกบัมาตรฐานคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยเพ่ิมมาตรฐานและตวั

บ่งช้ี จาก 15  มาตรฐาน 65 ตวับ่งช้ี  เป็น 16  มาตรฐาน 68 ตวับ่งช้ี ไดแ้ก่มาตรฐานท่ี 6 BSG และตวับ่งช้ีท่ี 6.1-6.3  แบ่ง

ออกเป็น 5 ดา้น  ไดแ้ก่  มาตรฐานดา้นคุณภาพผูเ้รียน  มาตรฐานดา้นการจดัการศึกษา  มาตรฐานดา้นการสร้างสงัคมแห่ง

การเรียนรู้  มาตรฐานดา้นอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา และมาตรฐานดา้นมาตรการส่งเสริม  โดยมีผลการดาํเนินงานดงัน้ี 

 

3.1  มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 

   มาตรฐานที่ 1  ผู้เรียนมสุีขภาวะที่ดแีละมสุีนทรียภาพ 

ตวับ่งช้ีที่ รายละเอยีดการประเมนิ ร้อยละ 

1.1   มีสุขนิสยัในการดูแล

สุขภาพและออกกาํลงักาย

สมํ่าเสมอ 

 

 

 

 

 

       โรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี ใหค้วามสาํคญัและส่งเสริมสนบัสนุนใหผู้เ้รียน

มีสุขภาพท่ีดี สามารถดูแลรักษาสุขภาพทางกายและสุขภาพทางใจท่ีแข็งแรง

สมบูรณ์ตามวยั รู้จกัเลือกบริโภคอาหารท่ีถูกหลกัโภชนาการ  ตลอดจนการ

ดาํรงตนอยูใ่นสงัคมอยา่งมีความสุข  โดยดาํเนินการจดักิจกรรม ดงัน้ี   

        กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ได้ให้ความรู้ในการดูแล

สุขภาพ และการออกกาํลงักาย โดยสอดแทรกสาระการรักษาสุขภาพร่างกาย

ในการจดัการเรียนรู้ในทุกระดบัชั้น   ปลูกฝังให้ผูเ้รียนมีสุขนิสัยรักการดูแล

สุขภาพออกกําลังกายสมํ่าเสมอและรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ต่อ

สุขภาพ    

        งานพยาบาล  จดัโครงการตรวจสุขภาพประจาํปี ใหแ้ก่ผูเ้รียนทุกคนโดย

คณะแพทยจ์ากโรงพยาบาลวิชยัเวช อินเตอร์เนชนัแนลและ แจง้ผลการตรวจ

ต่อผูป้กครอง  จัดให้มีพยาบาลวิชาชีพประจําห้องพยาบาลของโรงเรียน

ตลอดเวลาทาํการ เพ่ือใหบ้ริการดา้นสุขภาพและการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้แก่

ผูเ้รียน และบุคลากรของโรงเรียน จดักิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขอนามยัแก่

ผูเ้รียน เช่น โครงการฉีดวคัซีนป้องกนัโรคตามเกณฑ์ โครงการอาสาสมคัร

สาธารณสุข โครงการใหค้วามรู้ดา้นสุขภาพ   เป็นตน้   

        ฝ่ายกิจการนกัเรียน จดัสัปดาห์ให้ความรู้ในเร่ืองโทษของส่ิงเสพติดและ

จดัเดินรณรงคก์ารเลิกบุหร่ี  นอกจากน้ีโรงเรียนไดส่้งเสริมสุขภาพควบคู่ไปกบั

การพฒันาด้านการศึกษา โดยการจัดโครงการและกิจกรรมเพ่ือปลูกฝังให้

ผูเ้รียนทุกคน รักการออกกาํลงักาย  ใหผู้เ้รียนทุกคนมีส่วนร่วมในการเล่นกีฬา  

91.00 
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เช่น การแข่งขันกรีฑาสี  การแข่งขันกีฬาระดับชั้น การแข่งขันทักษะกีฬา  

รวมทั้ งกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ยงัจัดกิจกรรมดา้นกีฬา ให้ผูเ้รียนเลือกอย่าง

หลากหลายตามความถนดัและความสนใจ เช่น ชมรมแบดมินตนั ชมรมว่ายนํ้า 

ชมรมฟุตบอล ชมรมบาสเกตบอล ชมรมเทเบิลเทนนิส ชมรมเทนนิส ชมรม

กีฬาสแต็ค  เป็นต้น  สําหรับผู ้เ รียนท่ีมีความสามารถด้านกีฬาเป็นพิเศษ  

โรงเรียนส่งเสริมและสนบัสนุนดว้ยการสรรหาผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทางในกีฬา

แต่ละประเภท   มาเป็นผูฝึ้กสอนทกัษะกีฬา  เพ่ือให้เป็นตวัแทนของโรงเรียน

เขา้ร่วมแข่งขนักีฬาภายนอก เช่น กีฬาแบดมินตนั วา่ยนํ้า เทควนัโด ฟุตบอล เท

เบิลเทนนิส สแต็ค ฯลฯ จนได้รับรางวลัชนะเลิศจากการแข่งขันในกีฬา

หลากหลายประเภท รวมทั้งไดรั้บการคดัเลือกเขา้เป็นนกักีฬาเยาวชนระดบัเขต 

เยาวชนทีมชาติ  เป็นจาํนวนมาก 

 

1.2  มีนํ้าหนกั ส่วนสูง และมี

สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์

มาตรฐาน 

 

       โรงเรียนไดจ้ดัใหมี้การดาํเนินการชัง่นํ้าหนกั วดัส่วนสูง และทดสอบ

สมรรถภาพทางกายเป็นประจาํทุกปี โดย ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ

พลศึกษา มีผลการดาํเนินการดงัน้ี 

ผลการวดันํา้หนักส่วนสูงตามเกณฑ์กรมอนามยั 

ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 – มธัยมศึกษาปีที่ 6 

จาํนวน 5,481  คน 

ชั้น 
จาํนวนนกัเรียนท่ีมีนํ้ าหนกั จาํนวนนกัเรียนท่ีมีส่วนสูง 

ตามเกณฑ ์ ตํ่ากวา่เกณฑ ์ ตามเกณฑ ์ ตํ่ากวา่เกณฑ ์

ป.1 449 14 463 0 

ป.2 442 9 451 0 

ป.3 449 20 468 1 

ป.4 445 12 457 0 

ป.5 497 5 502 0 

ป.6 384 11 395 0 

ม.1 427 5 432 0 

ม.2 449 7 456 0 

ม.3 424 7 431 0 

ม.4 480 5 485 0 

ม.5 468 17 485 0 

ม.6 441 17 456 2 

รวม 5,355 129 5,481 3 

ร้อยละ 97.65 2.35 99.95 0.05 

 

 

94.40 
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ผลการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 

ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 

จํานวน 5,486 คน 

ชั้น 
ระดบัคุณภาพ 

รวม 
ดีมาก ดี ปานกลาง ตํ่า ตํ่ามาก 

ป.1 3 53 369 38 3 466 

ป.2 24 207 185 35 0 451 

ป.3 0 366 74 0 0 440 

ป.4 34 140 230 52 2 458 

ป.5 52 207 206 36 0 501 

ป.6 22 141 184 6 0 353 

ม.1 38 179 170 49 0 436 

ม.2 34 135 215 72 5 461 

ม.3 117 167 108 38 1 431 

ม.4 68 150 192 57 5 522 

ม.5 76 194 157 77 4 508 

ม.6 62 193 165 63 8 491 

รวม 530 2,132 2,255 523 28 5,468 

ร้อยละ 9.69 38.99 41.24 9.56 0.51 100 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3  ป้องกนัตนเองจากส่ิงเสพ

ติดใหโ้ทษและหลีกเล่ียง

ตนเองจากสภาวะท่ีเส่ียงต่อ

ความรุนแรง โรค ภยั อุบติัเหตุ 

และปัญหาทางเพศ 

 

 

 

      

   โรงเรียนอสัสมัชญัธนบุรี มีความตระหนกัและใหค้วามสาํคญัต่อการป้องกนั

โทษภยัของส่ิงเสพติด ใหมี้งานสวสัดิภาพนกัเรียน สังกดัฝ่ายกิจการนกัเรียน 

ซ่ึงไดด้าํเนินงานป้องกนัตนเองจากส่ิงเสพติดใหโ้ทษและใหผู้เ้รียนหลีกเล่ียง

ตนเองจากสภาวะท่ีเส่ียงต่อความรุนแรง โรค ภยั อุบติัเหตุ และปัญหาทางเพศ 

โดยจดัทาํแผนงาน โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมใหมี้ความรอบรู้ถึง

โทษ ภยัของส่ิงเสพติด เช่น การจดัอบรมใหค้วามรู้และป้องกนัส่ิงเสพติด และ

โรคเอดส์ เพศศึกษา เดินรณรงคว์นังดสูบบุหร่ี การสุ่มตรวจปัสสาวะ การสุ่ม

ตรวจกระเป๋า การจดัค่ายพฒันาทกัษะชีวิตใหก้บันกัเรียนท่ีเป็นกลุ่มเส่ียง    มี

การจดักิจกรรมการเรียนรู้จากการสอนในวิชาสุขศึกษา และมีการสอดแทรก

เน้ือหาในวิชาอ่ืน ๆ ท่ีมีความเช่ือมโยงกนัแบบบูรณาการ เช่น วิชาคอมพิวเตอร์ 

ใหผู้เ้รียนรู้จกัวิธีดูแลรักษาตนเองใหป้ลอดภยัจากส่ิงเสพติด จากความรุนแรงท่ี

อาจเกิดข้ึนโดยไม่ทนัรู้ตวั รวมทั้งรู้จกัการใชป้ระโยชนจ์ากอินเตอร์เน็ต  การ

จดัป้ายนิเทศใหค้วามรู้ตามหอ้งเรียนและอาคารต่าง ๆ  การอบรมใหค้วามรู้โดย

หวัหนา้ระดบัในกิจกรรมยามเชา้ เป็นตน้ 

 

94.50 
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1.4   เห็นคุณค่าในตนเอง มี

ความมัน่ใจ กลา้แสดงออก

อยา่งเหมาะสม 

 

         โรงเรียนอสัสมัชญัธนบุรี ไดด้าํเนินงาน โครงการ และจดักิจกรรมการ

เรียนรู้เพ่ือส่งเสริมใหผู้เ้รียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมัน่ใจ กลา้แสดงออก

อยา่งเหมาะสม โดยผา่นกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง  ๆ  เช่น การ

จดักิจกรรมการเรียนรู้ตามหลกัสูตรในทุกรายวิชาใหผู้เ้รียนนาํเสนอหนา้ชั้น

เรียน   การแสดงบทบาทสมมุติ  การกล่าวสุนทรพจน ์  การอ่านทาํนองเสนาะ 

และจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรมีการส่งเสริมใหน้กัเรียนกลา้แสดงออกอยา่ง

เหมาะสมเนน้การปฏิบติัจริง เช่น กิจกรรมการแสดงออกงานราตรีสมัพนัธ์  

สายธารวฒันธรรม ACT นอ้มนาํสู่อาเซียน กิจกรรมวนัสุนทรภู่  กิจกรรมรําลึก

พระคุณแม่ กิจกรรมวนัวิชาการ กิจกรรมนิทรรศการของนกัเรียนระดบัชั้น

มธัยมศึกษาตอนปลาย การประกวดมารยาทงามอยา่งไทย สปัดาห์วิทยาศาสตร์ 

การจดักิจกรรมนิทรรศการทศันศิลป์ กิจกรรม Assembly และ Talent Show 

ของฝ่าย English Program การแข่งขนัดนตรี ACT  MUSIC  AWARD การ

แสดงดนตรีเฉพาะเคร่ือง ของศูนยด์นตรี  การแข่งขนัร้องเพลง  การแสดง

ดนตรีพ้ืนบา้นผสมผสานเคร่ืองดนตรีภาคอีสาน และกิจกรรมคลบัต่าง ๆ  ทาํ

ใหน้กัเรียนอสัสัมชญัธนบุรี รู้จกัตนเอง ภูมิใจในตนเอง พฒันาและปรับปรุง

ตนเองการมีความมัน่คงทางอารมณ์ และมีความมัน่ใจในตนเองกลา้แสดงออก

อยา่งเหมาะสม 

99.00 

1.5   มีมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดีและ

ใหเ้กียรติผูอ่ื้น 

 

 

       โรงเรียนอสัสัมชัญธนบุรี ไดด้าํเนินงาน โครงการ และจดักิจกรรมการ

เรียนรู้เพ่ือส่งเสริมใหผู้เ้รียนเป็นผูมี้มนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี รู้จกัใหเ้กียรติผูอ่ื้น   โดย

ผา่นกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกหอ้งเรียน   โดยมุ่งเนน้ส่งเสริมใหผู้เ้รียน

เป็นผู ้มีความพร้อมครบทุกมิติ  มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีและให้เกียรติผู ้อ่ืน   

สามารถอยู่ร่วมกับผูอ่ื้นอย่างมีความสุข  โครงการสถานศึกษาดีเด่นด้าน

พลงังานต่อยอดจากการไดรั้บรางวลั   กิจกรรมกรีฑาสี   กิจกรรมคลบั   

กิจกรรมชมรม   ไดด้าํเนินการจดัโครงการสายสัมพนัธ์บา้น โรงเรียน สู่ชุมชน  

ไปเยี่ยมผูสู้งอายท่ีุบา้นพกัคนชรา  การเยี่ยมบา้นนกัเรียน ค่ายส่งเสริมความเป็น

ผูน้าํ และการเขา้ค่ายลกูเสือ 

          นอกจากน้ีย ังมีการจัดกิจกรรมการเ รียนการสอนในทุกรายวิชา

สอดแทรกและส่งเสริมให้ผูเ้รียนเป็นผูมี้มนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี ใหเ้กียรติผูอ่ื้นโดย

ผ่านกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ไดแ้ก่ การจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่ม  การเรียนรู้แบบร่วมด้วยช่วยกัน  การแสดง

บทบาทสมมุติ   กระบวนการแกปั้ญหา  และกิจกรรมระดมสมอง เป็นตน้ 

92.50 
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1.6    สร้างผลงานจากการเขา้

ร่วมกิจกรรมดา้นศิลปะ ดนตรี 

/ นาฏศิลป์ กีฬา/นนัทนาการ

ตามจินตนาการ 

       โรงเรียนอสัสมัชญัธนบุรีไดด้าํเนินงาน โครงการ และจดักิจกรรมการ

เรียนรู้เนน้ส่งเสริมความสามารถดา้นสุนทรียภาพสู่ความเป็นเลิศ สามารถสร้าง

ผลงานจากการเขา้ร่วมกิจกรรมดา้นศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์  กีฬา/นนัทนาการ 

อยา่งครบถว้น โดยการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามหลกัสูตรในกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง ส่งเสริมใหผู้เ้รียนเขา้ร่วมการแข่งขนัทั้งภายในและภายนอก 

นอกจากน้ียงัจดักิจกรรมส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดแ้สดงความสามารถจากการร่วม

กิจกรรมและแสดงผลงานของตนเองตามความถนดัและช่ืนชอบในกิจกรรมท่ี

ตนสนใจ ดงัน้ี 

         กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา  จดัหลกัสูตรและจดัการเรียนรู้ เพ่ือให้

ผูเ้รียนมีความรู้และเห็นความสาํคญัของการเล่นกีฬา  รักและเห็นคุณค่าของ

กิจกรรมกีฬา จนนาํการเล่นกีฬาไปส่งเสริมสุขภาพของตนเอง  โดยจดัทาํ

โครงการเพ่ือส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดเ้ขา้ร่วมและแสดงออกซ่ึงความสามารถของ

ตนในกิจกรรมกรีฑาสี  กายบริหารประกอบจงัหวะ หรือการเชียร์ เช่น 

โครงการแข่งขนัทกัษะกีฬา จดัโครงการแข่งขนักีฬาระดบัชั้น ประกอบดว้ย  

การแข่งขนักีฬาประเภทต่าง ๆ ไดแ้ก่ ฟุตบอล บาสเกตบอล และกีฬาสแตค็ 

เป็นตน้ 

          ฝ่ายกิจการพิเศษ ไดจ้ดักิจกรรมเสริมทกัษะและความสามารถใหแ้ก่

นกัเรียนท่ีมีความสามารถดา้นดนตรี การแสดง และนาฏศิลป์ ใหแ้ก่นกัเรียน 

ไดแ้ก่ การแสดงคอนเสร์ิต  บรรเลงวงออเคสตร้า  การประกวดวงสตริง  

ประกวดร้องเพลง นอกจากนั้นนกัเรียนโรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรีทุกคนจะได้

เขา้ร่วมกิจกรรมตามความถนดัและความสนใจ 

          กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ไดจ้ดักิจกรรมการจดัการเรียนรู้ทั้งในและ

นอกหอ้งเรียน ดว้ยการใหผู้เ้รียนไดฝึ้กปฏิบติัจริงควบคู่กบัการปฏิบติัจริง มุ่ง

ใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาดา้นความคิดสร้างสรรค ์   กลา้คิดกลา้แสดงออก ดว้ยความ

มัน่ใจ  มีจินตนาการ แลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั เช่น การวาดภาพระบายสี 

การวาดภาพตามความคิดและจินตนาการ การวาดภาพจากส่ิงแวดลอ้มและ

วฒันธรรม  การป้ัน  และการพิมพภ์าพ  การสร้างสรรคผ์ลงานตามความคิด

สร้างสรรค ์  ดา้นดนตรีและนาฏศิลป์ ผูเ้รียนสามารถ  เล่นดนตรีไดอ้ยา่งนอ้ย

คนละ 1 ช้ิน  การแสดงดนตรี  การร้องเพลง  การแสดงออกตามจงัหวะลีลา 

การแสดงละครวนัแม่  โรงเรียนจดัตั้งศูนยด์นตรีสาํหรับผูเ้รียนท่ีสนใจพฒันา

ดา้นดนตรีตามความถนดัและสนใจ  ผูเ้รียนสามารถแสดงผลงานดา้นดนตรีท่ี

สนใจไดอ้ยา่งชาํนาญและกลา้แสดงความสามารถของตนเองอยา่งมัน่ใจ 

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  จดักิจกรรมชมรมใหผู้เ้รียนไดรั้บความรู้และพฒันา 

            

98.70 
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ตวับ่งช้ีที่ รายละเอยีดการประเมนิ ร้อยละ 

 

ทกัษะอยา่งหลากหลาย  เช่น ชมรมดนตรีไทย-สากล  ชมรมนาฏศิลป์  ชมรม         

วงโยธวาทิต  ชมรมศิลปะการแสดง ชมรมไวโอลิน ชมรมศิลปะ   ชมรม  Movie 

Club ชมรม ACT Media ชมรม B-Boy  ชมรมฟุตบอล  ชมรมบาสเกตบอล 

ชมรมแบดมินตนั  การแสดงดนตรีพ้ืนบา้น เป็นตน้    จดักิจกรรมตามเทศกาล  

เช่น  การรํากลองยาว การแสดงดนตรีไทย และไทยอีสาน เน่ืองในวนัแม่แห่งชาติ  

เป็นตน้ 

         ฝ่ายบริหารทัว่ไป  จดัโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางกีฬาฟุตบอล 

และบาสเกตบอล นกักีฬาโครงการพิเศษ พฒันาศกัยภาพระดบัสูง เพ่ือให้

นกัเรียนท่ีมีความสามารถเฉพาะดา้นไดพ้ฒันากีฬาสู่ระดบัชาติต่อไป โดยมี

ผลงานท่ีเกิดจากการเขา้ร่วมการแข่งขนัทั้งในระดบัเขต ระดบัประเทศ และใน

ระดบัโลก 

 

 

 

สรุปผลการประเมนิระดบัมาตรฐาน 

มาตรฐานที่ 1  ผู้เรียนมสุีขภาวะที่ดแีละมสุีนทรียภาพ  

มาตรฐาน/ตวับ่งช้ี 
เฉลีย่ 

ร้อยละ 

ระดบัคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดมีาก 

1.1 มีสุขนิสยัในการดูแลสุขภาพและออกกาํลงักายสมํ่าเสมอ 91.00     

1.2 มีนํ้าหนกั ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑม์าตรฐาน 94.40     

1.3 ป้องกนัตนเองจากส่ิงเสพติดใหโ้ทษและหลีกเล่ียงตนเองจาก

สภาวะท่ีเส่ียงต่อความรุนแรง โรค ภยั อุบติัเหตุ และปัญหาทางเพศ 

94.50 
    

1.4 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมัน่ใจ กลา้แสดงออกอยา่งเหมาะสม 99.00     

1.5 มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีและใหเ้กียรติผูอ่ื้น 92.50     

1.6 สร้างผลงานจากการเขา้ร่วมกิจกรรมดา้นศิลปะ ดนตรี / นาฏศิลป์

กีฬา/นนัทนาการตามจินตนาการ 

98.70 
    

มาตรฐานที่ 1  ผู้เรียนมสุีขภาวะที่ดแีละมสุีนทรียภาพ  95.02     

 

จุดเด่นในมาตรฐานที่ 1  

ผูเ้รียนมีความสามารถในการสร้างสรรค ์ ดนตรี /นาฏศิลป์/กีฬาและนนัทนาการตามจินตนาการ โดยรู้จกัริเร่ิม

ส่ิงใหม่ ๆ ตามความคิดของตนไดอ้ยา่งมีระบบ และสามารถพฒันาศกัยภาพของตนจนเป็นท่ียอมรับในระดบัสากลซ่ึง

พิจารณาไดจ้ากผลงานดา้นดนตรี กีฬาและนนัทนาการ  

 

 



Self Assessment Report 2013    

   55 

      

จุดควรพฒันาในมาตรฐานที่ 1 

1.ควรเพ่ิมการส่งเสริมกิจกรรมดา้นศิลปะใหก้บันกัเรียนในแต่ละเพศและวยั เพ่ือใหน้กัเรียนท่ีอาจช่ืนชอบดา้น

ศิลปะไดมี้โอกาสไดฝึ้กปฏิบติัและแสดงผลงานอนัจะนาํมาซ่ึงประโยชนต่์อการเสริมสร้างสุนทรียภาพทางดา้นน้ีอีกทาง

หน่ึง 

2.ควรมีการจดัโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือช่วยเหลือและแกปั้ญหานกัเรียนท่ีมีภาวะโภชนาเกิน (โรคอว้น) โดย

ใชส้ถานท่ี อุปกรณ์ และบุคลากรของโรงเรียนท่ีมีความพร้อมเป็นอยา่งมาก 

3.ควรมีการจดัป้ายนิเทศใหค้วามรู้ หรือแนะนาํ ประโยชน ์หรือโทษ ของอาหารต่างๆ ในโรงอาหาร  หรือการ

บอกประโยชนข์องอาหารท่ีนกัเรียนรับประทานในแต่ละม้ือ 

4.ควรมีกิจกรรมการออกกาํลงักายท่ีใหน้กัเรียนทุกคนไดป้ฏิบติัหรือทาํเป็นประจาํอยา่งนอ้ย 3 วนั / สปัดาห์ ท่ี

เห็นอยา่งชดัเจน 

 

แนวทางการพฒันาในมาตรฐานที่ 1 

1. จดักิจกรรมส่งเสริมความรู้ดา้นโภชนาการ และปลกูฝังการเลือกรับประทานอาหารท่ีเป็นประโยชน ์ 

2. จดักิจกรรมส่งเสริมการออกกาํลงักายท่ีเหมาะสมตามวยัอย่างสมํ่าเสมอ รวมทั้งจดักิจกรรมส่งเสริมสาํหรับ

ผูเ้รียนท่ีมีปัญหาเร่ืองนํ้าหนกั ส่วนสูง  และสมรรถภาพทางกายท่ีไม่เป็นไปตามเกณฑ ์ 
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มาตรฐานที่  2  ผู้เรียนมคุีณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พงึประสงค์ 

ตวับ่งช้ีที่ รายละเอยีดการประเมนิ ร้อยละ 

2.1   มีคุณลกัษณะท่ีพึง

ประสงคต์ามหลกัสูตร 

 

        โรงเรียนตระหนักและเห็นความสําคัญในการส่งเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคแ์ก่ผูเ้รียนตามหลกัสูตร   โรงเรียน  

จึงจดักิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดเ้กิดคุณลกัษณะอนั

พึงประสงค ์โดยดาํเนินการพฒันาในดา้นการจดัการเรียนการสอน  กิจกรรม

เสริมหลกัสูตรท่ีหลากหลาย    ดงัน้ี 

        ฝ่ายวิชาการ จดัการเรียนการสอนมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนมีคุณลกัษณะท่ีพึง

ประสงคต์ามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศกัราช 2551     ซ่ึง

ระบุไว ้ 8 ประการ ไดแ้ก่    1) รักชาติ ศาสน ์ กษตัริย ์     2) ซ่ือสตัยสุ์จริต        

3) มีวินยั  4) ใฝ่เรียนรู้  5) อยูอ่ยา่งพอเพียง  6) มุ่งมัน่ในการทาํงาน 7) รัก

ความเป็นไทย   8) มีจิตสาธารณะ  โดยโรงเรียนไดส้อดแทรกลงในกิจกรรม

การเรียนการสอนในทุกรายวิชา มีครูผูส้อนในทุกรายวิชาเป็นผูด้าํเนินการ

พฒันาและประเมินคุณภาพผูเ้รียน  ผลการดาํเนินงาน พบว่า ผูเ้รียนทุกคน

แสดงออกถึงคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานในระดบัดีทุกระดบัชั้น   

          นอกจากน้ีมีการจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  

เช่น  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ การจดัตั้งธนาคารโรงเรียนข้ึนเพ่ือ

ส่งเสริมและฝึกให้ผูเ้รียนรู้จกัการประหยดั อดออม และสามารถดาํรงชีวิต

ตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจดักิจกรรมการ

เขียนเรียงความ เน่ืองในโอกาสวนัแม่แห่งชาติ การจดัการอ่านทาํนองเสนาะ 

แต่งคาํขวญั การคดัลายมือ  ผูเ้รียนมีจิตสาธารณะในการร่วมดูแลและปลูก

พรรณไม้งามในวรรณคดี  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมโดยการประกวด

มารยาทงามอยา่งไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ   จดักิจกรรมรําลึก

พระคุณแม่  กิจกรรมวนัสาํคญัทางศาสนา   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

จดัสัปดาห์วิทยาศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  จัด

โครงการกรีฑาสี ฝ่ายวิชาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู ้เ รียน กิจกรรมคลับ   

กิจกรรมแสดงผลงานนิทรรศการของนักเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย

กิจกรรม เป็นตน้ 

        ฝ่ายกิจการนักเรียน   ได้จัดประเมินคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ของ

โรงเรียน ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม   ด้านระเบียบวินัย ด้านความ

รับผิดชอบ   ดา้นความซ่ือสตัยสุ์จริต  ดา้นความประหยดั อดออม  ดา้นความ

เอ้ืออาทร และแบ่งปัน  ดา้นการปลอดส่ิงเสพติดและอบายมุข  ดา้นการมี

จิตสาํนึกความเป็นไทย ดา้นความเป็นประชาธิปไตย  และดา้นความยุติธรรม

และสนัติ โดยครูประจาํชั้นและครูคู่ชั้น เป็นผูป้ระเมินจากสภาพจริง   

 

80.00 
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ตวับ่งช้ีที่ รายละเอยีดการประเมนิ ร้อยละ 

2.2  เอ้ืออาทรผูอ่ื้นและกตญั�ู

กตเวทีต่อผูมี้พระคุณ 

 

 

 

 

 

        โรงเรียนตระหนกัและเห็นความสาํคญัในการส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความ

เอ้ืออาทรและกตญั�ูกตเวทีต่อผูมี้พระคุณ  โดยผา่นกระบวนการจดัการเรียน

การสอนและการจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรต่าง ๆ ดงัน้ี    กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ภาษาไทยจดักิจกรรมวนัสุนทรภู่  การเขียนเรียงความ  การแต่งกลอน

วนันกับุญหลุยส์  กิจกรรมวนัแม่แห่งชาติ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ฯ  

จดักิจกรรมรําลึกพระคุณแม่   และจาํหน่ายผลิตภณัฑจ์ากผลงานนกัเรียนนาํ

กาํไรท่ีไดจ้ากการปฏิบติักิจกรรมไปบริจาคใหก้บัผูด้อ้ยโอกาสในชุมชน  ซ่ึง

นอกจากนกัเรียนจะไดรั้บประสบการณ์ตรงเพ่ือนาํไปใชเ้ป็นแนวทางในการ

ประกอบอาชีพแลว้  ยงัเป็นการฝึกใหน้กัเรียนมีความเสียสละเพ่ือประโยชน์

ส่วนรวม  เป็นคนท่ีมีคุณค่าต่อสงัคม 

         นอกจากน้ี ยงัส่งเสริมใหผู้เ้รียนแสดงออกถึงความมีนํ้าใจ เอ้ือเฟ้ือ เผื่อ

แผแ่ก่ผูด้อ้ยโอกาสหรืออ่อนแอกวา่ โดยการใหค้วามช่วยเหลือผูอ่ื้นหรือมี

ส่วนร่วมท่ีแสดงถึงความรับผิดชอบในฐานะสมาชิกท่ีดีของสงัคม แสดง

ความกตญั�ูกตเวที โดยประพฤติตนถูกตอ้งเหมาะสม เอาใจใส่ดูแล

ช่วยเหลือกิจการงานตอบแทนผูมี้พระคุณ ประพฤติตนเป็นนกัเรียนท่ีดี ดว้ย

การแสดงความสุภาพ นอบนอ้ม โอบออ้มอารี ช่วยเหลือผูอ่ื้น รับฟังความ

คิดเห็นของผูอ่ื้น มุ่งมัน่ในการเรียน ดูแลรักษาสถานท่ี   ส่ิงของทั้งส่วนรวม

และส่วนตวั ยึดมัน่ในวิถีชีวิตและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมี

พระมหากษตัริย ์ ทรงเป็นประมุข โดยผา่นกิจกรรมโครงการต่าง ๆ เช่น 

โครงการไหวค้รู โครงการจดัพิธีถวายพระพรพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัฯ 

โครงการจดัพิธีถวายพระพรสมเดจ็พระนางเจา้พระบรมราชินีนารถ  

โครงการเทิดเกียรติแม่พระอสัสมัชญั โครงการสายสมัพนัธ์บา้น โรงเรียน สู่

ชุมชน ในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึง มธัยมศึกษาปีท่ี 6  โครงการวนัเดก็

เพ่ือชุมชน เป็นตน้ 

 

95.50 

2.3   ยอมรับความคิดและ

วฒันธรรมท่ีแตกต่าง 

 

 

 

 

        เพ่ือให้ผูเ้รียนได้เกิดการยอมรับความคิดและวฒันธรรมท่ีแตกต่าง  

โรงเรียนไดส้อดแทรกในการเรียนการเรียนการสอนดว้ยการจดัหลกัสูตรวิชา

สังคมศึกษาเพ่ิมเติมในระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย   รวมถึงจดักิจกรรม

เสริมหลักสูตรในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ อย่างหลากหลาย เ ช่น   

โครงการวนัสําคญัทางศาสนา  กิจกรรมการหล่อและแห่เทียนจาํนาํพรรษา  

กิจกรรมนิทรรศการ 10  ประเทศ ASEN ของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษา

ตอนปลาย  กิจกรรมวนัสุนทรภู่ซ่ึงสอดแทรก เร่ืองอาเซียน ดา้นภาษา อาหาร 

ดอกไมพ้รรณอาเซียน การแต่งกาย  การร้องเพลง  การไหว ้ เป็นตน้ 

 

 

90.00 
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ตวับ่งช้ีที่ รายละเอยีดการประเมนิ ร้อยละ 

2.4   ตระหนกั รู้คุณค่า ร่วม 

อนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้ม 

 

 

 

        โรงเรียนมีเป้าหมายสาํคญัในการเป็นโรงเรียนตน้แบบดา้นการอนุรักษ์

พลงังานและส่ิงแวดลอ้ม จึงมีการดาํเนินกิจกรรม โครงการต่าง ๆ  อย่าง

ต่อเน่ืองและหลากหลาย  เพ่ือสร้างความตระหนกัให้ผูเ้รียน  ครู  บุคคลากร

ในโรงเรียนได้เห็นคุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพฒันาส่ิงแวดล้อม โดยมีการ

สอดแทรกองค์ความรู้ดา้นการอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้มในกิจกรรม

การเ รียนการสอนทั้ ง 8 กลุ่มสาระฯ รวมถึงจัดกิจกรรมต่าง ๆ อย่าง

หลากหลาย เช่น กิจกรรมเขา้ค่ายส่ิงแวดลอ้ม  โครงการสถานศึกษาดีเด่นดา้น

พลงังาน  โดยความร่วมมือระหว่างโรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี การไฟฟ้านคร

หลวง และมหาวิทยาลยัมหิดล โครงการสนบัสนุนกิจกรรมหอ้งโรงเรียน สี

เขียว จดัตั้งข้ึนเพ่ือปลกูฝังใหเ้ยาวชนมีอุปนิสัยในการประหยดัพลงังานไฟฟ้า

และรักษาส่ิงแวดลอ้ม โดยการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบติัดว้ยตนเองผ่าน

กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีทางโรงเรียนไดร่้วมมือกบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ

ไทยและโรงเรียนในกลุ่มธนบุรี ซ่ึงมีสมาชิกอยู่จาํนวน 10 โรงเรียน ซ่ึง

เยาวชนท่ีร่วมกิจกรรมจะไดรั้บความสนุกสนานและมีทศันคติท่ีดีในการใช้

ไฟฟ้าอยา่งประหยดัและนาํไปปฏิบติัจนเป็นปกติ  โครงการแกะ ลา้ง เก็บกบั               

โอวลัติน เป็นตน้ 

95.00 

 

 

สรุปผลการประเมนิระดบัมาตรฐาน 

มาตรฐานที่ 2  ผู้เรียนมคุีณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พงึประสงค์ 

มาตรฐาน/ตวับ่งช้ี 
เฉลีย่ 

ร้อยละ 

ระดบัคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดมีาก 

2.1 มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคต์ามหลกัสูตร 80.00     

2.2 เอ้ืออาทรผูอ่ื้นและกตญั�ูกตเวทีต่อผูมี้พระคุณ 95.50     

2.3 ยอมรับความคิดและวฒันธรรมท่ีแตกต่าง 90.00     

2.4 ตระหนกั รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้ม 95.00     

มาตรฐานที่ 2   ผู้เรียนมคุีณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พงึประสงค์ 90.13     

 

จุดเด่นในมาตรฐานที่ 2  

1. ผูเ้รียนทุกคนผา่นการประเมินคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคต์ามหลกัสูตร ในระดบัดีถึงดีมาก โดยเฉพาะในดา้น

การเอ้ืออาทรผูอ่ื้น ดว้ยการร่วมกนับริจาคทรัพย ์  ส่ิงของแก่เพ่ือนนกัเรียน ผูย้ากไร้ในชุมชนและองคก์รการกศุลต่าง ๆ 

ในสงัคมดว้ยความเตม็ใจ   ในดา้นความกตญั�ูกตเวทีต่อผูมี้พระคุณ ผูเ้รียนทุกคนผา่นการประเมินลกัษณะลกูท่ีดีของ

พ่อแม่ในระดบัดีมาก 
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2. ผูเ้รียนไดเ้ขา้ร่วมหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมดา้นการอนุรักษแ์ละส่ิงแวดลอ้มอยา่งหลากหลาย ไดแ้ก่ โครงการ 

สถานศึกษาดีเด่นดา้นพลงังาน  กิจกรรมนกัสืบพลงังาน  กิจกรรมประชาสมัพนัธ์การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม    

 

จุดควรพฒันาในมาตรฐานที่ 2 

ผูเ้รียนบางส่วนควรไดรั้บการปลกูฝังในเร่ืองการใชท้รัพยสิ์นส่วนตวัและส่วนรวมอยา่งประหยดั คุม้ค่า   และ

ร่วมกนัรักษาความสะอาดทั้งภายในและภายนอกหอ้งเรียน 

 

แนวทางการพฒันาในมาตรฐานที่ 2 

1.  ควรจดัใหมี้การประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคท่ี์สามารถสะทอ้นถึงคุณภาพนกัเรียนอยา่งแทจ้ริง เพ่ือ

ไม่ใหก้ารดาํเนินงานสูญเปล่า  

2.  การส่งเสริมดา้นจิตสาธารณะ ยงัไม่ชดัเจน ควรมีการสรุปผลการดาํเนินงานในภาคเรียนท่ีผา่นมา แลว้หา

แนวทางการดาํเนินการพฒันา กิจกรรมท่ีควรจดัใหมี้ เช่น การใหน้กัเรียนแสดงนํ้าใจในการเคลียร์พ้ืนท่ีหลงัเสร็จส้ิน

กิจกรรม   จิตอาสาดูและความสะอาด ดูแลตน้ไม ้หรือสมคัรช่วยเหลืองานต่างๆของโรงเรียน แลว้จดัทาํบนัทึกนกัเรียน

อาสา เป็นตน้ 

3.  ควรใหค้วามสาํคญัเก่ียวกบัความประหยดัท่ีลงสู่ตวันกัเรียนใหเ้ป็นรูปธรรมท่ีชดัเจน 

4.  ควรมีการจดักิจกรรมท่ีนาํธรรมะ หรือคาํสอนจากแหล่งต่างๆ มาปลกูฝังแก่นกัเรียนในช่วงวนัศุกร์ตน้เดือน

เหมือนนกัเรียนคาทอลิก หรือ จดัใหมี้หอ้งธรรมะแลว้นาํนกัเรียนเป็นกลุ่มเขา้ ฟัง ดู หรืออ่าน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Self Assessment Report 2013    

   60 

      

มาตรฐานที่ 3  ผู้เรียนมทีักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้และพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง 

ตวับ่งช้ีที่ รายละเอยีดการประเมนิ ร้อยละ 

3.1 มีนิสยัรักการอ่านและ

แสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง 

จากหอ้งสมุดแหล่งเรียนรู้  

และส่ือต่าง ๆ รอบตวั 

 

 

 

        โรงเรียนอสัสมัชญัธนบุรี โดยศูนยวิ์ทยบริการ ไดมี้การจดักิจกรรม และ

โครงการต่างๆ เช่นโครงการยอดนกัอ่าน  โครงการส่งเสริมการอ่านเดอะพิซ

ซ่า คอมปะนี ชวนนอ้งอ่าน กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอ่านในวนัสาํคญัเช่น

กิจกรรมวนัสุนทรภู่ 227 ปี กิจกรรมนานมีบุ๊คแฟร์ กิจกรรมสัปดาห์หอ้งสมุด

และการอ่าน กิจกรรมค่ายรักการอ่านระดบัประถม  กิจกรรมค่ายรักการอ่าน

ระดบัมธัยมกิจกรรมยอดนกัอ่าน  กิจกรรมเซียนตวันอ้ยตะลุยอาเซียน 

        นอกจากน้ียงัมีแหล่งเรียนรู้ ไดแ้ก่ ห้อง เรียน สสวท. ห้องปฏิบติัการ

วิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์  ห้องหัตถกรรม  สวนสมุนไพร  

สวนนก โครงการศูนยก์ารเรียนรู้พลงังานและส่ิงแวดลอ้ม  เป็นต้น เพ่ือ

ส่งเสริมใหน้กัเรียนมีนิสยัรักการอ่าน  การเขียน การฟัง  การพูด   การปฏิบติั

กิจกรรมตามแผนการจดัการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยใน

ระดบัมธัยม ไดแ้ก่การศึกษาพรรณไมใ้นวรรณคดีและเขียนเป็นบทพรรณนา

โวหาร   การใชเ้ทคโนโลยี และแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองเพ่ือส่งเสริมการ

คน้ควา้ใหผู้เ้รียนแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง รักการเรียนรู้และ พฒันาตนเอง

อยา่งต่อเน่ือง   

95.00 

3.2   มีทกัษะในการอ่าน ฟัง ดู 

พดู เขียน และตั้งคาํถามเพ่ือ 

คน้ควา้หาความรู้เพ่ิมเติม 

 

 

 

        โรงเรียนไดด้าํเนินการส่งเสริมและพฒันานกัเรียนใหมี้ความรู้ มีทกัษะ

ในการฟัง พูด อ่าน เขียน  การคน้ควา้หาความรู้เพ่ิมเติมทั้ง 8 กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ ไดแ้ก่การปฏิบติักิจกรรมตามแผนการจดัการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ภาษาไทยในระดบัมธัยม ไดแ้ก่ การศึกษาพรรณไมใ้นวรรณคดีและ

เขียนเป็นบทพรรณนาโวหารแข่งขนั “ปริศนาพาคิดพิชิตคาํตอบภาษาไทย” 

ระดบัมธัยมศึกษาประกวดคดัลายมือแบบตวัอาลกัษณ์ งานนิทรรศการ

วิชาการกา้วสู่อาเซียน ปีการศึกษา 2556   การอ่านจบัใจความ การตีความ 

การนาํเสนอหนา้ชั้นเรียนในแต่ละรายวิชา      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่าง 

ประเทศ (ภาษาจีน) Chinese Twice Monthly  การจดักิจกรรมการแข่งขนั

ทกัษะภายในโรงเรียน และโครงการ Assembly Project  ของฝ่าย English 

Program  เป็นตน้  

96.00 

3.3  เรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่ม  

แลกเปล่ียนความคิดเห็น เพ่ือ

การเรียนรู้ระหวา่งกนั 

 

 

          จากการศึกษาเอกสาร สังเกต สัมภาษณ์ พบว่า  โรงเรียนได้จัด

กระบวนการจดัเรียนรู้แลกเปล่ียนความคิดเห็นและให้มีความรับผิดชอบ

ไดแ้ก่การจดันิทรรศการของฝ่ายวิชาการใน8 กลุ่มสาระ ฝ่ายวิชาการ ไดจ้ดั

ให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้และ

ความสําเร็จของกลุ่ม ในรูปแบบการบูรณาการออกมาเป็นนิทรรศการใน

ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย     

                

95.00 
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ตวับ่งช้ีที่ รายละเอยีดการประเมนิ ร้อยละ 

 

          นอกจากน้ีกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานและเทคโนโลยี  ในรายวิชา

คอมพิวเตอร์ นกัเรียนระดบัประถมศึกษาตอนปลาย  ไดเ้รียนรู้ดว้ยการใชส่ื้อ

การเรียนรู้แบบเกมเพ่ือการศึกษาดว้ยโปรแกรม KODU และส่ง เขา้แข่งขนั

ภายนอก    ในส่วนรายวิชาอ่ืนๆ ไดมี้การสอดแทรก ดว้ยการใชรู้ปแบบการ

สอนแบบกระบวนการกลุ่ม   การจดักิจกรรมคลบั  กิจกรรมชมรม  กิจกรรม

พฒันาผูเ้รียน 

 

3.4 ใชเ้ทคโนโลยีในการเรียนรู้

และนาํเสนอผลงาน 

 

 

 

 

       จากการศึกษาเอกสาร /สังเกตสภาพจริง/การสัมภาษณ์ท่ีเป็นหลกัฐาน/

ร่องรอย พบว่า โรงเรียนไดส่้งเสริมการใชเ้ทคโนโลยีใหน้กัเรียนทุกคนตาม

ความเหมาะสม ไดมี้การเรียนรู้ สืบคน้แสวงหาความรู้และนาํเสนอผลงานใน

การจดัการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนการงานและเทคโนโลยี รายวิชา

คอมพิวเตอร์ในทุกระดบัชั้นในการจดักิจกรรมการเรียนรู้  การคน้ควา้ การ

สืบคน้ การสร้างผลงาน และนาํเสนอผลงานโดยใชเ้ทคโนโลยี ในรูปแบบ

ต่างๆ ไดแ้ก่ ใบงาน ช้ินงาน การนาํเสนอความรู้หนา้ชั้นเรียนดว้ยโปรแกรม 

ต่างๆ  การนาํเสนอผา่นระบบอินเทอร์เน็ต 

98.00 

 

สรุปผลการประเมนิระดบัมาตรฐาน 

มาตรฐานที่ 3  ผู้เรียนมทีักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้และพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง 

มาตรฐาน/ตวับ่งช้ี 
เฉลีย่ 

ร้อยละ 

ระดบัคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดมีาก 

3.1 มีนิสยัรักการอ่านและแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองจากหอ้งสมุด  

แหล่งเรียนรู้ และส่ือต่าง ๆ รอบตวั 

95.00     

3.2 มีทกัษะในการอ่าน ฟัง ดู พดู เขียน และตั้งคาํถามเพ่ือคน้ควา้หา 

ความรู้ เพ่ิมเติม 

96.00     

3.3 เรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่ม แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้ 

ระหวา่งกนั 

95.00     

3.4 ใชเ้ทคโนโลยีในการเรียนรู้และนาํเสนอผลงาน 98.00     

มาตรฐานที่ 3  ผู้เรียนมทีักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง   

                       เรียนรู้และพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง 

96.00     

 

จุดเด่นในมาตรฐานที่  3  

โรงเรียนมีแหล่งการเรียนรู้ ท่ีใหน้กัเรียนคน้ควา้ ทั้งดา้นเทคโนโลยี ท่ีทนัสมยัและท่ีเป็นทรัพยากรจากธรรมชาติ  มี

การปรับปรุง พฒันาตลอดเวลา และมีจาํนวนมาก 
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จุดที่ควรพฒันาใน มาตรฐานที่  3  

              ส่งเสริมการใชศู้นยวิ์ทยบริการ  การใชแ้หล่งเรียนรู้  ใหมี้การศึกษาคน้ควา้ แสวงหาความรู้ เพ่ิมเติม เพ่ือใหเ้กิด

ทกัษะในการอ่าน ฟัง ดู พดู เขียน และตั้งคาํถามเพ่ือคน้ควา้หาความรู้เพ่ิมเติม 

 

แนวทางการพฒันาใน มาตรฐานที่  3  

              ใหมี้การเชิญชวน  สร้างบรรยากาศ และจดักิจกรรมของการอ่านฝึกและสร้างนิสยัการอ่านท่ีเก่ียวขอ้งกบัใน และ

นอกบทเรียนท่ีหลากหลายรวมทั้งแหล่งเรียนรู้ อยา่งทัว่ถึงและสมํ่าเสมอ 
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มาตรฐานที่ 4  ผู้เรียนมคีวามสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตดัสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมสีติสมเหตุผล 

ตวับ่งช้ีที่ รายละเอยีดการประเมนิ ร้อยละ 

4.1   สรุปความคิดจากเร่ืองท่ี

อ่านฟัง และดู และส่ือสารโดย

การพดูหรือเขียนตาม 

 ความคิดของตนเอง 

 

        โรงเรียนไดจ้ดัโครงการ กิจกรรมเพ่ือพฒันา เสริมสร้าง ให้ผูเ้รียนเพ่ิม

ศกัยภาพในการสรุปความคิดจากเร่ืองท่ีอ่าน ฟัง ดู และส่ือสารโดยการพูดหรือ

เขียนตามความคิดของตนเอง จดัโครงการส่งเสริมศกัยภาพของผูเ้รียนดา้นการ

ใชภ้าษา โครงการนกัเขียนหัวใจอาเซียน โครงการคล่ืนลูกใหม่หัวใจนกัพูด

และนกัคิดสู่สังคมอาเซียน โครงการReading Walking Rally กิจกรรมรักการ

อ่าน การเขียนเรียงความในวนัสาํคญัต่าง ๆ เช่น วนัแม่  วนันกับุญหลุยส์ ฯลฯ 

กิจกรรมEnglish Twice Month กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย 

ภาษาองักฤษ และจดัให้มีกิจกรรมท่ีพฒันา สรุปความคิดจากเร่ืองท่ีอ่าน ฟัง 

ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 –ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 

 

89.50 

4.2   นาํเสนอวิธีคิด วิธี

แกปั้ญหาดว้ยภาษาหรือวิธีการ

ของตนเอง 

      โรงเรียนมีการจดักิจกรรมท่ีเนน้ความรู้ทกัษะกระบวนการคิด    การนาํ 

เสนอวิธีคิด  วิธีแกไ้ขปัญหาดว้ยภาษาหรือวิธีการของตนเองอย่างหลากหลาย  

เช่น โครงการศูนยอ์จัฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โครงการ

Thai History Debate โครงการประกวดเพลงไทยลูกทุ่ง และจดักิจกรรม

ส่งเสริมทักษะด้านการคิดและการนําเสนอ  เช่น  กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์จดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ทกัษะทางวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการ

เรียนรู้คณิตศาสตร์จดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ทกัษะกระบวนการคิด กลุ่มการ

งานฯจดัการประกวดหนงัสั้น  

 

86.50 

4.3 กาํหนดเป้าหมาย คาดการณ์ 

ตดัสินใจแกปั้ญหาโดยมีเหตุผล

ประกอบ 

 

 

       โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมท่ีเน้นให้นักเรียนสามารถกาํหนดเป้าหมาย 

คาดการณ์ตดัสินใจแกปั้ญหา โดยมีเหตุผลประกอบไดอ้ย่างเหมาะสมตามวยั

ของผูเ้รียน โดยดาํเนินการให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จดักิจกรรมการสอนท่ี

หลากหลาย   มีการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการทั้ งภายในและ

ภายนอกโรงเรียน  เช่น โครงการเพชรยอดสังคม โครงการแข่งขนักีฬาภายใน  

โครงการจดัการแข่งขนัเกมกีฬาทางคณิตศาสตร์ กิจกรรมชมรมต่างๆ ไดแ้ก่

ชมรม A-Math  ชมรมหมากลอ้ม ชมรมซูโดกุ  ชมรม Crossword  นกัเรียนมี

การวางแผนศึกษาต่อในอนาคต นกัเรียนไดรั้บการส่งเขา้ร่วมการแข่งขนักบั

หน่วยงานภายนอก เช่น การแข่งขนั Crossword การแข่งขนักีฬาภายนอก  จดั

กิจกรรมชมรมวิทยาศาสตร์ และชมรมอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

 

95.30 
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ตวับ่งช้ีที่ รายละเอยีดการประเมนิ ร้อยละ 

4.4    มีความคิดริเร่ิมและ

สร้างสรรคผ์ลงานดว้ยความ 

ภาคภูมิใจ 

 

 

 

 

        โรงเรียนได้จัดให้มีโครงการศูนย์อัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ โครงการ

ประกวดสร้างสรรค์ผลงานดว้ยหลกัคณิตศาสตร์  โครงการนักเขียนหัวใจ

อาเซียน กิจกรรมชมรม เช่น คอมพิวเตอร์ Cooking  DIY  ACT Media  

Graphic Design คนรักภาพ ศิลปะพาเพลิน ท่ีเนน้ใหผู้เ้รียนมีทกัษะความคิด

ริเร่ิม และสร้างสรรคผ์ลงาน เช่น การทาํ Card Valentine day เป็นภาษาไทย 

ภาษาองักฤษ มีคาํกล่าวสวสัดีเป็นภาษาอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ  เป็นการบูรณา

การของกลุ่มสังคมฯและกลุ่มภาษาต่างประเทศ  การออกแบบช้ินงานเกม

บนัไดงู โดยใหน้กัเรียนทาํโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยใชสู้ตรคณิตศาสตร์ ใน

การบูรณาการระหว่างวิชาคอมพิวเตอร์และคณิตศาสตร์ การจดักิจกรรมการ

แสดงละครวนัสุนทรภู่ของกลุ่มสาระฯภาษาไทย การประดิษฐ์ผลงานจากวสัดุ

เหลือใชข้องกลุ่มสาระฯการงานฯ  การนาํเสนอการแสดงประเทศอาเซียนของ

นกัเรียนในวิชานาฏศิลป์ การจดันิทรรศการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มของนกัเรียน

ในวนัวิชาการ เป็นตน้ 

100 

 

 

สรุปผลการประเมนิระดบัมาตรฐาน 

มาตรฐานที่ 4  ผู้เรียนมคีวามสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตดัสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมสีติสมเหตุผล 

มาตรฐาน/ตวับ่งช้ี 
เฉลีย่ 

ร้อยละ 

ระดบัคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดมีาก 

4.1 สรุปความคิดจากเร่ืองท่ีอ่าน ฟัง และดู และส่ือสารโดยการพดู

หรือ เขียนตามความคิดของตนเอง 

89.5     

4.2 นาํเสนอวิธีคิด วิธีแกปั้ญหาดว้ยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 86.5     

4.3 กาํหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตดัสินใจแกปั้ญหาโดยมีเหตุผล

ประกอบ 

95.3     

4.4 มีความคิดริเร่ิม และสร้างสรรคผ์ลงานดว้ยความภาคภูมิใจ 100     

มาตรฐานที่ 4   ผู้เรียนมคีวามสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  

                        คิดสร้างสรรค์ ตดัสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมสีติ 

                        สมเหตุผล 

92.83     
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จุดเด่นในมาตรฐานที่ 4  

ผูเ้รียนมีความคิดริเร่ิม และสร้างสรรคผ์ลงานต่าง ๆ ดว้ยความภาคภูมิใจ โดยนกัเรียนสามารถนาํเสนอผลงาน

ต่างๆของนกัเรียนดว้ยเทคนิคและวิธีการท่ีหลากหลาย ทาํใหง้านท่ีนาํเสนอมีความน่าสนใจมากยิ่งข้ึน                   

 

จุดควรพฒันาในมาตรฐานที่ 4 

ผูเ้รียนบางคนยงัไม่ไดรั้บการส่งเสริมและพฒันาความสามารถในนาํเสนอวิธีคิด วิธีแกปั้ญหาดว้ยภาษาหรือ

วิธีการของตนเองอยา่งสร้างสรรค ์การนาํเสนอหนา้ชั้นเรียนในบางกิจกรรมเป็นงานกลุ่ม ซ่ึงกลุ่มอาจส่งตวัแทนนกัเรียน

มาเสนองานหนา้ชั้นเรียนเพียงบางคน ทาํใหผู้เ้รียนบางคนขาดการส่งเสริมการพฒันาการนาํเสนอวิธีคิด วิธีแกปั้ญหาดว้ย

ภาษาหรือวิธีการของตนเอง 

 

แนวทางการพฒันาในมาตรฐานที่ 4 

              ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ควรจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามหลกัสูตรและเสริมหลกัสูตร ท่ีส่งเสริม สนบัสนุน และ

พฒันาผูเ้รียนใหมี้โอกาสไดแ้สดงออกซ่ึงกระบวนการคิด กระบวนการแกปั้ญหา และรู้จกัสร้างสรรคผ์ลงานดว้ยวิธีการ

ของตนเองอยา่งทัว่ถึง 
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มาตรฐานที่ 5  ผู้เรียนมคีวามรู้และทักษะที่จาํเป็นตามหลกัสูตร 

ตวับ่งช้ีที่ รายละเอยีดการประเมนิ ร้อยละ 

5.1  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

เฉล่ียแต่ละกลุ่มสาระ 

เป็นไปตามเกณฑ ์

 

 

 

         โรงเรียนกาํหนดแผนงานดา้นวิชาการ   มุ่งเน้นพฒันาผูเ้รียนให้มีความรู้

และทกัษะท่ีจาํเป็นตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   เพ่ือพฒันาผูเ้รียนให้มี

ผลสัมฤทธ์ิเป็นไปตามเกณฑ์  จึงได้จัดกิจกรรม   โครงการต่าง ๆ  เพ่ือไปสู่

เป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้  ดว้ยการตรวจสอบวิธีการวดัและประเมินผลให้มีความ

หลากหลายทุกรายวิชาใหเ้ป็นไปตามระเบียบการวดัและประเมินผล   การจดัทาํ

สถิติสรุปผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทุกภาคเรียนและเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนยอ้นหลงั 3 ปี เป็นขอ้มูลใหแ้ต่ละกลุ่มสาระฯนาํไปพิจารณากาํหนด

เป็นเป้าหมายในการพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน   การจดัโครงการส่งเสริมการ

เรียนรู้ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย   โครงการวนัวิชาการ  โครงการพฒันา

ศกัยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ  โครงการพฒันาศกัยภาพทางวิทยาศาสตร์สู่

โครงการ  สอวน.  ช่วงชั้นท่ี  3 – 4  การจดัสอนเสริมความรู้อย่างเขม้ขน้  การ

สอนเสริมความรู้  O –NET  การสอนเสริมความรู้  GAT  PAT และการจดัสอบ 

Preประถม และPre มธัยมเป็นตน้ นอกจากน้ีงานหลกัสูตรและนิเทศการสอนได้

กาํหนดแนวปฏิบติัให้ครูผูส้อนทุกรายวิชาจดักิจกรรมการเรียนการสอนอย่าง

นอ้ยสามรูปแบบเพ่ือพฒันาการเรียนของผูเ้รียนใหมี้ประสิทธิภาพและส่งผลให ้

พฒันาเพ่ิมข้ึนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน 

 

ตารางแสดงจํานวนร้อยละของผู้เรียน 

ท่ีผลสัมฤทธ์ิเฉลีย่  8 กลุ่มสาระฯ ระดับ 3-4 ขึน้ไป 

 

 

 

 

 

ระดับช้ัน ร้อยละ 
ผลสําเร็จตามเป้าหมาย เป้าหมาย ปี 2556 

บรรลุ ไม่บรรลุ ร้อยละ 

ป.1 94.14   86 

ป.2 91.36   86 

ป.3 87.84   86 

ป.4 86.90   86 

ป.5 88.49   86 

ป.6 86.60   86 

ม.1 66.93   65 

ม.2 64.17   65 

ม.3 62.33   65 

ม.4 61.92   65 

ม.5 61.60   65 

ม.6 59.01   65 

เฉลี่ย 75.94  

 

 

 

  

75.94 
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ตวับ่งช้ีที่ รายละเอยีดการประเมนิ ร้อยละ 

5.2 ผลการประเมินสมรรถนะ

สาํคญัตามหลกัสูตร เป็นไป

ตามเกณฑ ์

 

 

 

          สํานักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กําหนดให้ผู ้เ รียนมีผลการประเมิน

สมรรถนะสําคญัตามเกณฑท่ี์สถานศึกษากาํหนด  ซ่ึงไดแ้ก่ ความสมารถในการ

ส่ือสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแกปั้ญหา ความสามารถใน

การใช้ทักษะชีวิต  และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีทุกกลุ่มสาระการ

เรียนรู้  เพ่ือการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา  โรงเรียนไดด้าํเนินการ

ส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียนใหมี้ผลการประเมินเป็นไปตามเกณฑโ์ดยงานหลกัสูตร

และนิเทศการสอน  ฝ่ายวิชาการไดน้าํสรรถนะจากหลกัสูตรสถานศึกษามาปฏิบติั

ใหเ้ป็นรูปธรรม และกาํหนดไวใ้นแผนการจดัการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  

ซ่ึงครูผู ้สอนทุกรายวิชาได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนแสดงออกซ่ึง

ความสามารถ  พร้อมกบัการประเมินผลผูเ้รียนเป็นรายชัว่โมง มีการสอนซ่อม

เสริมสาํหรับนกัเรียนท่ีไม่ผ่านสมรรถนะในแต่ละดา้น  โดยการใชวิ้ธีการสังเกต  

การตรวจผลงาน  การสร้างสถานการณ์ในการพัฒนาสมรรถนะของผูเ้รียน

นอกจากน้ีโรงเรียนไดจ้ัดกิจกรรมเสริมหลกัสูตรเพ่ือส่งเสริมสมรรถนะของ

ผูเ้รียน เช่น กิจกรรม รักการอ่าน  คดัไทยของมูลนิธิ  เขียนไทย  อ่านในใจ  (เน้ือ

เร่ือง)  อ่านออกเสียง  อ่านทาํนองเสนาะ อ่านอาขยาน  อ่านเน้ือหานอกบทเรียน  

โครงการสุนทรภู่  การแข่งขนักลอนสด “การแสดงละคร พระอภยัมณี”  นกับุญ

หลุยส์  วนัแม่แห่งชาติ  เป็นตน้ 

ผู้เรียนทุกคน  มีความสามารถในการส่ือสาร โดยพิจารณาจาก  การรับและ

ส่งสาร  วฒันธรรมในการใชภ้าษา  การเลือกใชแ้ละบูรณาการส่ือหรือเคร่ืองมือท่ี

หลากหลายเพ่ือการถ่ายทอดแลกเปล่ียนความคิด  ความรู้สึก และทัศนะของ

ตนเองอยา่งคล่องแคล่ว  ชดัเจน 

ผู้ เรียนทุกคน  มีความสามารถในการคิด โดยการพิจารณาจาก การคิด

วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และคิดเป็น

ระบบ  การคิดวางแผนการทาํงานอย่างเป็นระบบ และการสร้างองคค์วามรู้หรือ

สารสนเทศเพ่ือการตดัสินใจเก่ียวกบัตนเองและสงัคมได ้

ผู้เรียนทุกคน มีความสามารถในการแก้ปัญหา  โดยการพิจารณาจาก การ

เข้าใจความสัมพนัธ์และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม การ

แสวงหาความรู้ ประยกุตค์วามรู้มาใชใ้นการป้องกนั และแกไ้ขปัญหาได ้และการ

ใช้เหตุผล คุณธรรม และขอ้มูลสารสนเทศ ประกอบการตดัสินใจ โดยผูเ้รียน

สามารถนาํความรู้ท่ีเรียนมาแกปั้ญหาได ้

ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต โดยการพิจารณาจากการ

ติดต่อส่ือสารและสร้างความสมัพนัธ์กบับุคคลอ่ืนในเชิงบวกและทาํงาน  ความ 

 

100.00 
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ตวับ่งช้ีที่ รายละเอยีดการประเมนิ ร้อยละ 

 

รับผิดชอบในหนา้ท่ีในฐานะเป็นสมาชิกในสังคม  การปรับตวัให้ทนักบัความ

เปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอ้ม  ความสามารถในการเผชิญหนา้กบั 

สถานการณ์ท่ีเป็นปัญหา และการหลีกเล่ียงพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค ์

            ผู้ เรียนทุกคนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี โดยการพิจารณาจาก

การใชเ้ทคโนโลยีในการศึกษาคน้ควา้เพ่ือการพฒันาตนเอง และสงัคมในดา้นการ

เรียนรู้ การส่ือสาร การทํางาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ การเลือกใช้

เทคโนโลยีดา้นต่าง ๆ ในการสร้างสรรคช้ิ์นงาน การอา้งอิงแหล่งขอ้มูลท่ีไดจ้าก

การสืบค้นทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิเคราะห์และเลือกใช้ส่ือได้

เหมาะสมกบัวยั 

 

5.3 ผลการประเมินการอ่าน 

คิดวิเคราะห์ และเขียน

เป็นไปตามเกณฑ ์

 

 

 

         โรงเรียนไดส่้งเสริมและพฒันาผูเ้รียนใหส้ามารถอ่าน  คิด   วิเคราะห์และ

ใหเ้ขียนเป็นไปตามเกณฑ ์  โดยฝ่ายวิชาการไดก้าํหนดใหค้รูผูส้อนในทุกรายวิชา

ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  จดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  เนน้ผูเ้รียนเป็น

สาํคญั  ส่งเสริมใหผู้เ้รียนแสดงความสามารถของตนไดอ้ย่างชดัเจน   โดยงานวดั

ผลไดก้าํหนดใหค้รูผูส้อนทาํการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียนส่ือความ

ในแต่ละรายวิชา   ทั้งน้ีฝ่ายวิชาการและกลุ่มสาระการเรียนรู้ยงัไดจ้ดักิจกรรม  

โครงการเพ่ือสนบัสนุนความสามารถดา้นการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียนของ

ผูเ้รียนใหเ้ป็นไปตามเกณฑ ์ เช่น  การประกวดเรียงความวนัแม่ กิจกรรมประกวด

การอ่านทาํนองเสนาะ การแต่งคาํขวญั  คาํกลอนในวนัสุนทรภู่   กิจกรรมอ่านวนั

ละนิดจิตแจ่มใส   กิจกรรมเดอะพิซซ่า คอมปะนี ชวนน้องอ่าน   กิจกรรมเล่ม

โปรดบุ๊คคลบั   กิจกรรม  Ikky ชวนเด็กไทยรักการอ่าน   และกิจกรรม Reading 

Time  ตอนเชา้ของฝ่าย English Program เป็นตน้ 

100.00 

5.4  ผลการทดสอบระดบัชาติ

เป็นไปตามเกณฑ ์

 

 

 

 

        โรงเรียนมุ่งส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียนใหมี้ผลการทดสอบระดบัชาติเป็นไป

ตามเกณฑ ์ โดยฝ่ายวิชาการ   งานวดัผล  กลุ่มสาระกาเรียนรู้ไดจ้ดักิจกรรมทาง

วิชาการอยา่งหลากหลายเพ่ือเตรียมความพร้อมและพฒันาศกัยภาพผูเ้รียนสาํหรับ

การทดสอบกบัหน่วยงานภายนอก   เช่น   การเตรียมขอ้สอบ O-NET ยอ้นหลงั

ให้กบัคุณครูนาํไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอนและเตรียมความพร้อมให้กบั

ผูเ้รียน  การจดัสอนเตรียมความพร้อมการสอบ O-NET GAT  PAT ใหก้บัผูเ้รียน

ก่อนการสอบ   การเข้าร่วมโครงการสอบวัดนักเรียนของมูลนิธิฯ (FSG.)         

เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับผูเ้รียนก่อนการสอบระดับชาติ การจัดทําสถิติ

สรุปผลการสอบ O-NET และผลการสอบ FSG. ยอ้นหลงั 3 ปี  เป็นขอ้มูลใหแ้ต่

ละกลุ่มสาระฯ นาํไปพิจารณากาํหนดเป็นเป้าหมายในการพฒันาผลการสอบ

ระดบัชาติ โครงการพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียน เนน้ผลสมัฤทธ์ิ O-NET และ FSG. 

(ป.6 ม.3 และม.6) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้มธัยมศึกษาตอนปลาย  เป็นตน้ 

 

67.93 
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สรุปผลการประเมนิระดบัมาตรฐาน 

มาตรฐานที่ 5   ผู้เรียนมคีวามรู้และทักษะที่จาํเป็นตามหลกัสูตร 

มาตรฐาน/ตวับ่งช้ี 
เฉลีย่ 

ร้อยละ 

ระดบัคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดมีาก 

5.1 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ ์ 75.94     
5.2 ผลการประเมินสมรรถนะสาํคญัตามหลกัสูตรเป็นไปตามเกณฑ ์ 100.00     

5.3 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ ์ 100.00     

5.4 ผลการทดสอบระดบัชาติเป็นไปตามเกณฑ ์ 67.93     
มาตรฐานที่ 5   ผู้เรียนมคีวามรู้และทักษะที่จาํเป็นตามหลกัสูตร 85.97     
 

จุดเด่นในมาตรฐานที่ 5 

1. ผูเ้รียนมีความสามารถดา้นการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ ์

2. ผูเ้รียนมีความสามารถการประเมินสมรรถนะสาํคญัตามหลกัสูตรเป็นไปตามเกณฑ ์

3. นกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 มีท่ีสอบไดค้ะแนนเตม็ 100  คะแนน คือวิชาคณิตศาสตร์ และ

ภาษาองักฤษ 

4. ผลการทดสอบระดบัชาติในทุกรายวิชาของผูเ้รียนในระดบั ป.6  ม. 3 และม. 6  มีค่าเฉล่ียสูงกวา่ระดบัประเทศ 

 

จุดควรพฒันาในมาตรฐานที่ 5 

1 พฒันาผลสมัฤทธ์ิแต่ละระดบัชั้นใหบ้รรลุตามเป้าหมายของทุกกลุ่มสาระฯ 

2. ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 – 6 ระดบัผลการเรียน ระดบั 3 – 4  มีค่าเฉล่ียตํ่ากวา่เป้าหมายท่ีวางไวใ้นปี 

การศึกษา 2556 คือร้อยละ 65 

3. พฒันาผลการทดสอบระดบัชาติของผูเ้รียนท่ีไดค้ะแนนผลการทดสอบตํ่ากวา่ขีดจาํกดัล่าง 

 

แนวทางการพฒันาในมาตรฐานที่ 5 

 กาํหนดแนวปฏิบติัดา้นการพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางเรียนใหค้รูผูส้อนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมและ

พฒันาผลสมัฤทธ์ิทางเรียนในแต่ละระดบัชั้นใหบ้รรลุเป้าหมายของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และเป้าหมายท่ีกาํหนด 
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มาตรฐานที่ 6  ผู้เรียนมทีักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานร่วมกบัผู้อืน่ได้ และมเีจตคตทิี่ดต่ีออาชีพสุจริต 

ตวับ่งช้ีที่ รายละเอยีดการประเมนิ ร้อยละ 

6.1   วางแผนการทาํงานและ 

       ดาํเนินการจนสาํเร็จ 

 

 

 

 

 

        โรงเรียนไดใ้หค้วามสาํคญัในการพฒันาเสริมสร้างและปลกูฝังผูเ้รียนใหมี้

ทกัษะในทาํงานใหส้าํเร็จ  โดยดาํเนินการ ดงัน้ี  

        กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   กาํหนดการเรียนวิชาโครงงานในทุก

ระดับชั้นและในทุกปีสุดท้ายของช่วงชั้นนักเรียนจะแสดงโครงงานท่ีสืบ

เน่ืองมาจากการเรียน  การจัดกิจกรรมชมรมท่ีมุ่งพฒันาและส่งเสริม ผูมี้

ความสามารถพิเศษทางดา้นวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์  เช่น  ชมรมครอส

เวิร์ด   ชมรม A-Math  ชมรมจรวดขวดนํ้า  เป็นตน้  

        การจดัแข่งขนักรีฑาสี  เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียน มีทกัษะในการ

จดัการและทาํงานใหป้ระสบความสาํเร็จ เช่นการจดัตั้งคณะกรรมการดา้นกีฬา   

การคดัเลือกนกักีฬา   การจดัเตรียมอฒัจนัทร์   การบริหารงานสี  การซอ้มร้อง

เพลงเชียร์ร่วมกนั  การซอ้มขบวนพาเหรด การจดัทาํบญัชีรายรับรายจ่ายของ

สายกีฬา  เป็นตน้ 

         ผลการดําเนินงานสะท้อนให้เห็นว่าผู ้เ รียนมีทักษะในการจัดการ  

สามารถดาํเนินงานเป็นขั้นตอน  รวมทั้งมุ่งมัน่พฒันางานของตนจนประสบ

ความสาํเร็จ 

94.88 

6.2 ทาํงานอยา่งมีความสุข

มุ่งมัน่พฒันางานและภูมิใจใน

ผลงานของตนเอง 

 

 

         โรงเรียนไดใ้ห้ความสําคญัในการพฒันาเสริมสร้างและปลูกฝังผูเ้รียน

ทาํงานอย่างมีความสุข พฒันางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง  โดย

ดาํเนินการใหผู้เ้รียนทุกคนตอ้งจดัทาํแฟ้มสะสมงานของผูเ้รียน โดยเก็บผลงาน

ท่ีผูเ้รียนมีความพึงพอใจ และภูมิใจในแต่ละวิชา ไดแ้ก่ คณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย  ภาษาต่างประเทศ สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ดนตรี ศิลปะ สุขศึกษาและพลศึกษา เช่น การ

ประดิษฐ์การ์ดวนัแม่ การเขียนเรียงความวนัพ่อ การแสดงผลงานวนัวิชาการ 

ACT Extreme Education 2013  การจดัขบวนแฟนซีในกิจกรรมกรีฑาสี  การ

ร่วมกิจกรรมราตรีสมัพนัธ์ อสัสมัชญัธนบุรี สายธารวฒันธรรม ACT นอ้มนาํสู่

อาเซียน กิจกรรม Assembly  เป็นตน้  ผลการดาํเนินได้สะทอ้นให้เห็นว่า 

ผูเ้รียนร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุข  สร้างสรรคแ์ละพฒันางานของตนเองดว้ย

ความภาคภูมิใจในผลงาน 

96.28 

6.3 ทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้

 

 

 

 

     โรงเรียนได้ให้ความสําคัญในการพฒันาเสริมสร้างและปลูกฝังผูเ้รียน

ทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นโดยดาํเนินการใหผู้เ้รียนตั้งแต่ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1- 

มธัยมศึกษาปีท่ี 3 เขา้ร่วมกิจกรรมค่ายลูกเสือ  ผูเ้รียนระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 1-3 

เขา้ร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท.และสอวน. 

สําหรับห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์    นอกจากน้ีฝ่ายวิชาการได้กําหนด

นโยบายใหค้รูผูส้อนทุกรายวิชาจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย  ให ้

95.87 
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ตวับ่งช้ีที่ รายละเอยีดการประเมนิ ร้อยละ 

 

ผูเ้รียนไดเ้สริมประสบการณ์การทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น โดยมีการแสดงผลงานเชิง

ประจกัษแ์ก่ครูผูส้อนและผูเ้รียนทัว่ไป  เช่น กิจกรรมกรีฑาสี  กิจกรรมวนั

วิชาการ ACT Extreme Education 2013  การจดันิทรรศการศิลปะผลิตภณัฑ์

สร้างสรรคแ์ละการแสดงดนตรีพ้ืนบา้นโปงลางของนกัเรียนระดบัชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 3 และมธัยมศึกษาปีท่ี 4  การแสดงผลงานนกัเรียนดา้นดนตรี

พ้ืนเมืองอีสาน    การแสดงคอนเสิร์ต Act Music Festival 2013   เป็นตน้  ซ่ึง

กิจกรรมต่างๆ ท่ีกล่าวมาขา้งตน้นั้นลว้นแต่เป็นการส่งเสริมใหผู้เ้รียน มีส่วน

ร่วมในการวางแผนการทาํงานกบัหมู่คณะ  กลา้แสดงความคิดเห็นอยา่ง

สร้างสรรคแ์ละมีเหตุผล ยอมรับความคิดเห็นของเพ่ือน รวมทั้งไดฝึ้กการเป็น

ผูน้าํและผูต้ามท่ีดีอีกดว้ย 

 

6.4 มีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพ 

สุจริตและหาความรู้เก่ียวกบั 

อาชีพท่ีตนเองสนใจ 

 

 

 

       โรงเรียนไดใ้หค้วามสาํคญัในการพฒันาเสริมสร้างและปลกูฝังผูเ้รียนใหมี้

ความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริต หาความรู้เก่ียวกบัอาชีพท่ีตนสนใจ และสามารถ

แนะนาํ ชกัชวน อาชีพสุจริตท่ีตนเองสนใจใหผู้อ่ื้นเห็นประโยชนแ์ละคุณค่า 

โดยดาํเนินการใหค้รูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  

จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีใหผู้เ้รียนไดแ้สดงความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริต

และหาความรู้เก่ียวกบัอาชีพท่ีตนสนใจ   ซ่ึงจากการประเมินของครูผูส้อน  

สะทอ้นใหเ้ห็นวา่ผูเ้รียนมีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริต   สามารถแสวงหา

ความรู้เก่ียวกบัอาชีพท่ีตนเองสนใจ  รวมทั้งแนะนาํผูอ่ื้นได ้  นอกจากน้ีงาน

แนะแนวจดักิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อแก่ผูเ้รียนในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปี

ท่ี 3 และ ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  ซ่ึงการจดักิจกรรมมีอยา่งหลากหลาย เช่น 

การใหศิ้ษยเ์ก่ารุ่นพ่ีมาแนะแนวอาชีพและการศึกษา การเชิญสถาบนัการศึกษา

ต่างๆ มาจดันิทรรศการพร้อมแนะนาํการจดัการศึกษาของสถาบนั  เป็นตน้  

96.58 
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สรุปผลการประเมนิระดบัมาตรฐาน 

มาตรฐานที่ 6  ผู้เรียนมทีักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานร่วมกบัผู้อืน่ได้ และมเีจตคตทิี่ดต่ีออาชีพสุจริต 

มาตรฐาน/ตวับ่งช้ี 
เฉลีย่ 

ร้อยละ 

ระดบัคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดมีาก 

6.1 วางแผนการทาํงานและดาํเนินการจนสาํเร็จ 94.88     

6.2 ทาํงานอยา่งมีความสุข มุ่งมัน่พฒันางานและภูมิใจในผลงานของ

ตนเอง 

96.28     

6.3 ทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้ 95.87     

6.4 มีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เก่ียวกบัอาชีพท่ีตนเอง

สนใจ 

96.58     

มาตรฐานที่  6   ผู้เรียนมทีักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถ       

                         ทํางานร่วมกบัผู้อืน่ได้ และมเีจตคตทิี่ดต่ีออาชีพสุจริต 

95.90     

 

จุดเด่นในมาตรฐานที่  6  

ผูเ้รียนมีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เก่ียวกบัอาชีพท่ีตนเองสนใจ 

 

จุดที่ควรพฒันาใน มาตรฐานที่  6  

1. การวางแผนการทาํงานของผูเ้รียนบางคนตอ้งเพ่ิมเติมเร่ือง ความละเอียด ความรอบคอบ 

2. การทาํงานกลุ่ม มกัประสบปัญหาท่ีสมาชิกกลุ่มบางคนไม่มีส่วนร่วมในการทาํงาน 

 

แนวทางการพฒันาใน มาตรฐานที่  6  

1. ครูผูส้อนควรแนะนาํการวางแผนการทาํงานของผูเ้รียน  และควรสงัเกตและช่วยแนะนาํการทาํงานเม่ือผูเ้รียน

เกิดปัญหา  ซ่ึงเป็นการสอนจากสภาพจริง  เพ่ือใหก้ารทาํงานมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ  ซ่ึงจะส่งผลใหก้ารใช้

ทรัพยากรมีความคุม้ค่ามากท่ีสุด 

2. ครูผูส้อนควรกาํหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน สมาชิกทุกคนตอ้งมีภาระหนา้ท่ีในการทาํงานใหช้ดัเจน เพ่ือให้

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการทาํงาน 
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มาตรฐานที่ 6 FSG     อตัลกัษณ์การศึกษาโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ คือ“ยดึมัน่สัจธรรม มวีริิยะอุตสาหะ  

                                    รับผดิชอบต่อสังคม” 

ตวับ่งช้ีที่ รายละเอยีดการประเมนิ ร้อยละ 

6.1 ยึดมัน่สัจธรรม 

 

         โรงเรียนได้ดาํเนินงาน/ โครงการและกิจกรรมเพ่ือปลูกฝัง  และเสริมสร้าง

หนทางสู่ความสาํเร็จของชีวิต โดยการอบรมสั่งสอนผูเ้รียนให้ยึดมัน่สัจธรรม และ

นําไปประยุกต์ใช้ในการดาํเนินชีวิตโดยดาํเนินกิจกรรมผ่านงานและโครงการ      

ต่าง  ๆ ไดแ้ก่ โครงการสายสัมพนัธ์ บา้นโรงเรียน สู่ชุมชน โครงการยกย่องนกัเรียน

ประพฤติและปฏิบติัหน้าท่ีดีเด่น โครงการชุมชนสัมพนัธ์  โครงการวจนพิธีกรรม

เปิด-ปิด ปีการศึกษา 2556  และโครงการวนัประกาศเกียรติคุณนกัเรียนดีเด่น  เป็น

ตน้ 

98.00 

6.2 มีวิริยะอุตสาหะ        โรงเรียนไดด้าํเนินงาน/ โครงการและกิจกรรมเสริมสร้างให้ผูเ้รียนมีความวิริยะ

อุตสาหะ โดยจดัใหผู้เ้รียนไดก้ารเรียนรู้และเขา้ใจถึงผลของความพากเพียรพยายามของ

กิจการงานหนา้ท่ีของตน คือความสําเร็จในอนาคต ดว้ยการดาํเนินกิจกรรมผ่านงาน

และโครงการต่าง ๆ   เสริมหลกัสูตร ไดแ้ก่  งานแข่งขนัภายในภายนอก  (ทุกกลุ่มสาระ

ฯ)  โครงการมอบเกียรติบตัรนกัเรียนเรียนดี โครงการกิจกรรมวนัวิชาการ โครงการ

จดัการแข่งขนักรีฑาสีนกัเรียน  โครงการวนัประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น และ

โครงการแชมป์ชิงแชมป์ เป็นตน้ 

96.50 

6.3 รับผิดชอบต่อสังคม        โรงเรียนได้ดาํเนินงาน/ โครงการและกิจกรรมเสริมหลกัสูตรให้ผูเ้รียนเห็น

คุณค่าของผูด้อ้ยโอกาส  ดว้ยการช่วยเหลือบุคคล หน่วยงาน  องคก์รของรัฐบาลหรือ

องค์กรของเอกชนทั้งการช่วยเหลือดา้นกาย สติปัญญา ทรัพยสิ์น รวมทั้งสนบัสนุน

ให้กาํลงัใจตามความเหมาะสม โดยดาํเนินกิจกรรมผ่านงาน /โครงการต่าง ๆ ไดแ้ก่ 

โครงการสายสัมพนัธ์ บา้นโรงเรียน สู่ชุมชน  โครงการโรงเรียนตน้แบบมาตรฐาน

ระบบตา้นยาเสพติด  (QAD)  ของสภากาชาดไทย และโครงการแข่งขนัโบวล่ิ์งการ

กศุล  เป็นตน้ 

98.00 
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สรุปผลการประเมนิระดบัมาตรฐาน 

มาตรฐานที่  6 FSG    อตัลกัษณ์การศึกษาโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ คือ“ยดึมัน่สัจธรรม มวีริิยะอุตสาหะ  

                                   รับผดิชอบต่อสังคม” 

มาตรฐาน/ตวับ่งช้ี 
เฉลีย่ 

ร้อยละ 

ระดบัคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดมีาก 

6.1 ยึดมัน่สจัธรรม 98.00     

6.2 มีวิริยะ อุตสาหะ 96.50     

6.3 รับผิดชอบต่อสงัคม 98.00     

มาตรฐานที่ 6 FSG  อตัลกัษณ์การศึกษาโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ คือ      

“ยดึมัน่สัจธรรม มวีริิยะอุตสาหะ รับผดิชอบต่อสังคม” 

97.50     

 

จุดเด่นมาตรฐานที่ 6 FSG  

ผูเ้รียนทุกคนเป็นผูมี้จิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสงัคม โดยการร่วมกิจกรรมต่าง ๆซ่ึงเป็นประโยชนต่์อสงัคม

ส่วนรวม ดว้ยความภาคภูมิใจ 

 

จุดควรพฒันามาตรฐานที่ 6 FSG 

ผูเ้รียนบางส่วนควรไดรั้บการฝึกฝนและส่งเสริมใหเ้ป็นผูมี้ความวิริยะอุตสาหะ เพ่ือนาํตนเองไปสู่เป้าหมายท่ีวางไว ้

 

แนวทางการพฒันามาตรฐานที่ 6 FSG 

 ทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูเ้รียนควรจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมผูเ้รียนใหเ้กิดความตระหนกัและเห็นความสาํคญั

ของความวิริยะอุตสาหะ 
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3.2   มาตรฐานด้านการจดัการศึกษา 

มาตรฐานที่ 7  ครูปฏิบัตงิานตามบทบาทหน้าที่อย่างมปีระสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผล 

ตวับ่งช้ีที่ รายละเอยีดการประเมนิ ร้อยละ 

7.1    ครูมีการกาํหนดเป้าหมาย

คุณภาพผูเ้รียนทั้งดา้นความรู้ 

ทกัษะกระบวนการ สมรรถนะ 

และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์

        โรงเรียนส่งเสริมสนบัสนุนและพฒันาคุณครูใหมี้ความรู้ความเขา้ใจใน

เป้าหมายคุณภาพผูเ้รียนตามหลกัสูตร  สามารถวางแผนการจดัการเรียนรู้ 

โดยกาํหนดเป้าหมายคุณภาพท่ีตอ้งการให้เกิดข้ึนกบัผูเ้รียน  ครอบคลุมทั้ง

ด้านความรู้ทักษะกระบวนการท่ีเป็นความคิดรวบยอด หลักการและ

ความสมัพนัธ์  รวมทั้งคุณลกัษณะอนัพึงประสงคท่ี์ไดก้าํหนดไว ้11 ขอ้  งาน

หลกัสูตรและนิเทศการสอน ไดใ้หแ้ต่ละกลุ่มสาระฯ รับผิดชอบ ตามบริบท

ของกลุ่มสาระฯ ทั้ง 8 กลุ่ม ไดค้รบทั้ง 11 ขอ้ตามกาํหนด นาํรวบรวมท่ีงาน

หลกัสูตรและนิเทศการสอน   รวมทั้งมีการเช่ือมโยงเป้าหมายคุณภาพผูเ้รียน

และมาตรฐานการเรียนรู้ของหลกัสูตรและหลกัสูตรของสถาน ศึกษาใน

เอกสารแผนการจดัการเรียนรู้   ซ่ึงมีการกาํกบัติดตามโดยงานหลกัสูตรฯ  

ร่วมกบัคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ  และมีการสรุปผลการดาํเนินงานส้ินภาค

เรียน 

 

92.00 

7.2  ครูมีการวิเคราะห์ผูเ้รียนเป็น

รายบุคคล และใชข้อ้มลูในการ

วางแผนการจดัการเรียนรู้เพ่ือ

พฒันาศกัยภาพของผูเ้รียน 

        โรงเรียนส่งเสริมสนบัสนุนใหค้รูไดศึ้กษาวิเคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล 

โดยใชเ้คร่ืองมือท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัธรรมชาติและบริบทของแต่ละ

กิจกรรมและเน้ือหา  เช่น การทดสอบผูเ้รียน ก่อนเรียน หลงัเรียน   การ

สอบถามความรู้ความเขา้ใจเป็นรายบุคคล  เป็นตน้    การบนัทึกหลงัสอน  มี

การบนัทึกให้เห็นร่องรอยของการวิเคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล และราย

กลุ่ม ทาํใหส้ามารถดูแลนกัเรียนและแกไ้ขนกัเรียนได ้ในส่วนของการส่งต่อ

ขอ้มูลในการพฒันาการเรียนการสอน    และดา้นพฤติกรรมนกัเรียนมีการ

ดาํเนินการโดย ครูประจาํชั้น และครูประจาํวิชา และส่งต่อในปีการศึกษา

ต่อไป 

 

78.00 

7.3 ครูออกแบบและจดัการ

เรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกต่าง

ระหวา่งบุคคลและพฒันาการ

ทางสติปัญญา 

โรงเรียนส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาคุณครูใหส้ามารถออกแบบการจดั

กิจกรรมการเรียนรู้และจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ดว้ยการอบรม สัมมนา ประชุมเชิงปฏิบติัการทั้งภายในและ

ภายนอกสถานศึกษา  เพ่ือให้ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองไดต้าม

ศกัยภาพของแต่ละบุคคล  ในการออกแบบการเรียนรู้และการจดัการเรียนรู้ มี

การกํากับติดตามการดําเนินการโดยงานหลักสูตรและนิเทศการสอน  

คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ และคณะกรรมการตวัแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้

ในแต่ละช่วงชั้น   และมีการสรุปผลการดาํเนินการส่งฝ่ายวิชาการส้ินภาค

เรียน 

  

80.00 
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ตวับ่งช้ีที่ รายละเอยีดการประเมนิ ร้อยละ 

7.4  ครูใชส่ื้อและเทคโนโลยีท่ี

เหมาะสม ผนวกกบัการนาํ

บริบทและภูมิปัญญาของทอ้งถ่ิน

มา บูรณาการในการจดัการ

เรียนรู้ 

      โรงเรียนสนบัสนุนให้ครูไดใ้ชส่ื้อ เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม รวมทั้งมีการ

นาํบริบทและภูมิปัญญาของทอ้งถ่ินมาบูรณาการในการจดัการเรียนรู้  มีการ

จัดหาและเลือกใช้ส่ือทั้ งส่ือเทคโนโลยี  ส่ือธรรมชาติ แหล่งเรียนรู้และ

ห้องปฏิบัติการ ท่ีเหมาะสมมีเพียงพอกับจํานวนนักเรียน  มีการใช้ส่ือ

เทคโนโลยีมาใชใ้นการช่วยสอนในรายวิชา เช่นศึกษาจากส่ือ online  E-book  

Youtube   Power point   ใชส้าํหรับการเรียนการสอน เปิดใหน้กัเรียน ศึกษา 

คน้ควา้ทาง Internet การนาํเสนอผลงานดว้ย Internet   การส่งงานผ่าน mail  

Facebook  เป็นตน้  มีการทดลองวิทยาศาสตร์ การใชแ้หล่งเรียนรู้เพ่ือศึกษา

สวนสมุนไพร   มีการบูรณาการในรายวิชาต่างๆร่วมกนัอย่างนอ้ย 2 รายวิชา 

เช่น วิชาสงัคมศึกษาบูรณาการร่วมกบัวิชาภาษาองักฤษ ทาํเก่ียวกบัวนัวาเลน

ไทม ์ วิชาคณิตศาสตร์กบัคอมพิวเตอร์ทาํเกมบนัไดงู  การออกร้านวิชาการ

ของระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี1 เป็นการบูรณาการทุกรายวิชาเนน้กระบวนการ

ติดตามและลงมือปฏิบัติจริง  การจัดนิทรรศการของนักเรียนระดับชั้ น

มธัยมศึกษาปีท่ี 4 – 5 ในงานวนัวิชาการ เป็นตน้  ตลอดจนมีการนาํภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ินมาเป็นส่ือในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 

94.00 

7.5 ครูมีการวดัและประเมินผลท่ี

มุ่งเนน้การพฒันาการเรียนรู้ของ

ผูเ้รียน ดว้ยวิธีการท่ี หลากหลาย 

    โรงเรียนส่งเสริม สนบัสนุนและพฒันาครูผูส้อนใหมี้ความรู้ในการวดัและ

ประเมินผลท่ีมุ่งเนน้การพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย 

สอดคลอ้งและตรงตามตวัช้ีวดั 

        จัดให้มีการประเมินความก้าวหน้าของผู ้เ รี ยนในระหว่างเ รียน 

สอดคลอ้งกบักิจกรรม  ธรรมชาติของแต่ละรายวิชาและระดบัพฒันาการของ

ผูเ้รียน  ทั้งการใชแ้บบทดสอบ   การถามตอบ เป็นรายบุคคล  การสังเกตการ

ปฏิบติังานของนักเรียน การส่งงานและการทาํงานท่ีมอบหมายดว้ยตนเอง 

และการนาํเสนอผลงานทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม   

90.00 

7.6  ครูใหค้าํแนะนาํ คาํปรึกษา 

และแกไ้ขปัญหาใหแ้ก่ผูเ้รียนทั้ง

ดา้นการเรียนและคุณภาพชีวิต

ดว้ยความเสมอภาค        

 

         โรงเ รียนสนับสนุน   ส่ง เสริมและพัฒนาครูให้สอดคล้องตาม         

จรรยาบรรณครู   มีการนําข้อมูลมาใช้ให้เหมาะสมในการให้คาํแนะนํา 

คาํปรึกษา แกไ้ขปัญหา แก่ผูเ้รียนทั้งดา้นการเรียนและคุณภาพชีวิต     มีการ

ประเมินความกา้วหนา้ของผูเ้รียน และวิเคราะห์ผลการประเมิน เพ่ือมาใชใ้น

การซ่อมเสริม และพฒันาผูเ้รียน     มีการทบทวนและสอนเสริมเพ่ิมเติม

ใหก้บันกัเรียนท่ีตอ้งไดรั้บการพฒันาดา้นการเรียน    ในส่วนของพฤติกรรม 

จะมีการบนัทึกและส่งต่อขอ้มูลท่ีฝ่ายกิจการนกัเรียนเพ่ือส่งต่อครูชั้นต่อไป  

นอกจากน้ีโรงเรียนได้จัดให้มีโครงการเยี่ยมบ้านผูเ้รียนในทุกระดับชั้น  

รวมทั้งมีแผนงานระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียน  เพ่ือร่วมกนัปรึกษาและแกไ้ข

ปัญหาใหแ้ก่ผูเ้รียนในการพฒันาตนเองใหมี้คุณภาพชีวิตท่ีดี 

 

90.00 
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ตวับ่งช้ีที่ รายละเอยีดการประเมนิ ร้อยละ 

7.7  ครูมีการศึกษาวิจยัและ

พฒันาการจดัการเรียนรู้ในวิชาท่ี

ตนรับผิดชอบ และใชผ้ลในการ

ปรับการสอน    

       โรงเรียนไดก้าํหนดแนวปฏิบติัให้คุณครูทุกคนไดมี้การศึกษา คน้ควา้ 

แสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง การศึกษาผลงานวิจยั  ให้ครูมีความรู้ในการทาํ

วิจยั และการใช้ผลวิจยัในการพฒันาการจดัการเรียนรู้    ครูผูส้อนในกลุ่ม

สาระการเรียนรู้มีการศึกษา คน้ควา้ วิจยั โดยการนาํบนัทึกหลงัสอนมาจดัทาํ

วิจยัชั้นเรียนเพ่ือแกไ้ข พฤติกรรม พฒันาทกัษะ ของผูเ้รียนใหส้ามารถเรียนรู้

อย่างมีประสิทธิภาพ  และเป็นการแกปั้ญหาในแต่ละกรณีทนัที เป็นทั้งดา้น

พฤติกรรม และการเรียน  ในส่วนของงานวิจยัประจาํปี คุณครูทุกท่านจะ มี

การศึกษาวิจยัและพฒันาการจดัการเรียนรู้ ปีละ 1 เร่ือง  ส่งท่ีงานวดัผล  เป็น

นโยบายของโรงเรียนท่ีคุณครูทุกคนตอ้งมีผลงานวิจยั ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็น

การวิจยัท่ีแกปั้ญหา 

88.00 

7.8   ครูประพฤติปฏิบติัตนเป็น

แบบอยา่งท่ีดี และเป็นสมาชิกท่ี

ดีของสถานศึกษา 

       โรงเรียนตระหนกัและส่งเสริมการพฒันาครูทุกคนใหเ้ป็นผูท่ี้ประพฤติ

ปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างท่ีดีและเป็นสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา  ยึดมัน่และ

ปฏิบติัตนตามหลกัธรรมของศาสนาท่ีตนนบัถือ    ยึดมัน่และปฏิบติัตนตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพครู  ปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างท่ีดีในการดาํเนินชีวิตทั้งต่อ

ตนเอง ครอบครัว และสงัคม   พฒันาตนเองใหมี้ความกา้วหนา้ในวิชาชีพเขา้

รับการอบรมสัมมนาทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน รวมทั้งมีการศึกษาหา

ขอ้มูลในการพฒันาตนเองและนําเสนอต่อผูบ้ริหารตามสายงานเพ่ือการ

พิจารณาและส่งเขา้ร่วมการพฒันาต่อไป  เช่นส่งเขา้รับรางวลัหน่ึงแสนครูดี  

คุรุสดุดี เป็นตน้   มีความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย ทั้งการดูแล

ความปลอดภยัของนกัเรียนในและนอกเวลา  ให้ความร่วมมือในกิจกรรม

ของสถานศึกษา  มีความรักสามัคคีในหมู่คณะ  ร่วมปกป้องและรักษา

ช่ือเสียงของสถานศึกษา   

95.00 

7.9   ครูจดัการเรียนการสอนตาม

วิชาท่ีไดรั้บมอบหมายเตม็เวลา

เตม็ความสามารถ 

       โรงเรียนสนบัสนุนและมอบหมายให้คุณครูสอนตรงตามวุฒิการศึกษา 

วิชาเอกโทหรือตามประสบการณ์ความถนดัความสามารถเป็นท่ียอมรับ  โดย

มีการประกาศแต่งตั้งอตัรากาํลงัก่อนเปิดปีการศึกษาเพ่ือให้คุณครูมีความ

พร้อมในการเตรียมตวัก่อนเปิดปีการศึกษา   มีการส่งเสริมให้คุณครูทุกคน

ไดรั้บการอบรม เพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ทั้งภายในและภายนอก

สถานศึกษา  จัดอบรมพัฒนาการใช้เทคโนโลยีให้ทันสมยัเหมาะสมกับ

ปัจจุบนั  จดัอบรมการใชภ้าษาองักฤษใหก้บับุคลากรในโรงเรียนโดยคุณครูท่ี

มีความสามารถเป็นท่ียอมรับจากภายนอกและมีการจดัสอบภาษาองักฤษโดย

สถาบนั I-study     มีการส่งเสริมใหค้รูศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน  รวมทั้งการ

ส่งคณะครูศึกษาดูงานทั้งภายในและภายนอกประเทศเป็นตน้ มีการอบรม

เป็นกลุ่มสาระฯและเป็นรายบุคคล   เพ่ือให้คุณครูไดจ้ดัการเรียนการสอน

ตามวิชาท่ีไดรั้บมอบหมายเป็นท่ีประจกัษอ์ยา่งเตม็ความสามารถ  มุ่งพฒันา 

93.00 



Self Assessment Report 2013    

   78 

      

 

ตวับ่งช้ีที่ รายละเอยีดการประเมนิ ร้อยละ 

 

ผูเ้รียนใหมี้คุณภาพตามความพร้อมและศกัยภาพผูเ้รียน  นอกจากน้ีโรงเรียน

สร้างขวญักาํลงัใหร้างวลัครูท่ีมีสถิติไม่ขาดลา มาสาย  การให้รางวลัในการ

พฒันาภาษาองักฤษตามเกณฑ ์

 

 

 

สรุปผลการประเมนิระดบัมาตรฐาน 

   มาตรฐานที่ 7   ครูปฏิบัตงิานตามบทบาทหน้าที่อย่างมปีระสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผล 

มาตรฐาน/ตวับ่งช้ี 
เฉลีย่ 

ร้อยละ 

ระดบัคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดมีาก 

7.1 ครูมีการกาํหนดเป้าหมายคุณภาพผูเ้รียนทั้งดา้นความรู้ ทกัษะ 

       กระบวนการ สมรรถนะ และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์

92.00     

7.2 ครูมีการวิเคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล และใชข้อ้มลูในการวาง 

       แผนการจดัการเรียนรู้ เพ่ือพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียน 

78.00     

7.3 ครูออกแบบและจดัการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกต่างระหวา่ง 

      บุคคลและพฒันาการทางสติปัญญา 

80.00     

7.4 ครูใชส่ื้อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมผนวกกบัการนาํบริบทและ 

       ภูมิปัญญาของทอ้งถ่ินมาบูรณาการในการจดัการเรียนรู้ 

94.00     

7.5 ครูมีการวดัและประเมินผลท่ีมุ่งเนน้การพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียน

ดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย 

90.00     

7.6 ครูใหค้าํแนะนาํ คาํปรึกษา และแกไ้ขปัญหาใหแ้ก่ผูเ้รียนทั้งดา้น 

       การเรียนและคุณภาพชีวิตดว้ยความเสมอภาค 

90.00     

7.7 ครูมีการศึกษา วิจยัและพฒันาการจดัการเรียนรู้ในวิชาท่ีตน 

      รับผิดชอบและใชผ้ลในการปรับการสอน 

88.00     

7.8 ครูประพฤติปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี และเป็นสมาชิกท่ีดีของ

สถานศึกษา 

95.00     

7.9 ครูจดัการเรียนการสอนตามวิชาท่ีไดรั้บมอบหมายเตม็เวลาเตม็

ความสามารถ 

93.00     

มาตรฐานที่ 7   ครูปฏิบัตงิานตามบทบาทหน้าที่อย่างมปีระสิทธิภาพ 

                         และเกดิประสิทธิผล 

88.89     
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จุดเด่นในมาตรฐานที่  7  

ครูส่วนใหญ่มีความวิริยะ อุตสาหะ ทุ่มเท เสียสละในการปฏิบติัหนา้ท่ีในการพฒันาผูเ้รียนอย่างเตม็ท่ี 

มีการใชส่ื้ออยา่งหลากหลาย ทั้งส่ือวสัดุ  ส่ือธรรมชาติ  ส่ือเทคโนโลยี  ท่ีเหมาะสมและนาํมาบูรณาการในการจดัการ

เรียนการสอนในทุกกลุ่มสาระฯ   

 

จุดที่ควรพฒันาใน มาตรฐานที่  7  

ครูผูส้อนทุกกลุ่มสาระควรวิเคราะห์ผลการประเมินและนาํมาใชใ้นการซ่อมเสริมและพฒันาผูเ้รียน รวมทั้ง

ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของตนเองท่ีสะท้อนในเอกสารต่างๆ ของครูผูส้อนให้ครบถว้น ควรนําผลการ

วิเคราะห์จากผลการประเมินการจดัการเรียนการสอนมาใช้ในการซ่อมเสริมและพฒันาผูเ้รียน รวมทั้งปรับปรุงการ

จัดการเรียนการสอนอย่างจริงจัง โดยมีการนิเทศและติดตามอย่างหลากหลาย เช่น กําหนดเป็นวาระติดตาม

ความกา้วหนา้หรือการพฒันาในการประชุมของฝ่ายวิชาการ  และกลุ่มสาระฯ   เป็นตน้  ครูผูส้อนบางส่วนควรประเมิน

ความกา้วหนา้ของผูเ้รียนดว้ยวิธีท่ีหลากหลาย ระบุเคร่ืองมือใหต้อบกลบัไปท่ีจุดประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีกาํหนดใหค้รบทุก

ขอ้และตอบกลบัครบความรู้ท่ีไดรั้บ (Knowledge) ตามตวัช้ีวดัท่ีกาํหนดในหน่วยนั้นๆ  ครบกระบวนท่ีใช ้(Process) และ

ครบตามคุณลกัษณะท่ีส่งเสริมใหเ้กิดข้ึนกบัผูเ้รียน (Attitude) เช่น การทดสอบแบบปากเปล่า การทดสอบจากการปฏิบติั

จริง การซกัถาม/แลกเปล่ียนในหอ้งเรียน เป็นตน้ 

 

แนวทางการพฒันาใน มาตรฐานที่  7 

 1.  เคร่ืองมือการประเมินผลในแผนการจดัการเรียนรู้ควรมีเกณฑท่ี์ชดัเจน   และแทรกไวใ้นแต่ละแผน 

 2  ครูผูส้อนทุกกลุ่มสาระฯ ควรนาํผลการประเมินมาใชใ้นการซ่อมเสริมและพฒันาผูเ้รียน และปรับปรุงการ

จดัการเรียนการสอนอยา่งจริงจงั และมีการติดตามโดยฝ่ายวิชาการอยา่งต่อเน่ือง 

  3.  ควรนาํผลการประเมิน  เช่น การประเมินแผนการจดัการเรียนรู้  การนิเทศการสอน   มาวิเคราะห์เป็น

รายบุคคล  เพ่ือวางแผน การพฒันาบุคลากรท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการอยา่งเป็นระบบ 

 4. ควรมีการวางเป้าหมายพฒันาผลสมัฤทธ์ิตั้งแต่ตน้ปีการศึกษาและมีการกาํกบัติดตามท่ีชดัเจนและต่อเน่ือง 

 5. ควรมีการนาํขอ้เสนอแนะจากผลประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของ สมศ. และขอ้เสนอแนะจากผลประเมิน

คุณภาพภายในมาพิจารณาทบทวนและวางแผนการพฒันา และมีการกาํกบัติดตามท่ีชดัเจน 
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มาตรฐานที่  8  ผู้บริหารปฏิบัตงิานตามบทบาทหน้าที่อย่างมปีระสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผล 

ตวับ่งช้ีที่ รายละเอยีดการประเมนิ ร้อยละ 

8.1  ผูบ้ริหารมีวิสยัทศัน ์ภาวะ

ผูน้าํ และความคิดริเร่ิมท่ีเนน้

การพฒันาผูเ้รียน 

 

        โรงเรียนใหค้วามสาํคญัในการเสริมสร้างผูบ้ริหารมีวิสัยทศัน์ ภาวะผูน้าํ 

และความคิดริเร่ิมท่ีเนน้การพฒันาผูเ้รียน โดยไดด้าํเนินการ ดงัน้ี จดัสัมมนา

ก่อนเปิดปีการศึกษา เพ่ือใหบุ้คลากรไดเ้ตรียมพร้อมในการปฏิบติังานและทาํ

ความเขา้ใจกบันโยบาย จุดเน้น และเอกลกัษณ์ของโรงเรียน เพ่ือเป็นการ

กาํหนดทิศทางการทาํงานไปสู่เป้าหมายท่ีตั้งไวต้ามแผนพฒันาโรงเรียนมีการ

แต่งตั้งคณะกรรมการสารสนเทศ ซ่ึงมาจากตวัแทนของทุกฝ่าย เพ่ือรวบรวม

ขอ้มูล และจัดทาํสารสนเทศเพ่ือนาํไปใช้ในการบริหารจัดการ การเผยแพร่

ประชาสัมพนัธ์ เป็นตน้  โดยมีการกาํหนดผูรั้บชอบในส่วนต่าง ๆ อย่างชดัเจน  

นอกจากน้ีโรงเรียนยงันาํระบบ SWIS  มาช่วยในการบริหารจดัการขอ้มูล

สารสนเทศเพ่ือการบริหารจดัอยา่งมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและทัว่ถึง 

          ส่งเสริมสนบัสนุนใหบุ้คลากรทุกคนเขา้รับการอบรม สัมมนา ศึกษาดู

งาน เก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอน การจดักิจกรรม เพ่ือพฒันาผูเ้รียนอย่าง

ต่อเน่ือง ทั้งภายในและภายนอกประเทศ  อีกทั้งยงัใหทุ้นศึกษาต่อในระดบัท่ี

สูงข้ึน 

         ส่งเสริมริเร่ิม ความร่วมมือกบัองค์กรภายนอก สถาบนัท่ีเป็นท่ียอม  โดย

การทาํความร่วมมือกนัจดัการศึกษาและพฒันาผูเ้รียนในส่วนต่าง  ๆเช่น  

การทาํข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านวิชาการกับ สสวท. / คณะ

วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั / มหาวิทยาลยัโอเรกอน USA / 

มหาวิทยาลยัศิลปากร / มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  ส่วนทางดา้นกีฬา ไดท้าํ

ความร่วมมือกบัสโมสรเมืองทอง ยไูนเต็ด / สโมสรไฮเทค และโรงพยาบาล

วิชยัเวช เพ่ือพฒันานกัเรียนดา้นการกีฬา 

98.50 

8.2 ผูบ้ริหารสามารถบริหาร

แบบมีส่วนร่วมและใชข้อ้มลู

ผลการประเมินหรือผลการวิจยั

เป็นฐานคิดทั้ง 

 ดา้นวิชาการและการจดัการ 

 

       โรงเรียนใหค้วามสาํคญัในการเสริมสร้างผูบ้ริหารใหใ้ชห้ลกัการบริหารแบบมี

ส่วนร่วมและใชข้อ้มลูการประเมินผลหรือการวิจยัเป็นฐานคิดทั้งดา้นวิชาการและ

การจดัการ โดยดาํเนินการ ดงัน้ี 

1.  เปิดโอกาสใหค้รู นกัเรียน ผูป้กครอง พนกังานและชุมชน ไดแ้สดงความคิดเป็น

ผ่านช่องทางต่าง  ๆการพบปะพูดคุยโดยการนดัหมาย  การแสดงความคิดเห็นผ่าน

ระบบออนไลน ์(Contact ACT)  ตูแ้สดงความคิดเป็น  เป็นตน้ 

2.  การแต่งตั้งมอบหมายผูรั้บผิดชอบในการดาํเนินงานต่าง  ๆโดยผ่านรูปแบบการ

ทาํงานโดยคณะกรรมการ  ใหผู้มี้ส่วนเก่ียวขอ้งไดมี้ส่วนร่วมในการนาํเสนอและ

ทาํงานร่วมกนัเพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดตามท่ีตั้งเป้าหมายไว ้

3. มีการจดัประชุมคณะกรรมการ เพ่ือร่วมปรึกษาหารือและนาํผลการประเมินการ

ทาํงานของฝ่ายมาใชเ้ป็นขอ้มลูวางแผนในการดาํเนินการ  และเปิดโอกาสใหผู้มี้ 

ส่วนเก่ียวขอ้งไดร่้วมใหค้าํแนะนาํ ขอ้เสนอแนะท่ีประโยชนต่์อการจดัการศึกษา 

 

97.00 
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ตวับ่งช้ีที่ รายละเอยีดการประเมนิ ร้อยละ 

 

ของโรงเรียนอยา่งสมํ่าเสมอและต่อเน่ือง  ดงัน้ี 

 - ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ภาคเรียนละ 2 คร้ัง 

 - ประชุมท่ีปรึกษาผูอ้าํนวยการ เดือนละ 2 คร้ัง  

-  ประชุมคณะกรรมการสมาคมผูป้กครองและครูฯ เดือนละ 1 คร้ัง 

- ประชุมคณะกรรมการผูป้กครองเครือข่ายฯ เดือนละ 1 คร้ัง 

- ประชุมบุคลากรทั้งโรงเรียนเดือนละ 1 คร้ัง 

4. ส่งเสริมการให้บุคลกรทาํงานวิจยัเพ่ือแกปั้ญหา หรือพฒันาผูเ้รียน หน่วยงาน 

โดยกาํหนดปีการศึกษาละ 1 เร่ือง  

5. งานนโยบายและแผนจดัทาํโครงการวิจยัเชิงสาํรวจความพึงพอใจในการบริหาร

จดัการศึกษา เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการบริหารจดัการศึกษาผูเ้ก่ียวขอ้ง  ศึกษา

ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารจดัการศึกษาตามนโยบายของผูอ้าํนวยการ  เพ่ือ

นาํผลมาใชใ้นการวางแผนพฒันาการจดัการศึกษาในปีต่อไป 

 

8.3 ผูบ้ริหารสามารถบริหารจดั

การศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมาย

ตามท่ีกาํหนดไวใ้น 

แผนปฏิบติัการ 

โรงเรียนให้ความสําคญัในการเสริมสร้างผูบ้ริหารใหส้ามารถบริหารจดัการ 

การศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมายตามท่ีกาํหนดไวใ้นแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 

โดยไดด้าํเนินการดงัน้ี 

1.  จดัทาํแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ปีการศึกษา 2555-2559  

โดยกาํหนดวิสัยทศัน์ เป้าหมาย พนัธกิจ ท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษา

และนโยบายการจดัการศึกษาของมูลนิธิฯ และมีความมุ่งมัน่ตั้งใจในการ

พฒันาสถานศึกษาอย่างจริงจงัและต่อเน่ืองโดยใชแ้ผนพฒันาฯ เป็นกรอบใน

การดาํเนินงาน 

2. มีการจดัทาํปฏิบติัการประจาํปี 2556 โดยการวิเคราะห์ขอ้มูล ศึกษาสภาพ

ความตอ้งการจาํเป็นของหน่วยงาน (SWOT) เพ่ือกาํหนดแนวทางพฒันา และ

นาํเสนอการจดัทาํแผนปฏิบติัการ    การนาํเสนอแผนงาน โครงการใชแ้นว

ทางการดาํเนินงานแบบ มุ่งเนน้ผลสัมฤทธ์ิของการดาํเนินงาน (Perfermance 

Based –Budgering)  และใชห้ลกัการมีส่วนร่วม ในการจดัทาํแผนปฏิบติัการ

ประจาํปี  จากระดบัหน่วยงานสู่การพิจารณาระดบัฝ่าย และการพิจารณา

ระดบัโรงเรียน 

3.  มีระบบการบริหารโครงการท่ีมีขั้นตอนชัดเจน โปร่งใส  โดยการ

ดาํเนินงานตอ้งขอนุมติัตามขั้นตอน  มีการกาํกบัติดตามการดาํเนินงานตาม

แผนงาน  งบประมาณ โดยการรายงานจากงานงบประมาณเดือนละคร้ัง   เม่ือ

ดาํเนินการเสร็จส้ินผูรั้บผิดชอบจัดทาํสรุปผลการดําเนินโครงการ โดย

หน่วยงานนโยบายและแผนจะนาํขอ้มูลจดัทาํสรุปประเมินแผนปฏิบติัการ

ประจาํปี เพ่ือทาํการเปรียบเทียบสภาพความสําเร็จตามเป้าหมายท่ีกาํหนด  

และรายงานผูเ้ก่ียวขอ้งรับทราบ 

 

95.35 
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8.4   ผูบ้ริหารส่งเสริมและ

พฒันาศกัยภาพบุคลากรให้

พร้อมรับการกระจายอาํนาจ 

 

       โรงเรียนใหค้วามสําคญักบัผูบ้ริหารในการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพ

บุคลากรใหพ้ร้อมรับการกระจายอาํนาจ โดยไดด้าํเนินการดงัน้ี 

1.  ส่งเสริม สนบัสนุนให้บุคลากรทุกคนเขา้รับการอบรม สัมมนา ศึกษาดู

งานทั้ งภายในและภายนอก  ไม่ตํ่ ากว่า 20 ชั่วโมง/คน/ปี   นอกจากน้ียงั

ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุนการศึกษาแก่บุคลากรทั้งหลกัสูตรระยะยาวและ

ระยะสั้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ  โดยพิจารณาอนุมติัทุนในระดับ

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปีละ 10 ทุน และอนุมติัทุนอบรมหลกัสูตรระยะสั้น 5 

ทุนอีกดว้ย 

2.  ส่งเสริมสนบัสนุนบุคลากรเขา้ร่วมกบัองค์กรภายนอกในการพฒันาองค์

ความรู้ดา้นวิชาการร่วมกนั เช่น โครงการพฒันาศกัยภาพครูผูส้อน  โครงการ

ครูผูส้อนมืออาชีพ  โครงการประกวดครูดีเด่น  เป็นตน้ 

97.00 

8.5  นกัเรียน ผูป้กครอง และ 

ชุมชนพึงพอใจผลการ 

บริหารการจดัการศึกษา 

 

      โรงเรียนให้ความสําคญัในการเสริมสร้างผูบ้ริหารให้มีการบริหารท่ีมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  ผูเ้รียน ผูป้กครองและชุมชนพึงพอใจต่อ

ผลการบริหารการจดัการศึกษา  โดยไดด้าํเนินการดงัน้ี 

1.  ปรับปรุงภูมิทศัน์ จดัตกแต่งและปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม ใหมี้ความเป็น

ระเบียบ ร่มร่ืน สะอาดสวยงาม และมีความปลอดภยั 

 2. ซ่อมบาํรุง ตกแต่งอาคารเรียนอาคารประกอบ หอ้งเรียน หอ้งประกอบการ 

ใหมี้สภาพสวยงาน และพร้อมใชง้าน 

3.  จัดหาส่ือ เทคโนโลยี ส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  เช่น  

ติดตั้ง Active Board ในหอ้งเรียนระดบั ม.3 – 6 เป็นตน้ 

4.  จดัหาและปรับปรุงสาธารณูปโภคใหพ้อเพียงต่อการใชง้านและใหมี้ความ

ปลอดภยั 

5.  จัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ท่ีหลากหลากทั้ งด้านวิชาการ ดนตรี กีฬา  

เพ่ือใหผู้เ้รียนไดเ้ลือกเรียนตามความถนดัและสนใจ  ตลอดจนส่งเสริมผูเ้รียน

สู่ความเป็นเลิศ 

6.  จดักิจกรรมส่งเสริมการพฒันาผูเ้รียนเพ่ือเตรียมรับการกา้วสู่ประชาคม

อาเซียน โดยเฉพาะการพฒันาดา้นภาษาต่างประเทศ  เป็นตน้ 

7.  การเปิดโอกาสให้ผูป้กครองเขา้มามีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมส่งเสริม

ผูเ้รียน เช่นการจัดโครงการสายสัมพันธ์บ้านโรงเรียนสู่ชุมชน  การจัด

กิจกรรม ACT ร่วมจิต รักกสิกรร่วมใจ สานสายใยสู่ชุมชน   กิจกรรมตรวจ

สุขภาพเคล่ือนท่ีเพ่ือชุมชน  การอบรมใหค้วามรู้สู่ชุมชน  การเปิดโอกาสให้

ชุมชนไดใ้ชส้ถานท่ีในการออกกาํลงักาย เป็นตน้ 

8.  จดัทาํโครงการวิจยัเชิงสํารวจความพึงพอใจในการบริหารจดัการศึกษา 

เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการบริหารจดัศึกษาผูเ้ก่ียวขอ้ง ศึกษาความคิดเห็น 

ของครูต่อการบริหารจดัการศึกษาตามนโยบายของผูอ้าํนวยการ พบวา่ 

84.00 
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 ผูเ้ก่ียวขอ้งร้อยละ 84.00 มีความพึงพอใจต่อการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 

ในระดบัดีข้ึนไป 

 

8.6  ผูบ้ริหารใหค้าํแนะนาํ  

คาํปรึกษาทางวิชาการและเอา

ใจใส่การจดัการศึกษาเตม็

ศกัยภาพและเตม็เวลา 

 

      โรงเรียนให้ความสําคัญในการเสริมสร้างผู ้บริหารให้คําแนะนํา 

คาํปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจดัการศึกษา เต็มศกัยภาพและเต็ม

เวลา โดยดาํเนินการดงัน้ี 

ในด้านวชิาการดาํเนินการ 

1)  มีการวิเคราะห์และพฒันาหลกัสูตรท่ีสอดคลอ้งกบัความถนดัและสนใจ

ของผูเ้รียน รวมทั้งท่ีมีการนาํสาระหลกัสูตรทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาและทอ้งถ่ิน        

มาบูรณาการในการจดัการเรียนการสอน  ในรายวิชาต่าง ๆ 

2)  มีการวางแผนงานดา้นวิชาการ การดาํเนินงาน มีแผนฝ่ายวิชาการ และ

ดาํเนินงานตามโครงสร้างของฝ่ายและโรงเรียน 

3)   มีการจดัการเรียนการสอนในสถานศึกษาจดัตามหลกัสูตรการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน เพ่ิมเติมตามแผนพฒันาของโรงเรียนสอดคลอ้งกบัมูลนิธิฯ เนน้ดา้น

สุนทรียภาพด้านดนตรี กฬีาและศิลปะ 

4)    การพฒันาหลกัสูตรของสถานศึกษาอิงหลกัสูตรปี 2551 และจดัตาม

คาํสัง่ของมลูนิธิฯ เร่ืองการพฒันาหลกัสูตร 

5)   การพฒันากระบวนการเรียนรู้ส่งครูเขา้รับการอบรมตามสาขาวิชาท่ีสอน 

จดัอบรมโดยโรงเรียนเป็นผูด้าํเนินการเองและส่งไปอบรมตามความตอ้งการ

ของครู 

6)   การวดัผล ประเมินผลและดาํเนินการเทียบโอนผลการเรียน  ดาํเนินการ

ตามหลกัเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ อิงการวดัผลตามหลกั BSG 

โรงเ รียนเช็คข้อมูล /หลักฐานของนักเ รียนเ พ่ือนํามาเปรียบเทียบใน

รายละเอียดของรายวิชาท่ีเรียน ส่วนนักเรียนท่ีไปศึกษาต่างประเทศมีสิทธิ

เทียบโอนผลการเรียนได ้

7)   การวิจยัเพ่ือพฒันาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาส่งเสริมให้มีแหล่ง

เรียนรู้ มีการทาํวิจยัเพ่ือพฒันาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนในปีการศึกษา 

2556  โรงเรียนส่งเสริมใหค้รูทาํวิจยัปีการศึกษาละ 1 เร่ือง โดยแบ่งประเภท

เป็น วิจยัเพ่ือพฒันา วิจยัเพ่ือแกปั้ญหา เพ่ือนาํผลงานวิจยัเป็นส่วนหน่ึงของ

การพฒันาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน 

8)  การพฒันาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ มีการจดัทาํโครงการศูนยก์าร

เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและพลงังานทดแทน  และศูนย์การเรียนรู้นอก

ห้องเรียน จาํนวน 18 ศูนย ์เพ่ือให้ครูผูส้อนนาํนักเรียนไปใช้ส่งเสริมการ

เรียนรู้ใหผู้เ้รียนเกิดทกัษะการใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

 

95.00 
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 9)   การนิเทศการศึกษามีการนิเทศโดยเชิญผูเ้ช่ียวชาญจากคณะครุศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัและเป็นครูผูนิ้เทศเพ่ือใหค้รูไดพ้ฒันากระบวนการ

จดัการเรียนการสอนเพ่ือยกระดบัผลสมัฤทธ์ิของผูเ้รียน 

10)    การแนะแนวมีชั่วโมงแนะแนวในกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนของระดับ

มธัยมศึกษาโดยครูแนะแนวส่วนระดบัประถมศึกษาโดยครูประจาํชั้น 

11)   การพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในและมาตรฐาน การศึกษามี

การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการดาํเนินงานประกนัคุณภาพ มีการดาํเนินงาน

ประกนัคุณภาพภายในภาคเรียนละ 1 คร้ัง 

12)    การส่งเสริมชุมชนให้มีความเขม้แข็งทางวิชาการมีการเชิญชุมชนเขา้

ร่วมกิจกรรมดา้นวิชาการอยา่งสมํ่าเสมอ 

13) การประสานความร่วมมือในการพฒันาวิชาการกับสถานศึกษาและ

องค์กรอ่ืน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ประสานความร่วมมือโดยให้

อ ง ค์ ก ร ต่ า ง ๆ   เ ช่ น   โ อ เ ร ก อ น   จุ ฬ า ล ง ก ร ณ์ ม ห า วิ ท ย า ลั ย  

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลยัศิลปากร เป็นตน้ 

14)   การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร 

หน่วยงาน สถานประกอบการ และสถาบนัอ่ืนท่ีจดั การศึกษาให้ผูป้กครอง 

องคก์ร สถานประกอบการมาสนบัสนุนและร่วมกิจกรรมวิชาการในโรงเรียน

ทุกปี มีวิทยากรภูมิปัญญา ชุมชน เขา้มาสนบัสนุน 

15)  การจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติ เ ก่ียวกับงานด้านวิชาการของ

สถานศึกษาจัดทําคู่ มือ ระเบียบเก่ียวกับงานวิชาการให้ครู นักเรียนและ

ประชุมช้ีแจงผูป้กครองใหรั้บทราบเป็นประจาํทุกปี 

16)   การคดัเลือกหนงัสือ แบบเรียนเพ่ือใชใ้นสถานศึกษาใหค้รูผูส้อนในแต่

ละกลุ่มสาระดาํเนินการคดัเลือกแบบเรียน ทั้งนาํหนงัสือยืมเรียนของรัฐบาล

มาใชต้ามความเหมาะสมในหลกัสูตร 

17)   การพฒันาและใชส่ื้อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษามีการพฒันาและใชส่ื้อใน

การศึกษาของนกัเรียนในแต่ละกลุ่มสาระตามลกัษณะของเน้ือหาในหลกัสูตร 

มีการประกวดส่ือสําหรับครูเพ่ือส่งเสริมให้ครูผลิตส่ือโดยเชิญวิทยากร

ภายนอกจากมาเป็นกรรมการตดัสินผลงานของครูท่ีส่งประกวด 
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สรุปผลการประเมนิระดบัมาตรฐาน 

มาตรฐานที่  8   ผู้บริหารปฏิบัตงิานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผล 

มาตรฐาน/ตวับ่งช้ี 
เฉลีย่ 

ร้อยละ 

ระดบัคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดมีาก 

8.1 ผูบ้ริหารมีวิสยัทศัน ์ภาวะผูน้าํ และความคิดริเร่ิมท่ีเนน้การพฒันา

ผูเ้รียน 

98.50     

8.2 ผูบ้ริหารสามารถบริหารแบบมีส่วนร่วมและใชข้อ้มลูผลการ 

ประเมินหรือผลการวิจยัเป็นฐานคิดทั้งดา้นวิชาการและการจดัการ 

97.00     

8.3 ผูบ้ริหารสามารถบริหารจดัการศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมายตามท่ี 

กาํหนดไวใ้นแผนปฏิบติัการ 

95.35     

8.4 ผูบ้ริหารส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพบุคลากรใหพ้ร้อมรับการ 

กระจายอาํนาจ 

97.00     

8.5 นกัเรียน ผูป้กครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจดั

การศึกษา 

84.00     

8.6 ผูบ้ริหารใหค้าํแนะนาํ คาํปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจดั

การศึกษาเตม็ศกัยภาพและเตม็เวลา 

95.00     

มาตรฐานที่  8   ผู้บริหารปฏิบัตงิานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี  

                         ประสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผล 
94.48 

    

 

จุดเด่นในมาตรฐานที่  8  

        ผูบ้ริหารมีวิสยัทศัน์ ภาวะผูน้าํ และความคิดริเร่ิมท่ีเนน้การพฒันาผูเ้รียน 

 

จุดที่ควรพฒันาใน มาตรฐานที่  8  

ควรมีการกาํกบัติดตามการดาํเนินงานตามแผนงาน /โครงการ   (ก่อนการดาํเนินการ / ระหวา่งดาํเนินการ และหลงั

เสร็จส้ินการดาํเนินการ)     

 

แนวทางการพฒันาใน มาตรฐานที่  8 

จดัทาํแผนงาน กาํหนดมาตรการการกาํกบัติดตามการดาํเนินงาน/โครงการของแต่ละหน่วยงาน  และใหมี้การ

รายงานความคืบหนา้เป็นประจาํทุกเดือนโดยกาํหนดเป็นหวัขอ้รายงานการปฏิบติังานของหน่วยงาน 
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มาตรฐานที่ 9    คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมปีระสิทธิภาพ 

                         และเกดิประสิทธิผล 

ตวับ่งช้ีที่ รายละเอยีดการประเมนิ ร้อยละ 

9.1 คณะกรรมการ

สถานศึกษารู้และปฏิบติั

หนา้ท่ีตามท่ีระเบียบกาํหนด 

       โรง เ รียนได้ดํา เ นินการจัดให้ มีคณะกรรมกา รสถา นศึกษา ตา ม

พระราชบญัญติัโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 มาตรา 30 ซ่ึงโรงเรียนไดมี้การ

ดาํเนินการ ดงัน้ี 

     1. มีองค์ประกอบและการไดม้าของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนตาม

พระราชบญัญติัโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 มาตรา 30 

     2. คณะกรรมการบริหารโรงเรียนให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ

ประจาํปีของสถานศึกษา 

     3. คณะกรรมการบริหารโรงเรียนใหค้วามเห็นในการพฒันาหลกัสูตรของ

สถานศึกษาให้ สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ

ความตอ้งการของผูเ้รียน ชุมชน และทอ้งถ่ิน 

     4. คณะกรรมการบริหารโรงเรียนแต่งตั้ งท่ีปรึกษาและหรือคณะอนุ 

กรรมการเพ่ือดาํเนินงานตามระเบียบ   

     5. คณะกรรมการบริหารโรงเรียนให้ความเห็นชอบรายงานผลการ

ดาํเนินงานประจาํปีของ สถานศึกษาก่อนเสนอต่อสาธารณชน 

     6. คณะกรรมการบริหารโรงเรียนใหค้วามเห็น ขอ้เสนอแนะ สนบัสนุน

เก่ียวกบัการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา รวมทั้งบาํรุงรักษาและจดัหา

ผลประโยชนจ์ากทรัพยสิ์นของ สถานศึกษา 

     7. คณะกรรมการบริหารโรงเรียนรับทราบ และใหข้อ้เสนอแนะเก่ียวกบั

การจัดระบบและการดําเนินการตามระบบประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษา 

     8. คณะกรรมการบริหารโรงเรียนใหค้วามเห็น ขอ้เสนอแนะ ใหค้าํปรึกษา

ในการส่งเสริมความเขม้แข็งในชุมชนและสร้างความสัมพนัธ์กบัหน่วยงาน

อ่ืนๆในชุมชนและทอ้งถ่ิน 

      9. คณะกรรมการบริหารโรงเรียนใหค้วามเห็น เสนอแนะ ใหค้าํปรึกษาใน

การจดัทาํนโยบายแผนพฒันาการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคลอ้ง กบั

นโยบายและแผนของกระทรวงศึกษาธิการสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษารวมทั้งความตอ้งการของ

ชุมชนและทอ้งถ่ิน 

     10. คณะกรรมการบริหารโรงเรียนใหค้วามเห็น เสนอแนะ ใหค้าํปรึกษา

ในการออกระเบียบขอ้บงัคบั ประกาศ แนวปฏิบติัในการดาํเนินงานดา้น

ต่างๆของสถานศึกษาตามกฎระเบียบหรือประกาศท่ีกาํหนด 

11. คณะกรรมการบริหารโรงเรียนใหค้วามเห็น ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการ

จดัตั้งและการใชจ่้ายงบประมาณของสถานศึกษา  

100.00 
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ตวับ่งช้ีที่ รายละเอยีดการประเมนิ ร้อยละ 

 

12. คณะกรรมการบริหารโรงเรียนใหค้วามเห็น ขอ้เสนอแนะในการออก

ระเบียบและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการบริหารการเงินและการจดัหารายไดจ้าก

ทรัพยสิ์นของสถานศึกษา 

 

9.2 คณะกรรมการ

สถานศึกษา กาํกบัติดตาม 

ดูแล และขบัเคล่ือนการ

ดาํเนินงานของสถานศึกษาให้

บรรลุผลสาํเร็จตามเป้าหมาย 

         คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมีส่วนร่วมในการกาํหนดอัตลกัษณ์ 

นโยบายและแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  มีการกํากับ 

ติดตาม การดาํเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษา ของสถานศึกษา 

ให้ขอ้เสนอแนวทางและมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการดา้นวิชาการ ดา้น

งบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไปของ

สถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษามีความสัมพนัธ์ระหว่างสถานศึกษา

กบัชุมชนตลอดจน ประสานงานกบัองคก์รทั้งภาครัฐและเอกชน และมีส่วน

ร่วมในการพฒันาชุมชนและทอ้งถ่ิน  ใหก้ารส่งเสริม สนบัสนุนใหเ้ด็กทุกคน

ในเขตบริการไดรั้บการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยา่งทัว่ถึงและมีคุณภาพ 

     สถานศึกษามีการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนตลอดปีการศึกษา 

2556 ทั้งส้ินจาํนวน 4 คร้ัง และมีการรายงานผลการประชุมคณะกรรมการ

สถานศึกษาต่อหน่วยงานตน้สงักดัทราบ  

    สถานศึกษามีการสาํรวจความพึงพอใจของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน

ต่อผลการดาํเนินงานของ สถานศึกษา และมีการรายงานสรุปผลความพึง

พอใจต่อหน่วยงานตน้สงักดัทราบ 

     คณะกรรมการบริหารโรงเรียนส่งเสริมให้มีระบบการติดตาม ดูแล

ช่วยเหลือนกัเรียนในการพิทกัษสิ์ทธิเด็ก ดูแลเด็กพิการ เด็กดอ้ยโอกาส และ

เดก็ท่ีมีความสามารถพิเศษใหไ้ดรั้บการพฒันาเตม็ตามศกัยภาพ 

     คณะกรรมการบริหารโรงเรียนใหข้อ้เสนอแนะ ส่งเสริมสนบัสนุนในการ

จดับรรยากาศสภาพแวดลอ้ม กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ินฯลฯ เพ่ือเสริมสร้าง ปรับปรุง และพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา

ของสถานศึกษา 

100.00 

9.3  ผูป้กครองและชุมชนเขา้

มามีส่วนร่วมในการพฒันา 

สถานศึกษา 

โรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี เปิดโอกาสให้ผูป้กครองและชุมชนมีส่วนร่วมใน

การพฒันาคุณภาพสถานศึกษา ดงัต่อไปน้ี 

     1) การกาํหนดแผนปฏิบติังาน แผนกลยุทธ์ ปรัชญา วิสัยทศัน์ พนัธกิจ

เป้าหมายของสถานศึกษา 

     2) การกาํหนดจุดเนน้หรือความเช่ียวชาญเฉพาะของสถานศึกษา 

     3) การกาํหนดคุณภาพของผูเ้รียน 

     4) โครงการ/กิจกรรมของสถานศึกษา   

     5) การจดัและใชแ้หล่งเรียนรู้หรือภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

 

90.00 
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ตวับ่งช้ีที่ รายละเอยีดการประเมนิ ร้อยละ 

 

     6) การเสนอความตอ้งการพฒันาหรือปรับปรุงดา้นหลกัสูตรสถานศึกษา

และการจดัการ เรียนรู้ 

     7) การส่งเสริมและสนบัสนุนกิจกรรมการพฒันาผูเ้รียน 

     8) การกาํกบั ติดตามระบบการดูช่วยเหลือนกัเรียน 

    ผูป้กครองและชุมชนต่อการพฒันาคุณภาพสถานศึกษาความพึงพอใจ 

 

 

 

สรุปผลการประเมนิระดบัมาตรฐาน 

มาตรฐานที่  9   คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมปีระสิทธิภาพและ

เกดิประสิทธิผล                         

มาตรฐาน/ตวับ่งช้ี 
เฉลีย่ 

ร้อยละ 

ระดบัคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดมีาก 

9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีระเบียบ

กาํหนด 

100.00     

9.2 คณะกรรมการสถานศึกษากาํกบัติดตาม ดูแล และขบัเคล่ือนการ

ดาํเนินงานของสถานศึกษาใหบ้รรลุผลสาํเร็จตามเป้าหมาย 

100.00     

9.3 ผูป้กครองและชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาสถานศึกษา 90.00     

มาตรฐานที่  9   ผู้บริหารปฏิบัตงิานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี 

                         ประสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผล 

96.67     

 

จุดเด่นในมาตรฐานที่ 9 

คณะกรรมการสถานศึกษามีความรู้  ความสามารถ รู้บทบาทหนา้ท่ีของตน และสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ี

ระเบียบกาํหนด  รวมทั้งสามารถกาํกบัติดตาม ดูแล และขบัเคล่ือนการดาํเนินงานของสถานศึกษาใหบ้รรลุผลสาํเร็จตาม

เป้าหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 

จุดควรพฒันาในมาตรฐานที่ 9 

1. การจดักิจกรรมร่วมกนัระหวา่งบา้น โรงเรียน ชุมชน ใหเ้พ่ิมข้ึนและหลากหลาย 

2. การประชาสมัพนัธ์ขอ้มลูข่าวสาร การจดักิจกรรมของโรงเรียนอยา่งทัว่ถึง 

 

แนวทางการพฒันาในมาตรฐานที่ 9 

 จดักิจกรรมส่งเสริม และพฒันาผูเ้รียนโดยใหชุ้มชน หรือหน่วยงานภายนอกเขา้มามีส่วนร่วม/ประสานความ

ร่วมมือในการจดักิจกรรมท่ีหลากหลายเพ่ือส่งเสริมพฒันาผูเ้รียนตามความถนดัและสนใจ ตลอดจนเพ่ิมช่องทางการ

ประชาสมัพนัธ์การจดักิจกรรมของสถานศึกษาอยา่งต่อเน่ืองและทัว่ถึง 
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มาตรฐานที่ 10  สถานศึกษามกีารจดัหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกจิกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบคอบ 

ตวับ่งช้ีท่ี รายละเอียดการประเมิน ร้อยละ 

10.1 หลกัสูตรสถานศึกษา

เหมาะสมและสอดคลอ้ง 

กบัทอ้งถ่ิน 

          โรงเรียนอสัสัมชัญธนบุรีมีการจดัตั้ งคณะกรรมการจดัทาํหลกัสูตร

สถานศึกษา ประกอบดว้ยผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่ายและหลกัสูตรผ่านความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ซ่ึงมีการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษาท่ีสอดคลอ้งครอบคลุมหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พ.ศ.2551 วิสัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และแสดงจุดเน้นของ

สถานศึกษา มาออกแบบโครงสร้างหลกัสูตร แลว้กาํหนดเป็นองคป์ระกอบ

ได้แก่ เวลาเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาเพ่ิมเติม และให้เหมาะสมกับ

ระดบัชั้น พร้อมทั้งหลกัสูตรมีการจดัลาํดบัเน้ือหาสาระ ความยากง่ายความ

ซบัซอ้น มีการบูรณาการสอดแทรก จุดเนน้ สภาพปัญหา และความตอ้งการ

ของทอ้งถ่ินในรายวิชาต่างๆ ไดอ้ย่างเหมาะสม เช่น มีการใชภ้าษาองักฤษ

เป็นส่ือใน 5 รายวิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ฯ 

คอมพิวเตอร์ และจริยศึกษา มีการจดัการสอนภาษาจีน มีการติดตามการใช้

หลกัสูตรทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ดาํเนินการเก็บขอ้มูลทุกภาคเรียน แลว้

สรุปผลทุกปีการศึกษา อีกทั้ งมีการทบทวนหลักสูตรสถานศึกษาทุกปี

การศึกษา โดยมีการเก็บขอ้มูลการใชห้ลกัสูตรผ่านระบบ swis ของโรงเรียน

แลว้ทาํรายงานสรุปผลการติดตามการใช้หลกัสูตรอย่างต่อเน่ือง รวมทั้ ง

ส่งเสริมสนบัสนุนใหค้รูผูส้อนทุกคนทาํผลงานวิจยัชั้นเรียน และวิจยัอ่ืน ๆ ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการเรียนการสอน 

97.00 

10.2  จดัรายวิชาเพ่ิมเติมท่ี

หลากหลายใหผู้เ้รียนเลือก 

เรียนตามความถนดั

ความสามารถและความสนใจ 

          โรงเรียนมีการจัดรายวิชาเพ่ิมเติมหลากหลายเพียงพอให้ผูเ้รียนมี

โอกาสเลือกเรียนตามความถนดัและความสนใจ ตามโครงสร้างหลกัสูตรท่ี

กาํหนดสัดส่วนเวลาเรียนในหลกัสูตรสถานศึกษา อีกทั้งรายวิชาเพ่ิมเติมมี

เน้ือหา/สาระการเรียนรู้เหมาะสมตามโครงสร้างท่ีจดัให้ผูเ้รียนเรียน ผูเ้รียน

สามารถเลือกเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมไดต้ามความตอ้งการ มีตวัช้ีวดั/ผลการ

เรียนรู้ท่ีคาดหวงัของรายวิชาเพ่ิมเติมสอดคลอ้งครอบคลุมหลกัสูตรแกน 

กลางการศึกษาขั้ น พ้ืนฐาน พ .ศ .2551 วิสัยทัศน์  พันธกิจ เป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ และตอบสนองจุดเนน้ของสถานศึกษา มีรายวิชาพ้ืนฐาน และ

รายวิชาเพ่ิมเติมท่ีมีการบูรณาการข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างน้อย               

2 รายวิชา 

98.60 

10.3 จดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ี

ส่งเสริมและตอบสนองความ 

ตอ้งการ ความสามารถ ความ

ถนดั และความสนใจของผูเ้รียน 

        โรงเรียนมีการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยมีสัดส่วนเวลาเรียน และ

จาํนวนกิจกรรมครบถว้นตามโครงสร้างหลกัสูตร มี การสาํรวจขอ้มูลผูเ้รียน 

วางแผนการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน กิจกรรมท่ีจดัส่งเสริมให้ผูเ้รียนทาํ

กิจกรรมดว้ยตนเอง โดยมีครูเป็นผูใ้ห้คาํปรึกษา รวมทั้งมีการติดตาม

ตรวจสอบและสรุปรายงานผลการจดักิจกรรมทุกภาคเรียน และสรุปภาพรวม

ทุกปีการศึกษา มีการจดักิจกรรมชุมนุม/ชมรม ต่าง ๆ มีหลากหลาย สามารถ 

100.00 
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ตวับ่งช้ีที่ รายละเอยีดการประเมนิ ร้อยละ 

 ตอบสนองความตอ้งการความถนดัและความสนใจของผูเ้รียนไดอ้ย่างทัว่ถึง 

ผู ้เ รี ย น ทุ ก คน ไ ด้ เ ข้า ร่ว ม กิ จ ก ร ร มท่ี ส่ ง เ ส ริ มค ว า ม รั ก ช า ติ  ศ า ส น า                  

พระมหากษตัริย ์รักความเป็นไทย และอยู่อย่างพอเพียง อย่างนอ้ยภาคเรียน

ละ 1 คร้ัง  ผูเ้รียนทุกคนไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมท่ีทาํประโยชนเ์พ่ือทอ้งถ่ินของตน 

เพ่ือชุมชนหรือสงัคมอยา่งนอ้ยภาคเรียนละ 1 คร้ัง 

 

10.4   สนบัสนุนใหค้รูจดั

กระบวนการเรียนรู้ท่ีใหผู้เ้รียน

ไดล้งมือปฏิบติัจริงจนสรุป 

 ความรู้ไดด้ว้ยตนเอง 

        โรงเรียนมีการอบรมและพฒันาครูเพ่ือทบทวนความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกั 

สูตรอิงมาตรฐานและการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัอย่างนอ้ยภาค

เรียนละ 1 คร้ัง มีการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีระบุในแผนการสอน/หน่วยการ

เรียนรู้ของครูทุกกลุ่มสาระสะทอ้นวา่ผูเ้รียนสามารถบรรลุตามมาตรฐานและ

ตวัช้ีวดัได ้ผูเ้รียนไดมี้โอกาสลงมือปฏิบติัในสถานการณ์จริงหรือใกลเ้คียง

สถานการณ์จริงอยา่งนอ้ย 1 คร้ัง ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีผลงานท่ีแสดง

ถึงการให้ผูเ้รียนอธิบายวิธีคิดและการสรุปความคิดของตนเองทุกกลุ่มสาระ 

มีผลงาน/โครงการท่ีใชก้ารวิจยัเป็นส่วนหน่ึงในการเรียนรู้อย่างนอ้ย 3 กลุ่ม

สาระ 

96.60 

10.5 นิเทศภายใน กาํกบั ติดตาม

ตรวจสอบ และนาํผลไป

ปรับปรุงการเรียนการสอน 

อยา่งสมํ่าเสมอ 

         โรงเรียนมีแผนการนิเทศท่ีมุ่งส่งเสริมการพฒันาการจดัการเรียนการ

สอน (ระบุประเด็นจุดเนน้ รูปแบบปฏิทินและทีมนิเทศท่ีชดัเจน) มีการ

ดาํเนินการนิเทศติดตามการใช้หลกัสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ มีการประเมิน

สรุปผลและรายงานผลการนิเทศทุกภาคเรียน และสรุปภาพรวมรายปี มีการ

ใชผ้ลการนิเทศ การติดตามตรวจสอบมาปรับปรุงการจดัการเรียนรู้ของครูทุก

กลุ่มสาระ ผูเ้รียนพึงพอใจในการจดัการเรียนรู้ของครูอนัเป็นผลมาจากการ

นิเทศ 

97.00 

10.6 จดัระบบดูแลช่วยเหลือ

ผูเ้รียนท่ีมีประสิทธิภาพและ 

ครอบคลุมถึงผูเ้รียนทุกคน 

       โรงเรียนมีแผนงาน/โครงการ /กิจกรรมเก่ียวกบัระบบดูแลช่วยเหลือ

ผูเ้รียน มีการมอบหมายความรับผิดชอบผูเ้รียนเป็นรายบุคคล  สํารวจขอ้มูล

ผูเ้รียนเป็นรายบุคคลด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย มีการคัดกรองและจาํแนก

ผูเ้รียนเป็นรายกลุ่มตามสภาพ   การจดักิจกรรมป้องกนั แกไ้ข และพฒันา

ผูเ้รียนตามสภาพอย่างเหมาะสม อีกทั้ งมีการประเมินผลการจัดกิจกรรม

ป้องกนั แกไ้ข และพฒันาผูเ้รียน การประสานและส่งต่อการแกไ้ข และ

พฒันานกัเรียนแก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ตลอดจนมี 

รายงานผลการดาํเนินงานของสถานศึกษาเก่ียวกบัระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียน

ท่ีมีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผูเ้รียนทุกคน 

92.40 
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สรุปผลการประเมนิระดบัมาตรฐาน 

มาตรฐานที่  10   สถานศึกษามีการจดัหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกจิกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบคอบ 

มาตรฐาน/ตวับ่งช้ี 
เฉลีย่ 

ร้อยละ 

ระดบัคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดมีาก 

10.1 หลกัสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัทอ้งถ่ิน 97.00     

10.2 จดัรายวิชาเพ่ิมเติมท่ีหลากหลายใหผู้เ้รียนเลือกเรียนตามความ

ถนดัความสามารถและความสนใจ 

98.60     

10.3 จดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ีส่งเสริมและตอบสนองความตอ้งการ

ความสามารถ ความถนดั และความสนใจของผูเ้รียน 

100.00     

10.4 สนบัสนุนใหค้รูจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีใหผู้เ้รียนไดล้งมือปฏิบติั

จริงจนสรุปความรู้ไดด้ว้ยตนเอง 

96.60     

10.5 นิเทศภายใน กาํกบั ติดตามตรวจสอบ และนาํผลไปปรับปรุงการ

เรียนการสอนอยา่งสมํ่าเสมอ 

97.00     

10.6 จดัระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนท่ีมีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึง

ผูเ้รียนทุกคน 

92.40     

มาตรฐานที่  10   สถานศึกษามีการจดัหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้   

                           และกจิกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบคอบ 

96.93     

 

จุดเด่นในมาตรฐานที่  10 

สถานศึกษามีการส่งเสริมการจดัรายวิชาเพ่ิมเติม และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ท่ีหลากหลายตอบสนองความตอ้งการ

ของผูเ้รียน ความสนใจความสามารถ และความถนดัของผูเ้รียนเพ่ิมมากข้ึน 

 

จุดที่ควรพฒันาใน มาตรฐานที่  10  

การส่งเสริมใหค้รูผูส้อนบางคนในการออกแบบการจดัการเรียนรู้เพ่ือพฒันาผูเ้รียนใหเ้กิดการเรียนรู้ในการปฏิบติั

จริงดว้ยตนเองไดก้ารประสานและส่งต่อการแกไ้ข และพฒันาผูเ้รียนแก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทั้งภายในและภายนอก 

 

แนวทางการพฒันาใน มาตรฐานที่  10  

ครูผูส้อนควรไดรั้บการพฒันา และการนิเทศการออกแบบการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดการ

เรียนรู้ในการปฏิบติัจริงดว้ยตนเองได ้ ควรมีการจดัการระบบช่วยเหลือแกไ้ขและพฒันาผูเ้รียนใหต่้อเน่ืองตามลาํดบั

ขั้นตอนก่อน และหลงั อีกทั้งประชาสมัพนัธ์ทบทวนขั้นตอนต่าง ๆ ใหค้รูผูส้อนเขา้ใจตรงกนั 
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มาตรฐานที่  11   สถานศึกษามีการจดัสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพฒันาเตม็ศักยภาพ 

ตวับ่งช้ีที่ รายละเอยีดการประเมนิ ร้อยละ 

11.1 หอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ  

อาคารเรียนมัน่คง สะอาดและ

ปลอดภยั มีส่ิงอาํนวยความ

สะดวก พอเพียง อยูใ่น

สภาพแวดลอ้มร่มร่ืน และมี 

แหล่งเรียนรู้สาํหรับผูเ้รียน 

 

 

       จากการศึกษาเอกสาร ดา้นโครงสร้างอาคารสถานท่ี รายงานการตรวจ 

สอบความมัน่คงของอาคารจากวิศวกร แผนงานปฏิบติัการประจาํปี ฝ่าย

อาคารสถานท่ี มีอาคารเรียน 5 หลงั อาคารประกอบ 12 หลงั แห่งเรียนรู้ 15 

แห่ง พบว่า มีความมัน่คงแข็งแรงปลอดภยั ประตู หนา้ต่าง สายไฟ ปลัก๊

ไฟฟ้าอยู่ในสภาพดีพร้อมใชง้าน ภายในหอ้งเรียนทุกหอ้งเรียนมีแสงสว่าง

เพียงพอ อากาศถ่ายเทสะดวก มีส่ิงอาํนวยความสะดวกพอเพียงอยู่ในสภาพ

ใชก้ารไดดี้ หอ้งเรียนและหอ้งปฏิบติัการติดตั้งแอร์ทุกหอ้ง โต๊ะเกา้อ้ีมีขนาด

เหมาะสมเพียงพอแขง็แรงอยูใ่นสภาพดีพร้อมใชง้าน การจดัการสภาพแวด 

ลอ้มและแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนจากการศึกษาแผนผงัศูนยก์ารเรียนรู้ 

พลังงานส่ิงแวดล้อม และเศรษฐกิจพอเพียง บันทึกการใช้งานห้องศูนย์

อจัฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดบัประถมศึกษา บนัทึกการ

ใช้งานสวนพรรณไมใ้นวรรณคดี บันทึกการใช้งานสวนสมุนไพร และ

บนัทึกการใชง้านห้องสมุด พบว่า ภายในบริเวณโรงเรียนร่มร่ืน มีโต๊ะและ

เกา้อ้ีท่ีผูเ้รียนสามารถใชพ้กัผอ่นไดอ้ยา่งเพียงพอเป็นสดัส่วน มีตน้ไมท่ี้ใหร่้ม

เงามากกว่า มีแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนหอ้งปฏิบติัการสนับสนุนการ

จดัการเรียนการสอนท่ีจาํเป็นมีอุปกรณ์สภาพพร้อมใชง้านและมีการใชง้าน

ตรงตามวตัถุประสงคข์องหอ้งปฏิบติัการและโรงเรียนยงัไดรั้บรางวลัชมเชย 

ประเภทโรงเรียนสะอาดร่มร่ืนในโครงการกรุงเทพสะอาดร่มร่ืน จาก

กรุงเทพมหานคร ผ่านการตรวจประเมินความสะอาดและส่ิงแวดลอ้มของ

อาคารสถานท่ี มาตรฐาน Clean and Green ระดบัดีเลิศ จากกรุงเทพมหานคร 

        โรงเรียนไดรั้บการรับรอง การตรวจสอบความมัน่คงปลอดภยัภายใน

อาคารจากหน่วยงานภายนอก ระบบนํ้ าด่ืมนํ้ าเสียได้รับการรับรองจาก

หน่วยงานภายนอก  มีแผนงานซ่อมแซมบาํรุงรักษาระบบไฟฟ้าประปาและ

ปรุงปรุงภูมิทศัน์โดยแต่ละปีการศึกษาจะมีการแผนการปฏิบติังานการซ่อม

บํารุงอาคารและระบบสาธารณูปโภคมีการมอบหมายให้พนักงานเป็น

หวัหนา้กาํกบัดูแล ตรวจสอบ อาคารและหอ้งเรียน มีการจดัเวรรับผิดชอบใน

การรักษาความสะอาด มีพนกังานทาํความสะอาดรับผิดชอบประจาํทุกอาคาร

และบริเวณโดยรอบมีการจัดถงัขยะท่ีเพียงพอภายในห้องนํ้ าอาคารและ

บริเวณรอบนอกอาคาร 

        จากการศึกษาสภาพจริง พบวา่ มีการติดตั้งถงัดบัเพลิงประจาํทุกอาคารมี

ส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีเพียงพอให้กับผูเ้รียนในการใช้บริการเช่นห้อง

ปฏิบัติทางคอมพิวเตอร์ ห้องประชุม สนาม ห้องเรียนมีอากาศถ่ายเทได้

สะดวกอาคารเรียนมัน่คงแขง็แรงมีการจดัเตรียมอุปกรณ์การเรียนการสอน 

ภายในหอ้งเรียนและหอ้งปฏิบติัการท่ีทนัสมยัใหแ้ก่ผูเ้รียนไดเ้พียงพอและ 

95.50 



Self Assessment Report 2013    

   93 

      

ตวับ่งช้ีที่ รายละเอยีดการประเมนิ ร้อยละ 

 เหมาะสม เช่น กระดาน I- Board  ทีวี LCD  คอมพิวเตอร์พร้อม Internet ทุก

หอ้งเรียน ส่วนการตรวจติดตามทาํความสะอาดหอ้งนํ้าบริเวณโดยรอบพบว่า

ปราศจากกล่ินและเสียงรบกวนไม่มีพ้ืนท่ีเส่ียงอนัตรายโดยท่ีโรงเรียนมี

บริเวณท่ีใหผู้เ้รียนสามารถออกกาํลงักายเล่นไดอ้ย่างอิสระ  มีการจดัการขยะ

และส่ิงปฏิกูล  มีบ่อบาํบดันํ้าเสียท่ีถูกสุขลกัษณะ มีท่ีท้ิงขยะเพียงพอและอยู่

บริเวณท่ีเหมาะสม 

 

11.2  จดัโครงการ กิจกรรมท่ี

ส่งเสริมสุขภาพอนามยัและ 

ความปลอดภยัของผูเ้รียน 

 

 

 

         โรงเรียนมีการกาํหนดนโยบายเร่ืองความปลอดภยัและติดตามเฝ้าระวงั

วิเคราะห์ความเส่ียงเพ่ือลดและป้องกนัการบาดเจบ็ของผูเ้รียน จดัโครงการ 

กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมสุขภาพอนามยัและความปลอดภยั จากโครงการ

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โครงการ อย.นอ้ย โครงการนกัเรียนอาสาสมคัร  

งานส่งเสริมสุขภาพดีเด่นตามเกณฑม์าตรฐาน จดัสัปดาห์ใหค้วามรู้และการ

ป้องกนัส่ิงเสพติด  อบรมเชิงปฏิบติัการการป้องกนัอคัคีภยั อบรมใหค้วามรู้

โรคเอดส์ จดัป้ายนิเทศส่งเสริมความรู้ดา้นสุขภาพ โรงเรียนมีการดาํเนินการ

เป็นไปตามแผนในการส่งเสริมสุขภาพอนามยัและความปลอดภยัของผูเ้รียน 

มีการตรวจวดัคุณภาพนํ้าด่ืมผา่นเกณฑม์าตรฐาน มีแผนงานโครงการส่ือ

ประชาสมัพนัธ์การจดัป้ายนิเทศ มีการประชาสมัพนัธ์ข่าวสารส่งเสริม

สุขภาพอนามยั ครูกลุ่มสาระสุขศึกษาฯ จดัการเรียนการสอนท่ีใหผู้เ้รียนได้

เรียนรู้สุขบญัญติั 10 ประการ ในระดบัประถมศึกษาปีท่ี 1 และ ป.4 ระดบัชั้น

มธัยมปีท่ี 1 และ ม.5 ท่ีมีส่ือและแผนการสอนดา้นการส่งเสริมสุขอนามยั 

และการสุ่มผูเ้รียนจาํนวน 12 คน พบวา่ผูเ้รียนสามารถบอกถึงการดูแลรักษา

สุขภาพร่างกายการดูแลเคร่ืองแต่งกายและเคร่ืองใชส่้วนตวัใหส้ะอาด 

เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัจาํนวน 2 ท่านพบวา่ มีการคดักรองบุคคลท่ีจะ

เขา้ออกโรงเรียนและ ร่วมกบัสถานีตาํรวจหลกัสองจดัเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ และ

อาสาชุมชน ดูแลความปลอดภยัและอาํนวยความสะดวกเร่ืองการจราจร

ภายในโรงเรียนใหแ้ก่นกัเรียนเป็นประจาํทุกวนัร่วมกบัครูเวร 

           จากการศึกษาสภาพจริง พบวา่นกัเรียน มีสุขบญัญติัตามสุขบญัญติั

แห่งชาติโดยดูแลรักษาร่างกายใหส้ะอาดลา้งมือก่อนทานอาหารและหลงัจาก

การเขา้หอ้งนํ้าเลบ็มือทรงผมเคร่ืองแต่งกายสะอาดเรียบร้อยมีโรงอาหารท่ีถกู

สุขลกัษณะภาชนะท่ีใส่อาหารเป็นสแตนเลสซ่ึงง่ายต่อการลา้งและทาํความ

สะอาดมีการแยกขยะมีบ่อบาํบดันํ้าเสียมีการจดัเกบ็ขยะอยา่งเป็นระบบผูป้รุง

อาหารสวมหมวก มีเจา้หนา้ท่ีพยาบาลวิชาชีพในการคดักรองผูป่้วยและ

รักษาพยาบาลเบ้ืองตน้ ดา้นการจราจรภายในมีการจดัครูเวรร่วมกบัเจา้หนา้ท่ี

รักษาความปลอดภยัในจุดจราจรท่ีคบัคัง่ในตอนเชา้และตอนเยน็ 

 

98.33 
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ตวับ่งช้ีที่ รายละเอยีดการประเมนิ ร้อยละ 

11.3 จดัหอ้งสมุดท่ีใหบ้ริการส่ือ 

และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี เอ้ือ

ใหผู้เ้รียนเรียนรู้ดว้ย 

ตนเองและหรือเรียนรู้แบบมี 

ส่วนร่วม 

 

 

      จากการศึกษาเอกสาร สารสนเทศงานหอ้งสมุด พบว่าหอ้งสมุดมีหนงัสือ

ท่ีหลากหลายและมีการจดัหมวดหมู่ท่ีเป็นระบบง่ายต่อการคน้หา มีการจดั

ใหบ้ริการส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอ้ือใหผู้เ้รียนเรียนรู้ดว้ยตนเอง โดย

งานศูนยวิ์ทยบริการไดจ้ดัทาํแผนงาน/โครงการรองรับเพ่ือใหผู้เ้รียนไดศึ้กษา

คน้ควา้และเรียนรู้ดว้ยตนเอง เช่น จดัซ้ือหนงัสือ วารสาร ส่ิงพิมพ ์และส่ือ 

มลัติมิเดีย    จดัทาํโครงการ Reading Walking Rally โครงการหนังสือ

อิเลก็ทรอนิกส์ โครงการบดัด้ีการอ่าน โครงการหนงัสือติดกระเป๋า และงาน

ศูนยค์อมพิวเตอร์จดับริการ Account Internet จาํนวน 50 ชัว่โมง/คน/เดือน 

ใหก้บันกัเรียนและครูทุกคน  เพ่ือใชใ้นการศึกษาคน้ควา้หาความรู้    

     จากการสัมภาษณ์ ผูป้ระสานงานศูนยวิ์ทยบริการ ครูบรรณารักษ ์จาํนวน 

2 คนพบวา่ มีระบบการสืบคน้หนงัสือ การขยายเวลายืม-คืนหนงัสือผ่านหนา้

เว็บไซต์ท่ีทันสมัยโดยใช้โปรแกรม PMB มีการพัฒนาโปรแกรมทุกปี 

หอ้งสมุดมีหนงัสือใหบ้ริการระดบัประถมและมธัยมจาํนวน 116,000 เล่ม คิด

เป็นอตัราส่วน 1คน/19 เล่ม มีส่ือ Multimedia 4,600 รายการ มีห้อง

คอมพิวเตอร์สารสนเทศ จาํนวน 24 เคร่ืองให้นักเรียนศึกษาค้นควา้ด้วย

ตนเอง หอ้งสมุดมีการจดักิจกรมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ ไดแ้ก่ นิทรรศการวนั

สําคญั ค่ายรักการอ่าน สัปดาห์ห้องสมุดและการอ่าน กิจกรรมส่งเสริมการ

อ่าน The Pizza Company ชวนนอ้งอ่าน กิจกรรมเซียนนอ้ยตลุยอาเซียน มุม

แสดงผลงานนกัเรียนจากกลุ่มสาระฯต่างๆ มุมความรู้  และ จดัฉายภาพยนตร์

สารคดีเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่นกัเรียนในเวลากลางวนั จดัห้องสมุด

เคล่ือนท่ีในการให้บริการนกัเรียนท่ีอาคารเซนต์คาเบรียล อาคารราฟาแอล 

และอาคารรัตนบรรณาคาร   

       จากการศึกษาสภาพจริง พบวา่ นกัเรียนใหค้วามสนใจต่อการอ่านเห็นได้

จากสถิติการเขา้ใช้ห้องสมุด ห้องสมุดมีหนังสือให้บริการนักเรียนอย่าง

เพียงพอ แบ่งหอ้งสมุดออกเป็นระดบัชั้นประถมและมธัยมง่ายต่อการคน้ควา้

ของนกัเรียน ภายในหอ้งสมุดมีอากาศถ่ายเทและแสงสว่างเพียงพอรวมทั้งไม่

มีเสียงรบกวนผูใ้ชบ้ริการการสรรหาหนงัสือใหม่และมีรูปแบบการใหบ้ริการ

ท่ีดึงดูดใหผู้เ้รียนใชบ้ริการอยา่งต่อเน่ืองเช่นมีมุมสืบคน้ทางอินเตอร์เน็ต หอ้ง

ฉายภาพยนตร์สารคดี หอ้งส่ือมลัติมีเดีย 

94.00 
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สรุปผลการประเมนิระดบัมาตรฐาน 

มาตรฐานที่ 11  สถานศึกษามกีารจดัสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพฒันาเตม็ศักยภาพ 

มาตรฐาน/ตวับ่งช้ี 
เฉลีย่ 

ร้อยละ 

ระดบัคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดมีาก 

11.1 หอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ อาคารเรียนมัน่คง สะอาดและปลอดภยั 

มีส่ิงอาํนวยความสะดวก พอเพียง อยูใ่นสภาพแวดลอ้มร่มร่ืน และมี

แหล่งเรียนรู้สาํหรับผูเ้รียน 

95.50     

11.2  จดัโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมสุขภาพอนามยัและความ 

         ปลอดภยัของผูเ้รียน 

98.33     

11.3 จดัหอ้งสมุดท่ีใหบ้ริการส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอ้ือให้

ผูเ้รียนเรียนรู้ดว้ยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

94.00     

มาตรฐานที่ 11   สถานศึกษามีการจดัสภาพแวดล้อมและการบริการที่

ส่งเสริมให้ผู้เรียนพฒันาเตม็ศักยภาพ 

95.94     

 

จุดเด่นในมาตรฐานที่ 11  

สถานศึกษามีการจดัสภาพแวดลอ้มท่ีร่มร่ืน มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ มีอาคารสถานท่ี  หอ้งเรียน 

หอ้งปฏิบติัการ อาคารเรียนมัน่คง แขง็แรง สะอาดและปลอดภยั มีส่ิงอาํนวยความสะดวก มีแหล่งเรียนรู้ พอเพียง

เหมาะสม หลากหลายต่อการเรียนรู้และศึกษาคน้ควา้ของนกัเรียน มีความพร้อมต่อการใชง้านอยา่งสมํ่าเสมอ  

 

จุดควรพฒันาในมาตรฐานที่ 11 

1. สถานศึกษาควรจดัโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมสุขภาพอนามยัและความปลอดภยัของผูเ้รียนอยา่งสมํ่าเสมอ 

และรณรงคใ์หผู้เ้รียนปฏิบติัตนจนเป็นสุขนิสยัสุขตามตามสุขบญัญติัแห่งชาติ  

2. งานอนามยัไดมี้การบนัทึกสถิติของการปฐมพยาบาลอุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนภายในโรงเรียน แจง้ไปยงัฝ่ายอาคาร

สถานท่ีเพ่ือปรับปรุงแกไ้ข แต่ไม่สามารถตรวจสอบถึงสถิติการเพ่ิมหรือลดลงของอุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนได ้ 

3. โรงเรียนมีทางเดินต่างระดบัตามสถานท่ีต่างๆภายในโรงเรียนเป็นจาํนวนมาก ทางต่างระดบับางท่ีสามารถ

สงัเกตเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน ปลอดภยั แต่ต่างระดบับางท่ีไม่สามารถสงัเกตไดช้ดัอาจทาํใหเ้กิดอนัตรายหรืออุบติัเหตุแก่

นกัเรียนได ้

4. ควรมีการปรับปรุงแกไ้ขอนัตรายท่ีจะเกิดข้ึนระหวา่งทางข้ึนของรถท่ีมาจากชั้นใตดิ้น และทางลงของโรง

อาหารดา้นหลงัท่ีมาบรรจบกนัซ่ึงอาจจะเกิดอุบติัเหตุแก่นกัเรียนได ้ 
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แนวทางการพฒันาในมาตรฐานที่ 11 

1. ครูผูส้อน/ครูประจาํชั้น ใหค้วามรู้เร่ืองการดูแลรักษาสุขภาพ  ความปลอดภยัทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  

งานประชาสมัพนัธ์จดักิจกรรมเผยแพร่ความรู้ผา่นส่ือวีดีทศัน์ในช่วงเวลาต่าง ๆ และรณรงคใ์หผู้เ้รียนปฏิบติัตนจนเป็น

สุขนิสยัสุขตามตามสุขบญัญติัแห่งชาติ  

2. งานอนามยัควรดาํเนินการจดัทาํสถิติอุบติัเหตุต่างๆท่ีเกิดข้ึนภายในโรงเรียนใหมี้ความชดัเจนอาจเป็นราย

เดือนเพ่ือเปรียบเทียบและหาแนวทางในการพฒันาการลดอุบติัเหตุตามสถานท่ีต่างๆซ่ึงจะทาํใหก้ารกาํกบัติดตามและ

ตรวจสอบอุบติัเหตุและความปลอดภยัต่างๆมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

3. ควรมีการติดตาม ตรวจสอบ และแกไ้ขทางเดินต่างระดบัตามสถานท่ีต่างๆภายในโรงเรียนใหมี้ป้ายเตือน 

หรือมีแถบสีตามท่ีต่างระดบั ใหมี้ความชดัเจน เพ่ือการสงัเกตท่ีง่ายของนกัเรียน 

4. ควรมีป้ายเตือนสาํหรับรถท่ีจะข้ึนจากชั้นใตดิ้นใหมี้ความระมดัระวงัมากข้ึน เพราะรถตอ้งเร่งความเร็วเพ่ือจะ

ข้ึนจากชั้นใตดิ้น และควรจดัทาํป้ายเตือนท่ีทางลงดา้นโรงอาหารใหน้กัเรียนหยดุ สงัเกต และใชค้วามระมดัระวงัในการ

เดินเพ่ือใหเ้กิดความปลอดภยั 
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มาตรฐานที่  12    สถานศึกษามกีารประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กาํหนดในกฎกระทรวง 

ตวับ่งช้ีที่ รายละเอยีดการประเมนิ ร้อยละ 

12.1 กาํหนดมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

           โรงเรียนมีการกําหนดคณะทํางานเพ่ือจัดทําข้อกําหนดเก่ียวกับ

คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ทั้ง 8 ขอ้ และมีคุณลกัษณะอีก 3 ขอ้เพ่ิมเติม มีการ

กาํหนดมาตรฐานภายในร่วมกบังานมาตรฐานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ

เพ่ือใชเ้ป็นเป้าหมายในการพฒันาคุณภาพของโรงเรียน มีการวิเคราะห์ความ

สอดคล้องกับการศึกษาชาติ มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาตรฐาน

คุณภาพผูเ้รียนตามหลกัสูตรสถานศึกษา มีนโยบายของผูอ้าํนวยการ และ

จุดเน้นของโรงเรียน เอกลกัษณ์จากหน่วยงานต้นสังกดัคืองานมาตรฐาน

การศึกษามูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียล โรงเรียนใชม้าตรฐานการศึกษามูลนิธิ

คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ฉบบัปรับปรุง คร้ังท่ี 4 พุทธศกัราช 

2555 ในการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน โดยมีคําสั่งแต่งตั้ ง

คณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในเป็นผูรั้บผิดชอบ 

91.00 

12.2  จดัทาํและดาํเนินการตาม 

แผนพฒันาการจดัการศึกษา 

ของสถานศึกษาท่ีมุ่งพฒันา 

คุณภาพตามมาตรฐาน 

การศึกษาของสถานศึกษา 

    โรงเรียนมีการดาํเนินการจดัทาํแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 

2555-2559  ในการจดัการศึกษาของสถานศึกษา และพิจารณาผลจากการ

ดาํเนินการตามขอ้รายการ ดงัน้ี 

1. มีการวิเคราะห์สภาพปัญหา และความตอ้งการจาํเป็นของสถานศึกษา  

และกาํหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจและเป้าหมาย ระบุไวใ้นแผนพฒันาสะทอ้น

คุณภาพความสาํเร็จเป็นรูปธรรม 

2. มีการกาํหนดวิธีการดาํเนินงานโครงการ กิจกรรม ทุกโครงการ  

กิจกรรมสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และนาํผลไป

ใชเ้พ่ือพฒันา 

3. มีการใชแ้หล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินจากทั้งภายในและ 

ภายนอกท่ีหลากหลาย ให้การสนับสนุนทางวิชาการ เช่น สวนกาญจนา

ภิเษก สวนสุขภาพ สวนสมุนไพร กรงสัตว์เล้ียง สนามเทนนิส สนาม

ฟุตบอล เป็นตน้ ภายนอกโรงเรียน เช่น ทอ้งฟ้าจาํลอง เมืองโบราณ สวน

สามพราน(Rose Garden) เป็นตน้ 

4. มีการกาํหนดบทบาทหนา้ท่ีในคาํสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการประกนั 

คุณภาพภายในของโรงเรียน  โดยคณะกรรมการท่ีปรึกษาผูอ้าํนวยการเป็น

ท่ีปรึกษาคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายใน 

5. มีการกาํหนดการใชง้บประมาณและทรัพยากรอยา่งคุม้ค่า โดยมีการ 

วิเคราะห์ความสอดคลอ้งกบัเป้าหมายทุกโครงการ กิจกรรมปรากฏใน

แผนปฏิบติัการประจาํปี  

6. มีการจดัทาํแผนปฏิบติัการประจาํปีท่ีสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาการจดั 

การศึกษาของสถานศึกษา ทุก ๆ ปี 

 

91.00 
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ตวับ่งช้ีที่ รายละเอยีดการประเมนิ ร้อยละ 

 7. มีการกาํหนดปฏิทินการนาํแผนปฏิบติัการประจาํปีไปสู่การปฏิบติั มี 

การสรุปผลการดาํเนินการท่ีชดัเจน 

8. มีการนาํเสนอแผนพฒันาการจดัการศึกษา และแผนปฏิบติัการ 

ประจาํปีต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ใหค้วามเห็นชอบและอนุมติัลง

นามครบตามคาํสัง่แต่งตั้ง 

9. มีการนาํแผนปฏิบติัการประจาํปีแต่ละปีสู่การปฏิบติั ตามกรอบ 

10. ระยะเวลา ท่ีโครงการกิจกรรมกาํหนดไว ้

มีการกํากับติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงานตาม

แผนปฏิบติัการประจาํปีครบตามระบบ P D C A 

 

12.3 จดัระบบขอ้มลูสารสนเทศ

และใชส้ารสนเทศในการบริหาร

จดัการเพ่ือพฒันาคุณภาพ

สถานศึกษา 

        โรงเรียนดาํเนินการจดัทาํขอ้มูลสารสนเทศ และใชส้ารสนเทศในการ

บริหารจดัการพฒันาคุณภาพสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ   มีการปรับปรุง

และพฒันาขอ้มูลสารสนเทศ แต่ยงัขาดความสอดคลอ้งสัมพนัธ์กนัในแต่ละ

ฝ่าย และยงัขาดการบริการขอ้มูลสารสนเทศท่ีเป็นระบบแก่ผูต้อ้งการใชทุ้ก

ฝ่าย 

89.00 

12.4 ติดตาม ตรวจสอบ และ

ประเมินคุณภาพภายในตาม

มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 

        โรงเรียนมีแผนการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา มีการกาํหนด

ช่วงในการติดตามตรวจสอบ กาํหนดในปฏิทิน มีการติดตามแผนงานท่ีเป็น

ระบบ การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทั้งระดบับุคคลครบทุกคน

และระดบัสถานศึกษาเป็นระบบอยา่งนอ้ยภาคเรียนละ 1 คร้ัง การประเมิน

คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอยา่งนอ้ยปีละ  1 คร้ัง 

มีผูท้รงคุณวฒิุท่ีมาจากหน่วยงานตน้สงักดัเขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการ

ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

90.00 

12.5  นาํผลการประเมินคุณภาพ

ทั้งภายในและภายนอกไปใช้

วางแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา

อยา่งต่อเน่ือง 

     โรงเรียนนาํผลการประเมินทั้งภายใน ภายนอก และหน่วยงานตน้สังกดั 

นาํไปวิเคราะห์ สงัเคราะห์ เปรียบเทียบรายปี เพ่ือใชใ้นการปรับปรุงวางแผน 

และพฒันาคุณภาพการศึกษา 

90.00 

12.6 จดัทาํรายงานประจาํปีเป็น

รายงานการประเมินคุณภาพ

ภายใน 

     โรงเรียนมีการสรุปและจัดทาํรายงานประจาํปีท่ีเป็นรายงานประเมิน

คุณภาพภายในของโรงเรียน มีการจดัทาํรายงานท่ีสะทอ้นคุณภาพผูเ้รียน จดั

ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ อตัลกัษณ์ และมาตรการส่งเสริมอย่างชดัเจน    

เสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษา ให้ความเห็นชอบ รวมถึงโรงเรียนได้

จดัทาํรูปเล่มรายงานประเมินตนเองส่งต่อหน่วยงานตน้สังกดั และหน่วยงาน

ท่ีเก่ียวขอ้ง พร้อมทั้ง เผยแพร่ต่อสาธารณชนในระบบ SWISของโรงเรียน 

ตน้ปีการศึกษา 2556 

93.00 
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สรุปผลการประเมนิระดบัมาตรฐาน 

มาตรฐานที่ 12  สถานศึกษามกีารประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กาํหนดในกฎกระทรวง 

มาตรฐาน/ตวับ่งช้ี 
เฉลีย่ 

ร้อยละ 

ระดบัคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดมีาก 

12.1 กาํหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 91.00     

12.2 จดัทาํและดาํเนินการตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของ

สถานศึกษา ท่ีมุ่งพฒันาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 

91.00     

12.3 จดัระบบขอ้มลูสารสนเทศและใชส้ารสนเทศในการบริหาร 

จดัการเพ่ือพฒันาคุณภาพสถานศึกษา 

89.00     

12.4 ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา 

90.00     

12.5 นาํผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใชว้างแผน

พฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

90.00     

12.6 จดัทาํรายงานประจาํปีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 93.00     

มาตรฐานที่ 12  สถานศึกษามกีารประกนัคุณภาพภายในของ 

สถานศึกษาตามที่กาํหนดในกฎกระทรวง 

90.67     

 

จุดเด่นในมาตรฐานที่ 12  

สถานศึกษามีการดาํเนินงานระบบประกนัคุณภาพภายในอยา่งต่อเน่ือง ตามกฎกระทรวงฯ ครบทั้ง 8 ขอ้ และมี

การจดัทาํรายงานการประเมินคุณภาพภายในเผยแพร่ต่อผูเ้ก่ียวขอ้งและสาธารณชนเป็นประจาํทุกปีการศึกษา 

 

จุดควรพฒันาในมาตรฐานที่ 12 

การกาํกบัติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ควรเป็นไป

ตามแผนงานท่ีกาํหนดไว ้

 

แนวทางการพฒันาในมาตรฐานที่ 12 

ผูรั้บผิดชอบควรกาํกบัติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ควรเป็นไปตามแผนงาน  มีการเกบ็ขอ้มูลและรายงานผลการดาํเนินงานตามท่ีกาํหนด 

 

 

 

 

 

 



Self Assessment Report 2013    

   100 

      

3.3   มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

มาตรฐานที่ 13  สถานศึกษามกีารสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ตวับ่งช้ีที่ รายละเอยีดการประเมนิ ร้อยละ 

13.1 มีการสร้างและพฒันา 

แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา

และใชป้ระโยชนจ์ากแหล่ง

เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก

สถานศึกษา เพ่ือพฒันาการ

เรียนรู้ของผูเ้รียนและบุคลากร

ของสถานศึกษา  

รวมทั้งผูเ้ก่ียวขอ้ง 

 

 

       โรงเรียนไดด้าํเนินการสร้างและพฒันาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา

และใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ภายใน ไดแ้ก่  โครงการพฒันาศูนยก์าร

เรียนรู้พลังงานและส่ิงแวดล้อมและภายนอก  ห้องพัฒนาอัจฉริยภาพ

คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์  ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์  ห้องปฏิบัติการ

ชีววิทยา  ครูผูส้อนจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้ กิจกรรมการสอน    ใบงาน 

แผน่พบัใหก้บัผูเ้รียนตามกลุ่มสาระฯ โดยครูผูส้อนเช่ือมโยงสาระการจดัการ

เรียนรู้กับแหล่งเรียนรู้   ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์กับ

หอ้งปฏิบติัการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยกบัแหล่งเรียนรู้พฤกษาพรรณ

วรรณคดีไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษากบัแหล่งเรียนรู้สมุนไพร กลุ่ม

สาระการเรียนรู้ศิลปะและศูนย์ดนตรี  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานฯ  

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ห้องปฏิบัติการคหกรรม  ห้องปฏิบัติการ

หัตถกรรม    กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ จัดการเรียนรู้โดยใช้  โรง

ยิมเนเซียม   สนามกีฬาวอ่งประชานุกลู   หอ้งACT Finess Center หอประชุม

หลุยส์มารีฯ   โรงเรียนจดัทาํป้ายนิเทศความรู้ต่าง ๆ รอบบริเวณโรงเรียน   

ซ่ึงผูเ้รียนสามารถแสวงหาความรู้ไดอ้ยา่งหลากหลายจากแหล่งเรียนรู้ภายใน

โรงเรียน   นอกจากน้ีโรงเรียนไดจ้ดักิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้จากแหล่ง

เรียนรู้ภายนอกเช่นโครงการทัศนศึกษาระดับประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึง 

มัธยมศึกษาปีท่ี 6  โดยนํานักเรียนไปเรียนรู้จากสถานท่ีสําคัญ ต่าง ๆ   

ซาฟารียเ์วิลด์ พระราชวงัสนามจนัทร์ ทอ้งฟ้าจาํลอง  พระท่ีนัง่อนนัตสมาคม  

ตลาดนํ้าดาํเนินสะดวก  เมืองโบราณ  พระราชวงับางปะอิน พิพิธภณัฑส์ัตว์

นํ้ าบางแสน   ฟาร์มแกะ    บึงฉวาก    วดัใหญ่ชยัมงคล   ตลาดนํ้าอมัพวา  

ส่งผลให้โรงเรียนไดใ้ชป้ระโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก

สถานศึกษา เพ่ือพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนและบุคลากรของสถานศึกษา

รวมทั้งผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

95.00 

13.2  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

ระหวา่งบุคลากรภายใน  

สถานศึกษา ระหวา่งสถานศึกษา

กบัครอบครัว 

ชุมชน และองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

          โรงเรียนอสัสัมชัญธนบุรี จัดกิจกรรมเช่ือมสัมพันธ์กับครอบครัว   

ชุมชน และองค์กรท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ การจดักิจกรรมวนัสําคญัทางศาสนา  

ระหวา่งโบสถ ์  วดัรอบโรงเรียน นิมนตพ์ระสงฆม์าใหค้วามรู้      เปิดโอกาส

ใหชุ้มชนเขา้มาใชส้ถานท่ีของโรงเรียนในการศึกษาหาความรู้   การพกัผ่อน 

การออกกาํลงักาย    เปิดโอกาสใหส้ถาบนัต่าง ๆ  เขา้มาศึกษาดูงาน  พร้อม

ทั้งจดัทาํโครงการรับนักศึกษาฝึกสอนจากมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ     

Xiyaun  University  โครงการความร่วมมือระหวา่งประเทศ ไดส่้งครูเขา้ร่วม

เรียนท่ี  University of   Oregon  มีการสอนภาษาองักฤษใหก้บับุคลากรของ

โรงเรียนในวนัองัคารและวนัเสาร์ โดยครูฝ่าย English Program และศูนย ์ 

94.00 
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ตวับ่งช้ีที่ รายละเอยีดการประเมนิ ร้อยละ 

 ภาษาองักฤษ ACT – Bell   การเชิญอาจารยผ์ูท้รงคุณวุฒิ จากจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั    มานิเทศใหค้วามรู้กบัครูผูส้อนกลุ่มสาระฯ  เฉพาะสาขาวิชา   

โดยนิเทศ ด้านการจัดการเรียนรู้  การใช้ส่ือ/นวัตกรรม   การวัดและ

ประเมินผล      มีการจดัประกวดครูผูส้อนมืออาชีพเพ่ือใหค้รูเป็นแบบอย่าง

ดา้นการสอนใหก้บัเพ่ือนครู 

          นอกจากน้ีโรงเรียนให้บริการอาคารสถานท่ีสําหรับการจดักิจกรรม

ต่าง ๆ ของชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ     ไดแ้ก่    กลุ่มรักกสิกร ร่วมกับ

โรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี จดักิจกรรม   " อสัสัมธนร่วมจิต รักกสิกรร่วมใจ 

สานสายใยสู่ชุมชน "รูปแบบการจดักิจกรรม เชิญชุมชน  6 ชุมชน  โดยนาํ

เด็กและเยาวชนตั้งแต่ระดบั ป.3 - ป.6 ประมาณ 300 คน เขา้มาร่วมกิจกรรม 

โดยช่วงเชา้จะเป็นกิจกรรม เช่น ฟุตบอล บาสเกตบอล กอลฟ์ ปีนผาจาํลอง    

หอ้งฟิตเนส  และช่วงบ่ายแบ่งกลุ่มเดก็เพ่ือเขา้ฐานต่าง ๆ  

       โรงเรียนมีการดาํเนินการแต่งตั้ งคณะกรรมการ ประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในโรงเรียน   เพ่ือเป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างครู

โรงเรียนในเครือมลูนิธิเซนตค์าเบรียล ฯ 

 

 

 

สรุปผลการประเมนิระดบัมาตรฐาน 

มาตรฐานที่ 13  สถานศึกษามกีารสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

มาตรฐาน/ตวับ่งช้ี 
เฉลีย่ 

ร้อยละ 

ระดบัคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดมีาก 

13.1 มีการสร้างและพฒันาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช ้

ประโยชนจ์ากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  

เพ่ือพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนและบุคลากรของสถานศึกษา  

รวมทั้งผูเ้ก่ียวขอ้ง 

95.00     

13.2 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งบุคลากรภายในสถานศึกษา  

ระหวา่งสถานศึกษากบัครอบครัว ชุมชน และองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง 

94.00     

มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามกีารสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้ 

สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

94.50     
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จุดเด่นในมาตรฐานที่  13    

โรงเรียนสร้างและพฒันาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ

ภายนอกสถานศึกษาอยา่งหลากหลาย     เพ่ือพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนและบุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผูเ้ก่ียวขอ้ง

ภายในชุมชน 

 

จุดที่ควรพฒันาใน มาตรฐานที่  13   

ควรส่งเสริมการจดักิจกรรมการสอนในรูปแบบบูรณาการ กิจกรรม  เพ่ือส่งเสริมการใชแ้หล่งเรียนรู้อยา่งคุม้ค่า  

และเตม็ศกัยภาพ  การจดัทาํตารางการใชแ้หล่งเรียนรู้ของแต่ละกลุ่มสาระฯ    การรวบรวมขอ้มลูสารสนเทศแหล่งเรียนรู้

ภายในและภายนอกโรงเรียน  ควรพฒันาขอ้มลูอยา่งต่อเน่ือง และเป็นปัจจุบนั นาํผลการประเมินการใชแ้หล่งเรียนรู้

ภายในโรงเรียนมาสรุปผลและพฒันาแหล่งเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง  

 

แนวทางการพฒันาใน มาตรฐานที่  13 

กาํกบัติดตามการจดักิจกรรมส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ ไดแ้ก่ การจดัการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  กิจกรรม

เสริมหลกัสูตร  กิจกรรมสายสัมพนัธ์บา้นและโรงเรียน  อย่างหลากหลายและต่อเน่ือง  ส่งเสริม และสนบัสนุนการใช้

แหล่งเรียนรู้และร่วมกิจกรรมกบัหน่วยงานภายนอก  ควรมีการกาํกบัติดตามการใช้แหล่งเรียนรู้จากทุกฝ่ายภายใน

โรงเรียน  เพ่ือประเมินการใชแ้หล่งเรียนรู้อย่างคุม้ค่า วางแผนยุทธศาสตร์การบริหารจดัการการพฒันาแหล่งเรียนรู้โดย

เช่ือมโยงกบัทุกฝ่าย 
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3.4  มาตรฐานด้านอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ 14   การพฒันาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวสัิยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นที่กาํหนดขึน้ 

ตวับ่งช้ีที่ รายละเอยีดการประเมนิ ร้อยละ 

14.1 จดัโครงการ กิจกรรมท่ี 

ส่งเสริมใหผู้เ้รียนบรรลุตาม

เป้าหมาย  

 

 

 

      โรงเรียนอสัสมัชญัธนบุรี มีการจดัโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียน

บรรลุตามเป้าหมาย  วิสัยทศัน์และปรัชญาของโรงเรียนท่ีจดัทาํข้ึนจากการมี

ส่วนร่วมของผูบ้ริหาร ครู บุคลากร ในโรงเรียนเป็นส่วนใหญ่ ส่วนชุมชน

และองค์กรภายนอกมีส่วนร่วมเฉพาะกิจกรรม/โครงการท่ีเก่ียวข้องเช่น 

โครงการสายสัมพนัธ์บ้านโรงเรียนสู่ชุมชนของทุกระดับชั้น โครงการ/

กิจกรรมเหล่านั้นมีความสอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์ ปรัชญา เป้าหมาย และ

ยุทธศาสตร์ของโรงเรียน โดยไดรั้บการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร

โรงเรียน บุคลากร ผูเ้ก่ียวขอ้งและผูเ้รียนไดป้ฏิบติัตามกลยุทธ์ โครงการหรือ

กิจกรรมท่ีโรงเรียนกาํหนดอย่างครบถว้นในระดับหน่ึง เช่นส่งเสริมให้

ผูเ้รียนบรรลุวิสัยทศัน์ “นําสู่ประชาคมอาเซียน” ดว้ยการจดัโครงการวนั

วิชาการ  โครงการ ACT  ASEAN  KNOWLEDGE   มีโครงการส่งเสริม

ศกัยภาพผูเ้รียนดา้นการใชภ้าษาทั้งภายในและภายนอก  โครงการเพชรยอด

สงัคม เพ่ือบรรลุเป้าหมายขอ้ 3- ขอ้ 5 ท่ีใหผู้เ้รียนมีความรู้ ความคิด แสวงหา

ความรู้ รักการเรียนรู้  มีทกัษะตามหลกัสูตร  เป็นตน้ 

        การดาํเนินงานตาม โครงการ/กิจกรรม ไดรั้บการกาํกบัติดตาม และ

นิเทศอยา่งสมํ่าเสมอตามท่ีปรากฏในรายงานการประชุมของฝ่าย  หน่วยงาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้และในการประชุมทุกระดบัชั้น 

       หลังการดําเนินการมีรายงานสรุปผลการดําเนินงานตามเป้าหมาย  

วิสัยทศัน์และปรัชญาของโรงเรียนตามหัวขอ้ในแบบฟอร์มการเขียนและ

รายงานผลโครงการ  

90.00 

 

14.2   ผลการดาํเนินงาน

ส่งเสริมใหผู้เ้รียนบรรลุ

เป้าหมายวิสยัทศัน ์ปรัชญา 

และจุดเนน้ของสถานศึกษา 

 

       โรงเรียนดาํเนินการบริหารจดัการศึกษาบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทศัน์

และปรัชญาของโรงเรียนในเชิงเอกสาร เช่นผลสรุปโครงการไหวง้ามอย่าง

ไทย ในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  โครงการประกวดมารยาทของกลุ่ม

สาระภาษาไทย   การส่งเสริมคุณธรรม-จริยธรรม ตามโครงการเสริม

ประสบการณ์คาทอลิกภายนอก  ฯลฯ  

         ผลการดาํเนินงานเชิงประจกัษบ์างส่วนโดยเฉพาะในระดบัมธัยมศึกษา

ตอนปลาย  ยงัตอ้งไดรั้บการพฒันาดา้นระเบียบวินยั   

การแต่งกาย   มารยาทการพูด  การรักษาความสะอาดและการรักษาสาธารณ

สมบติัของโรงเรียน          

85.00 
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สรุปผลการประเมนิระดบัมาตรฐาน 

มาตรฐานที่ 14  สถานศึกษามกีารจดัสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพฒันาเตม็ศักยภาพ 

มาตรฐาน/ตวับ่งช้ี 
เฉลีย่ 

ร้อยละ 

ระดบัคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดมีาก 

14.1 จดัโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนบรรลุตามเป้าหมาย  90.00     

14.2  ผลการดาํเนินงานส่งเสริมใหผู้เ้รียนบรรลุเป้าหมาย วิสยัทศัน ์

ปรัชญา และจุดเนน้ของสถานศึกษา 

85.00     

มาตรฐานที่ 14  การพฒันาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ 

ปรัชญาและจุดเน้นที่กาํหนดขึน้ 

87.50     

 

จุดเด่นในมาตรฐานที่  14  

1. มีการจดักิจกรรม / โครงการ  ในแผนปฏิบติัการประจาํปีของหน่วยงาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้และงานระดบัชั้น

ของฝ่ายวิชาการและฝ่ายกิจการนกัเรียนอยา่งชดัเจน 

2. มีเอกสารรายงานสรุปผลโครงการท่ีปฏิบติัอยา่งชดัเจน 

3. ผูช่้วยผูอ้าํนวยการทั้ง 2 ฝ่าย มีการนาํขอ้เสนอจากการประเมินในภาคเรียนท่ี 1/2556 ไปพิจารณาและพฒันาใน

การเขียนส่วนต่างๆของโครงการใหส้ัมพนัธ์ชดัเจนข้ึนและมีการประมวลกิจกรรมหรือโครงการย่อยให้เป็นโครงการใหญ่ 

เพ่ือใหมี้จาํนวนเหมาะสมในการปฏิบติั ไม่มากจนเกินไป 

 

จุดที่ควรพฒันาใน มาตรฐานที่  14 

 ควรกาํหนดวิธีการท่ีชดัเจนให ้“ผูเ้รียน”ไดป้ฏิบติัตามกลยุทธ์  โครงการหรือกิจกรรมไดอ้ยา่งครบถว้นและเห็นผล

ในเชิงประจกัษด์า้นพฤติกรรมการแสดงออกของนกัเรียนเก่ียวกบัระเบียบวินยัและการรักษาความสะอาด 

 

แนวทางการพฒันาใน มาตรฐานที่  14 

1. เสนอให ้“ฝ่ายวิชาการ”  กาํหนดวิธีการใหค้รู บุคลากรและนกัเรียน สามารถบอกและอธิบายความรู้ความเขา้ใจ

เก่ียวกบัเป้าหมาย  วิสัยทศัน์  ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษาในแต่ละปีได้อย่างถูกตอ้งชัดเจน (โดยเฉพาะจุดเน้น         

ในปีการศึกษา2556 ไม่พบวา่มีปรากฏในเอกสาร/หลกัฐานใดอยา่งชดัเจน) 

 2.  เสนอให้ “ฝ่ายกิจการนักเรียน” ใช้ “ข้อพึงปฏิบัติ 10 ประการ” เป็นแนวปฏิบัติทั้ งระบบในการพัฒนา

คุณลักษณะพ้ืนฐานของนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ตั้ งแต่ปีการศึกษา 2557  เป็นต้นไป เพ่ือนําไปสู่การ                            

เป็น “วฒันธรรมองค์กร” ต่อไป รวมทั้ งระดมสมองผูเ้ก่ียวข้องทั้ งครูและนักเรียน  จัดวิธีรณรงค์ภาพลกัษณ์นักเรียน                      

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  โดยดําเนินการอบรมเชิงปฎิบัติการทั้ งครู  บุคลากรทุกระดับ  นักเรียนและผู ้ปกครอง                              

เช่นในช่วงสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนของครู     การปฐมนิเทศและการอบรมดูแลนักเรียนประจําวนั  การประชุม                            

ส่ือสารทุกวิธีกบัผูป้กครอง ปฏิบติัเป็นกิจวตัรจะเกิดผลในเชิงปฏิบติัท่ีย ัง่ยืนมากกวา่การดาํเนินการเป็นโครงการ 
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3.5  มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 

มาตรฐานที่ 15  การจดักจิกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพือ่พฒันาและส่งเสริมสถานศึกษาให้

ยกระดบัคุณภาพสูงขึน้ 

ตวับ่งช้ีที่ รายละเอยีดการประเมนิ ร้อยละ 

15.1 จดัโครงการ กิจกรรม 

พิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบาย 

จุดเนน้ ตามแนวทางการปฏิรูป

การศึกษา 

          โรงเรียนมีการจดัโครงการ  กิจกรรมพิเศษ  ตามนโยบาย  จุดเนน้ แนว

ทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพฒันาและส่งเสริมสถานศึกษาใหย้กระดบั 

คุณภาพสูงข้ึน  2  โครงการไดแ้ก่     1)  โครงการโรงเรียนตน้แบบมาตรฐาน

ระบบต้านยาเสพติด  (QAD)   2) โครงการสานสัมพนัธ์  บา้นโรงเรียนสู่

ชุมชน    โดยทั้ง 2  โครงการมีการดาํเนินโครงการอย่างเป็นระบบ  ตามวงจร

คุณภาพ  PDCA  ยอ้นหลงั  3  ปี      เห็นไดจ้ากมีการแต่งตั้งคณะกรรมการท่ี 

รับผิดชอบ    มีการประชุมวางแผนงาน   มีการดาํเนินกิจกรรมเพ่ือสนองตาม

วตัถุประสงค์ของโครงการตลอดปีการศึกษา  เช่น   การจดังานสัปดาห์ให้

ความรู้และป้องกันส่ิงเสพติด  การอบรมให้ความรู้เร่ืองโทษของส่ิงเสพ

ติดตามระดบัชั้น   การประชาสัมพนัธ์เสียงตามสายวนัรณรงคต่์อตา้นยาเสพ

ติดโลก  การประกวดคาํขวญั  เรียงความ  วาดภาพและป้ายนิเทศ   การจดั

กิจกรรมสายสมัพนัธ์บา้นโรงเรียนสู่ชุมชนในระดบัชั้นต่าง ๆ   

         นอกจากน้ียงั มีการกาํกบัติดตามจากผูรั้บผิดชอบ รวมถึงหน่วยงาน

ภายนอก  และนาํผลจากการนิเทศมาปรับปรุงกิจกรรมให้เกิดคุณภาพมาก

ยิ่งข้ึน   โดยผูบ้ริหารสถานศึกษา  ครู  ผูเ้รียน  ผูป้กครอง และผูเ้ก่ียวขอ้งมี

ส่วนร่วมในการดาํเนินโครงการอย่างดีเยี่ยม   ซ่ึงทั้ง 2 โครงการมีผูบ้ริหาร  

ครู  และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่าร้อยละ 90 รวมถึงมีการสรุป

โครงการ ท่ีแสดงให้เห็นถึงสัมฤทธ์ิผลของโครงการ กิจกรรมพิเศษ  

ตอบสนองนโยบาย  และจุดเนน้ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 

90.00 

 

15.2  ผลการดาํเนินงานบรรลุ

ตามเป้าหมาย 

 

        ผลการดาํเนินงานโครงการต้นแบบมาตรฐานระบบต้านยาเสพติด

(QAD)  ซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหน้กัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจถึงโทษและพิษ 

ของส่ิงเสพติด  โดยสามารถนาํความรู้ท่ีไดรั้บไปใชใ้นการป้องกนัตนเองจาก

ส่ิงเสพติด  จากผลการดาํเนินงานมีบุคลากรและผูเ้ก่ียวขอ้งมีความพึงพอใจ

ต่อผลการดาํเนินโครงการ  คิดเป็นร้อยละ 90 มีผลสัมฤทธ์ิของโครงการ

บรรลุตามเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ  100  รวมถึงเป็นโครงการท่ีเกิดประโยชน์

เป็นแบบอย่างและสร้างคุณค่าให้แก่สถานศึกษา   โดยได้รับรองจาก                    

สภากาชาดไทย  ในระดบัมาตรฐานดีมากติดต่อกนั  6  ปี  โดยปีการศึกษา  

2556   ไดรั้บรางวลัในระดบัเพชร  มีบุคลากรของโรงเรียนไดรั้บรางวลับุคคล

ดีเด่นส่งเสริมมาตรฐานระบบการตา้นยาเสพติด  (QAD)  จากสาํนกังานอาสา

กาชาด  สภากาชาดไทย  ทั้งไดรั้บมอบหมายใหดู้แลโรงเรียนเครือข่ายภายใน

ชุมชนรอบโรงเรียน จาํนวน 6  โรงเรียน  ไดแ้ก่โรงเรียนวดัศาลาแดง   

 

100.00 
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ตวับ่งช้ีที่ รายละเอยีดการประเมนิ ร้อยละ 

 โรงเรียนพรหมสุวรรณสามัคคี  โรงเรียนหมู่บ้านเศรษฐกิจ  โรงเรียน                 

วัด บุ ญ ย ป ร ะ ดิ ษ ฐ์ โ ร ง เ รี ย น บ า ง ไ ผ่ แ ล ะ โ ร ง เ รี ย น บ า ง เ ชื อ ก ห นั ง 

        สําหรับโครงการสานสัมพนัธ์  บา้นโรงเรียนสู่ชุมชน  เป็นโครงการ

เสริมสร้างความสัมพนัธ์  และส่งเสริมความเขา้ใจอนัดีระหว่างผูป้กครอง   

ครูและชุมชน  ในการทาํกิจกรรมช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั  มีการจดักิจกรรม

ต่าง ๆ อย่างหลากหลายเพ่ือช่วยเหลือชุมชน  เช่น  การบริจาคเคร่ืองสูบนํ้ า

ให้แก่ วดัพรหมสุวรรณสามคัคี   การบริจาคส่ิงของให้แก่มูลนิธิเด็ก  การ

ปรับปรุงสวนสมุนไพรแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน กิจกรรมขยายพนัธ์ุกลว้ยไม ้

กิจกรรมฟังบรรยาย เร่ือง  บิดามารดาคือพรหมของบุตร  กา้วสู่ฝัน ...ดว้ย

กตญั�ู   เป็นตน้   ทั้งน้ีมีบุคลากรและผูเ้ก่ียวขอ้งมีความพึงพอใจต่อผลการ

ดาํเนินโครงการ  คิดเป็นร้อยละ  85    มีผลสัมฤทธ์ิของโครงการบรรลุตาม

เป้าหมายคิดเป็นร้อยละ 100 ทั้งเป็นโครงการท่ีสร้างคุณค่าใหแ้ก่ สถานศึกษา

และชุมชนรอบสถานศึกษาจากการไดรั้บรางวลัจากหน่วยงานภายนอก 

 

 

สรุปผลการประเมนิระดบัมาตรฐาน 

มาตรฐานที่ 15  การจดักจิกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิบัตรูิปการศึกษาเพือ่พฒันาและส่งเสริมสถานศึกษา

ให้ยกระดบัคุณภาพสูงขึน้ 

มาตรฐาน/ตวับ่งช้ี 
เฉลีย่ 

ร้อยละ 

ระดบัคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดมีาก 

15.1 จดัโครงการ กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบาย จุดเนน้ ตาม

แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

90.00     

15.2  ผลการดาํเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 100.00     

มาตรฐานที่ 15  การจดักจิกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการ 

ปฏิบัตรูิปการศึกษาเพือ่พฒันาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดบั

คุณภาพสูงขึน้ 

95.00     

 

จุดเด่นในมาตรฐานที่  15 

        โครงการสานสมัพนัธ์  บา้นโรงเรียนสู่ชุมชน  เป็นโครงการท่ีไดรั้บความร่วมมืออย่างดีจากผูป้กครองนกัเรียน

เพ่ือร่วมกนัพฒันาชุมชนและโรงเรียน   มีการจดักิจกรรมท่ีเสริมสร้างความสัมพนัธ์  และส่งเสริมความเขา้ใจอนัดี

ระหว่างผูป้กครอง   ครูและชุมชนอย่างหลากหลาย   ส่วนโครงการโรงเรียนตน้แบบมาตรฐานระบบตา้นยาเสพติด  

(QAD)   เป็นโครงการท่ีเป็นแบบอย่างและสร้างคุณค่าให้แก่สถานศึกษา    เห็นไดจ้ากการรับรองของสภากาชาดไทย   

ในระดบัมาตรฐานดีมากติดต่อกนั  6  ปีต่อเน่ือง    โดยปีการศึกษา  2556   ไดรั้บรางวลัในระดบัเพชร   มีบุคลากรของ

โรงเรียนได้รับรางวลับุคคลดีเด่นส่งเสริมมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติด  (QAD)  จากสํานักงานอาสากาชาด  

สภากาชาดไทย  ทั้งไดรั้บมอบหมายใหดู้แลโรงเรียนเครือข่ายภายในชุมชนรอบโรงเรียนจาํนวน 6  โรงเรียน   
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จุดที่ควรพฒันาใน มาตรฐานที่  15 

การจดัทาํเอกสารทั้ง  2   โครงการ  ควรมีร่องรอยการดาํเนินงาน  และสรุปผลการดาํเนินงานอย่างเป็นระบบ  

สอดคลอ้งกบัตวับ่งช้ีตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา   ใหเ้กิดความชดัเจนและสมบูรณ์มากข้ึน 

 การจดักิจกรรม โครงการโรงเรียนตน้แบบมาตรฐานระบบตา้นยาเสพติด  (QAD)   ควรใหเ้กิดความหลากหลาย  และ

เหมาะสมกบัวยัของนกัเรียนมากข้ึน 

 

แนวทางการพฒันาใน มาตรฐานที่  15 

          ควรใหค้วามรู้กบัผูด้าํเนินการจดัทาํโครงการ  ในเร่ืองการจดัทาํเอกสารโครงการ  การสรุปงานใหส้อดคลอ้งกบั

ตวับ่งช้ีตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา    รวมถึงพิจารณาจดักิจกรรมท่ีเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน   ใหกิ้จกรรมมีความ

หลากหลายน่าสนใจ  โดยนกัเรียนสามารถไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้
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3.6    สรุปผลการประเมนิคุณภาพภายในสถานศึกษา  ตามมาตรฐานและตวับ่งช้ี ประจาํปีการศึกษา 2556 

มาตรฐาน / ตวับ่งช้ี 
ผลการประเมนิ 

ร้อยละ ระดบัคุณภาพ 

ด้านที่  1  มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน  (มาตรฐานที่ 1 – 6  และ 6FSG) 

มฐ.1 ผู้เรียนมสุีขภาวะที่ดีและมสุีนทรียภาพ 95.02 ดมีาก 

 1.1 มีสุขนิสยัในการดูแลสุขภาพและออกกาํลงักายสมํ่าเสมอ 91.00 ดีมาก 

 1.2 มีนํ้าหนกั ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑม์าตรฐาน 94.40 ดีมาก 

 1.3 ป้องกนัตนเองจากส่ิงเสพติดใหโ้ทษและหลีกเล่ียงตนเองจากสภาวะ 

ท่ีเส่ียงต่อความรุนแรง โรค ภยั อุบติัเหตุ และปัญหาทางเพศ 

94.50 ดีมาก 

 1.4 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมัน่ใจ กลา้แสดงออกอยา่งเหมาะสม 99.00 ดีมาก 

 1.5 มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีและใหเ้กียรติผูอ่ื้น 92.50 ดีมาก 

 1.6 สร้างผลงานจากการเขา้ร่วมกิจกรรมดา้นศิลปะ ดนตรี / นาฏศิลป์ กีฬา/ 

นนัทนาการตามจินตนาการ 

98.70 ดีมาก 

มฐ.2 ผู้เรียนมคุีณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอนัพึงประสงค์ 90.13 ดมีาก 

 2.1 มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคต์ามหลกัสูตร 80.00 ดี 

 2.2 เอ้ืออาทรผูอ่ื้นและกตญั�ูกตเวทีต่อผูมี้พระคุณ 95.50 ดีมาก 

 2.3 ยอมรับความคิดและวฒันธรรมท่ีแตกต่าง 90.00 ดีมาก 

 2.4 ตระหนกั รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้ม 95.00 ดีมาก 

มฐ.3 ผู้เรียนมทีักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพฒันาตนเอง

อย่างต่อเน่ือง 

96.00 ดมีาก 

 3.1 มีนิสยัรักการอ่านและแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองจากหอ้งสมุด แหล่งเรียนรู้ 

และส่ือต่าง ๆ รอบตวั 

95.00 ดีมาก 

 3.2 มีทกัษะในการอ่าน ฟัง ดู พดู เขียน และตั้งคาํถามเพ่ือคน้ควา้หาความรู้เพ่ิมเติม 96.00 ดีมาก 

 3.3 เรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่ม แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้ระหวา่งกนั 95.00 ดีมาก 

 3.4 ใชเ้ทคโนโลยีในการเรียนรู้และนาํเสนอผลงาน 98.00 ดีมาก 

มฐ.4 ผู้เรียนมคีวามสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตดัสินใจแก้ปัญหาได้

อย่างมสีติสมเหตุผล 

92.83 ดมีาก 

 4.1 สรุปความคิดจากเร่ืองท่ีอ่าน ฟัง ดู และส่ือสารโดยการพดูหรือเขียนตาม

ความคิดของตนเอง 

89.50 ดี 

 4.2 นาํเสนอวิธีคิด วิธีแกปั้ญหาดว้ยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 86.50 ดี 

 4.3 กาํหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตดัสินใจแกปั้ญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 95.30 ดีมาก 

 4.4 มีความคิดริเร่ิม และสร้างสรรคผ์ลงานดว้ยความภาคภูมิใจ 100.00 ดีมาก 
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มาตรฐาน / ตวับ่งช้ี 
ผลการประเมนิ 

ร้อยละ ระดบัคุณภาพ 

มฐ.5 ผู้เรียนมคีวามรู้และทักษะที่จาํเป็นตามหลกัสูตร 85.97 ด ี

 5.1 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ ์ 75.94 ดี 

 5.2 ผลการประเมินสมรรถนะสาํคญัตามหลกัสูตรเป็นไปตามเกณฑ ์ 100.00 ดีมาก 

 5.3 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ ์ 100.00 ดีมาก 

 5.4 ผลการทดสอบระดบัชาติเป็นไปตามเกณฑ ์ 67.93 พอใช ้

มฐ.6 ผู้เรียนมทีักษะในการทํางาน   รักการทํางาน สามารถทํางานร่วมกบัผู้อื่นได้ และมเีจต

คตทิี่ดต่ีออาชีพสุจริต 

95.90 ดมีาก 

 6.1 วางแผนการทาํงานและดาํเนินการจนสาํเร็จ 94.88 ดีมาก 

 6.2 ทาํงานอยา่งมีความสุข มุ่งมัน่พฒันางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง 96.28 ดีมาก 

 6.3 ทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้ 95.87 ดีมาก 

 6.4 มีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เก่ียวกบัอาชีพท่ีตนเองสนใจ 96.58 ดีมาก 

มฐ.6 

BSG 

อตัลกัษณ์การศึกษาโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ คอื“ยดึมัน่สัจธรรม มวีริิยะอุตสาหะ 

รับผดิชอบต่อสังคม” 

97.50 ดมีาก 

 6.1 ยึดมัน่สัจธรรม 98.00 ดีมาก 

 6.2 มีวิริยะอุตสาหะ 96.50 ดีมาก 

 6.3 รับผิดชอบต่อสังคม 98.00 ดีมาก 

ผลการประเมนิภาพรวม ด้านที่ 1 มาตรฐานด้านผู้เรียน 93.34 ดมีาก 

ด้านที่  2  มาตรฐานด้านการจดัการศึกษา   (มาตรฐานที่ 7 – 12) 

มฐ.7 ครูปฏิบัตงิานตามบทบาทหน้าที่อย่างมปีระสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผล 88.89 ด ี

 7.1 ครูมีการกาํหนดเป้าหมายคุณภาพผูเ้รียนทั้งดา้นความรู้ ทกัษะกระบวนการ 

สมรรถนะ และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์

92.00 ดีมาก 

 7.2 ครูมีการวิเคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล และใชข้อ้มลูในการวางแผนการ 

จดัการเรียนรู้ เพ่ือพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียน 

78.00 ดี 

 7.3 ครูออกแบบและจดัการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกต่างระหวา่งบุคคลและ

พฒันาการทางสติปัญญา 

80.00 ดี 

 7.4 ครูใชส่ื้อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมผนวกกบัการนาํบริบทและภูมิปัญญา 

 ของทอ้งถ่ินมาบูรณาการในการจดัการเรียนรู้ 

94.00 ดีมาก 

 7.5 ครูมีการวดัและประเมินผลท่ีมุ่งเนน้การพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนดว้ย 

วิธีการท่ีหลากหลาย 

90.00 ดีมาก 

 7.6 ครูใหค้าํแนะนาํ คาํปรึกษา และแกไ้ขปัญหาใหแ้ก่ผูเ้รียนทั้งดา้นการเรียน 

และคุณภาพชีวิตดว้ยความเสมอภาค 

90.00 ดีมาก 
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มาตรฐาน / ตวับ่งช้ี 
ผลการประเมนิ 

ร้อยละ ระดบัคุณภาพ 

 7.7 ครูมีการศึกษา วิจยัและพฒันาการจดัการเรียนรู้ในวิชาท่ีตนรับผิดชอบ และใช้

ผลในการปรับการสอน 

88.00 ดี 

 7.8 ครูประพฤติปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี และเป็นสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา 95.00 ดีมาก 

 7.9 ครูจดัการเรียนการสอนตามวิชาท่ีไดรั้บมอบหมายเตม็เวลา เตม็ความสามารถ 93.00 ดีมาก 

มฐ.8 ผู้บริหารปฏิบัตงิานตามบทบาทหน้าที่อย่างมปีระสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผล 94.48 ดมีาก 

 8.1 ผูบ้ริหารมีวิสยัทศัน ์ภาวะผูน้าํ และความคิดริเร่ิมท่ีเนน้การพฒันาผูเ้รียน 98.50 ดีมาก 

 8.2 ผูบ้ริหารสามารถบริหารแบบมีส่วนร่วมและใชข้อ้มลูผลการประเมินหรือ 

ผลการวิจยัเป็นฐานคิดทั้งดา้นวิชาการและการจดัการ 

97.00 ดีมาก 

 8.3 ผูบ้ริหารสามารถบริหารจดัการศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมายตามท่ีกาํหนดไวใ้น

แผนปฏิบติัการ 

95.35 ดีมาก 

 8.4 ผูบ้ริหารส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพบุคลากรใหพ้ร้อมรับการกระจายอาํนาจ 97.00 ดีมาก 

 8.5  นกัเรียน ผูป้กครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจดัการศึกษา 84.00 ดี 

 8.6 ผูบ้ริหารใหค้าํแนะนาํ คาํปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจดัการศึกษาเตม็

ศกัยภาพและเตม็เวลา 

95.00 ดีมาก 

มฐ.9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาท หน้าที่

อย่างมปีระสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผล 

96.67 ดมีาก 

 9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีระเบียบกาํหนด 100.00 ดีมาก 

 9.2 คณะกรรมการสถานศึกษากาํกบัติดตาม ดูแล และขบัเคล่ือนการดาํเนินงาน

ของสถานศึกษาใหบ้รรลุผลสาํเร็จตามเป้าหมาย 

100.00 ดีมาก 

 9.3 ผูป้กครองและชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาสถานศึกษา 90.00 ดีมาก 

มฐ.10 สถานศึกษามกีารจดัหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกจิกรรมพฒันาคุณภาพ

ผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

96.93 ดมีาก 

 10.1 หลกัสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัทอ้งถ่ิน 97.00 ดีมาก 

 10.2 จดัรายวิชาเพ่ิมเติมท่ีหลากหลายใหผู้เ้รียนเลือกเรียนตามความถนดั  

ความสามารถและความสนใจ 

98.60 ดีมาก 

 10.3 จดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ีส่งเสริมและตอบสนองความตอ้งการ 

ความสามารถ ความถนดั และความสนใจของผูเ้รียน 

100.00 ดีมาก 

 10.4 สนบัสนุนใหค้รูจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีใหผู้เ้รียนไดล้งมือปฏิบติัจริงจน 

สรุปความรู้ไดด้ว้ยตนเอง 

96.60 ดีมาก 

 10.5 นิเทศภายใน กาํกบั ติดตามตรวจสอบ และนาํผลไปปรับปรุงการเรียนการ

สอนอยา่งสมํ่าเสมอ 

97.00 ดีมาก 
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มาตรฐาน / ตวับ่งช้ี 
ผลการประเมนิ 

ร้อยละ ระดบัคุณภาพ 

 10.6 จดัระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนท่ีมีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผูเ้รียน 

ทุกคน 

92.40 ดีมาก 

มฐ.11 สถานศึกษามกีารจดัสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพฒันาเตม็

ศักยภาพ 

95.94 ดมีาก 

 11.1 หอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ อาคารเรียนมัน่คง สะอาดและปลอดภยั มีส่ิง 

อาํนวยความสะดวก พอเพียง อยูใ่นสภาพแวดลอ้มร่มร่ืน และมีแหล่ง 

เรียนรู้สาํหรับผูเ้รียน 

95.50 ดีมาก 

 11.2 จดัโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมสุขภาพอนามยัและความปลอดภยัของ 

ผูเ้รียน 

98.33 ดีมาก 

 11.3 จดัหอ้งสมุดท่ีใหบ้ริการส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอ้ือใหผู้เ้รียน 

เรียนรู้ดว้ยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

94.00 ดีมาก 

มฐ.12 สถานศึกษามกีารประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กาํหนดใน

กฎกระทรวง 

90.67 ดมีาก 

 12.1 กาํหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 91.00 ดีมาก 

 12.2 จดัทาํและดาํเนินการตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่ง

พฒันาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

91.00 ดีมาก 

 12.3 จดัระบบขอ้มลูสารสนเทศและใชส้ารสนเทศในการบริหารจดัการเพ่ือ 

พฒันาคุณภาพสถานศึกษา 

89.00 ดีมาก 

 12.4 ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 

90.00 ดีมาก 

 12.5 นาํผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใชว้างแผนพฒันา 

คุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

90.00 ดีมาก 

 12.6 จดัทาํรายงานประจาํปีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 93.00 ดีมาก 

ผลการประเมนิภาพรวม มาตรฐานด้านการจดัการศึกษา 93.93 ดมีาก 

ด้านที่  3  มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   (มาตรฐานที่ 13) 

มฐ.13 สถานศึกษามกีารสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้    94.50 ดมีาก 

 13.1 มีการสร้างและพฒันาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใชป้ระโยชนจ์าก

แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพ่ือพฒันาการเรียนรู้ของ 

ผูเ้รียนและบุคลาการของสถานศึกษา รวมทั้งผูเ้ก่ียวขอ้ง 

95.00 ดีมาก 

 13.2 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหวา่ง        

สถานศึกษากบัครอบครัว ชุมชน และองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง 

94.00 ดีมาก 

ผลการประเมนิภาพรวม มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 94.50 ดมีาก 
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มาตรฐาน / ตวับ่งช้ี 
ผลการประเมนิ 

ร้อยละ ระดบัคุณภาพ 

ด้านที่  4  มาตรฐานด้านอัตลกัษณ์ของสถานศึกษา   (มาตรฐานที่ 14) 

มฐ.14 การพฒันาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวสัิยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้น ที่

กาํหนดขึน้ 

87.50 ด ี

 14.1 จดัโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนบรรลุตามเป้าหมาย  90.00 ดีมาก 

 14.2 ผลการดาํเนินงานส่งเสริมใหผู้เ้รียนบรรลุเป้าหมาย วิสยัทศัน ์ปรัชญา  

และจุดเนน้ของสถานศึกษา 

85.00 ดี 

ผลการประเมนิภาพรวม มาตรฐานด้านอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา 87.50 ด ี

ด้านที่  5  มาตรฐานมาตรการส่งเสริม   (มาตรฐานที่ 15) 

มฐ.15 การจดักจิกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพือ่พฒันาและ

ส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึน้ 

95.00 ดมีาก 

 15.1 จดัโครงการ กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบาย จุดเนน้ ตามแนวทาง 

การปฏิรูปการศึกษา 

90.00 ดีมาก 

 15.2 ผลการดาํเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 100.00 ดีมาก 

ผลการประเมนิภาพรวม  มาตรฐานมาตรการส่งเสริม 95.00 ดมีาก 

 

 

 

ตารางสรุปผลการประเมินภายในสถานศึกษา  ภาพรวมรายด้าน 

ประจําปีการศึกษา 2556 
 

มาตรฐาน / ตวับ่งช้ี 

ผลการประเมนิ 

ร้อยละ ระดบั

คุณภาพ 

ดา้นท่ี  1   มาตรฐานดา้นคุณภาพผูเ้รียน  (มาตรฐานท่ี 1 – 6 และ 6 FSG) 93.34 ดีมาก 

ดา้นท่ี  2 มาตรฐานดา้นการจดัการศึกษา   (มาตรฐานท่ี 7 – 12) 93.93 ดีมาก 

ดา้นท่ี  3 มาตรฐานดา้นการสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้   (มาตรฐานท่ี 13) 94.50 ดีมาก 

ดา้นท่ี  4 มาตรฐานดา้นอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา   (มาตรฐานท่ี 14) 87.50 ดี 

ดา้นท่ี  5 มาตรฐานมาตรการส่งเสริม   (มาตรฐานท่ี 15) 95.00 ดีมาก 

ผลการประเมนิมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 92.85 ดมีาก 
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บทที ่ 4 

สรุปผลการพฒันาคุณภาพการศึกษาและการนําผลไปใช้ 

 
 

  การจดัการศึกษาของโรงเรียนอสัสมัชญัธนบุรี  ยึดหลกัการแบบมีส่วนร่วมตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียน 

ปีการศึกษา 2556  แบ่งการบริหารงานเป็น 8 ฝ่าย  ไดแ้ก่  ฝ่ายธุรการ-การเงิน  ฝ่ายวิชาการ  ฝ่ายกิจการนกัเรียน  ฝ่าย

อาคารสถานท่ี  ฝ่ายบริหารทัว่ไป ฝ่ายกิจการพิเศษ  ฝ่าย English Program และสาํนกัผูอ้าํนวยการ   โดยดาํเนินการในรูป

ของคณะกรรมการ  มีแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา  ระยะท่ี 4 พ.ศ.  2555 – 2559  เป็นแนวทางในการพฒันาโรงเรียน   มี

การดาํเนินการอย่างเป็นระบบ  โดยผ่านกระบวนการวางแผน  ดาํเนินการตามแผนท่ีวางไว ้  มีการตรวจสอบ นิเทศ  

ติดตามผลเป็นระยะตามสภาพของ งาน / กิจกรรม / โครงการ และมีการรายงานผล ตามระบบการทาํงานท่ีมี

ประสิทธิภาพ   P D C A  และนาํการสรุปรายงานผลมาเป็นขอ้มูลสารสนเทศในการวางแผนปรับปรุงพฒันาต่อไป จะ

เห็นไดว้า่ผลการพฒันาคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษา 2556  ท่ีผา่นมามีผลผลิต (ผูเ้รียน) เป็นท่ีน่าพอใจ ผูเ้รียนมีความรู้ 

(เก่ง)  ผูเ้รียนเป็นผูมี้คุณธรรมจริยธรรม (ดี) และผูเ้รียนมีความสุขในการเรียนรู้ (มีความสุข) สนองต่อเจตนารมณ์ของ

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  ตามศกัยภาพ และมีคุณภาพตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 

 
 

4.1 สรุปผลการประเมนิคุณภาพภายในสถานศึกษา  ประจาํปีการศึกษา 2556 

โรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี   ดาํเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศ

ไทย   16  มาตรฐาน   68 ตวับ่งช้ี   มีผลสรุปการพฒันาคุณภาพการศึกษา  ประจาํปีการศึกษา 2556    ดงัน้ี 

      ตัวบ่งช้ี 
  

 มาตรฐาน 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ค่าเฉลีย่

ร้อยละ 

ระดบั

คุณภาพ 

มาตรฐานด้านผู้เรียน 93.34 ดมีาก 

ม.1 91.00 94.40 94.50 99.00 92.50 98.70    95.02 ดีมาก 

ม.2 80.00 95.50 90.00 95.00      90.13 ดีมาก 

ม.3 95.00 96.00 95.00 98.00      96.00 ดีมาก 

ม.4 89.50 86.50 95.30 100.00      92.83 ดีมาก 

ม.5 75.94 100.00 100.00 67.93      85.97 ดี 

ม.6 94.88 96.28 95.87 96.58      95.90 ดีมาก 

ม.6 FSG 98.00 96.50 98.00       97.50 ดีมาก 

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 93.93 ดมีาก 

ม.7 92.00 78.00 80.00 94.00 90.00 90.00 88.00 95.00 93.00 88.89 ดี 

ม.8 98.50 97.00 95.35 97.00 84.00 95.00    94.48 ดีมาก 

ม.9 100.00 100.00 90.00       96.67 ดีมาก 

ม.10 97.00 98.60 100.00 96.60 97.00 92.40    96.93 ดีมาก 

ม.11 95.50 98.33 94.00       95.94 ดีมาก 

ม.12 91.00 91.00 89.00 90.00 90.00 93.00    90.67 ดีมาก 

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 94.50 ดมีาก 

ม.13 95.00 94.00        94.50 ดีมาก 
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      ตัวบ่งช้ี 
  

 มาตรฐาน 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ค่าเฉลีย่

ร้อยละ 

ระดบั

คุณภาพ 

มาตรฐานด้านอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา 87.50 ดมีาก 

ม.14 90.00 85.00        87.50 ดี 

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 95.00 ดมีาก 

ม.15 90.00 100.00        95.00 ดีมาก 

 

4.2  จุดเด่นและจุดที่ควรพฒันาของสถานศึกษา 

4.2.1  มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 

 จุดเด่น  

1. ผูเ้รียนมีความสามารถในการสร้างสรรค ์ ดนตรี /นาฏศิลป์/กีฬาและนนัทนาการตามจินตนาการ โดยรู้จกัริเร่ิม

ส่ิงใหม่ ๆ ตามความคิดของตนไดอ้ย่างมีระบบ และสามารถพฒันาศกัยภาพของตนจนเป็นท่ียอมรับในระดบั

สากลซ่ึงพิจารณาไดจ้ากผลงานดา้นดนตรี กีฬาและนนัทนาการ 

2. ผูเ้รียนทุกคนผา่นการประเมินคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคต์ามหลกัสูตร ในระดบัดีถึงดีมาก โดยเฉพาะในดา้นการ

เอ้ืออาทรผูอ่ื้น ดว้ยการร่วมกนับริจาคทรัพย ์  ส่ิงของแก่เพ่ือนนกัเรียน ผูย้ากไร้ในชุมชนและองค์กรการกุศล

ต่าง ๆ ในสังคมดว้ยความเต็มใจ   ในดา้นความกตญั�ูกตเวทีต่อผูมี้พระคุณ ผูเ้รียนทุกคนผ่านการประเมิน

ลกัษณะลกูท่ีดีของพ่อแม่ในระดบัดีมาก 

3. ผูเ้รียนไดเ้ขา้ร่วมหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมดา้นการอนุรักษแ์ละส่ิงแวดลอ้มอย่างหลากหลาย เช่น โครงการ

สถานศึกษาดีเด่นดา้นพลงังาน  โครงการเยาวชนรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม และโครงการค่ายอนุรักษ์ธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม 

4. โรงเรียนมีแหล่งการเรียนรู้ ท่ีใหน้กัเรียนคน้ควา้ ทั้งดา้นเทคโนโลยี ท่ีทนัสมยัและท่ีเป็นทรัพยากรจากธรรมชาติ  มี

การปรับปรุง พฒันาตลอดเวลา และมีจาํนวนมาก 

5. ผูเ้รียนมีความคิดริเร่ิม และสร้างสรรคผ์ลงานต่าง ๆ ดว้ยความภาคภูมิใจ โดยนกัเรียนสามารถนาํเสนอผลงาน

ต่างๆของนกัเรียนดว้ยเทคนิคและวิธีการท่ีหลากหลาย ทาํใหง้านท่ีนาํเสนอมีความน่าสนใจมากยิ่งข้ึน                   

6. ผูเ้รียนมีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เก่ียวกบัอาชีพท่ีตนเองสนใจ 

7. ผูเ้รียนทุกคนเป็นผูมี้จิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคม โดยการร่วมกิจกรรมต่าง ๆซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อสังคม

ส่วนรวม ดว้ยความภาคภูมิใจ 

 

จุดควรพฒันา 

1. ควรเพ่ิมการส่งเสริมกิจกรรมดา้นศิลปะให้กบันกัเรียนในแต่ละเพศและวยั เพ่ือให้นกัเรียนท่ีอาจช่ืนชอบดา้น

ศิลปะไดมี้โอกาสไดฝึ้กปฏิบติัและแสดงผลงานอนัจะนาํมาซ่ึงประโยชนต่์อการเสริมสร้างสุนทรียภาพทางดา้น

น้ีอีกทางหน่ึง 

2. ควรมีการจดัโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือช่วยเหลือและแกปั้ญหานกัเรียนท่ีมีภาวะโภชนาเกิน (โรคอว้น) โดยใช้

สถานท่ี อุปกรณ์ และบุคลากรของโรงเรียนท่ีมีความพร้อมเป็นอยา่งมาก 
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3. ควรมีป้ายนิเทศให้ความรู้ หรือแนะนาํ ประโยชน์ หรือโทษ ของอาหารต่างๆ ในโรงอาหาร  หรือการบอก

ประโยชนข์องอาหารม้ือน้ีกบันกัเรียนท่ีทานอาหารประจาํ 

4. ผูเ้รียนบางส่วนควรไดรั้บการปลูกฝังในเร่ืองการใชท้รัพยสิ์นส่วนตวัและส่วนรวมอย่างประหยดั คุม้ค่า   และ

ร่วมกนัรักษาความสะอาดทั้งภายในและภายนอกหอ้งเรียน 

5. ควรมีกิจกรรมการออกกาํลงักายท่ีใหน้กัเรียนทุกคนไดป้ฏิบติัหรือทาํเป็นประจาํอย่างนอ้ย 3 วนั / สัปดาห์ ท่ี

เห็นอยา่งชดัเจน 

6. ควรจดัใหมี้การประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคท่ี์สามารถสะทอ้นถึงคุณภาพนกัเรียนอย่างแทจ้ริง เพ่ือไม่ให้

การดาํเนินงานสูญเปล่า  

7. การส่งเสริมดา้นจิตสาธารณะ ยงัไม่ชดัเจน ควรมีการสรุปผลการดาํเนินงานในภาคเรียนท่ีผ่านมา แลว้หาแนว

ทางการดาํเนินการพฒันา กิจกรรมท่ีควรจดัใหมี้ เช่น การใหน้กัเรียนแสดงนํ้าใจในการเคลียร์พ้ืนท่ีหลงัเสร็จส้ิน

กิจกรรม   จิตอาสาดูและความสะอาด ดูแลตน้ไม ้หรือสมคัรช่วยเหลืองานต่างๆของโรงเรียน แลว้จดัทาํบนัทึก

นกัเรียนอาสา เป็นตน้ 

8. ส่งเสริมการใชศู้นยวิ์ทยบริการ  การใชแ้หล่งเรียนรู้  ให้มีการศึกษาคน้ควา้ แสวงหาความรู้ เพ่ิมเติม เพ่ือให้เกิด

ทกัษะในการอ่าน ฟัง ดู พดู เขียน และตั้งคาํถามเพ่ือคน้ควา้หาความรู้เพ่ิมเติม 

9. เร่ืองการประหยดัไม่สามารถหาขอ้มลูท่ีมีการเนน้ หรือใหค้วามสาํคญั 

10. ควรมีการจดักิจกรรมท่ีนาํธรรม หรือคาํสอนจากแหล่งต่างๆ มาปลูกฝังแก่นักเรียนในช่วงวนัศุกร์ตน้เดือน

เหมือนนกัเรียนคาทอลิก หรือ จดัใหมี้หอ้งธรรมะแลว้นาํนกัเรียนเป็นกลุ่มเขา้ ฟัง ดู หรืออ่าน 

11. ผูเ้รียนบางคนยงัไม่ไดรั้บการส่งเสริมและพฒันาความสามารถในนาํเสนอวิธีคิด วิธีแกปั้ญหาดว้ยภาษาหรือ

วิธีการของตนเองอย่างสร้างสรรค์ การนาํแสนอหนา้ชั้นเรียนในบางกิจกรรมเป็นงานกลุ่ม ซ่ึงกลุ่มอาจส่ง

ตวัแทนนักเรียนมาเสนองานหน้าชั้นเรียนเพียงบางคน ทาํให้ผูเ้รียนบางคนขาดการส่งเสริมการพฒันาการ

นาํเสนอวิธีคิด วิธีแกปั้ญหาดว้ยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 

12. การวางแผนการทาํงานของผูเ้รียนบางคนตอ้งเพ่ิมเติมเร่ือง ความละเอียด ความรอบคอบ 

13. การทาํงานกลุ่ม มกัประสบปัญหาท่ีสมาชิกกลุ่มบางคนไม่มีส่วนร่วมในการทาํงาน 

14. ผูเ้รียนบางส่วนควรไดรั้บการฝึกฝนและส่งเสริมใหเ้ป็นผูมี้ความวิริยะอุตสาหะ เพ่ือนาํตนเองไปสู่เป้าหมายท่ีวางไว ้

 

4.2.2   มาตรฐานด้านการจดัการศึกษา 

  จุดเด่น  

1. ครูส่วนใหญ่มีความวิริยะ อุตสาหะ ทุ่มเท เสียสละในการปฎิบติัหนา้ท่ีในการพฒันาผูเ้รียนอยา่งเตม็ท่ี 

2. มีการใชส่ื้ออยา่งหลากหลาย ทั้งส่ือวสัดุ  ส่ือธรรมชาติ  ส่ือเทคโนโลยี  ท่ีเหมาะสมและนาํมาบูรณาการในการ

จดัการเรียนการสอนในทุกกลุ่มสาระฯ 

3. ผูบ้ริหารมีวิสยัทศัน ์ภาวะผูน้าํ และความคิดริเร่ิมท่ีเนน้การพฒันาผูเ้รียน 

4. คณะกรรมการสถานศึกษามีความรู้  ความสามารถ รู้บทบาทหนา้ท่ีของตน และสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ี

ระเบียบกาํหนด  รวมทั้งสามารถกาํกบัติดตาม ดูแล และขบัเคล่ือนการดาํเนินงานของสถานศึกษาใหบ้รรลุผล

สาํเร็จตามเป้าหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสถานศึกษามีการส่งเสริมการจดัรายวิชาเพ่ิมเติม  
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และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ท่ีหลากหลายตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียน ความสนใจความสามารถ และความ

ถนดัของผูเ้รียนเพ่ิมมากข้ึน 

5. สถานศึกษามีการจดัสภาพแวดลอ้มท่ีร่มร่ืน มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ มีอาคารสถานท่ี  หอ้งเรียน 

หอ้งปฏิบติัการ อาคารเรียนมัน่คง แขง็แรง สะอาดและปลอดภยั มีส่ิงอาํนวยความสะดวก มีแหล่งเรียนรู้ 

พอเพียงเหมาะสม หลากหลายต่อการเรียนรู้และศึกษาคน้ควา้ของนกัเรียน มีความพร้อมต่อการใชง้านอยา่ง

สมํ่าเสมอ  

6. สถานศึกษามีการดาํเนินงานระบบประกนัคุณภาพภายในอยา่งต่อเน่ือง ตามกฎกระทรวงฯ ครบทั้ง 8 ขอ้ และมี

การจดัทาํรายงานการประเมินคุณภาพภายในเผยแพร่ต่อผูเ้ก่ียวขอ้งและสาธารณชนเป็นประจาํทุกปีการศึกษา 

 

จุดควรพฒันา 

1. ครูผูส้อนทุกกลุ่มสาระควรวิเคราะห์ผลการประเมินและนาํมาใช้ในการซ่อมเสริมและพฒันาผูเ้รียนรวมทั้ง

ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนของตนเองท่ีสะทอ้นในเอกสารต่างๆ ของครูผูส้อนใหค้รบถว้น 

2. ควรนาํผลการวิเคราะห์จากผลการประเมินการจดัการเรียนการสอนมาใชใ้นการซ่อมเสริมและพฒันาผูเ้รียน 

รวมทั้งปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนอย่างจริงจงั โดยมีการนิเทศและติดตามอย่างหลากหลาย เช่น กาํหนด

เป็นวาระติดตามความกา้วหนา้หรือการพฒันาในการประชุมของฝ่ายวิชาการ  และกลุ่มสาระฯ   เป็นตน้ 

3. ครูผูส้อนบางส่วนควรประเมินความกา้วหนา้ของผูเ้รียนดว้ยวิธีท่ีหลากหลาย ระบุเคร่ืองมือให้ตอบกลบัไปท่ี

จุดประสงค์การเรียนรู้ท่ีกาํหนดให้ครบทุกขอ้และตอบกลบัครบความรู้ท่ีไดรั้บ (Knowledge) ตามตวัช้ีวดัท่ี

กาํหนดในหน่วยนั้นๆ  ครบกระบวนท่ีใช ้(Process) และครบตามคุณลกัษณะท่ีส่งเสริมให้เกิดข้ึนกบัผูเ้รียน 

(Attitude) เช่น การทดสอบแบบปากเปล่า การทดสอบจากการปฏิบติัจริง การซกัถาม/แลกเปล่ียนในหอ้งเรียน 

เป็นตน้ 

4. การจดักิจกรรมร่วมกนัระหวา่งบา้น โรงเรียน ชุมชน ใหเ้พ่ิมข้ึนและหลากหลาย 

5. การประชาสมัพนัธ์ขอ้มลูข่าวสาร การจดักิจกรรมของโรงเรียนอยา่งทัว่ถึง 

6. ควรมีการกาํกบัติดตามการดาํเนินงานตามแผนงาน /โครงการ   (ก่อนการดาํเนินการ / ระหว่างดาํเนินการ และหลงั

เสร็จส้ินการดาํเนินการ)     

7. การส่งเสริมใหค้รูผูส้อนบางคนในการออกแบบการจดัการเรียนรู้เพ่ือพฒันาผูเ้รียนใหเ้กิดการเรียนรู้ในการปฏิบติั

จริงดว้ยตนเองได ้การประสานและส่งต่อการแกไ้ข และพฒันาผูเ้รียนแก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทั้งภายในและภายนอก 

8. สถานศึกษาควรจดัโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมสุขภาพอนามยัและความปลอดภยัของผูเ้รียนอย่างสมํ่าเสมอ 

และรณรงคใ์หผู้เ้รียนปฏิบติัตนจนเป็นสุขนิสยัตามสุขบญัญติัแห่งชาติ  

9. งานอนามยัไดมี้การบนัทึกสถิติของการปฐมพยาบาลอุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนภายในโรงเรียน แจง้ไปยงัฝ่ายอาคาร

สถานท่ีเพ่ือปรับปรุงแกไ้ข แต่ไม่สามารถตรวจสอบถึงสถิติการเพ่ิมหรือลดลงของอุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนได ้ 

10. โรงเรียนมีทางเดินต่างระดบัตามสถานท่ีต่างๆภายในโรงเรียนเป็นจาํนวนมาก ทางต่างระดบับางท่ีสามารถ

สงัเกตเห็นไดอ้ย่างชดัเจน ปลอดภยั แต่ทางต่างระดบับางท่ีไม่สามารถสังเกตไดช้ดัอาจทาํใหเ้กิดอนัตรายหรือ

อุบติัเหตุแก่นกัเรียนได ้
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11. ควรมีการปรับปรุงแกไ้ขอนัตรายท่ีจะเกิดข้ึนระหว่างทางข้ึนของรถท่ีมาจากชั้นใตดิ้น และทางลงของโรง

อาหารดา้นหลงัท่ีมาบรรจบกนัซ่ึงอาจจะเกิดอุบติัเหตุแก่นกัเรียนได ้ 

12. การกาํกบัติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ควรเป็นไป

ตามแผนงานท่ีกาํหนดไว ้

 

4.2.3   มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้                                        

จุดเด่น 

 โรงเรียนสร้างและพฒันาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ

ภายนอกสถานศึกษาอยา่งหลากหลาย     เพ่ือพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนและบุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผูเ้ก่ียวขอ้ง

ภายในชุมชน 

จุดที่ควรพฒันา 

ควรส่งเสริมการจดักิจกรรมการสอนในรูปแบบบูรณาการ กิจกรรม  เพ่ือส่งเสริมการใชแ้หล่งเรียนรู้อย่างคุม้ค่า  

และเตม็ศกัยภาพ  การจดัทาํตารางการใชแ้หล่งเรียนรู้ของแต่ละกลุ่มสาระฯ    การรวบรวมขอ้มูลสารสนเทศแหล่งเรียนรู้

ภายในและภายนอกโรงเรียน  ควรพฒันาขอ้มลูอยา่งต่อเน่ือง และเป็นปัจจุบนั นาํผลการประเมินการใชแ้หล่งเรียนรู้

ภายในโรงเรียนมาสรุปผลและพฒันาแหล่งเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 

 

4.2.4   มาตรฐานด้านอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา                                              

จุดเด่น  

1. มีการจดักิจกรรม / โครงการ  ในแผนปฏิบติัการประจาํปีของหน่วยงาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้และงานระดบัชั้นของ

ฝ่ายวิชาการและฝ่ายกิจการนกัเรียนอยา่งชดัเจน 

2. มีเอกสารรายงานสรุปผลโครงการท่ีปฏิบติัอยา่งชดัเจน 

3. ผูช่้วยผูอ้าํนวยการทั้ง 2 ฝ่าย มีการนาํขอ้เสนอจากการประเมินในภาคเรียนท่ี 1/2556 ไปพิจารณาและพฒันาในการ

เขียนส่วนต่างๆของโครงการใหส้ัมพนัธ์ชดัเจนข้ึนและมีการประมวลกิจกรรมหรือโครงการย่อยใหเ้ป็นโครงการ

ใหญ่ เพ่ือใหมี้จาํนวนเหมาะสมในการปฏิบติั ไม่มากจนเกินไป 

จุดที่ควรพฒันา 

ควรกาํหนดวิธีการท่ีชดัเจนให ้“ผูเ้รียน”ไดป้ฏิบติัตามกลยุทธ์  โครงการหรือกิจกรรมไดอ้ย่างครบถว้น

และเห็นผลในเชิงประจกัษ์ดา้นพฤติกรรมการแสดงออกของนักเรียนเก่ียวกบัระเบียบวินัยและการรักษาความ

สะอาด 

 

4.2.5   มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 

จุดเด่น  

   โครงการสานสัมพนัธ์  บา้นโรงเรียนสู่ชุมชน  เป็นโครงการท่ีได้รับความร่วมมืออย่างดีจากผูป้กครอง

นกัเรียนเพ่ือร่วมกนัพฒันาชุมชนและโรงเรียน   มีการจดักิจกรรมท่ีเสริมสร้างความสัมพนัธ์  และส่งเสริมความเขา้ใจอนั

ดีระหว่างผูป้กครอง   ครูและชุมชนอย่างหลากหลาย   ส่วนโครงการโรงเรียนตน้แบบมาตรฐานระบบตา้นยาเสพติด  

(QAD)   เป็นโครงการท่ีเป็นแบบอยา่งและสร้างคุณค่าใหแ้ก่สถานศึกษา    เห็นไดจ้ากการรับรองของสภากาชาดไทย   
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 ในระดบัมาตรฐานดีมากติดต่อกนั  6  ปีต่อเน่ือง    โดยปีการศึกษา  2556   ไดรั้บรางวลัในระดบัเพชร   มีบุคลากรของ

โรงเรียนได้รับรางวลับุคคลดีเด่นส่งเสริมมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติด  (QAD)  จากสํานักงานอาสากาชาด  

สภากาชาดไทย  ทั้งไดรั้บมอบหมายใหดู้แลโรงเรียนเครือข่ายภายในชุมชนรอบโรงเรียนจาํนวน 6  โรงเรียน   

 

จุดที่ควรพฒันา 

1. การจดัทาํเอกสารทั้ง  2   โครงการ  ควรมีร่องรอยการดาํเนินงาน  และสรุปผลการดาํเนินงานอยา่งเป็นระบบ  

สอดคลอ้งกบัตวับ่งช้ีตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา   ใหเ้กิดความชดัเจนและสมบูรณ์มากข้ึน 

2. การจดักิจกรรม โครงการโรงเรียนตน้แบบมาตรฐานระบบตา้นยาเสพติด  (QAD)   ควรใหเ้กิดความหลากหลาย  

และเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียนมากข้ึน 

 

4.3   แนวทางการพฒันาและปรับปรุงมาตรฐาน 

4.3.1 แนวทางการพฒันาและปรับปรุงมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 

1.  จดักิจกรรมส่งเสริมความรู้ดา้นโภชนาการ และปลกูฝังการเลือกรับประทานอาหารท่ีเป็นประโยชน ์

2. จดักิจกรรมส่งเสริมการออกกาํลงักายท่ีเหมาะสมตามวยัอย่างสมํ่าเสมอ รวมทั้งจดักิจกรรมส่งเสริมสาํหรับ

ผูเ้รียนท่ีมีปัญหาเร่ืองนํ้าหนกั ส่วนสูง  และสมรรถภาพทางกายท่ีไม่เป็นไปตามเกณฑ ์ 

3. ควรจดัให้มีการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ท่ีสามารถสะทอ้นถึงคุณภาพนกัเรียนอย่างแทจ้ริง เพ่ือ

ไม่ใหก้ารดาํเนินงานสูญเปล่า  

4. การส่งเสริมดา้นจิตสาธารณะ ยงัไม่ชดัเจน ควรมีการสรุปผลการดาํเนินงานในภาคเรียนท่ีผ่านมา แลว้หา

แนวทางการดาํเนินการพฒันา กิจกรรมท่ีควรจดัให้มี เช่น การให้นกัเรียนแสดงนํ้ าใจในการเคลียร์พ้ืนท่ีหลงัเสร็จส้ิน

กิจกรรม จิตอาสาดูแลความสะอาด ดูแลตน้ไม ้หรือสมคัรช่วยเหลืองานต่าง ๆของโรงเรียน แลว้จดัทาํบนัทึกนกัเรียน

อาสา เป็นตน้ 

5. ควรใหค้วามสาํคญัเก่ียวกบัความประหยดัท่ีลงสู่ตวันกัเรียนใหเ้ป็นรูปธรรมท่ีชดัเจน 

6. ควรมีการจดักิจกรรมท่ีนาํธรรม หรือคาํสอนจากแหล่งต่างๆ มาปลูกฝันแก่นกัเรียนในช่วงวนัศุกร์ตน้เดือน

เหมือนนกัเรียนคาทอลิก หรือ จดัใหมี้หอ้งธรรมะแลว้นาํนกัเรียนเป็นกลุ่มเขา้ ฟัง ดู หรืออ่าน 

7. ใหมี้การเชิญชวน  สร้างบรรยากาศ และจดักิจกรรมของการอ่านฝึกและสร้างนิสัยการอ่านท่ีเก่ียวขอ้งกบัใน และ

นอกบทเรียนท่ีหลากหลายรวมทั้งแหล่งเรียนรู้ อยา่งทั้งถึงและสมํ่าเสมอ  

8. ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ควรจดักิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในหลกัสูตรและนอกหลกัสูตร ท่ีส่งเสริม สนบัสนุน  

และพฒันาผูเ้รียนให้มีโอกาสไดแ้สดงออกซ่ึงกระบวนการคิด กระบวนการแกปั้ญหา และรู้จกัสร้างสรรค์ผลงานดว้ย

วิธีการของตนเองอยา่งสร้างสรรค ์

9. ครูผูส้อนควรแนะนาํการวางแผนการทาํงานของผูเ้รียน  ควรสงัเกตและช่วยแนะนาํการทาํงานเม่ือผูเ้รียนเกิด

ปัญหา  ซ่ึงเป็นการสอนจากสภาพจริง  เพ่ือใหก้ารทาํงานมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ  ซ่ึงจะส่งผลใหก้ารใชท้รัพยากรมี

ความคุม้ค่ามากท่ีสุด 

10. ครูผูส้อนควรกาํหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน สมาชิกทุกคนตอ้งมีภาระหนา้ท่ีในการทาํงานใหช้ดัเจน เพ่ือให้

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการทาํงาน 

11. ทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับผู ้เรียนควรจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมผูเ้รียนให้เกิดความตระหนักและเห็น

ความสาํคญัของความวิริยะอุตสาหะ 
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4.3.2  แนวทางการพฒันาและปรับปรุงมาตรฐานด้านการจดัการศึกษา 

1.  เคร่ืองมือการประเมินผลในแผนการจดัการเรียนรู้ควรมีเกณฑท่ี์ชดัเจน   และแทรกไวใ้นแต่ละแผน 

2. ครูผูส้อนทุกกลุ่มสาระฯ ควรนาํผลการประเมินมาใชใ้นการซ่อมเสริมและพฒันาผูเ้รียน ปรับปรุงการจดัการ

เรียนการสอนอยา่งจริงจงั และมีการติดตามโดยฝ่ายวิชาการอยา่งต่อเน่ือง 

3.  ควรนาํผลการประเมิน  เช่น การประเมินแผนการจดัการเรียนรู้  การนิเทศการสอน   มาวิเคราะห์เป็น

รายบุคคล  เพ่ือวางแผน การพฒันาบุคลากรท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการอยา่งเป็นระบบ 

4. ควรมีการวางเป้าหมายพฒันาผลสมัฤทธ์ิตั้งแต่ตน้ปีการศึกษาและมีการกาํกบัติดตามท่ีชดัเจนและต่อเน่ือง 

5. ควรมีการนาํขอ้เสนอแนะจากผลประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของ สมศ. ขอ้เสนอแนะจากผลประเมิน

คุณภาพภายในมาพิจารณาทบทวนและวางแผนการพฒันา พร้อมทั้งมีการกาํกบัติดตามท่ีชดัเจน 

6. จดัทาํแผนงาน กาํหนดมาตรการการกาํกบัติดตามการดาํเนินงาน/โครงการของแต่ละหน่วยงาน  และให้มีการ

รายงานความคืบหนา้เป็นประจาํทุกเดือนโดยกาํหนดเป็นหวัขอ้รายงานการปฏิบติังานของหน่วยงาน 

7. ครูผูส้อนควรไดรั้บการพฒันา และการนิเทศการออกแบบการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดการ

เรียนรู้ในการปฏิบติัจริงด้วยตนเองได้  ควรมีการจดัการระบบช่วยเหลือแก้ไขและพฒันาผูเ้รียนให้ต่อเน่ืองตามลาํดับ

ขั้นตอนก่อน และหลงั อีกทั้งประชาสมัพนัธ์ทบทวนขั้นตอนต่าง ๆ ใหค้รูผูส้อนเขา้ใจตรงกนั 

8. ครูผูส้อน/ครูประจาํชั้น ใหค้วามรู้เร่ืองการดูแลรักษาสุขภาพ  ความปลอดภยัทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  

งานประชาสัมพนัธ์จดักิจกรรมเผยแพร่ความรู้ผ่านส่ือวีดีทศัน์ในช่วงเวลาต่าง ๆ และรณรงคใ์หผู้เ้รียนปฏิบติัตนจนเป็น

สุขนิสยัสุข 

9. งานอนามยัควรดาํเนินการจดัทาํสถิติอุบติัเหตุต่างๆท่ีเกิดข้ึนภายในโรงเรียนใหมี้ความชดัเจนอาจเป็นราย

เดือนเพ่ือเปรียบเทียบและหาแนวทางในการพฒันาการลดอุบติัเหตุตามสถานท่ีต่างๆซ่ึงจะทาํให้การกาํกบัติดตามและ

ตรวจสอบอุบติัเหตุและความปลอดภยัต่างๆมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

10. ควรมีการติดตาม ตรวจสอบ และแกไ้ขทางเดินต่างระดบัตามสถานท่ีต่างๆภายในโรงเรียนใหมี้ป้ายเตือน 

หรือมีแถบสีตามท่ีต่างระดบั ใหมี้ความชดัเจน เพ่ือการสงัเกตท่ีง่ายของนกัเรียน 

11. ควรมีป้ายเตือนสาํหรับรถท่ีจะข้ึนจากชั้นใตดิ้นใหร้ะมีความระมดัระวงัมากข้ึน เพราะรถตอ้งเร่งความเร็ว

เพ่ือจะข้ึนจากชั้นใตดิ้น และควรจดัทาํป้ายเตือนท่ีทางลงดา้นโรงอาหารใหน้กัเรียนหยุด สังเกต และใชค้วามระมดัระวงั

ในการเดินเพ่ือใหเ้กิดความปลอดภยั 

12.  ผูรั้บผิดชอบควรกาํกับติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา ควรเป็นไปตามแผนงาน  มีการเกบ็ขอ้มลูและรายงานผลการดาํเนินงานตามท่ีกาํหนด 

13. จดักิจกรรมส่งเสริม และพฒันาผูเ้รียนโดยใหชุ้มชน หรือหน่วยงานภายนอกเขา้มามีส่วนร่วม/ประสาน

ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลายเพ่ือส่งเสริมพฒันาผูเ้รียนตามความถนัดและสนใจ ตลอดจนเพ่ิมช่อง

ทางการประชาสมัพนัธ์การจดักิจกรรมของสถานศึกษาอยา่งต่อเน่ืองและทัว่ถึง 
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       4.3.3  แนวทางการพฒันาและปรับปรุงมาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้             

1. กาํกบัติดตามการจดักิจกรรมส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ ไดแ้ก่ การจดัการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  กิจกรรม

เสริมหลกัสูตร  กิจกรรมสายสมัพนัธ์บา้นและโรงเรียน  อยา่งหลากหลายและต่อเน่ือง   

2. ส่งเสริม และสนบัสนุนการใชแ้หล่งเรียนรู้และร่วมกิจกรรมกบัหน่วยงานภายนอก 

3. ควรมีการกาํกบัติดตามการใชแ้หล่งเรียนรู้จากทุกฝ่ายภายในโรงเรียน  เพ่ือประเมินการใชแ้หล่งเรียนรู้อย่าง

คุม้ค่าวางแผนยทุธศาสตร์การบริหารจดัการการพฒันาแหล่งเรียนรู้โดยเช่ือมโยงกบัทุกฝ่าย 

 

4.3.4  แนวทางการพฒันาและปรับปรุงมาตรฐานด้านอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา    

1.  ควรกาํหนดวิธีการให้ครู บุคลากรและนกัเรียน สามารถบอกและอธิบายความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัเป้าหมาย

วิสยัทศันป์รัชญาและจุดเนน้ของสถานศึกษาในแต่ละปีไดอ้ยา่งถกูตอ้งชดัเจน 

2.  ฝ่ายกิจการนกัเรียนใชข้อ้พึงปฏิบติั 10 ประการ เป็นแนวปฏิบติัทั้งระบบในการพฒันาคุณลกัษณะพ้ืนฐานของ

นักเรียนโรงเรียนอสัสัมชัญธนบุรี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557  เป็นตน้ไป เพ่ือนาํไปสู่การเป็น “วฒันธรรมองค์กร” ต่อไป 

รวมทั้งระดมสมองผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งครูและนกัเรียน  จดัวิธีรณรงคภ์าพลกัษณ์นกัเรียนโรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรีโดยดาํเนินการ

อบรมเชิงปฏิบติัการทั้งครู  บุคลากรทุกระดบั  นกัเรียนและผูป้กครองเช่นในช่วงสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนของครู     การ

ปฐมนิเทศและการอบรมดูแลนกัเรียนประจาํวนั  การประชุมส่ือสารทุกวิธีกบัผูป้กครอง ปฏิบติัเป็นกิจวตัรจะเกิดผลในเชิง

ปฏิบติัท่ีย ัง่ยืนมากกวา่การดาํเนินการเป็นโครงการ 

 

4.3.5  แนวทางการพฒันาและปรับปรุงมาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 

ควรใหค้วามรู้กบัผูด้าํเนินการจดัทาํโครงการ  ในเร่ืองการจดัทาํเอกสารโครงการ  การสรุปงานใหส้อดคลอ้งกบั

ตวับ่งช้ีตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษารวมถึงพิจารณาจดักิจกรรมท่ีเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียนให้กิจกรรมมีความ

หลากหลายน่าสนใจ  โดยนกัเรียนสามารถไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้

 

4.4  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  

 

4.4.1   ผลการประเมนิคุณภายนอกสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมนิ  

           คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)   รอบแรก   

     โรงเรียนอสัสมัชญัธนบุรีไดรั้บการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบแรก  เม่ือวนัท่ี 11 ถึง 13 เดือน 

ธนัวาคม พ.ศ. 2545 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา มีการประเมิน 3 ดา้น คือ ดา้นผูเ้รียน ดา้นครูผูส้อน 

และดา้นผูบ้ริหาร ซ่ึงสรุปผลการประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐานเป็นตารางดงัต่อไปน้ี 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบแรก  จําแนกตามมาตรฐานการศึกษาตามกฎกระทรวงฯ 

ระดับการศึกษาข้ันพืน้ฐาน : ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา    

มาตรฐาน 
ระดบัคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี

ด้านผู้เรียน 

มาตรฐานที ่๑   ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์

   

 

มาตรฐานที ่๔   ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดวเิคราะห์ คิดสงัเคราะห์   มีวจิารณญาณ 

                          มีความคิดสร้างสรรค ์คิดไตร่ตรองและมีวสิยัทศัน์ 

  
 

มาตรฐานที ่๕  ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะท่ีจาํเป็นตามหลกัสูตร    

มาตรฐานที ่๖   ผูเ้รียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง รักการเรียนรู้  

                         และพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 

  
 

มาตรฐานที ่๙   ผูเ้รียนมีทกัษะในการทาํงาน รักการทาํงาน สามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้

                          และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

  
 

มาตรฐานที ่๑๐   ผูเ้รียนมีสุขนิสยั  สุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี    

มาตรฐานที ่๑๒  ผูเ้รียนมีสุนทรียภาพและลกัษณะนิสยัดา้นศิลปะ ดนตรีและกีฬา    

ด้านครูผู้สอน 

มาตรฐานที ่๒๒  ครูมีความรู้ความสามารถในการจดัการเรียนการสอนอยา่งมีประสิทธิภาพ 

                            และเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

  

 

มาตรฐานที ่๒๔  ครูมีคุณวฒิุ /ความรู้ความสามารถตรงกบังานท่ีรับผิดชอบ และมีครูเพียงพอ                            

ด้านผู้บริหาร 

มาตรฐานที ่๑๓  สถานศึกษามีการจดัองคก์าร / โครงสร้างและการบริหารงาน   

                           อยา่งเป็นระบบครบวงจร  ใหบ้รรลุเป้าหมายการศึกษา 

  

 

มาตรฐานที ่๑๔  สถานศึกษาส่งเสริมความสมัพนัธ์และความร่วมมือกบัชุมชนใน 

                           การพฒันาการศึกษา 

  
 

มาตรฐานที ่๑๘  สถานศึกษามีการจดักิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั    

มาตรฐานที ่๒๐  ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้าํและมีความสามารถในการบริหารจดัการ    

มาตรฐานที ่๒๕  สถานศึกษามีหลกัสูตรเหมาะสมกบัผูเ้รียนและทอ้งถ่ินมีส่ือ 

                             การเรียนการสอนท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

  
 

 

 

4.4.2   ผลการประเมนิคุณภายนอกสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน 

คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)   รอบสอง  

      โรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรีไดรั้บการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบสอง  (พ.ศ.2549 -2553)  เม่ือ

วนัท่ี 23 ถึง 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา  มีการประเมิน  3 ดา้น คือ 

ดา้นผูเ้รียน ดา้นครู และดา้นผูบ้ริหาร   ซ่ึงสรุปผลการประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐานเป็นตารางดงัต่อไปน้ี 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสอง  จําแนกตามมาตรฐานการศึกษาตามกฎกระทรวงฯ 

ระดับการศึกษาข้ันพืน้ฐาน : ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา    

มาตรฐาน 
ผลการประเมนิ ผลการรับรอง

มาตรฐาน ค่าเฉลีย่ ระดบัคุณภาพ 

ด้านผู้เรียน 

มาตรฐานที ่๑  ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์

 

๓.๘๖ 

 

ดีมาก 

 

ได ้

มาตรฐานที ่๒  ผูเ้รียนมีสุขนิสยั  สุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี ๓.๘๕ ดีมาก ได ้

มาตรฐานที ่๓  ผูเ้รียนมีสุนทรียภาพและลกัษณะนิสยัดา้นศิลปะ ดนตรีและกีฬา ๓.๘๖ ดีมาก ได ้

มาตรฐานที ่๔  ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดวเิคราะห์ คิดสงัเคราะห์    

                       มีวจิารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค ์คิดไตร่ตรองและมีวสิยัทศัน ์
๓.๘๗ ดีมาก ได ้

มาตรฐานที ่๕  ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะท่ีจาํเป็นตามหลกัสูตร ๓.๔๔ ดี ได ้

มาตรฐานที ่๖  ผูเ้รียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง รักการเรียนรู้  

                       และพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 
๓.๘๔ ดีมาก ได ้

มาตรฐานที ่๗  ผูเ้รียนมีทกัษะในการทาํงาน รักการทาํงาน สามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้

                      และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 
๓.๙๐ ดีมาก ได ้

ด้านครู 

มาตรฐานที ่๘  ครูมีคุณวฒิุ /ความรู้ ความสามารถตรงกบังานท่ีรับผิดชอบและมีครูเพียงพอ                    

 

๔.๐๐ 

 

ดีมาก 

 

ได ้

มาตรฐานที ่๙  ครูมีความสามารถในการจดัการเรียนการสอนอยา่งมีประสิทธิภาพ 

                       และเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 
๔.๐๐ ดีมาก ได ้

ด้านผู้บริหาร 

มาตรฐานที ่๑๐  ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้าํและมีความสามารถในการบริหารจดัการ 

 

๔.๐๐ 

 

ดีมาก 

 

ได ้

มาตรฐานที ่๑๑  สถานศึกษามีการจดัองคก์าร / โครงสร้างและการบริหารงาน   

                         อยา่งเป็นระบบครบวงจร  ใหบ้รรลุเป้าหมายการศึกษา 
๔.๐๐ ดีมาก ได ้

มาตรฐานที ่๑๒  สถานศึกษามีการจดักิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเนน้ผูเ้รียน 

                         เป็นสาํคญั 
๔.๐๐ ดีมาก ได ้

มาตรฐานที ่๑๓  สถานศึกษามีหลกัสูตรเหมาะสมกบัผูเ้รียนและทอ้งถ่ินมีส่ือ 

                         การเรียนการสอนท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๔.๐๐ ดีมาก ได ้

มาตรฐานที ่๑๔  สถานศึกษาส่งเสริมความสมัพนัธ์และความร่วมมือกบัชุมชนใน 

                         การพฒันาการศึกษา 
๔.๐๐ ดีมาก ได ้

ผลการจดัการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวมได้มาตรฐานคุณภาพ สมศ.       ได้          ไม่ได้ 
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4.4.3   ผลการประเมนิคุณภายนอกสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน  

คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)   รอบสาม  

    โรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรีไดรั้บการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบสาม  (พ.ศ.2554 -2558)  เม่ือ

วนัท่ี 11 ถึง 13 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา  มีการประเมิน  3 ดา้น 

คือ ดา้นผูเ้รียน ดา้นครู และดา้นผูบ้ริหาร   ซ่ึงสรุปผลการประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐานเป็นตารางดงัต่อไปน้ี 
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม  จําแนกตามมาตรฐานการศึกษาตามกฎกระทรวงฯ 

ระดับการศึกษาข้ันพืน้ฐาน : ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา    

การศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
นํา้หนัก 

(คะแนน) 

คะแนน          

ท่ีได ้

ระดบั

คุณภาพ 

มาตรฐานที ่๑   ผลการจดัการศึกษา    

ตวับ่งช้ีท่ี ๑  ผูเ้รียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี   ๑๐.๐๐ ๙.๘๔ ดมีาก 

ตวับ่งช้ีท่ี ๒  ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค ์   ๑๐.๐๐ ๙.๘๐ ดมีาก 

ตวับ่งช้ีท่ี ๓  ผูเ้รียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ดมีาก 

ตวับ่งช้ีท่ี ๔  ผูเ้รียนคิดเป็น ทาํเป็น  ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ดมีาก 

ตวับ่งช้ีท่ี ๕  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน ๒๐.๐๐ ๑๑.๓๔ พอใช้ 

ตวับ่งช้ีท่ี ๙  ผลการพฒันาใหบ้รรลุตามปรัชญา ปณิธาน พนัธกิจ และวตัถุประสงค ์

                    ของการจดัตั้งสถานศึกษา 
๕.๐๐ ๔.๐๐ 

 

ด ี

ตวับ่งช้ีท่ี ๑๐  ผลการพฒันาตามจุดเนน้และจุดเด่นท่ีส่งผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ 

                      ของสถานศึกษา 
๕.๐๐ ๕.๐๐ ดมีาก 

ตวับ่งช้ีท่ี ๑๑  ผลการดาํเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดมีาก 

มาตรฐานที ่๒  การบริหารจดัการศึกษา    

ตวับ่งช้ีท่ี ๗  ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการพฒันาสถานศึกษา ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดมีาก 

ตวับ่งช้ีท่ี ๑๒   ผลการส่งเสริมพฒันาสถานศึกษาเพ่ือยกระดบัมาตรฐาน รักษา   

                        มาตรฐาน และพฒันาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคลอ้งกบัแนวทางการ 

                        ปฏิรูปการศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดมีาก 

มาตรฐานที ่๓  การจดัการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นสําคญั    

ตวับ่งช้ีท่ี ๖  ประสิทธิผลของการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ดมีาก 

มาตรฐานที ่๔  ว่าด้วยการประกนัคุณภาพภายใน    

ตวับ่งช้ีท่ี ๘ พฒันาการของการประกนัคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและตน้สงักดั ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดมีาก 

รวมผลคะแนนทั้งหมด ๑๐๐.๐๐ ๘๙.๙๘ ด ี
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จุดเด่น 

1. สถานศึกษามีระบบการบริหารจดัการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ มีการมอบหมายงานตรงกบัความถนดัและความรู้ 

ความสามารถของบุคลากร  มีระบบประกนัคุณภาพภายในท่ีดี มีอาคารสถานท่ี สภาพแวดลอ้มกวา้งขวาง 

สะอาด สวยงาม ปลอดภยั มีแหล่งเรียนรู้เพียบพร้อม  เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีกิจกรรมเพ่ือพฒันาผูเ้รียนอย่าง

หลากหลาย ทั้งการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ภาษาต่างประเทศ การจดัการเรียนแบบกลุ่มย่อย  มีการส่งเสริม

สุนทรียภาพดา้นกีฬา ดนตรี ศิลปะ อยา่งหลากหลายตามความสนใจและศกัยภาพของผูเ้รียน 

2. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ มีความพร้อมและกระตือรือร้นในการพฒันาตนเองและพฒันางาน มีความรู้ 

ความสามารถในดา้นการใชส่ื้อเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ มีการดูแล เอาใจใส่ผูเ้รียนอย่างใกลชิ้ดโดยมี

การประสานงานกบัผูป้กครองอยา่งสมํ่าเสมอ 

3. ผูเ้รียนมีความมัน่ใจในตวัเอง กลา้คิด กลา้แสดงออกมีจิตสาธารณะในการบาํเพญ็ประโยชน์ มีทกัษะในการใช้

เทคโนโลยีท่ีทนัสมยั  และมีความสามารถในการใชภ้าษาต่างประเทศ  ผูเ้รียนมีสุนทรียภาพ  โดยเฉพาะดา้น

กีฬา และดนตรี 
 

จุดที่ควรพฒันา 

1. ผูเ้รียนบางส่วนขาดการแสดงออกตามรูปแบบวฒันธรรมไทย  โดยเฉพาะการทาํความเคารพดว้ยการไหว ้

2. ผลการทดสอบระดบัชาติของผูเ้รียนท่ีลดลงเม่ือเทียบกบัปีท่ีผา่นมา (2552)         
 

   ข้อเสนอแนะเพือ่พฒันามาตรฐานคุณภาพสถานศึกษาตามมาตรฐานกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลกัเกณฑ์และวธีิการ

ประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 

ด้านผลการจดัการศึกษา 

1. ครูควรวิเคราะห์หาสาเหตุและปัจจยัท่ีส่งผลต่อผลการทดสอบระดบัชาติ  เพ่ือหาแนวทางการพฒันาในอนาคต 

2. ครูควรทบทวนกระบวนการพฒันาผูเ้รียนตั้งแต่การจดัทาํหลกัสูตร การจดัการเรียนรู้การประเมินผลให ้

สอดคลอ้งกบัแนวทางการพฒันาผลสมัฤทธ์ิของผูเ้รียน 

3. สถานศึกษาควรจดักิจกรรมในการส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดความมัน่ใจท่ีจะแสดงออกตามรูปแบบวฒันธรรมไทย 

โดยเฉพาะการไหว ้ซ่ึงครูควรปฏิบติัเป็นตวัอยา่งใหก้บัผูเ้รียน  โดยมีการทกัทายผูเ้รียน เพ่ือกระตุน้ใหผู้เ้รียนได้

ทกัทายครูทุกคร้ังท่ีพบกนั  รวมทั้งการประสานความร่วมมือกบัผูป้กครองในการปลกูฝังผูเ้รียนใหมี้มารยาท

แบบไทย ๆ ทั้งขณะอยูบ่า้นและอยูท่ี่โรงเรียน 
 

นวตักรรมหรือตวัอย่างการปฏิบัตทิี่ด ี(Good Practice)  ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 

 สถานศึกษาไดพ้ฒันานวตักรรมการศึกษาดา้นสุนทรียภาพ  โดยเฉพาะดา้นดนตรี  ดว้ยการจดัตั้งศูนยด์นตรี

โรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรีข้ึน  เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ดา้นดนตรีท่ีไดม้าตรฐานสากล  ทั้งดา้นสถานท่ี อุปกรณ์ หลกัสูตร

และบุคลากร  บริการใหก้บัผูเ้รียน ผูป้กครอง และบุคคลทัว่ไปในชุมชน  สามารถพฒันาหลกัสูตรและรูปแบบการสอน

ดนตรีแบบบูรณาการ  ตามมาตรฐานสากลในหลกัสูตรปกติเกิดเป็นกระบวนการพฒันาศกัยภาพทางดนตรีตามความ

สนใจของผูเ้รียน  ตั้งแต่ระดบัขั้นพ้ืนฐานถึงระดบัเป็นเลิศส่งผลใหผู้เ้รียนมีความสามารถ  เกิดทกัษะและสุนทรียภาพ

ทางดนตรีจนเป็นท่ียอมรับของผูเ้รียน  ผูป้กครองและชุมชนอยา่งแทจ้ริง 
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การนําผลการประเมนิคุณภาพภายนอกไปใช้ 
 
 

จากการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก (รอบสาม)  ระหว่างวนัท่ี 11 - 13 กรกฎาคม  2554  คณะผูป้ระเมิน

ภายนอก  ไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันาคุณภาพการศึกษา โดยโรงเรียนไดน้าํไปวิเคราะห์และ

ดาํเนินการดงัน้ี  
 

ข้อที่ 
ข้อเสนอแนะเพือ่การพฒันา

สถานศึกษา ในภาพรวม 

งาน/โครงการ/กจิกรรม 

ที่ดาํเนินการ 
ผลสําเร็จ 

1 ผูเ้รียนบางส่วนขาดการแสดง 

ออกตามรูปแบบวฒันธรรม

ไทย  โดยเฉพาะการทาํความ

เคารพดว้ยการไหว ้

      โรงเรียนตระหนักและเห็นความสําคัญ

ในการปลูกฝังให้ผูเ้รียนประพฤติปฏิบติัตน 

และแสดงออกตามรูปแบบวฒันธรรมไทย

ตลอดจนภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมไทย 

โดยกําหนดในแผนงาน/โครงการ ต่าง ๆ   

เช่น โครงการส่งเสริมวนัสาํคญัและประเพณี

ไทย โครงการส่งเสริมการไหวแ้ละการทาํ

ความเคารพ และโครงการไหวง้ามอย่างไทย  

ร ว ม ทั้ ง จั ด ป ร ะ ชุ ม ผู ้ ป ก ค ร อ ง   เ พ่ื อ

ประชาสมัพนัธ์ และแนะนาํผูป้กครองในการ

ปลูกฝังมารยาทแบบไทย ๆให้แก่ผู ้เ รียน

ในขณะอยูท่ี่บา้นดว้ยอีกทางหน่ึง 

     จากการดํา เนินงานเพ่ือ

ส่งเสริมและปลูกฝังค่านิยมท่ี

ดีงามในเร่ืองการไหว ้การทาํ

ความเคารพต่อครู และผูใ้หญ่ 

พบว่าผูเ้รียนมีความประพฤติ

สุภาพอ่อนน้อม และมีสัมมา

คารวะ  สามารถแสดงออก

ตามรูปแบบวฒันธรรมไทย 

โดยเฉพาะการทาํความเคารพ

ดว้ยการไหว ้ คิดเป็นร้อยละ 

92.80 

2 ผลการทดสอบระดบัชาติของ

ผูเ้รียนท่ีลดลงเม่ือเทียบกบัปีท่ี

ผา่นมา (2552)         

โ ร ง เ รี ย น ดํา เ นิ น ก า ร จัด กิ จ ก ร ร ม ท่ี มุ่ ง                  

พัฒนาผลสัมฤทธ์ิของผูเ้ รียน ด้วยการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผูเ้รียน

เป็นสาํคญั  และใชวิ้ธีการสอนท่ีหลากหลาย  

รวมถึงมีการจดัโครงการส่งเสริมการเรียนรู้

ระดับชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย โครงการ

วันวิชากา ร  โครงการพัฒนาศักยภา พ

นักเรียนสู่ความเป็นเลิศ  โครงการพฒันา

ศกัยภาพทางวิทยาศาสตร์สู่โครงการ สอวน. 

ช่วงชั้นท่ี 3-4   

       จากผลการดํา เนินงาน 

พ บ ว่ า ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น

ผล สัม ฤท ธ์ิท า ง กา ร ศึ กษ า

ระดับช าติ  (O-NET) ปี

การศึกษา 2555  ของโรงเรียน

อัสสัมชัญธนบุรี  มีคะแนน

เฉล่ียสูงกว่าระดบัประเทศใน

ทุ ก ร า ย วิ ช า ข อ ง ทุ ก ร ะ ดับ       

ชั้ นสูง ข้ึน   และมีนักเ รียน

ส อ บ ไ ด้ค ะ แ น น เ ต็ ม  1 0 0 

คะแนน จาํนวน 19 คน  สอบ

ไ ด้ค ะ แ น น เ ป็ น ลํา ดับ ท่ี  1 

มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล

แห่งประเทศไทย ระดบั ป.3  

จํ า น ว น  1  ค น  แ ล ะ  ม . 1  

จาํนวน 1 คน 
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ข้อที่ 

ข้อเสนอแนะเพือ่การพฒันา

สถานศึกษา ในภาพรวม 

งาน/โครงการ/กจิกรรม 

ที่ดาํเนินการ ผลสําเร็จ 

3    ครูควรวิเคราะห์สาเหตุและ

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการทดสอบ

ระดบัชาติ  เพ่ือหาแนวทางการ

พฒันาในอนาคต 

     โรงเรียนเห็นความสาํคญัของการทดสอบ

ระดับชาติ  จึงมอบหมายให้ผู ้รับผิดชอบ

โ ด ย ต ร ง  ไ ด้ แ ก่  ฝ่ า ย วิ ช า ก า ร แ ล ะ 

คณะกรรมกา ร 8 กลุ่มสา ระการเ รียน รู้  

ร่วมกนัวิเคราะห์ สาเหตุและปัจจยัท่ีส่งผลต่อ

ก า ร ท ด ส อ บ ร ะ ดับ ช า ติ  ร ว ม ถึ ง ก า ร ห า

แนวทางพฒันาคุณภาพการศึกษา  โดยจดัทาํ

โครงการรองรับ เช่น  โครงการประเมิน

คุ ณภา พ ก า รศึ ก ษ า ขั้ นพื้ นฐ า น ( BSG) 

กิจกรรม Intensive Course งานส่งเสริมการ

เรียนรู้มธัยมศึกษาตอนปลาย  เป็นตน้ 

     จา ก ผล ก า ร ดํา เ นิ นง า น

พ บ ว่ า ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น

ผล สัม ฤท ธ์ิท า ง กา ร ศึ กษ า

ร ะ ดับ ช า ติ  ( O-NET) ปี

ก า ร ศึ ก ษ า  2555  ร ะ ห ว่ า ง

โรงเรียนอสัสัมชัญธนบุรีกบั

ร ะ ดับ ป ร ะ เ ท ศ โ ร ง เ รี ย น

อัสสัมชัญธนบุรี มีคะแนน

เฉล่ียสูงกว่าระดบัประเทศใน

ทุกรายวิชา ของทุกระดบัชั้น

สูงข้ึน 

4 ค รู ค ว ร ท บ ท ว น

กระบวนการพัฒนาผูเ้รียนตั้ งแต่

การจัดทําหลักสูตร การจัดการ

เ รี ย น รู้ ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ใ ห้

สอดคลอ้งกบัแนวทางการพฒันา

ผลสมัฤทธ์ิของผูเ้รียน 

     โรงเ รียนดําเนินการจัดกิจกรรมท่ีมุ่ง

พัฒนาผลสัมฤทธ์ิของผูเ้ รียน ด้วยการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผูเ้รียน

เ ป็ น สํ า คั ญ     แ ล ะ ใ ช้ วิ ธี ก า ร ส อ น ท่ี

หลากหลาย  มีการนิเทศการสอน พัฒนา

บุคลากร และใช้เคร่ืองมือท่ีหลากหลายใน

การวดัผลการประเมินผลตามสภาพจริง มี

การวิเคราะห์ผู ้เ รียนเป็นรายบุคคลและ

วิเคราะห์หลกัสูตร รวมถึงมีการจดัโครงการ

ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับชั้ นมัธยมศึกษา 

ตอนปลาย โครงการวนัวิชาการ  โครงการ

พัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ  

โครงการพฒันาศกัยภาพทางวิทยาศาสตร์สู่

โครงการ สอวน. ช่วงชั้นท่ี 3 -4  โครงการ

ส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้านศิลปะและ

ดนตรี  โครงการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการ

เ รียนวิช าภาษา ไทย   โครงการพัฒนา

นักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางคอมพิวเตอร์  

เป็นตน้ 

     ครู ผู ้สอ น ใ นแ ต่ ละ ก ลุ่ ม

สาระการเ รียนรู้ได้ร่วมกัน

ทบทวนกระบวนการจัดทํา

หลกัสูตร การจดัการเรียนรู้ การ

ประเมินผลและดําเนินการ

กิจกรรมเสริมหลกัสูตรต่าง ๆ

ให้สอดคล้องกับแนวทางการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม

ม า ต ร ฐ า น ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง

การศึ กษาขั้ นพ้ื นฐาน  และ

มาตรฐานการศึกษาของมูลนิธิ

ค ณ ะ เ ซ น ต์ ค า เ บ รี ย ล แ ห่ ง

ประเทศไทย (FSG)  ส่งผล

ให้ผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิ

ทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) 

ปีการศึกษา 2555 ของโรงเรียน

อสัสมัชญัธนบุรีมี คะแนนเฉล่ีย

สูงกว่าระดับประเทศในทุก

รายวิชา ของทุกระดบัชั้น 
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ข้อที่ 
ข้อเสนอแนะเพือ่การพฒันา

สถานศึกษา ในภาพรวม 

งาน/โครงการ/กจิกรรม 

ที่ดาํเนินการ 
ผลสําเร็จ 

5 สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมในการ

ส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดความมัน่ใจท่ีจะ

แสดงออกตามรูปแบบวฒันธรรมไทย  

โดยเฉพาะการไหว ้ซ่ึงครูควรปฏิบติั

เป็นตวัอย่างให้กบันกัเรียน โดยมีการ

ทักทายผูเ้รียน เพ่ือกระตุ้นให้ผูเ้รียน 

ไดท้กัทายครูทุกคร้ังท่ีพบกนั รวมทั้ง

ก า ร ป ร ะ ส า น ค ว า ม ร่ ว ม มื อ กั บ

ผูป้กครองในการปลูกฝังผูเ้รียนให้มี

ม า ร ย า ท แ บ บ ไ ท ย  ๆ  ทั้ ง ข ณ ะ อ ยู ่         

ท่ีบา้นและอยูท่ี่โรงเรียน  

      โรงเรียนตระหนกัและเห็นความสําคญั

ในการปลูกฝังให้ผูเ้รียนประพฤติปฏิบติัตน 

และแสดงออกตามรูปแบบวฒันธรรมไทย

ตลอดจนภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมไทย 

โดยกําหนดในแผนงาน/โครงการ ต่าง ๆ 

เ ช่ น  โ ค ร ง ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม วัน สํ า คัญ แ ล ะ

ประเพณีไทย โครงการส่งเสริมการไหวแ้ละ

การทาํความเคารพ และโครงการไหวง้าม

อย่างไทย  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ครูมี

คุณธรรมจริยธรรม พัฒนาตนเองให้ มี

คุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและเป็น

แบบอย่างท่ีดีแก่ผูเ้รียน ดว้ยการแสดงออก

ตามรูปแบบวัฒนธรรมไทย รวมทั้ งจัด

ประชุมผูป้กครอง  เพ่ือประชาสัมพนัธ์ และ

แนะนําผูป้กครองในการปลูกฝังมารยาท

แบบไทย ๆให้แก่ผูเ้รียนในขณะอยู่ท่ีบ้าน

ดว้ยอีกทางหน่ึง 

     ผู ้ เ รี ย น ไ ด้ รั บ ก า ร

ส่งเสริมและปลูกฝังค่านิยม

ท่ี ดีงามในเ ร่ืองการไหว ้

การทําความเคารพต่อครู 

และผูใ้หญ่ ส่งผลใหผู้เ้รียน

เ ป็ น ผู ้ มี ค ว า ม ป ร ะ พ ฤ ติ

สุภา พ อ่อนน้อม และมี

สัมมาคารวะ สามารถอยู่

ร่ ว ม กับ ผู ้ อ่ื น ไ ด้อ ย่ า ง มี

ความสุข 
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บทที ่5 

ภาคผนวก 

 

ตารางท่ี 1 แสดงจาํนวนร้อยละของผูเ้รียนมีผลสมัฤทธ์ิระดบั 3-4 ข้ึนไป  (ป.1-ม.6)    

ตารางท่ี 2       เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิของผูเ้รียนระดบัชั้น ป.1-ป.6 ท่ีมีผลสัมฤทธ์ิ         

 ระดบั 3-4 กบัเป้าหมายของกลุ่มสาระฯ 

ตารางท่ี 3       เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิของผูเ้รียนระดบัชั้น ม.1-ม.6 ท่ีมีผลสมัฤทธ์ิ            

 ระดบั 3-4 กบัเป้าหมายของกลุ่มสาระฯ 

ตารางท่ี 4       แสดงผลการประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษาระดบัชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2556 

ตารางท่ี 5       แสดงขอ้มลู O-NET  เปรียบเทียบยอ้นหลงั ปีการศึกษา 2554 – 2556 

ตารางท่ี 6      แสดงผูเ้รียนจบชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2556 ศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษา 

ตารางท่ี 7     แสดงผูเ้รียนท่ีจบชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  ศึกษาต่อระดบัอุดมศึกษา    

ตารางท่ี 8   แสดงผูเ้รียนจบชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ศึกษาต่อระดบัอุดมศึกษา เปรียบเทียบปีการศึกษา 2554 - 2556 

ตารางท่ี 9 แสดงจาํนวนผูเ้รียนจบชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2556 สอบเขา้เรียนต่อระดบัอุดมศึกษา 

  (จาํแนกตามสถาบนั) 

ตารางท่ี 10   แสดงจาํนวนผูเ้รียนท่ีจบชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2556   

สอบเขา้เรียนต่อระดบัอุดมศึกษา (จาํแนกตามคณะ) 

 คาํสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน ประจาํปีการศึกษา 2556 

 คาํรับรองและมติของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี ให้ความเห็นชอบรายงานการ

ประเมินตนเอง ( SAR )  ปีการศึกษา  2555 
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ตารางที่ 1  แสดงจาํนวนร้อยละของผู้เรียนมผีลสัมฤทธ์ิระดบั 3-4 

ของนักเรียนระดบัช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 – ระดบัช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 6  ประจาํปีการศึกษา 2556 

 

ตารางที่ 2  เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียนระดบัช้ันประถมศึกษาปีที่ 1-6 ที่มผีลสัมฤทธ์ิระดบั 3-4  

กบัเป้าหมายของกลุ่มสาระฯ 

 

ตารางที่ 3  เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียนระดบัช้ันมธัยมศึกษาปีที ่1-6  ที่มผีลสัมฤทธ์ิระดบั 3-4 

กบัเป้าหมายของกลุ่มสาระฯ 

ท่ีมา : หน่วยงานวัดผล 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 ค่าเฉลี่ยของร้อยละ

ภาษาไทย 92.46 87.56 75.97 87.96 84.43 95.70 85.19 70.04 49.38 43.11 61.50 48.79 73.51

คณิตศาสตร์ 97.41 88.22 81.97 75.05 83.23 67.85 44.97 38.58 44.59 56.55 34.22 27.33 61.67

วิทยาศาสตร์ 92.67 88.44 92.70 91.25 89.62 86.58 36.31 42.02 48.61 53.35 52.06 35.78 67.45

สังคมศึกษา 92.24 91.67 87.34 80.85 86.23 78.73 62.89 59.48 73.41 68.21 60.35 70.19 75.97

สุขศึกษาและพลศึกษา 100.00 97.33 98.93 96.50 99.60 98.99 90.64 88.05 92.80 96.00 97.51 95.78 96.01

ศิลปะ 99.57 99.33 100.00 97.81 87.82 95.44 84.39 78.44 80.71 57.05 70.71 79.49 85.90

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 95.80 96.11 93.88 99.23 96.51 98.61 67.32 72.70 58.11 73.71 69.11 75.72 83.07

ภาษาต่างประเทศ 82.97 82.22 71.89 66.52 80.44 70.89 63.75 64.01 51.05 47.34 47.37 38.99 63.95

ผลสัมฤทธิ�ทางการเรียนทุกกลุ่ม 94.14 91.36 87.84 86.90 88.49 86.60 66.93 64.17 62.33 61.92 61.60 59.01 75.94

หมายเหตุ  การคิดค่าเฉลี่ยทําโดยการคิดรวมระหว่างวิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติม

บรรลุ ไม่บรรลุ

ภาษาไทย 92.46 87.56 75.97 87.96 84.43 95.70 87.35 85.00 

คณิตศาสตร์ 97.41 88.22 81.97 75.05 83.23 67.85 82.29 90.00 

วิทยาศาสตร์ 92.67 88.44 92.70 91.25 89.62 86.58 90.21 85.00 

สังคมศึกษา 92.24 91.67 87.34 80.85 86.23 78.73 86.18 84.00 

สุขศึกษาและพลศึกษา 100.00 97.33 98.93 96.50 99.60 98.99 98.56 95.00 

ศิลปะ 99.57 99.33 100.00 97.81 87.82 95.44 96.66 89.00 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 95.80 96.11 93.88 99.23 96.51 98.61 96.69 87.00 

ภาษาต่างประเทศ 82.97 82.22 71.89 66.52 80.44 70.89 75.82 80.00 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่ม 94.14 91.36 87.84 86.90 88.49 86.60 89.22

ป.6 ค่าเฉลี่ยของร้อยละ   เป้าหมายกลุ่มสาระฯ
ผลการประเมิน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5

บรรลุ ไม่บรรลุ

ภาษาไทย 85.19 70.04 49.38 43.11 61.50 48.79 59.67 65.00 

คณิตศาสตร์ 44.97 38.58 44.59 56.55 34.22 27.33 41.04 58.00 

วิทยาศาสตร์ 36.31 42.02 48.61 53.35 52.06 35.78 44.69 60.00 

สังคมศึกษา 62.89 59.48 73.41 68.21 60.35 70.19 65.76 74.00 

สุขศึกษาและพลศึกษา 90.64 88.05 92.80 96.00 97.51 95.78 93.46 91.00 

ศิลปะ 84.39 78.44 80.71 57.05 70.71 79.49 75.13 80.00 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 67.32 72.70 58.11 73.71 69.11 75.72 69.44 69.00 

ภาษาต่างประเทศ 63.75 64.01 51.05 47.34 47.37 38.99 52.08 60.00 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่ม 66.93 64.17 62.33 61.92 61.60 59.01 62.66

ม.6  ค่าเฉลี่ยของร้อยละ   เป้าหมายกลุ่มสาระฯ
ผลการประเมิน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5
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ตารางที่ 4  แสดงผลการประเมนิผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาระดับชาต ิ(O-NET)  ปีการศึกษา 2556 

ระหว่างโรงเรียนอสัสัมชัญธนบุรีกบัระดบัประเทศ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

จากตารางสรุปไดว้า่   โรงเรียนอสัสมัชญัธนบุรีมีคะแนนเฉล่ียสูงกวา่ระดบัประเทศในทุกรายวิชา 

ของทุกระดบัชั้น 

 

ท่ีมา : หน่วยงานวัดผล 

อัสสัมชัญธนบุรี ระดับประเทศ

 ภาษาไทย 100 52.40                  45.02                  

 คณิตศาสตร์ 100 63.48                  41.95                  

 วิทยาศาสตร์ 100 45.81                  37.40                  

 สังคมศึกษาฯ 100 46.27                  38.31                  

 สุขศึกษาฯ 100 70.91                  61.69                  

 ศิลปะ 100 50.44                  47.14                  

 การงานอาชีพฯ 100 60.18                  53.16                  

 ภาษาอังกฤษ 100 59.61                  33.82                  

 ภาษาไทย 100 47.95                  44.25                  

 คณิตศาสตร์ 100 31.78                  25.45                  

 วิทยาศาสตร์ 100 43.16                  37.95                  

 สังคมศึกษาฯ 100 44.18                  39.37                  

 สุขศึกษาฯ 100 60.74                  58.30                  

 ศิลปะ 100 46.34                  43.65                  

 การงานอาชีพฯ 100 48.12                  44.46                  

 ภาษาอังกฤษ 100 44.92                  30.35                  

 ภาษาไทย 100 52.49                  49.26                  

 คณิตศาสตร์ 100 28.40                  20.48                  

 วิทยาศาสตร์ 100 34.33                  30.48                  

 สังคมศึกษาฯ 100 36.59                  33.02                  

 สุขศึกษาฯ 100 66.40                  62.03                  

 ศิลปะ 100 31.89                  29.00                  

 การงานอาชีพฯ 100 51.41                  49.98                  

 ภาษาอังกฤษ 100 43.15                  25.35                  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ระดับชั้น วิชา คะแนนเต็ม
ค่าเฉลี่ยร้อยละ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
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ตารางที่ 5  แสดงข้อมูล O-NET  เปรียบเทียบย้อนหลงั ปีการศึกษา 2554 - 2556 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา : หน่วยงานวัดผล 

 

 

 

ปีการศึกษา 2554 ปีการศึกษา 2555 ปีการศึกษา 2556 

 ภาษาไทย 53.00 55.52 52.40

 คณิตศาสตร์ 64.98 58.40 63.48

 วิทยาศาสตร์ 47.98 49.34 45.81

 สังคมศึกษา 61.08 55.35 46.27

 สุขศึกษาฯ 65.85 64.99 70.91

 ศิลปะ 48.87 62.48 50.44

 การงานอาชีพฯ 62.00 63.28 60.18

 ภาษาอังกฤษ 59.92 70.42 59.61

 ภาษาไทย 55.29 59.52 47.95

 คณิตศาสตร์ 40.99 34.91 31.78

 วิทยาศาสตร์ 41.30 44.58 43.16

 สังคมศึกษา 49.27 54.88 44.18

 สุขศึกษาฯ 54.16 62.23 60.74

 ศิลปะ 46.74 46.69 46.34

 การงานอาชีพฯ 54.88 54.65 48.12

 ภาษาอังกฤษ 47.27 48.11 44.92

 ภาษาไทย 48.36 53.36 52.49

 คณิตศาสตร์ 37.36 31.79 28.40

 วิทยาศาสตร์ 35.55 38.03 34.33

 สังคมศึกษา 36.56 39.53 36.59

 สุขศึกษาฯ 58.34 58.72 66.40

 ศิลปะ 34.29 35.91 31.89

 การงานอาชีพฯ 55.37 51.55 51.41

 ภาษาอังกฤษ 38.08 35.77 43.15

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ระดับชั้น วิชา
ค่าร้อยละของโรงเรียนเทียบระหว่างปี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
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ตารางที่ 6 แสดงผู้เรียนจบช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556 

ของโรงเรียนอสัสัมชัญธนบุรี ศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษา 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                    

  

  

   

          *** นักเรียนจํานวน 279 คน รอผลสอบแอดมินช่ัน 

 

ตารางที่ 7  แสดงผู้เรียนที่จบช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนอสัสัมชัญธนบุรี  

ศึกษาต่อระดบัอุดมศึกษา    

 

 

 

 

 

 

 

                                 *** 

นักเรียนจํานวน 279 คน รอผลสอบแอดมินช่ัน 

 

ตารางที่ 8  แสดงผู้เรียนจบช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 6 ศึกษาต่อระดบัอุดมศึกษา 

เปรียบเทียบปีการศึกษา 2554 - 2556 

 

 

 

 

 

 

*** นักเรียนจํานวน 279 คน รอผลสอบแอดมินช่ัน 
 

ข้อมูล ณ วันท่ี 6 มิถนุายน 2557 

ท่ีมา : งานแนะแนว 

 

จํานวน(คน) ร้อยละ จํานวน(คน) ร้อยละ จํานวน(คน) ร้อยละ

แอดมิดชั่น 76 16.96 103 16.96 ***279 56.71

สอบตรง+เคลียริ่งเฮ้าส์+กสพท. 344 76.79 345 76.79 193 39.23

ทุนมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 5 1.12 8 1.12 5 1.02

โควตา / ทุน 8 1.79 13 1.79 7 1.42

ศึกษาต่อต่างประเทศ 9 2.01 10 2.01 8 1.63

รอสอบใหม่ 6 1.34 15 1.34 0 0.00

รวม 448 100 494 100 492 100.00

รายการ
ปีการศึกษา 2554 ปีการศึกษา 2555 ปีการศึกษา 2556

คน % คน % คน %

รัฐบาล 204 45.54 206 41.7 96 19.51

เอกชน 96 21.43 114 23.07 17 3.46

ต่างประเทศ+อินเตอร์ 142 31.7 159 32.2 100 20.33

อื่นๆ (รอสอบใหม)่ 6 1.34 15 3.03 ***279 56.71

รวม 448 100 494 100 492 100.00

สถาบัน
ปีการศึกษา 2554 ปีการศึกษา 2555 ปีการศึกษา 2556

รายการ จํานวน (คน) ร้อยละ

แอดมิดชั่น ***279 56.71

สอบตรง+เคลียริ่งเฮ้าส์+กสพท. 193 39.23

ทุนมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 5 1.02

โควตา / ทุน 7 1.42

ศึกษาต่อต่างประเทศ 8 1.63

รวม 492 100.00
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ตารางที่ 9  แสดงจาํนวนผู้เรียนจบช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556 

สอบเข้าเรียนต่อระดบัอุดมศึกษา (จําแนกตามสถาบัน) 

 

หมายเหตุ  :  นักเรียนจาํนวน 279 คน  รอผลแอดมดิช่ัน 

 

ข้อมูล ณ วันท่ี 6 มิถนุายน 2557 

ท่ีมา : งานแนะแนว 

 

 

 

 

คน % คน % คน % คน % คน %

มหิดล - -      2.00      0.40    64.00                    12.98  -  -    66.00    13.38

ธรรมศาสตร์ - -      1.00      0.20    18.00                      3.65  -  -    19.00      3.85

ศิลปากร - -  -  -    17.00                      3.44  -  -    17.00      3.44

อัสสัมชัญ - -      5.00      1.01    12.00                      2.43  -  -    17.00      3.44

จุฬาลงกรณ์ - -      2.00      0.40    10.00                      2.02  -  -    12.00      2.43

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี - -  -  -    12.00                      2.43  -  -    12.00      2.43

กรุงเทพ - -  -  -    12.00                      2.43  -  -    12.00      2.43

รังสิต - -  -  -    12.00                      2.43  -  -    12.00      2.43

เทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง - -  -  -      6.00                      1.21  -  -      6.00      1.21

เกษตรศาสตร์ - -  -  -      4.00                      0.81  -  -      4.00      0.81

วิทยาลัยดุสิตธานี - -  -  -      4.00                      0.81  -  -      4.00      0.81

ศรีนครินทร์วิโรฒ - -  -  -      1.00                      0.20      3.00      0.60      4.00      0.81

แม่ฟ้าหลวง - -  -  -      3.00                      0.60  -  -      3.00      0.60

สยาม - -  -  -      3.00                      0.60  -  -      3.00      0.60

การบินพลเรือน - -  -  -      3.00                      0.60  -  -      3.00      0.60

ราชภัฎสวนดุสิต - -  -  -      2.00                      0.40  -  -      2.00      0.40

ราชภัฎสวนสุนันทา - -  -  -      2.00                      0.40  -  -      2.00      0.40

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร - -  -  -      2.00                      0.40  -  -      2.00      0.40

หอการค้าไทย - -  -  -      1.00                      0.20  -  -      1.00      0.20

หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ - -  -  -      1.00                      0.20  -  -      1.00      0.20

รัตนบัณฑิต - -  -  -      1.00                      0.20  -  -      1.00      0.20

รามคําแหง - -  -  -      1.00                      0.20  -  -      1.00      0.20

ส. เทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น - -      1.00      0.20  -  -  -  -      1.00      0.20

เชียงใหม่ - -  -  -  -  -      1.00      0.20      1.00      0.20

กรุงเทพธนบุรี - -      1.00      0.20  -  -  -  -      1.00      0.20

รวม - -    12.00      2.43  191.00                    38.74      4.00      0.81  207.00    41.98

มหาวิทยาลัย
แอดมิดชั่น โควตา / ทุน สออบตรง +เคลียริ่งเฮ้าส์ กสพท . รวม
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ตารางที่ 10  แสดงจํานวนผู้เรียนที่จบช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556 

สอบเข้าเรียนต่อระดบัอุดมศึกษา (จําแนกตามคณะ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูล ณ วันท่ี 6 มิถนุายน 2557 

ท่ีมา : งานแนะแนว 

 

คณะ-สาขา จํานวน (คน) ร้อยละ

บริหารธุรกิจ 55 11.15

วิศวกรรมศาสตร์ 30 6.08

นิเทศศาสตร์ 23 4.66

เทคโนโลยีสารสนเทศ 19 3.85

ศิลปศาสตร์ 10 2.02

เศรษฐศาสตร์ 7 1.41

วิทยาศาสตร์ 7 1.41

สถาปัตยกรรมศาสตร์ 6 1.21

มัณฑนศิลป์ 6 1.21

วิทยาศาสตร์การกีฬา 6 1.21

ทันตแพทย์ศาสตร์ 4 0.81

การจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร 4 0.81

ดุริยางคศิลป์ 4 0.81

วิทยาศาสตร์อาหาร 4 0.81

แพทย์ศาสตร์ 3 0.60

สังคมศาสตร์ 3 0.60

พาณิชยศาสตร์และการบัญชี 2 0.40

ครุศาสตร์ 2 0.40

นิติศาสตร์ 2 0.40

สหเวชศาสตร์ 2 0.40

ศิลปกรรมศาสตร์ 1 0.20

การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม 1 0.20

คหกรรมศาสตร์ 1 0.20

วิทยาการจัดการ 1 0.20

เภสัชศาสตร์ 1 0.20

เทคโนโลยีและการสื่อสาร 1 0.20
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คําส่ังโรงเรียนอสัสัมชัญธนบุรี 

ที่ 13/2556 

เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในโรงเรียน ประจาํปีการศึกษา 2556 

 

เพ่ือให้การดาํเนินงานระบบประกนัคุณภาพภายในของโรงเรียนอสัสัมชัญธนบุรี ประจาํปีการศึกษา 

2556 ดาํเนินไปตามกฎกระทรวง ว่าดว้ยระบบ หลกัเกณฑ ์และวิธีการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

ระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ. 2546  สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษา ดาํเนินการไปดว้ยความเรียบร้อย จึงขอ

แต่งตั้งคณะกรรมการดาํเนินงาน  ดงัมีรายนามต่อไปน้ี 

 

คณะที่ปรึกษา   

 ภราดา ดร.วีรยทุธ  บุญพราหมณ์  ภราดาอรุณ เมธเศรษฐ  

 ภราดาสุนนัท ์ โยธารักษ ์ มิสร่ืนจิต ใจมัน่    

 มาสเตอร์สมบติั บุญสาพิพฒัน ์  มาสเตอร์ยทุธพงษ ์ วงศเ์มืองสรรค ์  

 มิสวรนุช รัตนจรัสโรจน ์ มาสเตอร์เศกศกัด์ิ   นิติวฒันานนท ์   

 มาสเตอร์วิศิษฐ ์ ใจมัน่   มาสเตอร์สนัติ ศรีเครือแกว้   

 มิสนฤมล นอ้ยอ่ิม    

คณะกรรมการท่ีปรึกษาการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน  มีหนา้ท่ี ดงัต่อไปน้ี 

ใหค้าํปรึกษาและเสนอแนะแนวทางเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน กาํกบั ติดตาม การ

ดาํเนินงาน ระบบประกนัคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน และพิจารณาใหค้วามเห็นชอบรายงานการประเมินตนเอง  

(SAR)  ปีการศึกษา 2556 

คณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน 

 มาสเตอร์จรัญ นอ้ยอ่ิม   ประธานคณะกรรมการ 

 มิสประณีต วงษเ์กษกรณ์  รองประธาน 

 มิสนรีลกัษณ์ ปัทมะทตัต ์  กรรมการ 

 มาสเตอร์ฐานพฒัน ์ ธีระเชาวพฒัน ์  กรรมการ 

 มาสเตอร์เอก เอกสกลุ   กรรมการ 

 มิสพรพิมล     ปวงนิยม   กรรมการ    

 มาสเตอร์จุลพงษ ์  กล่ินหอม  กรรมการ 

 มาสเตอร์บณัดิษ คุณาบุตร  กรรมการ 

 มิสศมานนัท ์ รัฐธนะรัชต ์ กรรมการ 
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มาสเตอร์สมชาย โสรัจจาภินนัท ์ กรรมการ 

 มิสสุภาพร ตะกรุดแกว้  กรรมการ 

 มิสเดือนรัศม ์ นิติวฒันานนท ์ กรรมการ 

 มาสเตอร์ณิพฒัน ์ เลิศมงคล  กรรมการ 

 มิสรุ่งนภา จนัทร์สาํราญ  กรรมการ 

 มิสนิภาพรรณ     ระดมกิจ   กรรมการ 

 มิสบุปผา วิเศษศิริ   กรรมการ 

 มิสวิไล  ศรีประภาสุขสนัติ กรรมการและเลขานุการ 

 

คณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน มีหนา้ท่ี  ดงัน้ี 

1. ประชุมวางแผนกาํหนดแนวทางและวิธีการในการดาํเนินการการจดัการศึกษาท่ีมีคุณภาพมาตรฐานคุณภาพ

การศึกษา ตามกฎกระทรวง มาตรฐานและตวัช้ีวดัของ สมศ. และมาตรฐานของมูลนิธิคณะ  เซนตค์าเบรียล

แห่งประเทศไทย (FSG) 

2. ประชุมคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายใน อยา่งนอ้ยภาคเรียนละ 2 คร้ัง 

3. ตรวจติดตามคุณภาพภายในโรงเรียน (Internal Audit) ตามมาตรฐานของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่ง

ประเทศไทย  อยา่งนอ้ยภาคเรียนละ 1 คร้ัง 

4. จดัทาํรายงานการประเมินตนเอง (SAR)  ใหเ้สร็จส้ินภายในเดือนเมษายน 2557 

5. นาํเสนอรายงานการประเมินตนเอง ต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียน เพ่ือพิจารณาอนุมติั 

6. รายงานการผลการดาํเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ต่อหน่วยงานตน้สังกดั และผูเ้ก่ียวขอ้ง (ผูเ้รียน 

ครู ผูป้กครอง และชุมชน) 

 

ทั้งน้ี  ให้คณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน  ดาํเนินงานตามบทบาท หนา้ท่ี

ดงักล่าวขา้งตน้ ใหมี้ประสิทธิภาพ ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 

 

    สัง่  ณ  วนัท่ี  16  พฤษภาคม  2556 

 
 

           

                                           (ภราดา ดร.วีรยทุธ   บุญพราหมณ์) 

                                            ผูอ้าํนวยการ 
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