
ราราย

 

โรงเโรงเ
ยงานยงาน

        

เรียนเรียน
นการนการ
SSEELLFF  
          ปป

นอัสสันอัสสั
รปรรปร
AASSSSEESS
ปการปการ

สัมชัญสัมชัญ
ระเมินะเมิน

SSSSMMEENN
รศึกษรศึกษ

    

ญธนญธน
นตนนตนเ
NNTT  RREEPP
ษาษา 2525

      

นบุรีนบุรี  
เองเอง
PPOORRTT  
557557  

        SSSSAAAARRRR    



ค ำน ำ 
 
 โรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี เป็นโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย 
มีฐานะเป็นโรงเรียนเอกชน สังกดัส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  โรงเรียนจดัการ
เ รียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้ นพื้นฐานท่ีสอดคล้องกับการจัดการเ รียนรู้ตาม
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 และฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545  โดยยึด
หลกัการ “ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได้” โรงเรียนไดด้ าเนินการพฒันา
หลกัสูตรสถานศึกษา ปรับเปล่ียนวิธีการจดัการเรียนการสอน เน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 
ทั้งในและนอกห้องเรียน ควบคู่กนัไป มีการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ต่าง ๆ ส่งเสริมใหค้รูใชว้ธีิการวดัผลประเมินผลดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย เนน้ให้ผูเ้รียนเรียนรู้อยา่งมี
ความสุข 
 การจดัท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจ าปีการศึกษา 2557 ฉบบัน้ี เป็นผลมาจาก
การด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน ท่ีมีการด าเนินงานตามแผนพฒันา
คุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555 – 2559 มีการประเมินผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานการศึกษามูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย  โดยคณะกรรมการ
ตรวจติดตามประเมินมาตรฐาน และจดัท ารายงานประเมินตนเอง ไดร้วบรวมขอ้มูลและไดน้ าผลการ
ประเมิน/ขอ้เสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 3 ของส านกังานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) มาวิเคราะห์หาแนวทางปรับปรุงพฒันาอย่างต่อเน่ือง 
เพื่อใหก้ารจดัการศึกษาของโรงเรียนไปสู่เป้าหมายและมาตรฐานท่ีสูงข้ึน 
 โรงเรียนอสัสัมชัญธนบุรี ไดจ้ดัท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจ าปีการศึกษา 
2557 และรายงานผลการจดัการศึกษาต่อหน่วยงานตน้สังกดัและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อสร้าง
ความเช่ือมัน่วา่การจดัการศึกษาของโรงเรียนเป็นไปตามเป้าหมายและมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง และ
หวงัเป็นอยา่งยิง่วา่รายงานฉบบัน้ี จะเป็นส่วนหน่ึงในการน าเสนอผลการด าเนินการพฒันาการศึกษา
ของโรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี ต่อสาธารณะและหน่วยงานตน้สังกดั เพื่อการประกนัวา่โรงเรียนไดจ้ดั
การศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาทุกประการ 
 
 
 
 
       (ภราดา ดร.วรียทุธ  บุญพราหมณ์) 
                           ผูอ้  านวยการโรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี 
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ชาย หญงิ รวม ชาย หญงิ รวม ชาย หญงิ รวม

ป.1 234 146 380 36 24 60 270 170 440

ป.2 253 157 410 35 25 60 288 182 470

ป.3 244 160 404 37 23 60 281 183 464

ป.4 265 150 415 31 25 56 296 175 471

ป.5 284 120 404 35 25 60 319 145 464

ป.6 292 147 439 35 44 79 327 191 518

รวมระดับประถม 1,572 880 2,452 209 166 375 1,781 1,046 2,827

ม.1 297 70 367 44 16 60 341 86 427

ม.2 297 91 388 40 13 53 337 104 441

ม.3 323 89 412 38 22 60 361 111 472

รวมระดับ ม.ต้น 917 250 1,167 122 51 173 1,039 301 1,340

ม.4 284 120 404 29 24 53 313 144 457

ม.5 329 118 447 23 21 44 352 139 491

ม.6 327 122 449 31 17 48 358 139 497

รวมระดับ ม.ปลาย 940 360 1,300 83 62 145 1,023 422 1,445

รวมทัง้ส้ิน 3,429 1,490 4,919 414 279 693 3,843 1,769 5,612

ระดับช้ัน
สามญั English Program รวม

บทที ่1    
สภาพทัว่ไปของสถานศึกษา 

 
 โรงเรียนอสัสัมชัญธนบุรี  ตั้งอยูเ่ลขท่ี  92 ถนนอสัสัมชญั  แขวงบางไผ ่ เขตบางแค  จงัหวดั
กรุงเทพมหานคร   สังกดั ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ  
จดัตั้งเม่ือ พ.ศ. 2504   ระดบัการศึกษาท่ีเปิดสอน ตั้งแต่ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดบัชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 6   ผูบ้ริหารคนแรก ภราดาอาร์ซีเนียว อานเกล อินฟานเต   ด ารงต าแหน่งเม่ือปี
การศึกษา 2504 จนถึงปีการศึกษา 2505  ผูบ้ริหารคนปัจจุบนั ภราดา ดร.วรียทุธ   บุญพราหมณ์  ด ารง
ต าแหน่งปีการศึกษา 2556  จนถึงปัจจุบนั 
                              
1.1 ข้อมูลนักเรียน (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 10 มิถุนายน 2557) 
 จ านวนนกัเรียนทั้งหมดในปีการศึกษา 2557  แยกเป็นระดบัชั้นดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          งานทะเบียน 
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ชาย หญงิ รวม พุทธ คริสต์ อื่น ๆ รวม ต ่ากว่า ป.ตรี ป.ตรี สูงกว่า ป.ตรี รวม

ผูอ้  ำนวยกำร 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 49 2

ผูช่้วยผูอ้  ำนวยกำร 5 3 8 6 2 0 8 0 2 6 8 48.75 19.75

หัวหน้ำแผนก 5 4 9 8 0 1 9 0 5 4 9 46.89 20.56

หัวหน้ำงำน 11 19 30 26 4 0 30 0 20 10 30 46.1 17.07

ครูผูส้อน 79 150 229 197 28 4 229 0 180 49 229 40.7 12.23

ครูสนับสนุนกำรสอน 4 17 21 15 5 1 21 0 20 1 21 46.29 15.58

บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 26 2

รวมครูไทย 105 194 299 253 40 6 299 0 228 71 299 46.29 14.53

ครูต่ำงชำติ 50 36 86 0 32 54 86 0 77 9 86 37.04 2.67

เจำ้หน้ำท่ี 19 35 54 49 4 1 54 8 44 2 54 32.57 2.96

พนักงำน 38 83 121 118 3 0 121 117 4 0 121 45.8 12.4

รวมต่างชาติ เจ้าหน้าท ีพนกังาน 107 154 261 167 39 55 261 125 125 11 261 38.47 6.01

รวมทั้งส้ิน 212 348 560 420 79 61 560 125 353 82 560 41.99 10.65

ประเภทของบุคลากร
เพศ ศาสนา ระดับการศึกษาสูงสุด อายุจริงโดย

เฉลีย่

อายุงานโดย

เฉลีย่

อเมริกนั 8 ฟิลิปปินส์ 35

องักฤษ 22 ไนจีเรีย 3

แอฟริกำใต้ 1 เคนยำ 1

ไอริช 3 อินเดีย 3

แคนำดำ 1 ปำกีสถำน 1

จีน 5 เนเธอร์แลนด์ 2

สวิสเซอร์แลนด์ 1

รวม 40 รวม 46

Native Speakers Non-Native Speakers

1.2  ข้อมูลครูและบุคลากร (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 10 มิถุนายน 2557) 
ในปีการศึกษา  2557 สถานศึกษามีขอ้มูลบุคลากรดงัน้ีคือ 

 

 

 

 

 

 

 

งานบุคคล 

 
บุคลากรต่างชาติ จ านวนรวม 86 คน แยกตามสัญชาติ ตามตารางต่อไปนี ้

แสดงจ านวนบุคลากรต่างชาติ ประจ าปีการศึกษา 2557 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

งานบุคคล 
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ช่ือ - นามสกลุ วุฒิการศึกษา จากสถาบัน ศาสนา อายุ บรรจุเมือ่ ต าแหน่ง/หน้าที่

ภราดา ดร.วีรยุทธ บญุพราหมณ์ ปริญญาเอก มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั คริสต์ 48 2/5/2550 ผูอ้  านวยการและอาจารยใ์หญ่

ภราดาอรุณ เมธเศรษฐ ปริญญาโท Indiana State University, 

USA

คริสต์ 70 18/5/2553 อธิการ และดูแลระดบัประถม

ภราดาสุนนัท ์โยธารักษ์ ปริญญาโท University of Wollongong คริสต์ 62 16/5/2554 ท่ีปรึกษา

มิสนฤมล  น้อยอ่ิม ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั พุทธ 54 3/5/2526 ผช.ผอ. ฝ่าย English Program

มาสเตอร์สมบติั  บญุสาพิพฒัน์ ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั พุทธ 52 28/7/2535 ผช.ผอ. ฝ่ายกิจการนกัเรียน

มิสวรนุช   รัตนจรัสโรจน์ ปริญญาโท ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร

พุทธ 51 18/1/2531 ผช.ผอ. ฝ่ายธุรการ-การเงิน

มาสเตอร์เศกศกัด์ิ  นิติวฒันานนท์ ปริญญาตรี ม. สุโขทยัธรรมาธิราช คริสต์ 53 1/5/2552 ผช.ผอ. ฝ่ายบริหารทัว่ไป

มาสเตอร์วิศิษฐ ์ ใจมัน่ ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั พุทธ 52 22/7/2535 ผช.ผอ. ฝ่ายอาคารสถานท่ี

มาสเตอร์สนัติ ศรีเครือแกว้ ปริญญาตรี ม.เกษตรศาสตร์ คริสต์ 42 27/8/2541 ผช.ผอ. ฝ่ายกิจการพิเศษ

มาสเตอร์ยุทธพงษ ์วงศเ์มืองสรรค์ ปริญญาโท ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร

พุทธ 39 29/11/2545 ผช.ผอ. ฝ่ายวิชาการ

มิสร่ืนจิต ใจมัน่ ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั พุทธ 47 12/12/2533 ผช.ผอ. ฝ่ายส านกัผูอ้  านวยการ

จ านวนผู้บริหาร และผู้ร่วมบริหาร  ปีการศึกษา 2557 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานบุคคล 

1.3 ข้อมูลทรัพยากรของสถานศึกษา 
ปัจจุบนัโรงเรียนมีเน้ือท่ี 80 ไร่ 27 ตารางวา มีอาคารเรียนท่ีทนัสมยัและอาคารประกอบรวม 

16 หลัง ห้องเรียน 142 ห้อง และห้องประกอบการต่าง ๆ อาทิ ศูนย์วิทยบริการ ห้องสมุดระดับ  
ประถมศึกษาและมธัยมศึกษา ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบติัการวิทยาศาสตร์ ห้องแนะแนว ห้อง
ไฟฟ้า หอ้งเรียนสีเขียว ศูนยด์นตรี ศูนยกี์ฬา ศูนยเ์ทคโนโลยีทางการศึกษา ศูนยอ์าหาร  นอกจากนั้น
ยงัมีสระวา่ยน ้ าขนาดมาตรฐานโอลิมปิก สนามกีฬา 8 ช่องวิ่ง สนามฟุตบอลขนาดมาตรฐาน สนาม
บาสเกตบอล สนามวอลเลยบ์อล ศูนยกี์ฬาในร่มและกลางแจง้ หอ้งจดักิจกรรม และแหล่งเรียนรู้ อาทิ 
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน สนามเด็กเล่น  สวนสัตว ์สวนสมุนไพร  การจดัท าปุ๋ยชีวภาพ  เรือน         
เพาะช า  ฯลฯ 
 
1.4 ข้อมูลงบประมาณของสถานศึกษา 
  เงินงบประมาณท่ีใช ้ปี  2557   เป็นเงิน  497,663,636  บาท 

- เงินงบประมาณ   497,663,636     บาท 
- เงินนอกงบประมาณ  - บาท    
- งบประมาณ/ทรัพยากรสนบัสนุนอ่ืนๆ        - 
ร้อยละของงบเงินเดือนต่องบประมาณท่ีไดรั้บ 25.50 
ร้อยละของรายจ่ายต่อรายรับ โดยเฉล่ียของสถานศึกษา  100.00 
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สถานที่ จ านวน น.ร. ระดับช้ัน

สวนสตัวดุ์สิต (เขำดินวนำ) 440 คน ป.1

ฟำร์มจระเขส้ำมพรำน  และพระรำชวงัสนำมจนัทร์ จ.นครปฐม 470 คน ป.2

ศูนยวิ์ทยำศำสตร์เพ่ือกำรศึกษำ ทอ้งฟ้ำจ ำลอง กรุงเทพมหำนคร 463 คน ป.3

พระท่ีนัง่อนันตสมำคม และสวนสตัวดุ์สิต (เขำดินวนำ) 471 คน ป.4

พิพิธภณัฑหุ่์นข้ีผ้ึง และตลำดน ้ำด ำเนินสะดวก จ.รำชบุรี 462 คน ป.5

พิพิธภณัฑท์หำรเรือและเมืองโบรำณ จ.สมทุรปรำกำร 518 คน ป.6

พระรำชวงับำงปะอิน  พระรำชวงัโบรำณ และตลำดโกง้โคง้ จ.พระนครศรีอยธุยำ 426 คน ม.1

วดัใหญ่ชัยมงคล วดัพนัญเชิงวรวิหำร และตนัแลนด ์จ.พระนครศรีอยธุยำ 441 คน ม.2

เดอะเวนเนเซีย หัวหิน  จ.เพชรบุรี  และตลำดน ้ำหัวหิน จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 472 คน ม.3

บึงฉวำกเฉลิมพระเกียรติ และตลำด 100 ปี สำมชุก จ.สุพรรณบุรี 454 คน ม.4

วดัถ ้ำเสือ  หอประวติัสมเดจ็พระญำณสงัวร สมเดจ็พระสงัฆรำช สกลมหำสงัฆปรินำยก

และสะพำนขำ้มแมน่ ้ำแคว จ.กำญจนบุรี

มลูนิธิชัยพฒันำ ดอนหอยหลอด อุทยำน ร.2 และตลำดน ้ำอมัพวำ  จ.สมทุรสงครำม 502 คน ม.6

Open House มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 200 คน ม.6

Open House มหำวิทยำลยักรุงเทพ 158 คน ม.6

ศึกษำดูงำน มหำวิทยำลยัอสัสมัชัญ 250 คน ม.6

ศึกษำดูงำน คณะแพทยศำสตร์ สำขำกำยวิภำค ศิริรำชพยำบำล 30 คน ม.4

ศึกษำดูงำน คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ 30 คน ม.4

ศึกษำดูงำน คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ 30 คน ม.4

ศึกษำดูงำน คณะศิลปศำสตร์ มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ 30 คน ม.4

ศึกษำดูงำน คณะรัฐศำสตร์ มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 30 คน ม.4

493 คน ม.5

1.5  ข้อมูลชุมชน 
จ านวนประชากรของโรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี  ตั้งอยู่ในเขตพื้นท่ีบางแค  ประกอบดว้ย 4 

แขวง ได้แก่ แขวงบางแค แขวงบางแคเหนือ  แขวงบางไผ่ และแขวงหลักสอง  มีพื้นท่ี 44,456  
ตารางกิโลเมตร  จ  านวนครัวเรือน 79,137 ครัวเรือน  มีประชากรประมาณ 191,961 คน โดยมี
ประชากรท่ีเป็นชาย 89,894  คน  เป็นหญิง  102,067 คน   

(อา้งถึง http://www.bangkok.go.th/bangkhae ขอ้มูล ณ 2 พฤศจิกายน 2557) 
 

1.6  ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน 

http://www.bangkok.go.th/bangkhae


รายงานการประเมินตนเอง ปีการศกึษา 2557 

5 
 

ห้องปฏิบัติกจิกรรม

ห้องวิทยำศำสตร์ 7 ห้อง

ห้องคอมพิวเตอร์ 8 ห้อง

ห้องกิจกรรมดนตรี 39 ห้อง

ห้องเซรำมิค 1 ห้อง

ห้องศิลปะ 5 ห้อง

ห้องเรียนไฟฟ้ำ 2 ห้อง

ห้องนำฏศิลป์ 1 ห้อง

ห้องเรียนภำษำ (Bell) 12 ห้อง

พื้นที่ปฏิบัติกจิกรรม / นันทนาการ 

สนำมฟุตบอล 2 สนำม

สนำมเดก็เล่น 2 สนำม

สนำมเปตอง 3 สนำม

สระวำ่ยน ้ำ 2 สระ

สนำมบำสเกตบอล 6 สนำม

สนำมแบดมินตนั 6 สนำม

สนำมเซปักตะกร้อ 6 สนำม

สนำมวอลเลยบ์อล 3 สนำม

สนำมเทนนิส 2 สนำม

ศูนย์การเรียนรู้พลังงาน ส่ิงแวดล้อมและเศรษฐกจิพอเพียง

แหล่งเรียนรู้ 21 สถำนี

 จ านวน 

1.7  แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
โรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรีไดจ้ดัท าแหล่งเรียนรู้ทั้งในหอ้งเรียน และนอกหอ้งเรียนเพื่อให ้

นกัเรียนหรือบุคลากรไดพ้ฒันาอยา่งเตม็ศกัยภาพอยา่งหลากหลาย ตลอดจนชุมชนไดใ้ชบ้ริการดงัน้ี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานอาคารสถานท่ี 
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สถานที่ วัตถุประสงค์ ส่ิงอ านวยความสะดวก

เกำ้อ้ีนัง่อลัลอยด ์8 ตวั

มำ้นัง่ปูน จ ำนวน 1 ชุด

สถำนท่ีพกัผอ่น ซุม้ท่ีนัง่ จ  ำนวน 8 ซุม้

สถำนท่ีออกก ำลงักำย เวทีกลำงแจง้  1 หลงั

แหล่งเรียนรู้ภำยนอกห้องเรียน โดม 1 หลงั

สถำนท่ีพกัผอ่น

สถำนท่ีออกก ำลงักำย

แหล่งเรียนรู้ภำยนอกห้องเรียน

สวนสมนุไพร แหล่งเรียนรู้ภำยนอกห้องเรียน

สถำนท่ีพกัผอ่น โตะ๊มำ้หิน จ ำนวน 4 ตวั

แหล่งเรียนรู้ภำยนอกห้องเรียน มำ้นัง่ปูน จ ำนวน 1 ชุด

สนำมเทนนิสและสนำม สถำนท่ีออกก ำลงักำย เกำ้อ้ีมำ้นัง่ จ  ำนวน 6 ตวั

บำสเกตบอล สถำนท่ีฝึกซอ้มกีฬำ เคร่ืองท ำน ้ำเยน็ จ  ำนวน 1 เคร่ือง

สนำมเปตอง สถำนท่ีออกก ำลงักำย ไฟฟ้ำส่องสวำ่ง จ  ำนวน 1 ชุด

กรงสตัวเ์ล้ียง

วงัมจัฉำ สถำนท่ีพกัผอ่น

สวนกำญจนำภิเษก

สวนสุขภำพ เคร่ืองออกก ำลงักำยกลำงแจง้ 29 ช้ิน

แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

งานอาคารสถานท่ี 
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1.8  ข้อมูลเกยีรติยศ  ช่ือเสียง และผลงาน/โครงการดีเด่นของสถานศึกษา 
ผลงานของสถาบัน ปีการศึกษา 2557 

ล าดบั ผลงาน จากหน่วยงาน ระดบัผลงาน 
1 ไดรั้บการคดัเลือกใหเ้ป็นสถานศึกษาดเีด่นด้าน

วฒันธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพืน้บ้าน ในระดบั 
ประถมศึกษาและมธัยมศึกษา ประจ าปี 2557 

กรมส่งเสริมวฒันธรรม เขต 

2 ผ่านการประเมินร้านอาหารต้นแบบมาตรฐานสากล ปี 
2557 ตามมาตรฐาน GMP in Mass Catering โครงการ 
“ครัวอาหารไทย กา้วไกลมาตรฐานสากล”  (World Class 
Food Safety Standard  Mass Catering) 

สถาบนัอาหาร 
 กระทรวงอุตสาหกรรม 

ประเทศ 

3 ไดรั้บการรับรองโครงการอาหารปลอดภัย (Food Safety) 
เป็นปีท่ี 4 

กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์
กระทรวงสาธารณสุข 

ทัว่ไป 

4 ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติเป็นโรงเรียนระดับเพชร ใน
โ ค ร ง ก า ร ต้ น แ บ บ ม า ต ร ฐ า น ต้ า น ย า เ ส พ ติ ด 
(Qualifications for Anti-Drug policy –QAD) 

ส านกังานอาสา  
สภากาชาดไทย 

ประเทศ 

5 ได้รับรางวัลสถานศึกษายอดเยี่ยมด้านการอนุรักษ์
พลังงานและส่ิงแวดล้อม ระดับ 5 ดาว(Energy Mind 
Award 2014)   ต่อเน่ืองเป็นคร้ังท่ี 2 

การไฟฟ้านครหลวง ประเทศ 

6 รางวลัการแข่งขนัทางวชิาการระดบันานาชาติ ประจ าปี 
2558 วชิาวทิยาศาสตร์ รอบเขต นกัเรียนโรงเรียน
อสัสมัชญัธนบุรี ไดรั้บรางวลั 10 เหรียญทอง 11 เหรียญ
เงิน 10 เหรียญทองแดง 

ส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

จงัหวดั 

7 ไดรั้บการจดัอนัดับเป็นสถาบนัลูกหนังขาสั้นยอดเยี่ยม 
อนัดบั 1 ของประเทศ 

หนงัสือพิมพส์ยามกีฬา ประเทศ 

8 ไดรั้บรางวลัดีเด่นสายสามญัศึกษาการประกวดธนาคาร 
โรงเรียนกิจกรรมส่งเสริมการออม ประจ าปี 2557  

ธนาคารออมสิน ทัว่ไป 

ได้รับรางวลัชนะเลศิ จากการแข่งขันฟุตบอล ในปีการศึกษา 2557  ดงันี ้
9 ชนะเลศิการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน  

“Thailand Priminister Cup” รอบประเทศไทย คร้ังท่ี 10 
ประจ าปี 2557    สร้างสถิติเขา้ชิง 3 รุ่น ชนะเลิศ 3 รุ่น  

กรมพลศึกษา ประเทศ 

10 ชนะเลศิฟุตบอล รุ่นอาย ุ 14 ปี เป็นตวัแทนเขต 10  
กรุงเทพมหานคร ไดรั้บรางวลัชนะเลิศรายการไพรมมิ์นิ
สเตอร์ คพั 2014  

กรมพลศึกษา ประเทศ 

งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 
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ผลงานของสถาบัน ปีการศึกษา 2557 
ล าดบั ผลงาน จากหน่วยงาน ระดบัผลงาน 

11 ชนะเลิศฟุตบอล รุ่นอายุ 14 ปี  และถ้วยคะแนนรวมกีฬา
นกัเรียนชิงถว้ยผูบ้ญัชาการทหารอากาศ 

กองทพัอากาศ ประเทศ 

12 ชนะเลศิ ฟุตบอล รุ่นอาย ุ15 ปี ในรายการแมนเชสเตอร์ 
ยไูนเตด็ พรีเมียร์ คพั 2014 รอบชิงแชมป์ประเทศไทย (เป็น
ตวัแทนประเทศไทยเขา้แข่งขนัในระดบัอาเซียนและตวัแทน
อาเซียนไปแข่งขนัท่ีประเทศองักฤษ) 

อาเซียน/สากล ประเทศ 

13 ชนะเลศิ  “แชมป์ “กฬีา 7 สี แชมเป้ียน คัพ 2014”  คร้ังท่ี 11 
เป็นทีมแรกท่ีควา้แชมป์รายการน้ี เป็นสมยัท่ี 3 ติดต่อกนั ใน
รอบ 11 ปี ท่ี 7 สี จดัแข่งขนั   

ไทยทีวสีีช่อง 7 ประเทศ 

14 แชมป์รายการฟุตบอลนักเรียนกรมพลศึกษา รุ่น 12 ปี รุ่น 16 
ปี  และรุ่น 18 ปี   ประเภท ก ปีการศึกษา 2557  ชิงถ้วย
พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ซ่ึงรุ่น 18 ปี เป็นแชมป์สมยัท่ี 3 ติดต่อกัน  เป็นสถิติ
โรงเรียนแรก ท่ีท าไดใ้นรอบ 50 ปีท่ีมีการจดัแข่งขนั 

กรมพลศึกษา ประเทศ 

15 ชนะเลิศการแข่งขนั ฟุตบอล PTT Group Cup Champions 
จงัหวดัระยอง รุ่นอาย ุ12 ปี 

การปิโตรเลียมแห่ง
ประเทศไทย (ป.ต.ท.) 

ประเทศ 

16 ชนะเลิศฟุตบอล  รายการ "มิราเคิล ออฟ ไลฟ์ เออาร์เอส ยู-
13 แชมเป้ียนส์ลีก 2014-2015" 

 

มูลนิธิมิราเคิล ออฟ 
ไลฟ์ ในทูลกระหม่อม

หญิงอุบลรัตน               
ราชกญัญา สิริวฒันา
พรรณวดี ร่วมกบั 
สมาคมฟตุบอลแห่ง

ประเทศไทย 

ประเทศ 

ได้รับรางวลัชนะเลศิจากการแข่งขันบาสเกตบอลรายการต่าง ๆ ตลอดปีการศึกษา  2557 ดงันี ้
17 ชนะเลิศ จากการแข่งขันบาสเกตบอล    รุ่นอายุ 15 ปี ใน

รายการบา้นโป่งคพั ประจ าปี 2557 
เทศบาลต าบล             
บา้นโป่ง 

ภูมิภาค 

18 ชนะเลิศการแข่งขันบาสเกตบอล กีฬานักเรียนชิงถ้วยผู้
บัญชาการทหารอากาศ  รุ่นอาย ุ14 ปี   

กองทพัอากาศ ประเทศ 

19 ชนะเลิศ การแข่งขนับาสเกตบอลนกัเรียนกรมพลศึกษา รุ่น
อาย ุ14 ปี 

กรมพลศึกษา ประเทศ 

งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 
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ผลงานของสถาบัน ปีการศึกษา 2557 
ล าดบั ผลงาน จากหน่วยงาน ระดบัผลงาน 
20 ชนะเลิศ ทีมบาสเกตบอลโรงเรียนอสัสัมชัญธนบุรี รุ่นอาย ุ

14 ปี  เป็นแชมป์ระดบัประเทศ รายการ โฟรโมสตไ์ทยแลนด ์
คพั 2014  ชิงถว้ยประทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช
กญัญา สิริวฒันาพรรณวดี 

บริษทัโฟร์โมสต์
ประเทศไทย 

ประเทศ 

21  แชม ป์ ร า ยก ารสปอน เซอ ร์ ชิ ง แชม ป์ประ เทศ ไทย 
SPONSORS THAILAND CHAMPIONSHIP 2014 
รุ่นอายุ  15 ปี และรุ่น 18 ปี ครองถว้ยพระราชทานสมเด็จ
พระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ 2 สมยัติดต่อกนั  

สพฐ ร่วมกบั บริษทั
สปอนเซอร์ไทย
แลนด ์จ ากดั 

ประเทศ 

22 ชนะเลิศการแข่งขันบาสเกตบอลระดับมัธยมศึกษา รุ่น18 ปี 
รายการ Sunvo championship 2014 ครองแชมป์2 สมยั
ติดต่อกนั 

เคร่ืองด่ืมซนัโว 
 

ภูมิภาค 

23 ชนะเลิศการแข่งขันบาสเกตบอลรายการ การกีฬาแห่ง
ประเทศไทย รุ่นอาย ุ17 ปี 

การกีฬาแห่งประเทศ
ไทย 

ประเทศ 

24 ชนะเลศิบาสเกตบอลรายการ จนัดีคพั จ.นครศรีธรรมราช เทศบาลต าบลจนัดี ภูมิภาค 
งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 
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การท าความร่วมมือระหว่างโรงเรียนอสัสัมชัญธนบุรีกบัหน่วยงานภายนอก 
Memorandum of Understanding (MoU) 

ประจ าปีการศึกษา 2557 
     
  ในปีการศึกษา 2557  โรงเรียนได้ด าเนินการกบัหน่วยงานภายนอกทั้งในและต่างประเทศ  

ดงัน้ี 
1. ร่วมมือกบั Oak Hill School และ University of Oregon, USA  เพื่อแลกเปล่ียนครู  

และนกัเรียน English Program (2554) ต่อเน่ือง 
2. ร่วมมือดา้นการพฒันานกักีฬาบาสเกตบอลโครงการพิเศษ กบัสโมสรบาสเกตบอล 

ไฮเทค   โดยไดเ้ปิดรับนกักีฬาบาสเกตบอลโครงการพิเศษ (2555) ต่อเน่ือง 
3. ร่วมมือกบัโรงพยาบาลวชิยัเวชอินเตอร์เนชัน่แนล โครงการส่งเสริมสุขภาพ กีฬา และ 

การออกก าลงักายเพื่อความเป็นเลิศ  (2555) ต่อเน่ือง 
4. ร่วมมือกบัคณะดุริยางคศาสตร์มหาวทิยาลยัศิลปากร เพื่อโครงการส่งเสริมและพฒันา 

ศกัยภาพนกัเรียน ท่ีมีความสามารถพิเศษดา้นดนตรี (2555) ต่อเน่ือง 
5. ร่วมมือดา้นพลงังานทดแทน ในโครงการพฒันาเทคโนโลยพีลงังานทดแทนเกษตร  

ชลประทาน-อาหารและส่ิงแวดล้อมศูนยป์ฏิบติัการวิศวกรรมพลงังานและส่ิงแวดล้อมก าแพงแสน 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ (2555) ต่อเน่ือง 

6. ร่วมมือกบัสโมสรเมืองทองยไูนเตด็ เพื่อพฒันานกักีฬาฟุตบอลโครงการพิเศษ  (2555)  
ต่อเน่ือง 

7. ขอ้ตกลงความร่วมมือทางวชิาการ โครงการความร่วมมือทางวชิาการ ดา้นวทิยาศาสตร์   
กบัคณะวทิยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (2556) ต่อเน่ือง 

8. ขอ้ตกลงความร่วมมือในการจดัตั้งศูนยพ์ฒันาอจัฉริยภาพทางวทิยาศาสตร์ และ 
คณิตศาสตร์ ระดบัประถมศึกษาสถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท)  (2556) 
ต่อเน่ือง 

9. ร่วมมือทางวชิาการเพื่อพฒันางานการสอนภาษาจีน กบัมหาวทิยาลยัครุศาสตร์กวา่งซี    
 เมืองกุย้หลิน  และวิทยาลยัฉายจิง   เมืองหนานหนิง   มณฑลกว่างซี  ประเทศจีน เพื่อแลกเปล่ียน
ครูผูส้อน  จดักิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพฒันานักเรียน และแลกเปล่ียนวฒันธรรมระหว่างกนั 
(2557)  
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ผลงานครูทีไ่ด้รับรางวัลและได้รับการยกย่องจากหน่วยงานภายนอก 

ล าดบั ช่ือครู รางวลั/ผลงาน 
สถาบัน/องค์กร/

หน่วยงาน 
ระดบัผลงาน 

1 
 

มาสเตอร์สนัติ  ศรีเครือแกว้  รางวลั "ธนบุรี ศรี
นพมาศ" เป็นบุคคล
ผูส้ร้างสรรคผ์ลงาน
ดา้นการอนุรักษ ์
ส่งเสริม เผยแพร่ 
และสืบสาน

ศิลปวฒันธรรม 

ส านกัศิลปะและ
วฒันธรรม มหาวทิยาลยั

ราชภฏัธนบุรี 

ทัว่ไป 

2 
3 
4 
5 

มาสเตอร์วลัลภ  นกพ่ึงพุม่ 
มิสป่ินแกว้  ทรัพยส์นอง 
มิสวรีวรรณ  สุขสบาย 
มิสรัชนี   นนัทะวรการ 

รางวลัคุรุสดุดี ส านกังานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

(สช) 

ทัว่ไป 

6 มิสวรีวรรณ  สุขสบาย รางวลัครูดีเด่น 
ประเภทครูผูส้อน
ระดบัช่วงชั้นท่ี 1 

สมาพนัธ์สมาคม
ผูป้กครองและครู

โรงเรียนในเครือมูลนิธิ
คณะเซนตค์าเบรียลแห่ง

ประเทศไย 

มูลนิธิฯ 

7 มิสปิยะฉตัร  จนัทร์สุวรรณ รางวลัชมเชย 
ประเภท 

ครูผูส้อนระดบัช่วง
ชั้นท่ี 2 

สมาพนัธ์สมาคม
ผูป้กครองและครู

โรงเรียนในเครือมูลนิธิ
คณะเซนตค์าเบรียลแห่ง

ประเทศไย 

มูลนิธิฯ 

8 มาสเตอร์อรรถพร  เลิศมาลยัภรณ์  
 

เป็นตวัแทนประเทศ
ไทย 

แข่งขนักีฬาบาสเกตบอล
อาเซียนลีค 2014 
รายการ Asean 

Basketball League 2014 
และรายการเอเช่ียนบีช
เกมส์ 2014 โดยประเทศ
ไทยเป็นเจา้ภาพจดัการ
แข่งขนัท่ีจงัหวดัภูเก็ต 

อาเซ่ียน 
 
 

ประเทศ 
 

9 มาสเตอร์ภทัรพล  ดว้งคงมนศรี The Third Prize in the 
Clarinet Open Division 
Competition 

National University 
of Singapore 

International 
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ผลงานครูทีไ่ด้รับรางวัลและได้รับการยกย่องจากหน่วยงานภายนอก 

ล าดบั ช่ือครู รางวลั/ผลงาน 
สถาบัน/องค์กร/
หน่วยงาน 

ระดบัผลงาน 

10 มาสเตอร์สราวธุ   เก้ือกลู เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
ชั้นท่ี 4 จตุตถดิเรก
คุณาภรณ์ (จ.ภ.) 

กระทรวงศึกษาธิการ ประเทศ 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

มาสเตอร์วนัชาติ  บ ารุงภกัดี 
มิสกตญัญู   นนัทิวฒันโภคิน 
มาสเตอร์เนติ   สูนยะไกร 
มิสรุ่งนภา   ปรุงเมืองงาม 
มิสธญัณภทัร์    ตรีเมต 
มิสนฐัถการณ์   โกกิวลิารัตน์ 
มิสณฎัฐารัชต ์  สุล านาจ 
มิสสุภา   ปานรักษา 
มาสเตอร์วนัชยั  จิรคุปการ 
มิสวาสนา  จิตรมณี 
มาสเตอร์ธนพตั  สุล านาจ 
มิสโสมพร  วงษพ์รหม 
มิสวลิาวรรณ  ผลสุทธ์ิ 
มิสชุติญา  กลุกววีฒิุ 
มิสอติวณัย ์ ช่ืนชอบศกัด์ิโชติ 
มาสเตอร์ณฏัฐพชัร์  อยูอิ่นทร์ 
มิสหสัดี  วรีะเสรี 
มิสกรรณิการ์  พลูทรัพย ์
มิสดารุณี  เช้ือทอง 
มิสณฐักฤตา  ทองใจ 
มิสศิริวมิล  จาดทอง 

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
ชั้นท่ี 5 เบญจมดิเรก
คุณาภรณ์ (บ.ภ) 

 

กระทรวงศึกษาธิการ ประเทศ 

32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 

มิสศิริลกัษณ์  วโิรจนะ      
มิสชุติภา  โคตรสมบติั     
มิสณฐัหทยั  สตัยว์นิิจ      
มิสกรรณิการ์  แสงเดือน 
มิสศิรินทิพย ์ เง่อสวสัด์ิ      
มิสเยาวลกัษณ์  สิงห์สุวรรณ    
มาสเตอร์เฉลิมพล  เอ่ียมวฒัน์   
มิสสุทธิกานต ์ อุปพงษ ์  

หน่ึงแสนครูดี คุรุสภา ประเทศ 
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ผลงานครูทีไ่ด้รับรางวัลและได้รับการยกย่องจากหน่วยงานภายนอก 

ล าดบั ช่ือครู รางวลั/ผลงาน 
สถาบัน/องค์กร/

หน่วยงาน 
ระดบัผลงาน 

40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 

มาสเตอร์เวชไชยยนัต ์  จตุรัส  
มิสมรกต    ณ ตะกัว่ทุ่ง 
มิสขนิษฐา    สิงหเพช็ร 
มิสสมศรี   อินทรโชติ   
มิสหิรัญญา  กลีบกมล 
มาสเตอร์บรรจง   โสตถิวรนนัท ์  
มิสจารุรัศม ์   ฉ ่าจิตร 

หน่ึงแสนครูดี คุรุสภา ประเทศ 

47 
48 
 
 

 

มาสเตอร์วศิิษฐ ์    ใจมัน่ 
มาสเตอร์บุญสร้าง  อิศรเสนา ณ อยธุยา 

บุคลากรดีเด่นดา้น
การอนุรักษพ์ลงังาน
และส่ิงแวดลอ้ม  
โครงการ Energy 

Mind Award-2014 

การไฟฟ้านครหลวง ประเทศ 

49 มาสเตอร์สุทธิกิตต์ิ    ธิติวรนนัท ์ ไดรั้บรางวลั
ระดบัประเทศ ในการ

ส่งผลงานเขา้
ประกวดโครงการ
วชิาการ Partners in 
Learning Thailand 

Forum 2015 กิจกรรม 
“Thailand Innovative 
Teachers Leadership 

Awards 2015”    
ผา่นระบบออนไลน ์

ส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ร่วมกบับริษทั
ไมโครซอฟท ์ 

(ประเทศไทย) จ ากดั 

ประเทศ 

50 มาสเตอร์เนติ สูนยะไกร ผูฝึ้กสอนดีเด่น 
ฟตุบอลรายการ
เยาวชนอาย ุ15 ปี 
แมนเชสเตอร์ 

ยไูนเตด็ พรีเมียร์ คพั 
2014 รอบอาเซียน 

บริษทั ไนก้ี (ประเทศ
ไทย) จ ากดั 

อาเซียน 
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ผลงานครูทีไ่ด้รับรางวัลและได้รับการยกย่องจากหน่วยงานภายนอก 

ล าดบั ช่ือครู รางวลั/ผลงาน 
สถาบัน/องค์กร/

หน่วยงาน 
ระดบัผลงาน 

51 มาสเตอร์ธร สรภูมิ 
 

-ผูฝึ้กสอนดีเด่น 
ฟตุบอลรายการ
นกัเรียน 7 คน ชิง

แชมป์ 7 สี รุ่นอาย ุ18 
ปี รุ่น 18 ปี ก 

-ผูฝึ้กสอนดีเด่น 
ฟตุบอลรายการ
นกัเรียนกรมพล
ศึกษา รุ่น 18 ปี ก 

-สตาฟโคช้ทีมชาติ
ฟตุบอลนกัเรียนไทย 

รุ่น 18 ปี 

สถานีโทรทศัน์สี
กองทพับกช่อง 7 

 
 
 

กรมพลศึกษา 
 

 
 

กรมพลศึกษา 

ประเทศ 
 
 
 
 

ประเทศ 
 
 
 

ประเทศ 

52 มาสเตอร์อรรถพร  เลิศมาลยัภรณ์ 
 

ผูฝึ้กสอนยอดเยีย่ม 
รายการบาสเกตบอล 

SPONSORS 
THAILAND 

CHAMPIONSHIP 
2014 รุ่นอาย ุ15 ปี 

สพฐ. และบริษทั 
สปอนเซอร์  

(ประเทศไทย) จ ากดั 

ภูมิภาค 

53 มาสเตอร์โสภณ พินิจพชัรเลิศ 
 

สตาฟโคช้ทีมชาติ  
บาสเกตบอลนกัเรียน

ไทย รุ่น 18 ปี 

กรมพลศึกษา อาเซียน 

งานบุคคล 
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ผลงานครูทีเ่ป็นวทิยากรทั้งภายในและภายนอก ปีการศึกษา 2557 

ล าดบั ช่ือ-สกลุ รายการ 
สถาบัน//องค์กร/

หน่วยงาน 
1 ม.นที กล่ินสุคนธ์ -เป็นคณะกรรมการตดัสินกีฬาปีนหนา้ผา 

รายการกีฬามหาวทิยาลยัแห่งประเทศไทย 
คร้ังท่ี 42 “นนทรีเกมส์” 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
วทิยาเขตก าแพงแสน 

2 ม.จรัญ  นอ้ยอ่ิม -เป็นผูจ้ดักิจกรรม Rally 
 
 
 
 
-เป็นวทิยากรอบรมระบบการประกนั
คุณภาพภายใน 
-เป็นวทิยากรอบรมการทดสอบสมรรถภาพ
นกัเรียน 
-เป็นวทิยากรอบรมการตรวจมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาในปีการศึกษา 2557  

-โรงเรียนอสัสมัชญัศรี
ราชา 
-โรงเรียนเซนตห์ลุยส์ 
ฉะเชิงเทรา 
-ศาลปกครอง จ.เพชรบุรี 
-โรงเรียนอสัสมัชญัธนบุรี 
 
-โรงเรียนราชวนิิตบางแค
ปานข า 
-โรงเรียนอสัสมัชญัธนบุรี 

3 
4 
5 
6 
7 

ม.ผดุงศกัด์ิ    แสงสวงค ์
ม.ฐิติวชัร์    เช้ือสาย 
ม.ธรรมนูญ  เป้าทอง 
ม.กิตติ    โฆษะธรรมกลู 
มิสทิพวรรณ  วงศเ์วยีน 

เป็นวทิยากรอบรมการใชง้านโปรแกรม 
ต่าง ๆ ใหก้บับุคลากร  ไดแ้ก่ 
-การใช ้Google Calendar และ Google 
Drive 
-การใช ้Adobe Photoshop CS5 
-การใช ้Adobe Muse CC เบ้ืองตน้ 
-การใช ้Software Smart Notebook 11 
ร่วมกบั จอ Smart Board   
- SWIS และ E-office 
-การใช ้E-Learning ดว้ย Quipper School 
-การใช ้Tablet 
-การดาวน์โหลดและแปลงไฟลจ์าก 
Youtube 
-การตรวจเช็คและก าจดัไวรัสเบ้ืองตน้ 

บุคลากร 
โรงเรียนอสัสมัชญัธนบุรี 

จ านวน  352 คน 

8 
9 
10 

ม.ศุภเลิศ  ขวญัมีชยัชนะ 
ม.ศาลสิทธ์ิ  นพอมรบดี 
ม.ชวนิทร์  โรยอุตระ 
 

การอบรมการออกก าลงักาย โครงการ " 
สุขภาพดี ชีวติดี งานดี " 

โรงเรียนอสัสมัชญัธนบุรี 
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ผลงานครูทีเ่ป็นวทิยากรทั้งภายในและภายนอก 

ล าดบั ช่ือ-สกลุ รายการ 
สถาบัน//องค์กร/

หน่วยงาน 
11 มิสนฤมล  นอ้ยอ่ิม การตรวจมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 

ปีการศึกษา 2557 
โรงเรียนอสัสมัชญัธนบุรี 

12 
13 

 
14 

มิสอจัฉรา  จนัหา 
มิสเดือนรัศม ์  นิติวฒันา
นนท ์
มิสศมานนัท ์  รัฐธนะรัชต ์

วทิยากรอบรม หลกัการสร้างเคร่ืองวดั 
และประเมินผลนกัเรียนอยา่งมีคุณภาพ  

 

โรงเรียนอสัสมัชญัธนบุรี 

15 
16 

มิสทิพวรรณ  วงศเ์วยีน 
ม.ฐิติวชัร์    เช้ือสาย 

อบรมการใช ้tablet ครู ป.3 โรงเรียนอสัสมัชญัธนบุรี 

17 ม.ชวนิทร์  โรยอุตระ ชีวตินกัศึกษาฝึกงาน 
สายวทิยาศาสตร์การกีฬา 

มหาวทิยาลยัมหิดล 

18 มิสปิยธิดา  สินทว ี HR Professional มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 
19 ม.ยทุธพงษ ์ วงศเ์มืองสรรค ์ ยทุธศาสตร์การจดัการเรียนการสอน โรงเรียนอสัสมัชญัธนบุรี 
20 ม.สมบติั  บุญสาพิพฒัน์   แนวทางการดูแลนกัเรียน โรงเรียนอสัสมัชญัธนบุรี 
21 มิสวรนุช  รัตนจรัสโรจน์ เป็นคณะกรรมการตรวจสอบผลการ

ด าเนินงานดา้นการเงินของโรงเรียนในเครือ
มูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย 

มูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียล       
แห่งประเทศไทย 

22 Ms. Toni Scott -Planning and assessing with learning 
outcomes in mind 
-Lesson planning- raising awareness of 
appropriate lesson aims 
-Providing feedback and correction 
techniques 
-Articulation-individual sounds and word 
stress 
-Developing writing skills in primary 
learners 
-Approaches to Texts for the primary 
teacher-Ways with Texts-reading 
-Managing mixed ability classes 
- They Just won’t Speak! Encouraging 
teens to speak 
-Drama ideas 
One to One feedback on lesson  

Bell/ Assumption College 
Thonburi 
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ผลงานครูทีเ่ป็นวทิยากรทั้งภายในและภายนอก 

ล าดบั ช่ือ-สกลุ รายการ 
สถาบัน//องค์กร/

หน่วยงาน 
23 
24 
25 

มาสเตอร์ธร สอระภูมิ 
มาสเตอร์เนติ สูนยะไกร 
มาสเตอร์สาธิต วโิรจนะ 

Chang Soccer School ภาคเหนือ/ภาคใต/้
ภาคอีสาน/ภาคกลาง 

โรงเรียนอสัสมัชญัธนบุรี 
ร่วมกบั บริษทั ไทยเบฟ
เวอเรจ จ ากดั (มหาชน) 

งานบุคคล 
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ผลงานนักเรียนระดับสากล  ปีการศึกษา 2557 
ช่ือ-สกลุ ด้าน/ประเภท ระดบัผลงาน 

ด.ช.กญัจน์พิสิษฐ ์ สินไพศาลทรัพย ์(21223,ม.1/3)  วชิาการ/  
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 1  
จากการแข่งขนั World Robot 
Olympic 2014 รอบชิงแชมป์

ประเทศไทย และไดเ้ป็นตวัแทน
ประเทศไทยไปแข่งขนั World 

Robot Olympic 2014 ท่ีประเทศ
รัสเซีย ไดร้างวลัรองชนะเลิศ 

ด.ช.ธชัพนัธ์ุ  เสริมศรีสุวรรณ (21770,ป.6/1) 
ด.ช.อนาวลิ  บุญสวา่ง (21781,ป.6/1) 
ด.ช. วริศ  ลภันะฐิติ (21862,ป.6/1) 
ด.ช.ณภทัร  ด าแกว้ (22167,ป.6/1) 
ด.ช. ภคัพล  อศัวอาศุ (21745,ป.6/2) 
ด.ช.นนทพทัธ์  สีมาเงิน (22094,ป.6/2) 
ด.ช.ณฐัชานนัท ์ วงัววิฒัน์เดชา (21779,ป.6/3) 
ด.ช.ณฐันนท ์ เรืองรัตนเมธี (19782,ป.6/3) 
ด.ญ.อรจิรา ตีรณธนากลุ (21776,ป.6/4) 
ด.ช.อธิพชัร์  วราสินกลุภทัร์ (21898,ป.6/4) 
ด.ญ.วมิพว์ภิา  อมรปฏิเวธ (21950,ป.6/5) 
ด.ญ.พิมพรั์ตน์  ธีรวชิยางกรู (24377,ป.6/5) 

วชิาการ/ ภาษาองักฤษ 
 

สอบขอ้สอบมาตรฐาน
มหาวทิยาลยั เคมบริดจ ์ได้

คะแนนระดบั  ดมีาก 

ด.ญ.วรสุดา  อรรถวรเดช (23160,ม.3B) วชิาการ / 
 กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

ได้รับคดัเลอืกเป็นตวัแทนทมีชาติ
ไทย เขา้แขง่ขนัหมากรุกสากล 
รายการ Chss Olympiad ณ ประ 
เทศนอร์เวย ์ ได้รับรางวลัเหรียญ
ทอง เป็นเหรียญประวตัศิาสตร์
เหรียญแรกของประเทศไทย 

น.ส.ปริยชนก สุขกณัหา (27139,ม.3/8) กีฬา/ 
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

ได้รับคดัเลอืกเป็นตวัแทนเยาวชน
ไทย เขา้ร่วมพิธีเปิดเอเช่ียนเกมส์ 

1ใน5 คน ในโครงการ PTT 
Inspiration ปี 3 เขา้ร่วมพิธีเปิด

การแข่งขนัเอเช่ียนเกมส์ 
ท่ีอินชอน ประเทศเกาหลีใต ้
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ผลงานนักเรียนระดับสากล  ปีการศึกษา 2557 
ช่ือ-สกลุ  ด้าน/ประเภท ระดบัผลงาน 

ด.ญ.สลกัทิพย ์ อุ่นเมือง (27141,ป.3/8) 
 

กีฬาเทนนิส แชมป์เทนนิสเยาวชนนานาชาต ิ  
KETF International Junior 

Championship#2014 คร้ังท่ี 1 
และคร้ังท่ี 2 ทั้งประเภทหญิงเด่ียว 
และหญิงคู่  รุ่นอายไุม่เกิน 10 ปี  
ท่ี Yanggu ประเทศเกาหลี 

รางวลัชนะเลศิ จากการแข่งขนั
เทนนิส ประเภทหญิงเด่ียว  
รุ่นอายไุม่เกิน 10 ปี และรอง

ชนะเลิศหญิงคู่ รุ่นอายไุม่เกิน 10 
ปี รายการ Babolat Guangdong 

International Junior 
Championship 2014 Week 1  
ณ กวางโจว ประเทศจีน 
แชมป์ แกรนด์SINGHA 

GRAND SLAM 
EXPERIENCE U-12  ไดสิ้ทธ์ิ

เขา้ร่วมแคม้ป์ "SINGHA 
GRAND SLAM EXPERIENCE" 

ท่ีออสเตรเลียนโอเพน่ 2016 
ด.ช.ศิวณฏัฐ ์  อุย้ตยะกลุ (26734,ป.4/8) กีฬาเทนนิส แชมป์เทนนิสเยาวชนนานาชาต ิ

KETF International Junior 
Championship#2014 คร้ังท่ี 2 
ประเภทชายเด่ียว และชายคู่ รุ่น
อายไุม่เกิน 10 ปี ท่ี Yanggu 

ประเทศเกาหลี 
รองชนะเลศิอนัดบั 2 จากการ

แข่งขนัเทนนิส ประเภทชายคู่ รุ่น
อายไุม่เกิน 10 ปี รายการ Babolat 
Guangdong International Junior 
Championship 2014 Week 1 ณ 

กวางโจว ประเทศจีน 
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ผลงานนักเรียนระดับสากล  ปีการศึกษา 2557 
ช่ือ-สกลุ  ด้าน/ประเภท ระดบัผลงาน 

  แชมป์ แกรนด์SINGHA 
GRAND SLAM 

EXPERIENCE U-12  ไดสิ้ทธ์ิ
เขา้ร่วมแคม้ป์ "SINGHA 

GRAND SLAM EXPERIENCE" 
ท่ีออสเตรเลียนโอเพน่ 2016 

นายพงศภคั เกิดลาภี (27137,ม.4/8) 
 
 

กีฬาเทนนิส ผ่านการคดัเลอืกนกัเทนนิส
เยาวชนทมีชาต ิและตวัแทน

โรงเรียนอสัสมัชญัธนบุรีเขา้ร่วม
การแข่งขนักีฬานกัเรียนอาเซียน 

ท่ีประเทศฟิลิปปินส์ 
นายกิติรัตน ์เกิดลาภี (27138,ม.3/8)  กีฬาเทนนิส รางวลัชนะเลศิ จากการแข่งขนั

เทนนิสรายการ SINGHA 
Grandslam Experience  

และเป็นตวัแทนเยาวชนไทย  
เขา้ร่วมเทนนิสแคมป์ 
ท่ีประเทศออสเตรเลีย 

นายพงศภคั เกิดลาภี (27137,ม.4/8) กีฬาเทนนิส รางวลั 2 เหรียญทอง ในประเภท
ทีมชาย และประเภทคู่ผสม ใน
การแข่งขนัเทนนิสรายการ 

ASEAN School Games 2014 
ด.ญ.ธนิดา  ม่วงมี (24654 ,ป.3/3) 
ด.ญ.รินรดา  บุญลือลกัษณ์ (22165,ป.6/5) 
ด.ช.ภูริวฒัน์  ฟลอเรส(23936,ป.4/2) 
ด.ญ.วรัทยา  เช่ียวชาญโชคชยั (23804,ป.4/2) 
ด.ญ.รินรดา  บุญลือลกัษณ์ (22165,ป.6/5) 
ด.ช.ภูกิจ  ธนกรภทัรพงศ ์(24053,ป.4/5) 
ด.ช.กิตติธชั  ไกรวฒิุวงศ ์(24480,ม.4/8) 
ด.ช.ปัณณวชิญ ์ เฉลิมเลิศปัญญา (25034,ป.3/2) 

กีฬาสแตค็ รางวลั  6 เหรียญทอง 6 เหรียญ
เงนิ  และ 8 เหรียญทองแดง การ
แข่งขนักีฬาสแตค็ชิงแชมป์โลก 

ณ สาธารณรัฐเกาหลีใต ้

ด.ช.ปัณณวชิญ ์เฉลิมเลิศปัญญา (25034,ป.4/2) กีฬาแสตค็ รางวลั 5 เหรียญทอง 1 เหรียญ
ทองแดง  การแข่งขนัแสตค็ชิง
แชมป์โลก (World Sport 

Stacking Championship-2015)  
ณ ประเทศคานาดา 
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ผลงานนักเรียนระดับสากล  ปีการศึกษา 2557 
ช่ือ-สกลุ  ด้าน/ประเภท ระดบัผลงาน 

ด.ช.อภิมุข  เยน็ประโค (26033,ม.1/8) กีฬา/ฟตุบอล นักกฬีาทมีชาตฟิตุบอลนกัเรียน
ไทยรุ่น 12 ปี รายการไชตะมะ 

คพั ( ประเทศญ่ีปุ่น ) 
ด.ช.กิตติพงษ ์แสนสนิท (24491,ม.5/6) 
 

กีฬา/ฟตุบอล นักฟุตบอลยอดเยีย่มรายการ
เยาวชนอาย ุ15 ปี แมนเชสเตอร์ 
ยไูนเตด็ พรีเมียร์ คพั 2014  

รอบอาเซียน 
ด.ช.อานนท ์ประสงคพ์ร (26308,ม.5/6) 
ด.ช.หสัวรรษ นพเนตร (22591,ม.4/8) 
 

กีฬา/ฟตุบอล ดาวยงิสูงสุดรายการเยาวชนอาย ุ
15 ปี แมนเชสเตอร์ ยไูนเตด็ 
พรีเมียร์ คพั 2014 รอบอาเซียน 

 

งานประชาสัมพันธ์ 
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ผลงานนักเรียนระดับประเทศ ปีการศึกษา 2557 
ช่ือ-สกลุ  ด้าน/ประเภท ระดบัผลงาน 

ด.ญ.วรสุดา  อรรถวรเดช (23160,ม.3B) วชิาการ/ 
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

รางวลัชนะเลศิ จากนายกิตติรัตน์        
ณ ระนอง นายกสมาคมหมากรุกสากล
แห่งประเทศไทย ในการแข่งขนัหมาก

รุกชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 
ด.ช.รชต ประกายรุ้งทอง (22594,ป. 6/2)  
ด.ช.บุริศร์ หงส์ประภศัร (21866,ป.6/2) 
ด.ช.ณฐันนท ์เรืองรัตนเมธี (21947,ป.6/3) 

วชิาการ/วทิยาศาสตร์ 
 

รางวลัชมเชยระดบัประถมตอนปลาย 
จากการแข่งขนัวทิยาศาสตร์ 
เพชรยอดมงกฎุ คร้ังท่ี 11 

นายจิรภทัร อศัวชยัพร (18339,ม.6/4)  
นายกฤษดา สุนทรวฒิุไกร (18207, ม.6/1)  
นายวศิรุจน์ ต.รุ่งเรือง (18150,ม.6/1) 
ด.ช. ธชัพนัธ์ุ เสริมศรีสุวรรณ (21770, ป.6/1)  
ด.ช.ธนดล อ่ิมยิม้ (22085,ป.6/1) 

วชิาการ/คณิตศาสตร์ ผ่านเกณฑ์การสอบ จากการแข่งขนั
คณิตศาสตร์เพชรยอดมงกฎุ  

คร้ังท่ี 17  

ด.ช.ปุณณวชิ  ธุวจิตต ์(22654,ป.5B)  วชิาการ/ภาษาองักฤษ รางวลัชมเชยระดบัประถมศึกษาตอน
ปลาย จากการแข่งขนัภาษาองักฤษ

เพชรยอดมงกฎุ คร้ังท่ี 9 
นายพงศพ์ีระ สุขเกษม (20723,ม.5/3)  
 

วชิาการ/ภาษาองักฤษ รางวลัชมเชยระดบัมธัยมศึกษาตอน
ปลาย จากการแข่งขนัภาษาองักฤษ

เพชรยอดมงกฎุ คร้ังท่ี 9 
เหรียญทอง การแข่งขนัวชิาการ

นานาชาติ ระดบัเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
โครงการพฒันาคุณภาพ 

การเรียนรู้สากล 
ด.ช.กษิด์ิเดช ฉายแกว้โปร่ง (19945,ม.3/6) 
ด.ช.ภีมวจัฒ ์ล้ิมโพธ์ิแดน (27023,ม.3/6)  
ด.ช.กมัชยั ตั้งวรางกรู (25158,ม.3/3) 

วชิาการ/ศิลปะ รางวลัเหรียญทอง จากการแข่งขนั
ประติมากรรมลอยตวั ประเภททีม 3 
คน ไดเ้ป็นตวัแทนเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
เพ่ือเขา้แข่งขนัในระดบัภาคกลาง  
และภาคตะวนัออก  ในรายการงาน

ศิลปหตัถกรรมนกัเรียน  
คร้ังท่ี 64  

น.ส.อมลรดา อิทธาถิวธุ (23450,ม.5/6) 
 

วชิาการ/ศิลปะ รางวลัเหรียญเงนิ จากการแขง่ขนัเขียน
ภาพไทยสีเอกรงค ์ในรายการงาน

ศิลปหตัถกรรมนกัเรียน  
คร้ังท่ี 64  
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ผลงานนักเรียนระดับประเทศ ปีการศึกษา 2557 
ช่ือ-สกลุ  ด้าน/ประเภท ระดบัผลงาน 

น.ส.อญัมณี   หล่อประสงคสุ์ข (23466,ม.5/8) 
 

วชิาการ/ศิลปะ รางวลัเหรียญเงนิ จากการแขง่ขนัศิลป์
สร้างสรรค ์ในรายการงาน
ศิลปหตัถกรรมนกัเรียน 

คร้ังท่ี 64  
นายอภิรักษ ์ พฒิุภิญโญ (23603,ม.6/7) 
น.ส.พิศน์สุดา   เอ้ือเดชาสิน (22302,ม.6/7)  

วชิาการ/ 
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

รางวลัเกยีรตบิตัรเหรียญเงนิ จากการ
แข่งขนัตดัต่อภาพยนตร์ะดบัชั้น
มธัยมศึกษาตอนปลาย ในงาน

ศิลปหตัถกรรมนกัเรียน คร้ังท่ี 64 
น.ส.สิรินธรณ์ ขดัหวแีกว้ (25213,ม.6/1)  วชิาการ/ศิลปะ รางวลัเหรียญทองการวาดภาพลายเสน้ 

ในงานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน  
คร้ังท่ี 64 

ด.ญ.วลินัดา ชูเศรษฐการ (25096,ม.3/1) 
ด.ญ.นริศรา ฐิติวฒิุพงศ ์(24382,ม.3/1)  

วชิาการ/ศิลปะ รางวลั เหรียญทองการสร้างสรรคภ์าพ
ดว้ยการปะติด ในงานศิลปหตัถกรรม

นกัเรียน คร้ังท่ี 64 
น.ส.อาริยดา ศรีอมัพร (23472,ม.5/1)  วชิาการ/ศิลปะ รางวลัเหรียญทอง ในงาน

ศิลปหตัถกรรมนกัเรียน คร้ังท่ี 64 และ
ไดเ้ป็นตวัแทนเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเขา้

แข่งขนัระดบัภาคกลางและ 
ภาคตะวนัออก 

นายพรรษวตัร เอกรัชดากร (23517,ม.5/3)  
น.ส.กฤตยา ตนัติวฒันวรกลุ (23310,ม.5B) 

วชิาการ/ภาษาไทย รางวลัชมเชยการแข่งขันทกัษะ
ภาษาไทย จากการแข่งขนัรายการ 

เพชรยอดมงกฎุ คร้ังท่ี 11 
น.ส.พิชญา วชัโรดมประเสริฐ (24097,ม.4B) วชิาการ/ 

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
รางวลัพธีิกรยอดเยีย่ม ผลงานเร่ือง
ฟาร์มสุขไอศกรีม จากการส่งผลงาน
สารคดีเขา้ร่วมประกวดในโครงการ 

กบจูเนียร์ปี 6 
นายพิรกร นุดล (18113,ม.6/1) วชิาการ/ 

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
ได้รับทุน Buca Talent มหาวทิยาลยั
กรุงเทพ ผลงานเร่ืองฟาร์มสุขไอศกรีม 

จากการส่งผลงานสารคดีเขา้ร่วม
ประกวดในโครงการกบจูเนียร์ปี 6 
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ผลงานนักเรียนระดับประเทศ ปีการศึกษา 2557 
ช่ือ-สกลุ  ด้าน/ประเภท ระดบัผลงาน 

ด.ช.อดิศร   วชิรานนัท ์(21164,ม.1/3) วชิาการ/กิจกรรม
พฒันาผูเ้รียน 

รางวลัชนะเลศิ จากการแข่งขนั แมก็ซ์
พลอยส์ คอร์สเวร์ิดเกม  

เยาวชนนานาชาติ คร้ังท่ี 26 
นายธนกร  ตนัตินีรนาท  (19497,ม.4/2) 
นายอริยธชั   ศรีอมัพร  (24257,ม.4/7) 
นายจิรพฒัน์   เหลืองสุรีย ์(18944, ม.5/1) 
นายรังสรรค ์  ศรีวรวฒิุชยั  (23446,ม.5/5) 
นายสจัจรว ี  ลีลาไพบูลยส์กลุ  (18931,ม.5/7) 

วชิาการ/กิจกรรม
พฒันาผูเ้รียน 

ได้รับรางวลัตดัต่อยอดเยีย่ม  
ประเภททีม จากโครงการ Panosonic 

Kid Witness News 2014  
โดยบริษทั Panosonic ประเทศไทย 

 
ด.ช.ธชัพนัธ์ุ  เสริมศรีสุวรรณ (21770,ป.6/1) 
ด.ช.วริศ  ลภันะฐิติ (21862,ป.6/1) 
ด.ญ.แพรพลอย  สุพพตัศาสตร์ (21956,ป.6/1) 
ด.ช.กฤษฏ์ิชานน   หว ู(21971,ป.6/1) 
ด.ช.กรฤต  เกรียงไกรรัตน์ (22108,ป.6/1) 
ด.ช.ณฐันนท ์ เรืองรัตนเมธี (21947,ป6./3) 
ด.ช.ธีรวฒัน์  เลิศอมัพรวทิย ์(21771,ป.6/5) 
ด.ช.ไกรวทิย ์  สาธิตธรรมพร (21923,ป.6/5) 
ด.ญ.วมิพว์ภิา  อมรปฏิเวธ (21950,ป.6/5) 

วชิาการ/คณิตศาสตร์ ท าคะแนนสอบ วชิาคณิตศาสตร์ ได้ 
100 คะแนนเตม็ จากการทดสอบทาง

การศึกษาระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน  
(O-NET) ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  

ด.ช. ภูทศัน์ พลพานิช  (21739, ป.6/A) 
ด.ญ. ปราณดา จิรภูมิเดช  (22066,ป.6/A) 
ด.ช. ปวริศ พงษช์ยัไกรกิติ  (22090,ป.6/A) 
ด.ญ. ปวณีา จงรุ่งสกลุโรจน ์ (24662,ป.6/A) 
ด.ญ. พราววาว เสนาพิทกัษ ์ (22087,ป.6/B) 
ด.ญ. รัญชิตา สิริวฒันวงศช์ยั  (22155,ป.6/B) 
ด.ญ. อารยา ดีสุวรรณ  (21758,ป.6/C) 
ด.ช.สิรวชิญ ์ซู (21815,ป.6/1) 
ด.ช.วริศ ลภันะฐิติ (21862,ป.6/1) 
ด.ช.ภคัพล อศัวอาศุ (21745,ป.6/2) 
ด.ญ.นนัทน์ภสั คุณจิรนาถ (25279,ป6/2) 
ด.ช.ณนนท ์คงสวสัด์ิวรกลุ (21880,ป6/3) 
ด.ช.ณฐันนท ์เรืองรัตนเมธี (21947,ป.6/3) 
ด.ช.คทายทุธ์ กรรณสูตร (21977,ป.6/4) 
ด.ญ.ณฏัฐา ศิวอกัษร (22564,ป.6/4) 
ด.ญ.ชวศิา สูตรตรีนาถ (24402,ป.6/4) 

วชิาการ/ภาษาองักฤษ ท าคะแนนสอบ วชิาภาษาองักฤษได้ 
100 คะแนนเตม็ จากการทดสอบทาง

การศึกษาระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน  
(O-NET) ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  
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ผลงานนักเรียนระดับประเทศ ปีการศึกษา 2557 
ช่ือ-สกลุ ด้าน/ประเภท ระดบัผลงาน 

ด.ญ.วมิพว์ภิา อมรปฏิเวธ (21950,ป.6/5) 
ด.ช.ปวชิญา เฉลยจรรยา (21734,ป6/6) 
ด.ญ.พิชญาภรณ์ ญาณโยธิน (21987,ป6/6) 

  

ด.ญ.มนสันนัท ์วจิิตเทอดธรรม (22014,ป6/7) 
ด.ญ.นภาพร จินตปั์ญญกลุ (21794,ป6/8) 
ด.ช.สิรภพ อาจหาญ (21858,ป6/8) 
ด.ญ.ปนิตา ชูกลุ (25260,ป6/8)  

วชิาการ/ภาษาองักฤษ ท าคะแนนสอบ วชิาภาษาองักฤษได้ 
100 คะแนนเตม็ จากการทดสอบทาง

การศึกษาระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน  
(O-NET) ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  

ด.ช.ธนดล  อ่ิมยิม้ (22085,ม.1/1) 
ด.ช.ปุณณวชิ ธุวจิตต ์(22654, ป.6B) 

วชิาการ/คณิตศาสตร์ 
 

รางวลัเหรียญทอง วชิา
คณิตศาสตร์ ระดบัประถมศึกษาจาก
การแข่งขนัวชิาการ ระดบันานาชาติ 

ประจ าปี พ.ศ.2558 รอบแรก  ระดบัเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา ในโครงการพฒันา

คุณภาพการเรียนสู่สากล 
ด.ช.ณฐัวฒิุ  อรรควฒัน์ (22917,ป.6/8) 
ด.ช.กรฤต  เกรียงไกรรัตน ์(22108,ป.6/1) 
ด.ช. จิรวฒัน์  นาคเสนาธนาสิทธ์ิ (23660,ป.5/5) 
ด.ช.สิรภพ  แสงมี (21946,ป.6/1) 
ด.ช.ธีร์ธวชัณ์  เกียรติวรีภทัร (22914,ป.6/3) 

วชิาการ/ภาษาองักฤษ รางวลัเหรียญเงนิ วชิา
คณิตศาสตร์ ระดบัประถมศึกษา   
จากการแข่งขนัวชิาการนานา 

ชาติ  ประจ าปีพ.ศ. 2558  รอบแรก
ระดบัเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ในโครงการ

พฒันาคุณภาพการเรียนสู่สากล 
ด.ช.พฐัธนนท ์ พฒันาการวจิิตร (22710,ป.6/1) 
ด.ช.ยศภทัร อริยพงศไ์พศาล (21895,ม.1/8) 
ด.ช.ชนิตพล  อิทธิกิจไพศาล (21915,ม.1/4) 
ด.ช.ภวสิ  ภาสวรรณกลุ (22786,ป.6/2) 
ด.ช.ภทัรกร  ไทยกมล (23865,ป.5/4)  
ด.ญ.วริากานต ์ วศิิษฎว์รพร (22808,ป.6/4) 
ด.ช.สิทธิณฐั  วรรณทว ี(22898,ป.6/5) 

วชิาการ/ภาษาองักฤษ รางวลัเหรียญทองแดง วชิาคณิตศาสตร์ 
ระดบัประถมศึกษา จากการแข่งขนั

วชิาการ ระดบันานาชาติ ประจ าปี 2558
รอบแรก  ระดบัเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ใน
โครงการพฒันาคุณภาพการเรียนสู่

สากล  จดัโดยส านกังานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ด.ช.พิชิต  พนัธ์ุพงษสิ์ทธ์ิ (20660, ม.3/1)         
ด.ช.วรินทร์  จิตตขจรเกียรติ (21181, ม.2/3) 
 

วชิาการ/คณิตศาสตร์ รางวลัเหรียญทองแดง วชิาคณิตศาสตร์ 
ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น จากการ
แข่งขนัวชิาการ ระดบันานาชาติ 

ประจ าปี 2558รอบแรก  ระดบัเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ในโครงการพฒันาคุณภาพ
การเรียนสู่สากล  จดัโดยส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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ผลงานนักเรียนระดับประเทศ ปีการศึกษา 2557 
ช่ือ-สกลุ ด้าน/ประเภท ระดบัผลงาน 

ด.ช.ธชัพนัธ์ุ  เสริมศรีสุวรรณ (21770,ป.6/1)      วชิาการ/คณิตศาสตร์
และวทิยาศาสตร์ 

รางวลัเหรียญทอง   และไดรั้บคดัเลือก
ใหเ้ขา้ค่าย อบรมเขม้ทางวชิาการ
เพ่ิมพนูประสบการณ์การเรียนรู้
คณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์ การ
แข่งขนัวชิาการ  ระดบันานาชาติ 

ประจ าปี พ.ศ. 2558 (ระดบัประเทศ) 
นายนุติพงศ ์พฤกษศิ์ริ (21688,ม.6/2) 
น.ส.ปิญชาน ์รัตนโกศลศรี (22277,ม.6/1) 

วชิาการ สอบผ่านเข้าศึกษาต่อคณะแพทยศาสตร์                     
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

นายจิรภทัร อศัวชยัพร  (18339,ม.6/4) 
 

วชิาการ สอบผ่านเข้าศึกษาต่อ 
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล  

ประจ าปีการศึกษา 2558 
น.ส.ภทัรศยา รุจิรนนท ์ (22294,ม.6/1) 
น.ส.กมลพร ทรงศรีวทิยา (22315,ม.6/1) 
 

วชิาการ สอบผ่านเข้าศึกษาต่อคณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวทิยาลยับูรพา 

ประจ าปีการศึกษา 2558 
ด.ช.โอภาส เช่ือมวราศาสตร์ (24690,ป.3/7)  
 

ดนตรี/ซอ รางวลัชนะเลศิ จากการแข่งขนัดนตรี
ไทย เด่ียวซออู ้ในงานศิลปหตัถกรรม 

คร้ังท่ี 64 
นายวฑิูรย ์เนียมนาค (20996, ม.5/5)  ดนตรี/ขิม/จะเข ้

 
 

รางวลัชนะเลศิ การแขง่ขนัดนตรีไทย
ประเภทขิม ระดบัมธัยมศึกษา ในงาน

ศิลปหตัถกรรม คร้ังท่ี 64 
รางวลัเหรียญทอง จากการประกวด
ดนตรีไทย ประเภทเด่ียวขิม ระดบั
มธัยมศึกษา ในงานศิลปหตัถกรรม

นกัเรียนระดบัภาคกลาง  
และภาคตะวนัออก 

รางวลัเหรียญทอง  ประกวดการ
บรรเลงดนตรีไทยประเภทจะเข ้ใน

รายการ "ศรทอง" ชิงถว้ยพระราชทาน
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั 

ด.ช.กิตติพฒัน์ เทียนภกัดีประสาท (22717,ม.4/2) 
 

ดนตรี/เปียโน 
 

อนัดบัหนึ่งของประเทศ  ในการสอบ
วดัความสามารถทางดนตรีกบัระดบั
มาตรฐานสากล ในวชิาเปียโน Grade 1 

และกีตาร์คาสสิค Grade 3  
ของ Trinity College London 
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ผลงานนักเรียนระดับประเทศ ปีการศึกษา 2557 
ช่ือ-สกลุ  ด้าน/ประเภท ระดบัผลงาน 

ด.ญ.สลกัทิพย ์   อุ่นเมือง (27141,ป.3/8)  กีฬา/เทนนิส รางวลัชนะเลศิ ประเภทหญิงเด่ียว รุ่น
อายไุม่เกิน 12 ปี จากการแข่งขนั
เทนนิสเยาวชน PTT Junior 

Championship 2/2014 
รางวลัชนะเลศิ จากการแข่งขนัเทนนิส
หญิงเด่ียว/คู่ ในรายการเยาวชนเพ่ือ
ความชนะเลิศ แห่งประเทศไทย  

รุ่นอายไุม่เกิน 12 ปี 
รางวลัชนะเลศิ จากการแข่งขนัรายการ
ชา้ง-ลอนเทนนิสพฒันาฝีมือ คร้ังท่ี  

3, 5, 6, 7 ประเภทหญิงเด่ียว 
อายไุม่เกิน 12 ปี 

ด.ช.ศิวณฏัฐ ์  อุย้ตยะกลุ (26734,ป.4/8) กีฬา/เทนนิส รางวลัชนะเลศิ จากการแข่งขนัเทนนิส
ในรายการเยาวชนชิงชนะเลิศ แห่ง

ประเทศไทย 
รางวลัชนะเลศิ จากการแข่งขนัเทนนิส
ชายเด่ียว ในรายการเยาวชนเพื่อความ

ชนะเลิศ แห่งประเทศไทย 
 รุ่นอายไุม่เกิน 10 ปี 

รางวลัชนะเลศิ รายการ PTT Junior 
Championship 2014 ประเภทชายเด่ียว

อายไุม่เกิน 10 ปี 
ด.ช.นภสั   ปัญญาวภิาสวงศ ์(26773, ม.1/8) กีฬา/เทนนิส รางวลัชนะเลศิ จากการแข่งขนัรายการ

ชา้ง-ลอนเทนนิสพฒันาฝีมือคร้ังท่ี 2,4 
ประเภทชายเด่ียวอายไุม่เกิน 12 ปี 
รางวลัชนะเลศิ รายการ PTT Junior 

Championship 2014 ประเภทชายเด่ียว
อายไุม่เกิน 12 ปี 

รางวลัชนะเลศิ รายการ PTT 
Sport&Spa Junior Championship 2014 

ประเภทชายเด่ียวอายไุม่เกิน 12 ปี 
รางวลัชนะเลศิ รายการ PTT Junior 

Circuit 2014 ประเภทชายเด่ียว 
อายไุม่เกิน 12 ปี 
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ผลงานนักเรียนระดับประเทศ ปีการศึกษา 2557 
ช่ือ-สกลุ  ด้าน/ประเภท ระดบัผลงาน 

น.ส.ปริยชนก   สุขกนัหา (27139, ม.3/8) กีฬา/เทนนิส รางวลัชนะเลศิรายการชา้ง-ลอนเทนนิส
พฒันาฝีมือคร้ังท่ี 4/2557 

รางวลัชนะเลศิ การแขง่ขนัรายการ
เทนนิสเยาวชนเพ่ือความชนะเลิศแห่ง
ประเทศไทยคร้ังท่ี 53  รุ่นหญิงเด่ียว

อายไุม่เกิน 18 ปี 
ด.ช.วนัชาติ   พิทกัษก์ลุสิริ (24464,ป.6/1)  กีฬา/เทเบิลเทนนิส รางวลัชนะเลศิ ถว้ยพระราชทาน

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั จากการ
แข่งขนัเทเบิลเทนนิส ชิงชนะเลิศแห่ง

ประเทศไทย ประเภทชายเด่ียว  
รุ่นอาย ุ12 ปี 

นายกิติรัตน์  เกิดลาภ (27138,ม.3/8) 
 

กีฬา/เทนนิส รางวลัชนะเลศิ จากการแข่งขนัเทนนิส
ในรายการเยาวชนชิงชนะเลิศ                

แห่งประเทศไทย 
ด.ช. ปรากานต ์ อ่อนส าอาง (26637,ป.1/8)  
ด.ช.ปุญญพฒัน์  เสือพนัธ์ (25541,ป.2/3)  
ด.ญ.วรัทยา  ตั้งมงคลไพบูลย ์(25592,ป.2/5)  
ด.ญ.ภทัรียา  พฒันาพรชยั (25824,ป.2/1)   
ด.ช.ปัณณวชิญ ์ เฉลิมเลิศปัญญา (25034,ป.3/2) 
ด.ญ. ธนัยา  ศิริวงษ ์ (22894,ป.5/2) 
ด.ช. ธนโชติ  อ่อนละมูล  (22725,ป.5/2) 
ด.ช. เศรษฐรุจ  สินธวานุวฒัน์  (22918,ป.5/7) 
ด.ญ.กมลชนก  เช่ียวชาญโชคชยั (24950, ป.3/3) 
ด.ญ.ภทัรียา  พฒันาพรชยั (25824,ป.2/1) 
ด.ช.ภูริวฒัน์  ฟลอเรส  (23936,ป.4/2) 
ด.ญ.วรัทยา  เชียวชาญโชคชยั (23804,ป.4/2) 
ด.ช.ภูกิจ  ธนกรภทัรพงศ ์ (24053,ป.4/5) 
ด.ช.ณภทัร  ภควฒันะ  (22802,ป.5/2) 
ด.ญ.ธนิดา  ม่วงมี  (24654,ป.3/3) 

กีฬา/สแตค็ ไดรั้บรางวลัถว้ยพระราชทาน  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกมุารี  
ถว้ยรางวลัชนะเลิศ 15 ใบ  
และเหรียญทอง 15 เหรียญ  

จากการแข่งขนักีฬาสแตค็ชิงแชมป์ 
แห่งประเทศไทย  

โดยสมาคมกีฬาสแตค็  
(ประเทศไทย) 

 

งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 
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ผลงานนักเรียน ระดับภาค/เขต/จังหวดั ปีการศึกษา 2557 
ช่ือ-สกลุ  ด้าน ระดบัผลงาน 

ด.ช.จิรวฒัน์   ฉตัรไชยเฉลิมพร ( 26186,ม.2/8) วชิาการ อนัดบัที ่1 ของเขตบางแค ท าคะแนน  
PRE- ม.ตน้ สายเตรียมอุดม - มหิดล  

ประเภทคะแนนรวมทุกวชิา 
ด.ช.พงศภ์รณ์   วนิทกร  ( 19877,ม.3B) วชิาการ อนัดบัที ่1 ของเขตบางแค                                  

ท าคะแนน PRE- ม.ตน้ สายวดัความรู้ช้ัน ม.3                                  
ประเภทคะแนนรวมทุกวชิา 

นายรังสิพล   อนุพงศรั์ตน์ ( 22216,ม.6/4) วชิาการ อนัดบัท่ี 1 ของเขตบางแค  
ท าคะแนน PRE-ADMISSIONS สายวทิย์  

ประเภทคะแนนรวมทุกวชิา 
น.ส.กฤตยา   ตนัติวฒันวรกลุ  ( 23310,ม.5B) วชิาการ อนัดบัท่ี 1 ของเขตบางแค  

ท าคะแนน PRE-ADMISSIONS สายศิลป์  
ประเภทคะแนนรวมทุกวชิา 

น.ส.อริยดา   ศรีอมัพร (23472,ม.5/1) วชิาการ/
ศิลปะ 

 

รางวลัเหรียญทอง จากการแข่งขนัวาดภาพ
ระบายสี ระดบั  ม.4-6 และเป็นตวัแทนเขตเขา้

แข่งขนัในระดบัภาคกลาง  
และภาคตะวนัออก ณ จงัหวดันนทบุรี 

ด.ช.กษิด์ิเดช  ฉายแกว้โปร่ง  (19945,ม.3/6) 
ด.ช.ภีมวจัฒ ์ ล้ิมโพธ์ิแดน  (27023,ม.3/6) 
ด.ช.กมัชยั  ตั้งวรางกรู (25158,ม.3/3) 

วชิาการ/ 
ศิลปะ 

รับรางวลัชนะเลศิ จากการแขง่ขนัประติมากรรม
ลอยตวั  ระดบั ม.1-3 และเป็นตวัแทนเขตเขา้
แข่งขนัในระดบัภาคกลาง และภาคตะวนัออก  

ณ จงัหวดันนทบุรี 
ด.ช.นพกร  จิระวรานนัท ์(26777,ม.1/2)  
ด.ช.กรัญพงศ ์ ไทยสงเคราะห์ (21150,ม.2/6) 

วชิาการ/
คอมพิวเตอร์ 

รางวลัชนะเลศิ จากการแข่งขนัสร้าง E-book  
งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน คร้ังท่ี 64   

โดยส านกังานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ด.ช.ธนธชั    ศรีอรัญญากลุ (20464,ม.2/4) ดนตรี/
ไวโอลิน 

รางวลัเหรียญทอง ประเภทวชิาดนตรีไวโอลิน 
รุ่นอายไุม่เกิน 15 ปี จากการแข่งขนัทกัษะวชิาชีพ
นกัเรียนโรงเรียนนอกระบบ จดัโดยส านกังาน

คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ด.ช.ภูมิชนก   ระดมกิจ (22679, ป.5B) ดนตรีไทย/ 
ระนาดเอก 

รางวลัชนะเลศิ ประเภทเด่ียวระนาดเอก 
การประกวดดนตรีไทย ประเภทเด่ียวรายการ SG 

Music Festival 2014 
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ผลงานนักเรียน ระดับภาค/เขต/จังหวดั ปีการศึกษา 2557 
ช่ือ-สกลุ ด้าน ระดบัผลงาน 

ด.ญ.ศุภิสรา ศรีวานิชภูมิ (22659,ป.5B)  ดนตรีไทย/ 
จะเข ้

รางวลัเหรียญทอง จากการประกวดการบรรเลง
ดนตรีไทยประเภทจะเข ้ 

ในรายการศรทองชิงถว้ยพระราชทาน
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั  

ระดบัประถมศึกษา 
ด.ช.สินชยั  ปราการ (26199, ม.2/5) 
น.ส.นิชาภา  ลอ้นวทุฒิ (26890, ม.4/5) 
น.ส.ธนวรรณ บุญเทพประทาน (26936, ม.4/8) 
นายสหรัฐ  โชติรัตน์รังสี (24202, ม.4/8) 
น.ส.จุฑาทิพย ์ จนัทร์วฒันาผล (24345, ม.4B) 
น.ส.แพรวพรรณ ค าพนัธ์ุ (23267, ม.5/7) 
น.ส.นรรษมน  ปัญจเวทีกลุ (23367,ม.5B) 

ดนตรี/ 
วงสตริง 

รางวลัชนะเลศิ รายการ The Square Music 2014 
รางวลัชนะเลศิ รายการ Star Music Contest 2014 
รางวลัชนะเลศิ รายการ Search to be the Star 

คร้ังท่ี 7 ชิงถว้ยพระราชทาน 
พระเจา้วรวงศเ์ธอพระองคเ์จา้โสมสวลี 

พระวรราชาทินดัดามาต ุ

ด.ช.อนตัตา   ผลศรีนาค (24892,ป.3/8) 
ด.ช.นพสิทธ์ิ   เจ๊กจนัทึก (25363,ป.4/2) 
ด.ช.อานิก  พลงัวชิรา (23179,ม.1/7) 
ด.ช.กลุวฒิุ  วทิิตศานต ์(27016,ม.2/7) 
ด.ช.วรทตั  เจียรพิพฒัน์กลุ (22552,ม.3/4) 
นายณภทัร  ชุณหจินดา (25361,ม.6/6) 

กีฬา/
แบดมินตนั 

รางวลัเหรียญทอง จากการแข่งขนัแบดมินตนั
นกัเรียนชิงถว้ยผูบ้ญัชาการทหารอากาศ        

คร้ังท่ี 43 

ด.ช.ภคัพงศ ์ มีบุญธรรม (25109,ม.3/2) กีฬา/ 
เทเบิล
เทนนิส 

รางวลัชนะเลศิ จากการแข่งขนัเทเบิลเทนนิส
รายการเยาวชนธนาคารออมสิน คร้ังท่ี 1  

ประเภทชายเด่ียว รุ่นอาย ุ15 ปี 
ด.ช.นภสั  ปัญญาวภิาสวงศ ์(26733,ม.1/8) 
 

กีฬา/ 
เทนนิส 

รางวลัชนะเลศิ จากการแข่งขนัเทนนิส รุ่นอายไุม่
เกิน 12 ปี ในรายการ Wilson Junior 

Championship 2014 
รางวลัชนะเลศิ  การแข่งขนัเทนนิส 

รายการกีฬานกัเรียนชิงถว้ย 
ผูบ้ญัชาการทหารอากาศ 

ด.ญ.สลกัทิพย ์  อุ่นเมือง (27141, ป.3/8) กีฬา/ 
เทนนิส 

รางวลัชนะเลศิ การแขง่ขนัเทนนิส รายการกีฬา
นกัเรียนชิงถว้ยผูบ้ญัชาการทหารอากาศ 

นายพงศภคั   เกิดลาภี (27137,ม.4/8) กีฬา/ 
เทนนิส 

รางวลัชนะเลศิ จากการแข่งขนัเทนนิส  
รุ่นอายไุม่เกิน 18 ปี  

ในรายการ Wilson Junior Championship 2014 
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ผลงานนักเรียน ระดับภาค/เขต/จังหวดั ปีการศึกษา 2557 
ช่ือ-สกลุ ด้าน ระดบัผลงาน 

น.ส.ปริยชนก  สุขกนัหา (27139, ม.3/8) กีฬา/ 
เทนนิส 

รางวลัชนะเลศิ  การแข่งขนัเทนนิสเยาวชน 
ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 2557 

ด.ช.ศิวณฏัฐ ์  อุย้ตยะกลุ (26734, ป.4/8) กีฬา/ 
เทนนิส 

รางวลัชนะเลศิ รายการ CU Junior 
Championship 2014 ประเภทชายเด่ียว 

อายไุม่เกิน 10 ปี 
รางวลัชนะเลศิ การแขง่ขนัเทนนิส  

รายการกีฬานกัเรียน 
ชิงถว้ยผูบ้ญัชาการทหารอากาศ 

นายธราธร  นามสง่า (20837,ม.4/1) กีฬา/ 
paragliding 
(ร่มร่อน) 

รางวลัเหรียญทอง จากการแข่งขนักีฬาร่มร่อน 
Paragliding Championships open 2014 

 

งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 
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ผลงานนักเรียน ระดับโรงเรียน/มูลนิธิฯ/ทัว่ไป  ปีการศึกษา 2557 
ช่ือ-สกลุ  ด้าน/ประเภท ระดบัผลงาน 

ด.ญ.พิมพนิ์ภา  จรูญวฒิุธรรม (24821,ป.3/6)  วชิาการ/
ภาษาไทย 

เหรียญทอง ทกัษะการเขียน จากการแข่งขนั
ทกัษะวชิาภาษาไทย  

ณ วทิยาลยัเทคโนโลย ีไทยบริหารธุรกิจ 
ด.ช.ยีสุ่่น ภู่มาลี (25142,ม.3/8)  
 

วชิาการ/
กิจกรรม

พฒันาผูเ้รียน 

รางวลัชนะเลศิ จากการแข่งขนัซูโดก ุ                   
ในงานวนัวชิาการ                                           

โรงเรียนกสิณธรอาคาเดม่ี 
ด.ช.กญัจน์พิสิษฐ ์สินไพศาลทรัพย ์(21223,ม.1/3) วชิาการ/

กิจกรรม
พฒันาผูเ้รียน 

รางวลัชนะเลศิจากการแข่งขนัการเขียน
โปรแกรมควบคุมหุ่นยนต ์รายการ 115 ปี 

โรงเรียนชยัภกัดีชุมพล จ.ชยัภูมิ 
ด.ญ.อญัชิษฐา   เฉิน (22444,ม.3B) วชิาการ/

กิจกรรม
พฒันาผูเ้รียน 

รางวลัชนะเลศิจากการแข่งขนัรายการเปิด
พจนานุกรมจีนระดบัมธัยมศึกษา  

ในงานวนัวชิาการ ACEP สู่มาตรฐานสากล 
ด.ช.อดิศร   วชิรานนัท ์(21164,ม.1/3) วชิาการ/

กิจกรรม
พฒันาผูเ้รียน 

รางวลัชนะเลศิจากการแข่งขนัรายการSpeech 
Contest ประเภทเด่ียว 

รางวลัชนะเลศิ จากการแข่งขนั IQ-Word Up 
รายการ ACSP Logic Games คร้ังท่ี 2 

นายพงศพ์ีระ  สุขเกษม(20723,ม.5/3) 
นายกษิดิศ   ตรีเจริญ (19474,ม.4/3)  
 

วชิาการ/
กิจกรรม

พฒันาผูเ้รียน 

รางวลัชนะเลศิ จากการแข่งขนั General 
Knowledge Quiz ในงานวชิาการ ACEP  

สู่มาตรฐานสากล 
ด.ช.ปวริศร์   ป้ันอุดม (25266,ป.6/6) 
ด.ช.ปวชิญา   เฉลยจรรยา (21734,ป.6/6) 
ด.ช.สงกรานต ์  แซ่ตั้ ง(22160,ป.6/2) 

วชิาการ/
กิจกรรม

พฒันาผูเ้รียน 

รางวลัชนะเลศิจากการแข่งขนัรายการSpeech 
Contest ประเภทกลุ่ม ACEP  

สู่มาตรฐานสากล 
นายพฒิุ   ศรีกศุลานุกลู (17660,ม.6 A) 
นายชนญัญู   พุม่ประดบั (21360,ม.6A) 
นายนวฤกษ ์  แกว้ภกัดี (24207,ม.6 B) 

วชิาการ/ 
กิจกรรม

พฒันาผูเ้รียน 

รางวลัชนะเลศิประเภททีม   จากการแข่งขนั
รายการ Blackmores Omega English  

Quiz Show 2013 
ด.ญ.พิมพนิ์ภา   จรูญวฒิุธรรม (24821,ป. 3/6)      วชิาการ/ 

ภาษาไทย 
รางวลัเหรียญทอง จากการแข่งขนัทกัษะการ

เขียนวชิาภาษาไทย ป.3 – ป.6 
ณ วทิยาลยัเทคโนโลยไีทยบริหารธุรกิจ  

เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 
น.ส.สิรินธรณ์   ขดัหวแีกว้ (25213,ม.6/1) วชิาการ/ 

ศิลปะ 
รางวลัชนะเลศิ วาดภาพลายเสน้สร้างสรรค ์

หวัขอ้ "ธนบุรีของฉนั" 
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ผลงานนักเรียน ระดับโรงเรียน/มูลนิธิฯ/ทัว่ไป  ปีการศึกษา 2557 
ช่ือ-สกลุ  ด้าน/ประเภท ระดบัผลงาน 

น.ส.จุฑามาศ อภิสุวรรณกลุ (24447,ม.4/4) วชิาการ/ 
ศิลปะ 

รางวลัชนะเลศิ จากการประกวดภาพระบายสี
กิจกรรมวจิิตรมณเฑียร เน่ืองในงาน 

เฉลิมพระเกียรติ  
พระบาทสมเดจ็พระพทุธเลิศหลา้นภาลยั ปี58 

ด.ช. กรัญพงศ ์ ไทยสงเคราะห์ (21150,ม.1/6) 
ด.ช. นพกร  จิระวรานนัท ์(26777,ม.1/5) 

วชิาการ/ 
คอมพิวเตอร์ 

รางวลัเหรียญทอง จากการแข่งขนัการสร้าง
หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-book) ม.1-3 

ด.ญ.คุณสันนัท ์ นนัทคุณาธิป (25122,ม.3A) 
 

วชิาการ/
ภาษาองักฤษ 

ท าคะแนนสอบของมูลนิธิฯ (FSG)  
วชิาภาษาองักฤษไดเ้ป็นอนัดบั 1 ของโรงเรียน 

นายวฒันพงษ ์ศิริพรเลิศ (19803,ม.3A) 
น.ส.วรสุดา  อรรถวรเดช (23160,ม.3B  ) 

วชิาการ/
ภาษาองักฤษ 

ท าคะแนนสอบของมูลนิธิฯ (FSG)  
วชิาภาษาองักฤษไดเ้ป็นอนัดบั 2 ของโรงเรียน 

น.ส.กลุวรรณ ธีรโรจนวงศ ์(25301,ม.3B) 
น.ส.ณิชารีย ์ มานะชาติสกลุ (25166,ม.3B) 

วชิาการ/
ภาษาองักฤษ 

ท าคะแนนสอบของมูลนิธิฯ (FSG) 
ภาษาองักฤษไดเ้ป็นอนัดบั 3  

ของโรงเรียน 
ด.ญ. อญัชลี  รามนนัท ์  (21994,ป.6/7) 
น.ส. วรินทร  ภกัดีบุญญาน  (25379,ม.6/8) 
ด.ญ. ภณัฑิรา  บุญประภากร (25226,ม.3/8) 

วชิาการ 
(ภาษาไทย) 

ได้รับรางวลัชนะเลศิ  การคดัลายมือ  
และร้องเพลง จากงาน ฝากขอ้ความ  

ผา่นเสียงเพลงถึงแม่ 
ด.ญ. วมิพว์ภิา เช่ือมวราศาสตร์ (22770,ป.5/7) ดนตรีไทย/ 

ขิม 
รางวลัชนะเลศิ  และรับเกียรติบตัร การบรรเลง
เด่ียวขิมสาย การแข่งขนัเด่ียวดนตรีไทย งาน 

108 ปี SCC วชิาการสมัพนัธ์  
ณ โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท ์

รางวลัชนะเลศิ ประเภทเด่ียวขิม การประกวด
ดนตรีไทยประเภทเด่ียวรายการ  

SG Music Festival 2014 
รางวลัเหรียญทอง จากการประกวดการบรรเลง

ดนตรีไทย ในรายการศรทองชิงถว้ย
พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั 

ระดบัประถมศึกษา 
นายวฑิูรย ์เนียมนาค (20996,ม.5/5) ดนตรีไทย/

จะเข ้
ได้รับรางวลั "ธนบุรี ศรีนพมาศ" เป็นบุคคลผู ้

สร้างสรรคผ์ลงานดา้นการอนุรักษ ์ 
ส่งเสริม เผยแพร่ และสืบสานศิลปวฒันธรรม

ส านกัศิลปะและวฒันธรรม  
มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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ผลงานนักเรียน ระดับโรงเรียน/มูลนิธิฯ/ทัว่ไป  ปีการศึกษา 2557 
ช่ือ-สกลุ  ด้าน/ประเภท ระดบัผลงาน 

  รางวลัชนะเลศิ เด่ียวจะเข ้การแขง่ขนัดนตรี
เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั

ครบรอบ 87 พรรษา 
รางวลัเหรียญทอง ประเภทเด่ียว ขิม ระดบัชั้น
มธัยมศึกษาการประกวดดนตรีไทยในงาน

ศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 64  
จดัโดย ส านกังานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
รางวลัเหรียญทอง จากการประกวดดนตรีไทย

ประเภทจะเข ้ในรายการศรทองชิงถว้ย
พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั 

ระดบัมธัยมศึกษา 
ด.ช.นภสั ปัญญาวภิาสวงศ ์(26733,ม.1/8) 
ด.ช.ศิวณฏัฐ ์อุย้ตยะกลุ (26734,ป.4/8) 
ด.ช.ขนุกอ้ง อุ่นเมือง (27140,ม.2/4) 

กีฬา/เทนนิส รางวลัชนะเลศิ จากการแข่งขนัเทนนิสประเภท
ชายเด่ียว รายการเทนนิสเยาวชน ACT Wilson 

Junior Championship 2014  
ชิงถว้ย พลต ารวจเอกวฒิุ    ลิปตพลัลภ 

ด.ญ.อุษา  ธมัพาณิชยส์กลุ (22477,ม.3B) กีฬา/ 
วา่ยน ้ า 

ชนะเลศิคะแนนรวมยอดเยีย่มประเภทบุคคล
อนัดบัที ่1 จากการแข่งขนัวา่ยน ้ า THE MALL 

SWIMMING CHAMPION SHIP 2014 
ประจ าปี 2557 

ด.ช.พีรดนย ์   เติมธนะศกัด์ิ (25364,ป.6/8) 
ด.ช.นรุตม ์   แสงข า (25354,ม.1/5) 
ด.ช.ปัณณวชัร์    ธีระพนิตนนัท ์(27040,ม.1/5) 
ด.ช.อานิก    พลงัวชิรา (23179,ม.1/7) 
ด.ช.ธนวรรธ    เพียรประเมษฐ ์(21136,ม.1/1) 
ด.ช.ภูริวจัน์    พิชิตปรีชาศกัด์ิ (24385,ม.2/2) 
ด.ช.กลุวฒิุ    วทิิตศานต ์(27016,ม.2/7) 
ด.ช.เสฎฐวฒิุ    เจียรธเนศ (20561,ม.2B) 
ด.ช.วรทตั    เจียรพิพฒัน์กลุ (22552,ม.3/4) 
ด.ช.กอ้งภพ    ลาภอาภารัตน์ (25355,ม.3/8) 
ด.ช. กีรติ    ธรรมสารตระกลู (27074,ม.3/3) 
ด.ญ.สกลุตรา    อ านาคะ (26822,ม.1/5) 

กีฬา / 
แบดมินตนั 

 
 
 
 
 
 
 
 

รางวลัชนะเลศิ  จากการแขง่ขนักีฬาระหวา่ง
โรงเรียนของกรมพลศึกษา  
ประเภทกีฬาแบดมินตนั  
ประจ าปีการศึกษา 2557 
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ผลงานนักเรียน ระดับโรงเรียน/มูลนิธิฯ/ทัว่ไป  ปีการศึกษา 2557 
ช่ือ-สกลุ  ด้าน/ประเภท ระดบัผลงาน 

ด.ญ.เมษนี    ลุก (25851,ม.2/4) 
ด.ญ.รัญชิดา    สุขใจ (26282,ม.2/5) 
ด.ญ.ภทัรสุดา    ไชยวรรณ (23227,ม.2/7) 
ด.ญ.ณฎัฐธิดา    เสนากลู (25850,ม.3/5) 
น.ส.ณฐัชา    ฉตัรภทัริน (26743,ม.4/5) 
น.ส.ศุภมาศ    ม่ิงเช้ือ (27039,ม.5/5) 
น.ส.ชนนิกานต ์   ศิริธนโชติ (22208,ม.6/1) 
น.ส.กาญจนาวดี    บุญสมบูรณ์ (25064,ม.6/5) 
น.ส.อญัชสา    เพียรประเมษฐ ์(22226,ม6/8) 
ด.ช.นพสิทธ์ิ    เจ๊กจนัทึก (25363,ป.4/2)   
ด.ช.ชยากร  กิตติคุณ (22819,ป.5/2) 
ด.ญ.มชัฌิมา   ผลศรีนาค  (24026,ป.4/8) 
ด.ช.วรทตั    เจียรพิพฒัน์กลุ (22552,ม.3/4) 

  

ด.ญ.พฤตยา   พฤฒิตน (24644,ป.3A) กีฬา/วา่ยน ้ า รางวลัชนะเลศิ จากการแข่งขนัวา่ยน ้ ารายการ 
The mall Swimming Cup 2014 

ด.ช.กณิศ   ธมัพาณิชยส์กลุ (22048,ป.6A) 
ด.ช.ภาณุพงศ์   เขตนิมิต (23003,ป.3A) 
ด.ญ.พฤตยา  พฤฒิตน (24644,ป.3A) 

กีฬา/วา่ยน ้ า เหรียญทอง จากการแข่งขนัวา่ยน ้า
เทิดพระเกียรติโรงเรียนเตรียมทหาร  

แชมป์เป้ียนชิพ คร้ังท่ี 13  
ชิงถว้ยพระราชทาน 

สมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ 
ด.ช.กณิศ    ธมัพาณิชยส์กลุ (22048,ป.6A) กีฬา/วา่ยน ้ า 

 
รางวลัชนะเลศิ คะแนนรวมประเภทบุคคล 
จากการแข่งขนัวา่ยน ้ า ACT SWIMMING 
CHAMPIONSHPI 2014 คร้ังท่ี 6 ชิงถว้ย

ประทาน พระเจา้วรวงศเ์ธอ  
พระองคเ์จา้โสมสวลี พระวรราชาทิทดัดามาต ุ

ด.ญ.ชญาภา   ป้านสุวรรณ (24978,ป.3/1) 
ด.ญ.จิรัชญา   สีโท (22997,ป.5/6) 
ด.ญ.อุษา   ธมัพาณิชยส์กลุ (22477,ม.3B) 

กีฬา/วา่ยน ้ า รางวลัคะแนนรวมยอดเยีย่ม จากการแข่งขนั
วา่ยน ้ า รายการอ านวยศิลป์ธนบุรี 

แชมเป้ียนชิพ คร้ังท่ี 9 
ด.ญ.ชญาภา   ป้านสุวรรณ์ (24978,ป.3/1)  
ด.ญ.จิรัชญา   สีโท (22997,ป.5/6)  
ด.ญ.อุษา   ธมัพาณิชยส์กลุ (22477,ม.3B) 

กีฬา/วา่ยน ้ า รางวลัเหรียญทอง จากการแข่งขนัวา่ยน ้ าฉลอง
ครบรอบ 81 ปี กรมพลศึกษา 2557 

 

งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 
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                ระดับของผลงาน  

          ผลงาน

ผลงานสถาบนั 13 20 8 2 9 52

ผลงานของบคุลากร 2 3 2 1 8

ผลงานผูเ้รียน 12 3 15

   *ชนะเลิศ 13 45 2 60 24 144

   *รองชนะเลิศอนัดบั 1 20 38 2 40 14 114

   *รองชนะเลิศอนัดบั 2 9 37 3 61 8 118

   *ชมเชย 2 2

รวมทั้งส้ิน 57 157 7 174 48 10 453

รางวัลจากการแข่งขัน:-

สากล ประเทศ ภูมภิาค จังหวัด โรงเรียน มูลนิธิฯ รวมทั้งส้ิน

ผลงานของสถาบัน บุคลากร ผู้เรียน ทีไ่ด้รับรางวลั 
และรางวลัทีไ่ด้รับจากการแข่งขันของผู้เรียน ประจ าปีการศึกษา 2557 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลงานด้านอืน่ ๆ ของนักเรียน 
รางวลับุคคลดีเด่นส่งเสริมมาตรฐานระบบการตา้นยาเสพติด (QAD)ระดบันกัเรียนแกนน า      

ประจ าปีการศึกษา 2557   จากส านกังานอาสากาชาด สภากาชาดไทย   
1. นางสาวพิสชา   ตั้งพินิจการ (23338, ม.5/7)       
2. นายธนวชิญ ์   รวยดี   (18791, ม.5/4) 
3. นายนทัธพลธ์     เสมือนเพญ็   (18919,ม.5/5)      
4. นางสาวสุพนัธ์ทยา   ทยายทุธ  (23451,ม.5/6)      
5. นายปวรุตม ์    งามเอกอุดมพงศ ์(21399, ม.5/5)     
6. นางสาวณฐัชยา    แซ่โก        (23452,ม.5/4))    
7. นางสาวนภสัสร     เชยเกษ       (23478,ม.5/6)  
8. นางสาวอมลรดา   อิทธาถิรุธ    (23450, ม.5/6)       
9. นางสาวนาตชา    ฐิติวุฒิพงศ ์     (23459,ม.5/6)       
10. นางสาวอาภสัรณัญ  ทยายทุธ   (22276,ม.5/1)  
11. นางสาวพลอยไพลิน  ชยัแสงจนัทร์  (25265, ม.5/4)  
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1.9  ข้อมูลคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน  
 1.   ภราดา ดร.วีรยทุธ บุญพราหมณ์ ต าแหน่ง    ผูแ้ทนผูรั้บใบอนุญาต (ประธาน) 
 2.   ภราดา ดร.ช านาญ เหล่ารักผล ต าแหน่ง ผูท้รงคุณวฒิุ 
 3.   ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส  ต าแหน่ง ผูท้รงคุณวฒิุ 
 4.   ภราดา ดร.เดชาชยั ศรีพิจารณ์ ต าแหน่ง ผูท้รงคุณวฒิุ 
 5.   รองศาสตรจารย ์การุณ   ใจปัญญา ต าแหน่ง ผูท้รงคุณวฒิุ 
 6.   นายส่องแสง  ปทะวานิช ต าแหน่ง ผูท้รงคุณวฒิุ 
 7.   นายสง่า  กล่อมจิตเจริญ ต าแหน่ง ผูแ้ทนผูป้กครอง 
 8.   นายจรัญ  นอ้ยอ่ิม  ต าแหน่ง ผูแ้ทนครู 
 
1.10  ข้อมูลผู้ประสานงานตัวแทนผู้ปกครองระดับช้ัน  
 1.   คุณมีชยั ศรีวบิูลย ์  ผูป้ระสานงานระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
 2.   คุณศศิธร วงษช์าลี   ผูป้ระสานงานระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
 3.   คุณอิศทวชัธ์ สันตว์รนารถ  ผูป้ระสานงานระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
 4.   คุณอญัชลี เหมพรรณไพเราะ ผูป้ระสานงานระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 
 5.   คุณศิริพงษ ์ เอ่ียมจรัส  ผูป้ระสานงานระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
 6.   คุณสุธี บุญก่อสร้าง  ผูป้ระสานงานระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
 7.   คุณบุญรับ เจริญผล   ผูป้ระสานงานระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
 8.   คุณคณิศร ใจปินตา  ผูป้ระสานงานระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 
 9.   คุณศิริพงษ ์ เอ่ียมจรัส  ผูป้ระสานงานระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
 10.  คุณสมจิตร ทวชีาญวฒัน์ชยั  ผูป้ระสานงานระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 
 11.  คุณวราวรรณ ยนืสุข   ผูป้ระสานงานระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 
 12.   คุณจิดาภา พรหมยทุธนา  ผูป้ระสานงานระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 
 
1.11  ข้อมูลผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา 

โรงเรียนอสัสัมชัญธนบุรี ได้รับการประเมินจาก สมศ. ในรอบท่ี 3  เม่ือวนัท่ี 11 – 13 
กรกฎาคม  2554  มีขอ้มูลตารางน้ี 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม จ าแนกตามมาตรฐานการศึกษาตามกฎกระทรวงฯ 
ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน : ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

การศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
น า้หนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ทีไ่ด้ 

ระดบั 
คุณภาพ 

มาตรฐานที ่1   ผลการจดัการศึกษา    
ตวับ่งช้ีท่ี 1  ผูเ้รียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 10.00 9.84 ดีมาก 
ตวับ่งช้ีท่ี 2  ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค ์ 10.00 9.80 ดีมาก 
ตวับ่งช้ีท่ี 3  ผูเ้รียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 10.00 10.00 ดีมาก 
ตวับ่งช้ีท่ี 4  ผูเ้รียนคิดเป็น ท าเป็น  10.00 10.00 ดีมาก 
ตวับ่งช้ีท่ี 5  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน 20.00 11.34 พอใช ้
ตวับ่งช้ีท่ี 9  ผลการพฒันาใหบ้รรลุตามปรัชญา ปณิธาน พนัธกิจ และ      
                   วตัถุประสงคข์องการจดัตั้งสถานศึกษา 

5.00 4.00 ดี 

ตวับ่งช้ีท่ี 10  ผลการพฒันาตามจุดเนน้และจุดเด่นท่ีส่งผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ 
                      ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตวับ่งช้ีท่ี 11  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 
มาตรฐานที ่2  การบริหารจดัการศึกษา    
ตวับ่งช้ีท่ี 7  ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการพฒันาสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 
ตวับ่งช้ีท่ี 12   ผลการส่งเสริมพฒันาสถานศึกษาเพ่ือยกระดบัมาตรฐาน รักษา   
                       มาตรฐาน และพฒันาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคลอ้งกบัแนวทางการ 
                       ปฏิรูปการศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

มาตรฐานที ่3  การจดัการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคญั    
ตวับ่งช้ีท่ี 6  ประสิทธิผลของการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 10.00 10.00 ดีมาก 
มาตรฐานที ่4  ว่าด้วยการประกนัคุณภาพภายใน    
ตวับ่งช้ีท่ี 8   พฒันาการของการประกนัคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและตน้ 
                    สงักดั 

5.00 5.00 ดีมาก 

รวมผลคะแนนทั้งหมด 100.00 89.98 ดี 
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จุดเด่น 
1. สถานศึกษามีระบบการบริหารจดัการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ มีการมอบหมายงานตรงกบั

ความถนัดและความรู้ ความสามารถของบุคลากร  มีระบบประกนัคุณภาพภายในท่ีดี มี
อาคารสถานท่ี สภาพแวดล้อมกว้างขวาง สะอาด สวยงาม ปลอดภัย มีแหล่งเรียนรู้
เพียบพร้อม  เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีกิจกรรมเพื่อพฒันาผูเ้รียนอย่างหลากหลาย ทั้งการจดัการ
เรียนการสอนท่ีเน้นภาษาต่างประเทศ การจัดการเรียนแบบกลุ่มย่อย  มีการส่งเสริม
สุนทรียภาพด้านกีฬา ดนตรี ศิลปะ อย่างหลากหลายตามความสนใจและศกัยภาพของ
ผูเ้รียน 

2. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ มีความพร้อมและกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองและ
พฒันางาน มีความรู้ ความสามารถในดา้นการใช้ส่ือเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ มี
การดูแล เอาใจใส่ผูเ้รียนอยา่งใกลชิ้ดโดยมีการประสานงานกบัผูป้กครองอยา่งสม ่าเสมอ 

3. ผูเ้รียนมีความมัน่ใจในตวัเอง กลา้คิด กลา้แสดงออกมีจิตสาธารณะในการบ าเพญ็ประโยชน์ 
มีทกัษะในการใช้เทคโนโลยีท่ีทนัสมยั  และมีความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ  
ผูเ้รียนมีสุนทรียภาพ  โดยเฉพาะดา้นกีฬา และดนตรี 
 

จุดทีค่วรพฒันา 
1. ผูเ้รียนบางส่วนขาดการแสดงออกตามรูปแบบวฒันธรรมไทย  โดยเฉพาะการท าความ

เคารพดว้ยการไหว ้
2. ผลการทดสอบระดบัชาติของผูเ้รียนท่ีลดลงเม่ือเทียบกบัปีท่ีผา่นมา (2552)         

 
1.12  ข้อเสนอแนะและการพัฒนาตามข้อเสนอแนะของสถานศึกษา 
 ขอ้เสนอแนะเพื่อพฒันามาตรฐานคุณภาพสถานศึกษาตามมาตรฐานกฎกระทรวงวา่ดว้ย
ระบบหลกัเกณฑแ์ละวธีิการประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 
 
ด้านผลการจัดการศึกษา 

1. ครูควรวเิคราะห์หาสาเหตุและปัจจยัท่ีส่งผลต่อผลการทดสอบระดบัชาติ  เพื่อหาแนว
ทางการพฒันาในอนาคต 

2. ครูควรทบทวนกระบวนการพฒันาผูเ้รียนตั้งแต่การจดัท าหลกัสูตร การจดัการเรียนรู้
การประเมินผลให ้สอดคลอ้งกบัแนวทางการพฒันาผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียน 
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3. สถานศึกษาควรจดักิจกรรมในการส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดความมัน่ใจท่ีจะแสดงออกตาม
รูปแบบวฒันธรรมไทย โดยเฉพาะการไหว ้ซ่ึงครูควรปฏิบติัเป็นตวัอยา่งใหก้บัผูเ้รียน  
โดยมีการทกัทาย 

4. ผูเ้รียน เพื่อกระตุน้ใหผู้เ้รียนไดท้กัทายครูทุกคร้ังท่ีพบกนั  รวมทั้งการประสานความ
ร่วมมือกบัผูป้กครองในการปลูกฝังผูเ้รียนใหมี้มารยาทแบบไทย ๆ ทั้งขณะอยูบ่า้นและ
อยูท่ี่โรงเรียน 

 
นวตักรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติทีด่ี (Good Practice)  ของสถานศึกษาทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสังคม 
 โรงเรียนไดพ้ฒันานวตักรรมการศึกษาดา้นสุนทรียภาพ  โดยเฉพาะดา้นดนตรี  ดว้ยการจดั  
ตั้งศูนยด์นตรีโรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรีข้ึน  เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ดา้นดนตรีท่ีไดม้าตรฐานสากล  ทั้ง
ดา้นสถานท่ี อุปกรณ์ หลกัสูตรและบุคลากร  บริการให้กบัผูเ้รียน ผูป้กครอง และบุคคลทัว่ไปใน
ชุมชน สามารถพฒันาหลกัสูตรและรูปแบบการสอนดนตรีแบบบูรณาการ  ตามมาตรฐานสากลใน
หลกัสูตรปกติเกิดเป็นกระบวนการพฒันาศกัยภาพทางดนตรีตามความสนใจของผูเ้รียน  ตั้งแต่
ระดบัขั้นพื้นฐานถึงระดบัเป็นเลิศส่งผลให้ผูเ้รียนมีความสามารถ  เกิดทกัษะและสุนทรียภาพทาง
ดนตรีจนเป็นท่ียอมรับของผูเ้รียน  ผูป้กครองและชุมชนอยา่งแทจ้ริง 
 

การน าผลการประเมนิคุณภาพภายนอกไปใช้ 
จากการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก (รอบสาม)  ระหวา่งวนัท่ี 11 - 13 กรกฎาคม  2554  

คณะผูป้ระเมินภายนอก  ไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาคุณภาพการศึกษา โดย
โรงเรียนไดน้ าไปวเิคราะห์และด าเนินการดงัน้ี  

ข้อที ่ ข้อเสนอแนะเพือ่การ
พฒันาสถานศึกษา 

ในภาพรวม 
งาน/โครงการ/กจิกรรม ทีด่ าเนินการ ผลส าเร็จ 

1 ผูเ้รียนบางส่วนขาดการ
แสดงออกตามรูปแบบ
วฒันธรรมไทย  โดยเฉพาะ
การท าความเคารพดว้ยการ
ไหว ้

โรงเรียนตระหนักและเห็นความส าคญัในการ
ปลูกฝังให้ผู ้เ รียนประพฤติปฏิบัติตน และ
แสดงออกตามรูปแบบวฒันธรรมไทยตลอดจน
ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมไทย โดยก าหนด
ในแผนงาน/โครงการ ต่าง ๆ เช่น โครงการส่ง 
เสริมวนัส าคญัและประเพณีไทย โครงการส่ง 
เสริมการไหว้และการท าความเคารพและ
โครงการไหวง้ามอยา่งไทย รวมทั้งจดัประชุมผู ้
ปก ครอง  เพื่อประชาสมัพนัธ์และแนะน า 

จากการด าเนินงานเพ่ือส่งเสริม
และปลูกฝังค่านิยมท่ีดีงามใน
เ ร่ืองการไหว้ การท าความ
เคารพต่อครู และผูใ้หญ่ พบว่า
ผูเ้รียนมีความประพฤติสุภาพ
อ่อนน้อม และมีสัมมาคารวะ  
สามารถแสดงออกตามรูปแบบ
วฒันธรรมไทย โดยเฉพาะการ
ท าความเคารพ 
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ข้อที ่ ข้อเสนอแนะเพือ่การ
พฒันาสถานศึกษา 

ในภาพรวม 
งาน/โครงการ/กจิกรรม ทีด่ าเนินการ ผลส าเร็จ 

  ผูป้กครองในการปลูกฝังมารยาทแบบไทย ๆ
ใหแ้ก่ผูเ้รียนในขณะอยูท่ี่บา้นดว้ยอีกทางหน่ึง 

ด้วยการไหว้ คิดเป็นร้อยละ 
92.80 

2 ผลการทดสอบระดบัชาติ
ของผูเ้รียนท่ีลดลงเม่ือ
เทียบกบัปีท่ีผา่นมา (2552) 

โรงเรียนด าเนินการจัดกิจกรรมท่ีมุ่งพฒันา
ผลสมัฤทธ์ิของผูเ้รียน ดว้ยการจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัและใช้
วิธีการสอนท่ีหลากหลาย  รวมถึงมีการจัด
โครง  การ ส่ ง เส ริมการ เ รี ยน รู้ร ะดับชั้ น
มธัยมศึกษาตอนปลาย โครงการวนัวิชาการ 
โครงการพฒันาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็น
เลิศ  โครงการพฒันาศกัยภาพทางวิทยาศาสตร์
สู่โครงการ สอวน.ช่วงชั้นท่ี 3-4 

จากผลการด าเนินงาน พบว่า
ผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิทาง
การศึกษาระดบัชาติ (O-NET) 
ปีการศึกษา 2555 ของ 
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี มี
คะแนนเฉ ล่ียสูงกว่าระดับ 
ประเทศในทุกรายวิชาของทุก
ระดบัชั้นสูงข้ึน และมีนกัเรียน     
ส อบ ได้ค ะ แนน เ ต็ ม  1 0 0 
คะแนน จ านวน 19 คน สอบ
ได้  คะแนนเ ป็นล าดับ ท่ี  1 
มูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่ง
ป ร ะ เ ท ศ ไท ย  ร ะ ดับ  ป . 3 
จ า น วน   1  คน  แ ล ะ  ม . 1  
จ านวน 1 คน 

3 ครูควรวเิคราะห์สาเหตุและ
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการ
ทดสอบระดบัชาติ  เพื่อหา
แนวทางการพฒันาใน
อนาคต 

โรงเรียนเห็นความส าคัญของการทดสอบ
ระดบัชาติ  จึงมอบหมายใหผู้รั้บผิดชอบโดยตรง 
ได้แก่ ฝ่ายวิชาการและคณะกรรมการ 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้  ร่วมกันวิเคราะห์ สาเหตุและ
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการทดสอบระดบัชาติ รวมถึง
การหาแนวทางพฒันาคุณภาพการศึกษา  โดย
จดัท าโครงการรองรับ เช่น  โครงการประเมิน
คุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (BSG) กิจกรรม 
Intensive Course งานส่งเสริมการเรียนรู้มธัยม 
ศึกษาตอนปลาย  เป็นตน้ 

จากผลการด าเนินงานพบว่า         
ผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิทาง
การศึกษาระดับชาติ (O-NET) 
ปีก าร ศึกษา  2555  ระหว่ า ง
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีกับ
ร ะ ดั บ ป ร ะ เ ท ศ โ ร ง เ รี ย น
อสัสัมชญัธนบุรีมีคะแนนเฉล่ีย
สูงกว่าระดับประเทศในทุก
รายวชิา ของทุกระดบัชั้นสูงข้ึน 

4 ค รู ค ว ร ท บ ท ว น
กระบวนการพฒันาผูเ้รียน 
ตั้ งแต่การจัดท าหลักสูตร
ก ารจัด ก า ร เ รี ยน รู้  ก า ร
ประเมินผลใหส้อดคลอ้ง 

โรงเรียนด าเนินการจัดกิจกรรมท่ีมุ่งพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียน ดว้ยการจดักิจกรรมการ
เรียนการสอน โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั และใช้
วิธีการสอนท่ีหลากหลาย มีการนิเทศการสอน 
พฒันาบุคลากร และใชเ้คร่ืองมือท่ีหลากหลาย 

ครูผู ้สอนในแต่ละกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ได้ร่วมกันทบทวน
กระบวนการจัดท าหลักสูตร
การจดัการเรียนรู้ การประ เมิน
ผลและด าเนินการ กิจกรรม                       
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ข้อที ่ ข้อเสนอแนะเพือ่การ
พฒันาสถานศึกษา 

ในภาพรวม 
งาน/โครงการ/กจิกรรม ทีด่ าเนินการ ผลส าเร็จ 

4 กับแนวทางการพัฒนา
ผลสมัฤทธ์ิของผูเ้รียน 

ในการวดัผลการประเมินผลตามสภาพจริง มี
การวเิคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคลและวิเคราะห์
หลกัสูตร รวมถึงมีการจดัโครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย โครงการ
วนัวิชาการ โครงการพฒันาศกัยภาพนกัเรียนสู่
ความเป็นเ ลิศทางวิทยาศาสตร์ สู่โครงการ              
สอวน. ช่วงชั้นท่ี 3 -4 โครงการส่งเสริมศกัยภาพ
นกัเรียนดา้นศิลปะและดนตรี  โครงการพฒันา
ผลสั มฤท ธ์ิท า งก า ร เ รี ยนวิ ช าภ าษ าไท ย   
โครงการพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศทาง
คอมพิวเตอร์  เป็นตน้ 
 

เสริมหลักสูตรต่าง ๆให้สอด 
คล้องกับแนวทางการพัฒนา      
คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า ต า ม               
มาตร ฐานการศึกษาของการ 
ศึ ก ษ า ขั้ น พ้ื น ฐ า น  แ ล ะ
มาตรฐานการ ศึ กษาของ
มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล 
แห่งประเทศไทย (FSG)  ส่งผล
ให้ผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิ
ทางการศึกษาระดับชาติ (O-
NET) ปีการศึกษา 2555 ของ
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีมี 
คะแนนเฉล่ียสูงกว่าระดับ 
ประเทศในทุกรายวิชา ของทุก
ระดบัชั้น 

5 ส ถ า น ศึ ก ษ า ค ว ร จั ด
กิจกรรมในการส่งเสริม
ใหผู้เ้รียนเกิดความมัน่ใจท่ี
จะแสดงออกตามรูปแบบ
วั ฒ น ธ ร ร ม ไ ท ย  
โดยเฉพาะการไหว ้ซ่ึงครู
ควรปฏิบัติ เ ป็นตัวอย่าง
ให้กับนักเรียน โดยมีการ
ทกัทายผูเ้รียน เพื่อกระตุน้
ให้ผูเ้รียนไดท้กัทายครูทุก
คร้ังท่ีพบกัน รวมทั้ งการ
ประสานความร่วมมือกบั 
 ผูป้กครองในการปลูก ฝัง
ผูเ้รียนให้มีมารยาทแบบ
ไทย ๆ ทั้ งขณะอยู่ท่ีบ้าน
และอยูท่ี่โรงเรียน 

โรงเรียนตระหนักและเห็นความส าคญัในการ
ปลูกฝังให้ผู ้เ รียนประพฤติปฏิบัติตน และ
แสดงออกตามรูปแบบวฒันธรรมไทยตลอดจน
ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมไทย โดยก าหนด
ในแผนงาน/โครงการ ต่าง ๆ เช่น โครงการส่ง 
เสริมวนัส าคญัและประเพณีไทย โครงการส่ง 
เสริมการไหว้และการท าความเคารพ และ
โครงการไหวง้ามอยา่งไทย  จดักิจกรรมส่งเสริม
ให้ครูมีคุณธรรมจริยธรรม พฒันาตนเองให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานวชิาชีพและเป็นแบบอยา่ง
ท่ีดีแก่ผูเ้รียน ด้วยการแสดงออกตามรูปแบบ
วฒันธรรมไทย รวมทั้ งจัดประชุมผู ้ปกครอง  
เพื่อประชาสัมพนัธ์ และแนะน าผูป้กครองใน
การปลูกฝังมารยาทแบบไทย ๆ ให้แก่ผูเ้รียน 
ในขณะอยูท่ี่บา้นดว้ยอีกทางหน่ึง 

ผูเ้รียนไดรั้บการส่งเสริมและ
ปลูกฝังค่านิยมท่ีดีงามในเร่ือง
การไหว ้การท าความเคารพ
ต่อครู และผู ้ใหญ่ ส่งผลให้
ผูเ้รียนเป็นผูมี้ความประพฤติ
สุภาพ อ่อนน้อม และมีสัมมา
คารวะ สามารถอยู่ ร่วมกับ
ผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 
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บทที ่2    
แผนพฒันาคุณภาพของสถานศึกษา 

แผนพฒันาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนอสัสัมชัญธนบุรี  ระยะที ่ 4  พ.ศ. 2555 -  2559 
 

 
2.1  การบริหารจัดการ /ปรัชญา/ค าขวัญ/คติพจน์/อตัลกัษณ์/เอกลกัษณ์ 
 

ปรัชญา   :  จุดหมายของชีวิต คือ การรู้จักสัจธรรมความจริง และการเข้าถึงธรรมอนัสูงส่ง  อนัเป็น
บ่อเกดิของชีวติ 

หมายถึง การจดัการศึกษาท่ีมุ่งเนน้ให้นกัเรียนยึดมัน่ในศาสนาท่ีนกัเรียนนบัถือ โดยตั้งมัน่
อยู่ในคุณธรรมและจริยธรรม ซ่ึงเป็นส่ิงส าคัญในการด ารงชีวิต มีความรับผิดชอบต่อตนเอง 
ครอบครัว ชุมชนและสังคม สามารถอยูใ่นสังคมอยา่งมีความสุขทั้งกายและใจ มีความกตญัญูกตเวที 
เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่ซ่ือสัตยสุ์จริต เคารพในกฎระเบียบและวนิยัของโรงเรียน และกฎหมายของประเทศ 

 
คติพจน์   :   วริิยะ อุตสาหะ  น ามาซ่ึงความส าเร็จ  ( LABOR  OMNIA  VINCIT ) 

หมายถึง การมุ่งพฒันานักเรียนทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญาอารมณ์และสังคม 
เพื่อใหน้กัเรียนมีความขยนัหมัน่เพียร มีความพยายามท่ีไม่ยอ่ทอ้ต่อความล าบาก กลา้คิด กลา้ท า กลา้
พดู กลา้แสดงออกเพื่อสามารถน าส่ิงต่าง ๆ ท่ีไดรั้บไปประยุกตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนัและอยูใ่นสังคม
ไดอ้ยา่งมีความสุข 

 
อตัลกัษณ์  : ผู้เรียนยดึมั่นสัจธรรม  มีวิริยะ อุตสาหะ  รับผดิชอบต่อสังคม 
 
ค าขวญั      : วนัิยดี  กฬีาเด่น  เน้นคุณธรรม  น าวชิาการ 

 
เอกลกัษณ์  : ผู้เรียนมีความสามารถด้านสุนทรียภาพ (ศิลปะ ดนตรี กฬีา) 
 
นโยบาย ของโรงเรียนอสัสัมชัญธนบุรี 
1.  พฒันาเด็กนกัเรียนครบทุกดา้น คือ การพฒันาสติปัญญาร่างกาย ความเป็นผูน้ ามีระเบียบวินยั 

รักษาความสะอาดและอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
2.  ปลูกฝังความรักต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษตัริย  ์ อนัเป็นวิถีชีวิตของคนไทยในระบอบ 

ประชาธิปไตยรู้จกัรักษาศิลปวฒันธรรมและคงไวซ่ึ้งประเพณีต่าง ๆ ท่ีดีงามของชาติ 
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3.  เนน้ความดีเลิศทางวิชาการ การเจนจดัทางภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์          
และจริยศึกษา 

4.  เน้นการปฏิบติัและการปลูกฝังค่านิยมของการเคารพในสิทธิต่อกนัและกนั การมีความคิด 
สร้างสรรค ์การผนึกก าลงัท าความดีและการร่วมพฒันาชุมชนท่ีตนอาศยัอยู ่

 
2.2  วสัิยทัศน์   (VISION) 

โรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี  ผูน้  าองคก์รแห่งการเรียนรู้  เชิดชูคุณธรรม จริยธรรม  น าสู่ประชาคม
อาเซียน ดว้ยมาตรฐานคุณภาพสากล 
 
2.3  พนัธกจิ   (MISSIONS) 

1.   ผูเ้รียนเป็นผูมี้คุณธรรม จริยธรรม คุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามหลกัสูตรสถานศึกษา 
2.   ผูเ้รียนไดรั้บการพฒันาครบทุกมิติทั้งทางดา้นร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจ สติปัญญา  
      เตม็ตามศกัยภาพ สู่ความเป็นสากล  และอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 
3.   บุคลากรมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวชิาชีพ และมีทกัษะการใชเ้ทคโนโลยี 
4.   โรงเรียนมีระบบการบริหารจดัการท่ีมีมาตรฐานคุณภาพสากล โดยยดึหลกัธรรมาภิบาล 
5.   โรงเรียนเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ 

 
     เป้าหมาย     (GOALS) 

1. ผูเ้รียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ   
2. ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์  
3. ผูเ้รียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง รักการเรียนรู้ และพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง   
4. ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดอยา่งเป็นระบบ คิดสร้างสรรค ์ตดัสินใจ แกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีสติสม

เหตุผล   
5. ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นตามหลกัสูตร   
6. ผูเ้รียนมีทกัษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดแ้ละมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ 
      สุจริต  
7. ครูปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
8. ผูบ้ริหารปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล   
9. คณะกรรมการสถานศึกษา และผูป้กครอง ชุมชนปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งมี 
     ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล   
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10. สถานศึกษามีการจดัหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียนอยา่งรอบ
ดา้น 

11. สถานศึกษามีการจดัสภาพแวดลอ้มและการบริการท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนพฒันาเตม็ศกัยภาพ  
12. สถานศึกษามีการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง   
13. สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนบัสนุน  ใหส้ถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  
14. การพฒันาสถานศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมายตามวสิัยทศัน์ ปรัชญา และจุดเนน้ท่ีก าหนดข้ึน  
15. การจดักิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน้ แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพฒันาและส่งเสริม 
        สถานศึกษาใหย้กระดบัคุณภาพสูงข้ึน  
 
ยุทธศาสตร์ 
1. ส่งเสริมและมุ่งพฒันานกัเรียนใหมี้สุขภาพกาย สุขภาพจิต มีบุคลิกภาพท่ีดี รักการออกก าลงักาย  
2. ส่งเสริม ปลูกฝังนกัเรียนใหมี้ระเบียบวนิยั คุณธรรมธรรมจริยธรรม ยดึมัน่ในศาสนาและมี 
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

3. ส่งเสริมและพฒันานกัเรียนใหมี้ทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง ใฝ่รู้ ใฝ่เรียนและพฒันา 
ตนเองอยา่งต่อเน่ือง 

4. ส่งเสริมและพฒันานกัเรียนใหมี้ทกัษะในการคิดอยา่งเป็นระบบ คิดสร้างสรรค ์ตดัสินใจ  
แกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีสติสมเหตุผล 

5. ส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพดา้นผลสัมฤทธ์ิของนกัเรียนใหสู้งกวา่เกณฑท่ี์ก าหนด 
6.  ส่งเสริมและพฒันานกัเรียนใหมี้ทกัษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกบั 

ผูอ่ื้นได ้และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต  
7. ส่งเสริมและพฒันาใหบุ้คลากรมีความรู้ความสามารถ  มีจรรยาบรรณตามมาตรฐานวชิาชีพ และ  
     มีทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยใีนการท างานและการจดัการเรียนการสอนอยา่งมีประสิทธิภาพ 
8. ส่งเสริมและพฒันาการบริหารจดัการอย่างเป็นระบบ  มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
โปร่งใส ตรวจสอบได ้โดยยดึหลกัธรรมาภิบาล 

9. ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมการสถานศึกษา ผูป้กครอง และชุมชนปฏิบติังานตาม
บทบาทหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

10.  พฒันาหลกัสูตรสถานศึกษามุ่งสู่มาตรฐานสากล   จดักระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพฒันา
คุณภาพผูเ้รียนอยา่งรอบดา้น 

11. ส่งเสริมและพฒันาสถานศึกษาใหมี้บรรยากาศ สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้   
12. ส่งเสริมและพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานคุณภาพ 

การศึกษาตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง   
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13.  พฒันาสถานศึกษาให้เป็นอุทยานแห่งการเรียนรู้ โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทั้ง
ภายในและภายนอกไดใ้ชส้ถานศึกษาเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้  

14. ส่งเสริมและสนบัสนุนสถานศึกษา ใหมี้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามวสิัยทศัน์ ปรัชญาและ 
จุดเนน้ตามท่ีโรงเรียนก าหนด 

15. ส่งเสริมและสนบัสนุนการจดักิจกรรมโครงการพิเศษ เพื่อพฒันาและส่งเสริมสถานศึกษาให ้
       ยกระดบัคุณภาพสูงข้ึน 
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2.4  เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ พันธกจิ และตัวช้ีวดัความส าเร็จ 
เป้าหมาย/ยุทธศาสตร์ พนัธกจิ ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
1. ผูเ้รียนมีสุขภาวะท่ีดีและ

มีสุนทรียภาพ 
ยุทธศาสตร์ 
1. ส่ง เสริมและมุ่งพัฒนา

นกัเรียนให้มีสุขภาพกาย 
สุขภาพจิต มีบุคลิกภาพ
ท่ีดี รักการออกก าลงักาย  

 
 

 
 
 

 
2. นกัเรียนไดรั้บการพฒันาครบ

ทุกมิติทั้ งทางด้านร่างกาย 
อ า ร ม ณ์  สั ง ค ม  จิ ต ใ จ 
สติปัญญาเตม็ตามศกัยภาพสู่
ความ เ ป็นสากล  และอยู่
ร่ ว ม กั บ ผู ้ อ่ื น ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ความสุข 

1.1 ผูเ้รียนร้อยละ 100  มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ
และออกก าลงักายสม ่าเสมอ 

1.2 ผู ้เ รียนร้อยละ 90 มีน ้ าหนัก ส่วนสูง และมี
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑม์าตรฐาน 

1.3 ผูเ้รียนร้อยละ 98 ป้องกนัตนเองจากส่ิงเสพติดให้
โทษและหลีกเล่ียงตนเองจากสภาวะท่ีเส่ียงต่อ
ความรุนแรง โรคภยั อุบติัเหตุและปัญหาทางเพศ 

1.4 ผูเ้รียนร้อยละ 98 เห็นคุณค่าในตนเองมีความ
มั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม มีมนุษย
สมัพนัธ์ท่ีดีและใหเ้กียรติผูอ่ื้น 

1.5 ผูเ้รียนร้อยละ 100 สร้างผลงานจากการเข้าร่วม
กิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์  กีฬา/
นนัทนาการตามจินตนาการ 

เป้าหมาย 
2 . ผู ้ เ รี ย น มี คุ ณ ธ ร ร ม 

จริยธรรม และค่านิยมท่ี
พึงประสงค ์

ยุทธศาสตร์ 
2. ส่งเสริม ปลูกฝังนกัเรียนให้
มีระเบียบวินัย คุณธรรม
จริยธรรม ยึดมัน่ในศาสนา
และมี คุณลักษณะอันพึ ง
ประสงค ์

 
1. นักเ รียนเป็นผู ้มี คุณธรรม 

จริยธรรม คุณลกัษณะอนัพึง
ป ร ะ สง ค์ ต า มห ลัก สู ต ร
สถานศึกษา 

 
 
 

2.1     ผูเ้รียนร้อยละ 100  มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคต์าม  
               หลกัสูตร 
2.2   ผูเ้รียนร้อยละ 95  เอ้ืออาทรผูอ่ื้นและกตัญญู

กตเวทีต่อผูมี้พระคุณ 
2.3 ผู ้เ รี ยน ร้อยละ   98   ยอมรับความคิดและ

วฒันธรรมท่ีแตกต่าง 

2.4 ผู ้เ รียนร้อยละ 100  ตระหนัก รู้ คุณค่า ร่วม
อนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้ม 

เป้าหมาย 
3. ผู ้เ รียนมีทักษะในการ

แสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง 
รักการเรียนรู้    และพฒันา
ตนเองอยา่งต่อเน่ือง 

ยุทธศาสตร์ 
3 .  ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ พัฒ น า

นักเ รียนให้มีทักษะใน
การแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง ใฝ่รู้  
ใฝ่เรียนและพฒันาตนเอง 

อยา่งต่อเน่ือง 

 
2. นกัเรียนไดรั้บการพฒันาครบ

ทุกมิติทั้งทางดา้นร่างกาย 
อารมณ์ สงัคม จิตใจ 
สติปัญญาเตม็ตามศกัยภาพสู่
ความเป็นสากล และอยู่
ร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมี
ความสุข 

3.1 ผูเ้รียนร้อยละ 100  มีนิสยัรักการอ่านและ
แสวงหาความรู้ดว้ยตนเองจากหอ้งสมุด แหล่ง
เรียนรู้และส่ือต่าง ๆ รอบตวั 

3.2 ผูเ้รียนร้อยละ 98 มีทกัษะในการอ่าน ฟัง ดู พดู 
เขียนและตั้งค  าถามเพ่ือคน้ควา้หาความรู้เพ่ิมเติม 

3.3 ผูเ้รียนร้อยละ 98 เรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่ม
แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้ระหวา่ง
กนั 

3.4 ผูเ้รียนร้อยละ 100 ใชเ้ทคโนโลยใีนการ เรียนรู้
และน าเสนอผลงาน 

3.5 ผูเ้รียนร้อยละ 100 ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศในการส่ือสารได ้
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เป้าหมาย/ยุทธศาสตร์ พนัธกจิ ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 
  3.6 ผูเ้รียนร้อยละ 100 เรียนรู้เก่ียวกบัสถานการณ์  

      การเมือง เศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรมของ   
      ประเทศในกลุ่ม ASEN ได ้

เป้าหมาย 
4.  ผูเ้รียนมีความสามารถใน

การคิดอย่างเป็นระบบ 
คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ 
แกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีสติสม
เหตุผล 

ยุทธศาสตร์ 
4.    ส่งเสริมและพัฒนานักเรียน           
ให้ มีทักษะในการคิดอย่าง              
เป็นระบบ คิดสร้างสรรค ์
ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่าง          
มีสติสมเหตุผล 

 
2. นักเ รียนได้รับการพัฒนา
ค รบ ทุ ก มิ ติ ทั้ ง ท า ง ด้ า น
ร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจ 
สติปัญญาเต็มตามศักยภาพ 
สู่ความเป็นสากล และอยู่
ร่ ว ม กั บ ผู ้ อ่ื น ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ความสุข 

4.1 ผูเ้รียนร้อยละ  95 สรุปความคิดจากเร่ืองท่ีอ่าน 
ฟังและดู และส่ือสาร  โดยการพูดหรือเขียนตาม
ความคิดของตนเอง 

4.2 ผูเ้รียนร้อยละ 90 น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหา
ดว้ยภาษาหรือวธีิการของตนเอง 

4.3 ผูเ้รียนร้อยละ 98 ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์  
ตดัสินใจแกปั้ญหา โดยมีเหตุผลประกอบ 

4.4 ผู ้เ รียนร้อยละ 98 มีความคิดริเ ร่ิม และสร้าง
ผลงานดว้ยความภาคภูมิใจ 

เป้าหมาย  
5. ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะ
ท่ีจ าเป็นตามหลกัสูตร 

ยุทธศาสตร์ 
5. ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ พั ฒ น า
ศักยภาพด้านผลสัมฤทธ์ิ
ของนัก เ รียนให้ สูงกว่า
เกณฑท่ี์ก าหนด 

 

 
2. นักเ รียนได้รับการพัฒนา
ค รบ ทุ ก มิ ติ ทั้ ง ท า ง ด้ า น
ร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจ 
สติปัญญาเต็มตามศักยภาพ 
สู่ความเป็นสากลและอยูร่่วม                      
กบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 

5.1 ผูเ้รียนระดบัประถมศึกษา ร้อยละ 90 มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ อยู่ใน               
ระดบั 3-4 

5.2  ผูเ้รียนระดับมัธยมศึกษา ร้อยละ 70  มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ อยู่ใน                
ระดบั 3-4 

5.3  ผูเ้รียนร้อยละ 100 มีผลการประเมินสมรรถนะ
ส าคญัตามหลกัสูตรเป็นไปตามเกณฑ ์

5.4  ผูเ้รียนร้อยละ 100 มีผลการประเมินการอ่าน          
คิดวเิคราะห์และเขียนเป็นไปตามเกณฑ ์

5.5  ผูเ้รียนมีผลการทดสอบระดบัชาติในระดบัดีสูงข้ึน 
ทุกปี 

เป้าหมาย 
6. ผู ้เรียนมีทักษะในการ

ท างาน รักการท างาน 
สามารถท างานร่วมกับ
ผูอ่ื้นได้และมีเจตคติท่ีดี
ต่ออาชีพสุจริต     

ยุทธศาสตร์ 
6. ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ พัฒ น า

นักเ รียนให้มีทักษะใน
การท างาน รักการท างาน 
สามารถท างานร่วมกบั  

 
2. นักเ รียนได้รับการพัฒนา
ค รบ ทุ ก มิ ติ ทั้ ง ท า ง ด้ า น
ร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจ 
สติปัญญาเต็มตามศักยภาพ 
สู่ความเป็นสากล และอยู่
ร่ ว ม กั บ ผู ้ อ่ื น ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ความสุข 

 
6.1 ผูเ้รียนร้อยละ 96 มีการวางแผนการท างานและ

ด าเนินการจนส าเร็จ 

6.2 ผูเ้รียนร้อยละ 95 ท างานอย่างมีความสุขมุ่งมัน่ 
พฒันางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง 

6.3  ผูเ้รียนร้อยละ 99 ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้

6.4 ผูเ้รียนร้อยละ 95 มีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริต
และหาความรู้เก่ียวกบัอาชีพท่ีตนเองสนใจ 
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        ผูอ่ื้นไดแ้ละมีเจตคติท่ีดี             
        ต่ออาชีพสุจริต 

  

เป้าหมาย 
7.   ครูปฏิบติังานตามบทบาท 

ห น้ า ท่ี อ ย่ า ง มี
ประ สิท ธิภาพและ เ กิด
ประสิทธิผล 

ยุทธศาสตร์ 
7. ส่ง เส ริมและพัฒนาให้

บุคลากรมีความรู้ความ 
สามารถ มีจรรยาบรรณ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ และ
มี ทั ก ษ ะ ใ น ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีในการท างาน
และการจัดการเรียนการ
สอนอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
 

 

3 .  บุ ค ล า ก ร มี ค ว า ม รู้
ความสามารถตามมาตรฐาน
วิชาชีพ และมีทักษะการใช้
เทคโนโลย ี

 

7.1 ครูร้อยละ 95  มีความสามารถในการ จดัการเรียน
การสอนอยา่งมีประสิทธิภาพโดยเนน้ผูเ้รียนเป็น
ส าคญั 
7.1.1 ครูร้อยละ 95  มีการก าหนดเป้าหมาย

คุณภาพผู ้เ รี ยนทั้ งด้านความ รู้  ทักษะ 
กระบวนการ สมรรถนะ และคุณลกัษณะท่ี
พึงประสงค ์

7.1.2 ครูร้อยละ 95 มีการคิดวิเคราะห์ผูเ้รียนเป็น
รายบุคคลและใชข้อ้มูลในการวางแผนการ
จดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียน 

7.1.3 ครูร้อยละ 95 ออกแบบและจดัการเรียนรู้ท่ี
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล
และพฒันาการทางสติปัญญา 

7.1.4 ครู ร้อยละ 95 ใช้ ส่ือและเทคโนโลยี ท่ี
เหมาะสมผนวกกับการน าบริบทและภูมิ
ปัญญาของท้องถ่ินมาบูรณาการในการ
จดัการเรียนรู้ 

7.1.5 ครูร้อยละ 95 มีการวดัและประเมินผลท่ี
มุ่งเนน้การพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนดว้ย
วธีิการท่ีหลากหลาย 

7.1.6 ครูร้อยละ 95 ให้ค  าแนะน า ค าปรึกษาและ
แกไ้ขปัญหาให้แก่ผูเ้รียนทั้งดา้นการเรียน
และคุณภาพชีวติดว้ยความเสมอภาค 

7.1.7 ค รู ร้อยละ  9 5  มีก าร ศึกษา  วิ จัย และ
พัฒนาการจัดการ เ รียน รู้ ในวิชา ท่ีตน
รับผิดชอบและใชผ้ลในการปรับการสอน 

7.1.8 ครูร้อยละ 95 มีความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษส่ือสารในหลักสูตรของ
โรงเรียนท่ีสอนเป็นภาษาองักฤษ 

7.2 บุคลากรร้อยละ 100 ประพฤติปฏิบัติตนเป็น  
แบบอยา่งท่ีดี จดัการเรียนการสอนตามท่ีไดรั้บ
มอบหมายเตม็เวลาเตม็ความสามารถ 

7.3   บุคลากรร้อยละ100 ได้รับการพัฒนาตาม
มาตรฐานจรรยาบรรณวชิาชีพ 
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เป้าหมาย 
8. ผูบ้ริหารปฏิบัติงานตาม
บทบ าทหน้ า ท่ี อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพและ 

      เกิดประสิทธิผล 
ยุทธศาสตร์ 
8 ส่ง เส ริมและพัฒนาการ
บริหารจัดการอย่าง เ ป็น
ระบบ มีประสิทธิภาพและ 
เกิดประสิทธิผล โปร่งใส 
ตรวจสอบได ้โดยยดึหลกั 
ธรรมาภิบาล 

 

 
4. โรงเรียนมีระบบการบริหาร

จดัการท่ีมีมาตรฐานคุณภาพ
สากล โดยยึดหลักธรรมา      
ภิบาล 

        

8.1 ผูบ้ริหารมีวสิยัทศัน์  ภาวะผูน้ าและความคิดริเร่ิม
ท่ี เนน้การพฒันาผูเ้รียน ในระดบัมากข้ึนไป 

8.2 ผูบ้ริหารใชห้ลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วมและ
ใชข้อ้มูลผลการประเมินหรือผลการวิจยัเป็นฐาน
คิดทั้งดา้นวิชาการและการจดัการในระดับมาก
ข้ึนไป 

8.3 ผู ้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายตามท่ีก าหนดไวใ้นแผนปฏิบติัการไม่นอ้ย 
กวา่ร้อยละ 90 

8.4 ผูบ้ริหารส่งเสริมและพฒันาศักยภาพบุคลากร
ใหพ้ร้อมรับการกระจายอ านาจ 

8.5 นักเรียน ผูป้กครองและชุมชนพึงพอใจผลการ
บริหารจดัการศึกษาในระดบัดีข้ึนไปไม่นอ้ยกวา่
ร้อยละ 90 

8.6 ผูบ้ริหารใหค้  าแนะน า ค าปรึกษาทางวชิาการและ
เอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็ม
เวลา 

เป้าหมาย 
9. คณะกรรมการสถานศึกษา 

และผู ้ปกครอง  ชุ มชน
ปฏิบั ติ งานตามบทบาท
หน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 

ยุทธศาสตร์ 
9.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้

คณะกรรมการสถานศึกษา 
ผู ้ ปกครอง  และ ชุ มชน
ปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ี
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

 
4. โรงเรียนมีระบบการบริหาร

จดัการท่ีมีมาตรฐานคุณภาพ
สากล โดยยึดหลักธรรมา      
ภิบาล 

        

 
9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าท่ี

ตามท่ีระเบียบก าหนด 
9.2 คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับติดตาม ดูแล

และขบัเคล่ือนการด าเนินงานของสถานศึกษาให้
บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

9.3 ผูป้กครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พฒันาสถานศึกษา 
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เป้าหมาย 
10. สถานศึกษามีการจัด

หลักสูตร กระบวนการ
เรียนรู้ และกิจกรรมพฒันา
คุณภาพผู ้เรียนอย่างรอบ
ดา้น 

ยุทธศาสตร์ 
10.  พัฒนาหลักสูตรสถาน 

ศึกษามุ่งสู่มาตรฐานสากล   
จัดกระบวนการเ รียน รู้ 
แ ล ะ กิ จ ก ร ร ม พั ฒ น า
คุณภาพผู ้เรียนอย่างรอบ
ดา้น 

 

 
5.  โรงเรียนเป็นองค์กรแห่ง 

การเรียนรู้ 

10.1สถานศึกษามีหลกัสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและ     
สอดคลอ้งกบัทอ้งถ่ิน ในระดบัมากข้ึนไป 

10.2 สถานศึกษาจดัรายวิชาเพ่ิมเติมท่ีหลากหลายให้
ผูเ้รียนเลือกเรียนตามความถนดั ความสามารถ
และความสนใจในระดบัมากข้ึนไป 

10.3 สถานศึกษาจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ีส่งเสริม
และตอบสนองความต้องการ ความสามารถ 
ความถนดัและความสนใจของผูเ้รียน ในระดบั
มากข้ึนไป 

10.4 สถานศึกษาสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการ
เรียนรู้ท่ีให้ผูเ้รียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุป
ความรู้ไดด้ว้ยตนเอง ในระดบัมากข้ึนไป 

10.5 สถานศึกษานิเทศภายใน ก ากบั ติดตามตรวจสอบและ
น าผล ไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม ่าเสมอ 
ในระดบัมาก ข้ึนไป 

10.6  สถานศึกษาจัดระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนท่ีมี
ประสิทธิภาพ  และครอบคลุมถึงผูเ้รียนทุกคน 
ในระดบัมากข้ึนไป 

เป้าหมาย 
11. สถานศึกษามีการจัด

สภาพแวดล้อมและการ
บริการท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียน
พฒันาเตม็ศกัยภาพ 

ยุทธศาสตร์ 
11. ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ พัฒ น า

ส ถ า น ศึ ก ษ า ใ ห้ มี
บรรยากาศ สภาพแวดลอ้ม
ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้   

 
5.  โรงเรียนเป็นองคก์รแห่งการ

เรียนรู้ 

 
11.1 สถานศึกษามีห้องเรียน ห้องปฏิบติัการ อาคาร

เรียนมัน่คง สะอาดและปลอดภยัมีส่ิงอ านวย
ความสะดวก พอเพียง    อยูใ่นสภาพใชก้ารไดดี้ 
สภาพแวดลอ้มร่มร่ืนและมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับ
ส่งเสริมใหน้กัเรียนพฒันาเตม็ศกัยภาพ 

11.2  สถานศึกษาจัดโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริม
สุขภาพอนามยัและความปลอดภยัของผูเ้รียน 

11.3   สถานศึกษาจัดห้องสมุดท่ีให้บริการส่ือและ    
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ี เอ้ือให้ผู ้ เรี ยนรู้ด้วย                       
ตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
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เป้าหมาย 
12.  สถานศึกษามีการประกนั

คุ ณ ภ า พ ภ า ย ใ น ข อ ง
ส ถ า น ศึ ก ษ า ต า ม ท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง 

ยุทธศาสตร์ 
12. ส่งเสริมและพฒันาระบบ

ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ
ภายในให้ เ ป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาตามท่ีก าหนด
ในกฎกระทรวง   

 

 
4. โรงเรียนมีระบบการบริหาร

จัดการท่ีมีมาตรฐาน คุณภาพ
สากล โดยยดึหลกัธรรมาภิบาล 

 
12.1 สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
12.2 สถานศึกษาจดัท าและด าเนินการตามแผนพฒันา

การจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ี มุ่งพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

12.3 สถานศึกษาจดัระบบขอ้มูลสารสนเทศและใช้
สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา 

12.4 สถานศึกษาติดตาม ตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพภายใน ตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

12.5 สถานศึกษาน าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายใน
และภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

12.6 สถานศึกษาจัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงาน
การประเมินคุณภาพภายใน 

เป้าหมาย 
13. สถานศึกษามีการสร้าง 

ส่งเสริม สนับสนุน  ให้
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู้ 

ยุทธศาสตร์ 
13. พัฒนาสถานศึกษาให้ เป็น
อุทยานแห่งการเรียนรู้  โดย
ส่งเสริมและสนับสนุนให้
บุคลากรทั้งภายใน  และภายนอก
ได้ใช้สถานศึกษาเป็นแหล่ง
ศึกษาหาความรู้  

 
5.  โรงเรียนเป็นองคก์รแห่งการ

เรียนรู้ 

 
13.1 สถานศึกษามีการสร้างและพฒันาแหล่งเรียนรู้

ภายในสถานศึกษา และใชป้ระโยชน์จากแหล่ง
เรียนรู้ทั้ งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพ่ือ
พฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนและบุคลากรของ
สถานศึกษา รวมทั้งผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

13.2 สถานศึกษามีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่าง
บุคลากรภายในสถานศึกษาระหวา่งสถานศึกษา
กบัครอบครัว ชุมชน และองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศกึษา 2557 

53 
 

เป้าหมาย/ยุทธศาสตร์ พนัธกจิ ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

14. การพฒันาสถานศึกษาให้
บ ร ร ลุ เ ป้ า ห ม า ย ต า ม
วิสัยทัศน์ ปรัชญา และ
จุดเนน้ท่ีก าหนดข้ึน 

ยุทธศาสตร์ 

14. ส่ งเสริมและสนับสนุน
สถ าน ศึ กษ า  ใ ห้ มี ก า ร
ด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย
ตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและ
จุ ด เน้ นตาม ท่ี โรง เ รี ยน
ก าหนด 

 

1.  นกัเรียนเป็นผูมี้คุณธรรม 
จริยธรรม คุณลกัษณะอนั
พึงประสงคต์ามหลกัสูตร
สถานศึกษา 

 

14.1 ผูเ้ก่ียวขอ้งร้อยละ 85 พึงพอใจในระดบัมากข้ึน
ไป ต่อผลการด าเนินงานโครงการ กิจกรรมท่ี
ส่งเสริมให้ผูเ้รียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทศัน์ 
ปรัชญาและจุดเนน้ของสถานศึกษา 

14.2 ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ผูเ้รียนบรรลุตาม
เป้าหมาย วสิยัทศัน์ และจุดเนน้ของสถานศึกษา  
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 85 

เป้าหมาย 

15. ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม ต า ม
นโยบาย จุดเน้น แนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา
เพ่ือพัฒนาและส่งเสริม
สถานศึกษาให้ยกระดับ
คุณภาพสูงข้ึน 

ยุทธศาสตร์ 
15. ส่งเสริมและสนับสนุน

การจัดกิจกรรมโครงการ
พิ เ ศษ  เพื่ อพัฒนาและ
ส่งเสริมสถานศึกษาให้
ยกระดบัคุณภาพสูงข้ึน 

 

5.  โรงเรียนเป็นองคก์รแห่งการ
เรียนรู้ 

 
15.1  ผูเ้ก่ียวขอ้งร้อยละ 85 พึงพอใจในระดบัมากข้ึน

ไป ต่อผลการด าเนินงานโครงการ กิจกรรม
พิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเนน้ตามแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา  

15.2  สถานศึกษามีผลการด าเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมาย ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 85  
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การวเิคราะห์งาน / โครงการ / กจิกรรมตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557 
เป้าหมายที ่1 ผูเ้รียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 
พนัธกจิที ่2 ผูเ้รียนไดรั้บการพฒันาครบทุกมิติทั้งทางดา้นร่างกาย อารมณ์ สงัคม จิตใจ สติปัญญา  

 เตม็ตามศกัยภาพ สู่ความเป็นสากล  และอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 
ยุทธศาสตร์ที ่1 ส่งเสริมและมุ่งพฒันานกัเรียนใหมี้สุขภาพกาย สุขภาพจิต มีบุคลิกภาพท่ีดี รักการออกก าลงักาย 
 

ตวัช้ีวดัความส าเร็จ งาน/โครงการ/กจิกรรม แผนงาน 
1.1 ผูเ้รียนร้อยละ 98  มีสุขนิสยัใน

การดูแลสุขภาพและออกก าลงั
กายสม ่าเสมอ 

-โครงการจดัการแข่งขนักรีฑาสีนกัเรียน 
- โครงการแขง่ขนักีฬาภายใน – ภายนอก 
-โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
-โครงการสร้างเสริมภูมิคุม้กนัโรคตามเกณฑ ์
-งานส่งเสริมสุขภาพดีตามเกณฑ ์
-โครงการตรวจสุขภาพนกัเรียนประจ าปี 
-โครงการโรงอาหารมาตรฐาน 
-โครงการอาหารปลอดภยั ( Food Safety) 
-โครงการเตรียมความพร้อมดา้นสมรรถภาพ
ร่างกายของนกัเรียน 

- กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ 
 
- งานอนามยัโรงเรียน 
 
 
 
-งานโภชนาการ 
 
-งานนกัศึกษาวชิาทหาร 

1.2 ผูเ้รียนร้อยละ 88 มีน ้ าหนกั ส่วนสูง 
และมีสมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑม์าตรฐาน 

-โครงการทดสอบสมรรถภาพทางกาย และ
น ้ าหนกัส่วนสูง 

-กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ 

1.3  ผู ้เ รียนร้อยละ 96  ป้องกัน
ตนเองจากส่ิงเสพติดให้โทษ
และห ลีก เ ล่ี ย งตน เ อ ง จ าก
สภาวะท่ีเส่ียงต่อความรุนแรง 
โรคภัย อุบัติเหตุและปัญหา
ทางเพศ 

-โครงการใหค้วามรู้และการป้องกนัส่ิงเสพติด 
-โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การป้องกัน
อคัคีภยัและการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ 

-โครงการใหค้วามรู้เร่ืองเอดส์และเพศศึกษา 
-โครงการตน้แบบโรงเรียนมาตรฐานระบบการ
ตา้นยาเสพติด (QAD) 

- งานสวสัดิภาพและความ
ปลอดภยั 

1.4 ผูเ้รียนร้อยละ 96 เห็นคุณค่าใน
ตน เอง  มีความมั่นใจ  กล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสม มี
มนุษยสมัพนัธ์ท่ีดีและใหเ้กียรติ
ผูอ่ื้น 

- งานราตรีสมัพนัธ์ 
-โครงการทศันศึกษา 
-โครงการค่ายพกัแรมลูกเสือ 
-งานกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน (ชมรม) 
-โครงการ ACT ASEAN Knowledge 

-งานกิจกรรมนกัเรียน 
 
-งานลูกเสือและเนตรนารี 
-งานแนะแนว 
-กลุ่มสาระฯ สงัคมศึกษาฯ 

1.5 ผูเ้รียนร้อยละ 98 สร้างผลงาน
จากการเข้าร่วมกิจกรรมด้าน
ศิลปะ ดนตรี/นาฎศิลป์ กีฬา/
นนัทนาการตามจินตนาการ 

-โครงการคอนเสิร์ตประจ าปี 
-โครงการ MUSIC IDOL  
-โครงการประกวดดนตรีACTMUSIC  
   COMPETTITION 

-โครงการประกวดดนตรีวงดนตรีสากล 
-โครงการ ACT MUSIC AWARDS 2014 

-งานศูนยด์นตรี 
 
 
 
-กลุ่มสาระฯ ศิลปะ 
-กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ 
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ตวัช้ีวดัความส าเร็จ งาน/โครงการ/กจิกรรม แผนงาน 

 -โครงการแข่งขนักีฬาภายใน – ภายนอก 
-โครงการกีฬานกัเรียนสมัพนัธ์ 14 สถาบนั 
-โครงการประกวดเชียร์ลีดเดอร์ 

 
-งานกิจกรรมพิเศษ 

 
เป้าหมายที ่2 ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์
พนัธกจิที ่1 ผูเ้รียนเป็นผูมี้คุณธรรม จริยธรรม คุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามหลกัสูตรสถานศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที ่2 ส่งเสริม ปลูกฝังนกัเรียนใหมี้ระเบียบวนิยั คุณธรรม จริยธรรม ยดึมัน่ในศาสนา และมี

คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
 

ตวัช้ีวดัความส าเร็จ งาน/โครงการ/กจิกรรม แผนงาน 

2.1 ผู ้เ รียนร้อยละ 100 มีคุณ 
ลักษณะท่ีพึงประสงค์ตาม
หลกัสูตร 

-ผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์
ตามหลกัสูตรสถานศึกษา 

-งานหลกัสูตรและนิเทศการ
สอน 

2.2 ผูเ้รียนร้อยละ 93  เอ้ืออาทร
ผูอ่ื้นและกตญัญูกตเวทีต่อผูมี้
พระคุณ 

-แบบประเมินลูกท่ีดีของพอ่แม่ ผูป้กครอง 
-โครงการสายสมัพนัธ์บา้น โรงเรียน สู่ชุมชน 
-โครงการวนัเด็กเพื่อชุมชน 
-โครงการกิจกรรมวนัแม่ 
-โครงการพิธีไหวค้รู 
-โครงการจดัพิธีถวายพระพรในวนัเฉลิมฯ 
-โครงการช่วยเหลือผูย้ากไร้ในสงัคม 
-โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

-งานระดบัชั้น 
 
 
-งานกิจกรรมนกัเรียน 
 
 
-งานส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 

2.3 ผู ้เ รียนร้อยละ  97  ยอมรับ
ความคิดและวัฒนธรรม ท่ี
แตกต่าง 

-แบบประเมินการเป็นนักเรียนท่ีดีไม่มีปัญหา
ดา้นการปกครอง 
-โครงการสายสมัพนัธ์บา้น โรงเรียน สู่ชุมชน 
-โครงการส่งเสริมวฒันธรรมประเพณีและวนั
ส าคญัทางศาสนา 

-โครงการส่งเสริมระเบียบวนิยั 
-โครงการมารยาท/ส่งเสริมการไหวแ้ละท า
ความเคารพ 

-งานระดบัชั้น 
 
 
-กลุ่มสาระฯ สงัคมศึกษาฯ 
 
-งานส่งเสริมระเบียบวนิยั 
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ตวัช้ีวดัความส าเร็จ งาน/โครงการ/กจิกรรม แผนงาน 

2.4 ผูเ้รียนร้อยละ 98 ตระหนัก รู้
คุณค่า ร่วมอนุรักษแ์ละพฒันา
ส่ิงแวดลอ้ม 

-โครงการสถานศึกษาดีเด่นดา้นพลงังาน 
-โครงการพฤกษาพรรณวรรณคดีไทย 
-โครงการท าความสะอาดวนัส าคญั 
-โครงการส่งเสริมรักษาความสะอาด  ป.1 – ม.6 
-โครงการ Go Green for Clean 
-งานผลิตน ้ ามนัไบโอดีเซล 

-งานบริหารฝ่ายวชิาการ 
-กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย 
-งานระดบัชั้น 
 
 
-งานอาคารสถานท่ี 

 
เป้าหมายที ่3 ผูเ้รียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง รักการเรียนรู้และพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 
พนัธกจิที ่2 ผูเ้รียนไดรั้บการพฒันาครบทุกมิติทั้งทางดา้นร่างกาย อารมณ์ สงัคม จิตใจ สติปัญญา 

เตม็ตามศกัยภาพ สู่ความเป็นสากล และอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 
ยุทธศาสตร์ที ่3 ส่งเสริมและพฒันานกัเรียนใหมี้ทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน และ

พฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 
 

ตวัช้ีวดัความส าเร็จ งาน/โครงการ/กจิกรรม แผนงาน 
3.1 ผูเ้รียนร้อยละ 98  มีนิสยัรัก

การอ่านและแสวงหาความรู้
ดว้ยตนเองจากหอ้งสมุด แหล่ง
เรียนรู้และส่ือต่าง ๆ รอบตวั 

-โครงการ Read and Learn 
-โครงการศูนยห์นงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ 
-โครงการทศันศึกษา 

- งานศูนยว์ทิยบริการ 
 
-งานกิจกรรมนกัเรียน 

3.2  ผูเ้รียนร้อยละ 94 มีทกัษะใน
การอ่าน ฟัง ดู พดู เขียนและ
ตั้งค  าถามเพ่ือคน้ควา้หาความรู้
เพ่ิมเติม 

-ผลการประเมินการอ่าน คิด วเิคราะห์ และ
เขียนส่ือความ 

-กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย 

3.3  ผูเ้รียนร้อยละ 97 เรียนรู้ร่วมกนั
เป็นกลุ่มแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้ระหวา่ง
กนั 

-โครงการทศันศึกษา 
-โครงการเขา้ค่ายพกัแรมลูกเสือ 
-โครงการ ACT ASEAN Knowledge 
-โครงการจดัการแข่งขนักีฬาทางคณิตศาสตร์ 
-โครงการประกวดสร้างสรรคผ์ลงานดว้ยหลกั
คณิตศาสตร์ 

-โครงการสปัดาห์วนัวทิยาศาสตร์ 

-งานกิจกรรมนกัเรียน 
-งานลูกเสือและเนตรนารี 
-กลุ่มสาระฯ สงัคมศึกษาฯ 
-กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ 
 
 
-กลุ่มสาระฯ วทิยาศาสตร์ 

3.4  ผูเ้รียนร้อยละ 100 ใช้
เทคโนโลยใีนการเรียนรู้และ
น าเสนอผลงาน 

-โครงการศูนยห์นงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ 
 

-งานศูนยว์ทิยบริการ 
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ตวัช้ีวดัความส าเร็จ งาน/โครงการ/กจิกรรม แผนงาน 
3.5   ผูเ้รียนร้อยละ 98 ภาษาไทย

และภาษาต่างประเทศในการ
ส่ือสารได ้

-โครงการธ ารงเอกลกัษณ์ภาษาไทย 
-โครงการแขง่ขนัความรู้และทกัษะภาษาต่างประเทศ 

-กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย 
-กลุ่มสาระฯ 
  ภาษาต่างประเทศ 

3 .6   ผู ้ เ รี ยน ร้อยละ  98  เ รี ยน รู้
เก่ียวกบัสถานการณ์ การเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม
ของประเทศในกลุ่ม ASEN ได ้

-โครงการ ACT ASEAN Knowledge  
-โครงการกิจกรรมอาเซียน (ASEAN  DAY) 
-โครงการคล่ืนลูกใหม่หวัใจนกัคิดสู่อาเซียน 

-กลุ่มสาระฯ สงัคมศึกษา 
 
-กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย 

 
เป้าหมายที ่4 ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดอยา่งเป็นระบบ คิดสร้างสรรค ์ตดัสินใจ แกปั้ญหาได ้

อยา่งมีสติสมเหตุผล 
พนัธกจิที ่2 ผูเ้รียนไดรั้บการพฒันาครบทุกมิติทั้งทางดา้นร่างกาย อารมณ์ สงัคม จิตใจ สติปัญญา  

 เตม็ตามศกัยภาพ สู่ความเป็นสากล  และอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 
ยุทธศาสตร์ที ่4 ส่งเสริมและพฒันานกัเรียนใหมี้ทกัษะในการคิดอยา่งเป็นระบบ คิดสร้างสรรค ์ 

ตดัสินใจ แกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีสติสมเหตุผล 
 

ตวัช้ีวดัความส าเร็จ งาน/โครงการ/กจิกรรม แผนงาน 
4.1  ผูเ้รียนร้อยละ  93 สรุปความคิด

จากเร่ืองท่ีอ่าน ฟังและดู และ
ส่ือสาร โดยการพูดหรือเขียน
ตามความคิดของตนเอง 

-ผลการประเมินการอ่าน คิด วเิคราะห์ และ
เขียนส่ือความ 

-กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย 

4.2  ผูเ้รียนร้อยละ 88  น าเสนอวิธี
คิด วิธีแกปั้ญหาดว้ยภาษาหรือ
วธีิการของตนเอง 

-ผลการประเมินการอ่าน คิด วเิคราะห์ และ
เขียนส่ือความ 

-โครงการสภานกัเรียน 

-กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย 
 
-งานสวสัดิภาพและความ
ปลอดภยั 

4.3 ผูเ้รียนร้อยละ 98 ก าหนดเป้า 
หมาย คาดการณ์  ตดัสินใจแก ้
ปัญหา โดยมีเหตุผลประกอบ 

-โครงการตลาดนดัหดัคา้ 
-โครงการธนาคารโรงเรียน 
-งานกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน (ชมรม) 

-งานกิจกรรมพิเศษ 
-กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ 
-งานแนะแนว 

4.4  ผู ้เรียนร้อยละ 98 มีความคิด
ริ เ ร่ิม และสร้างผลงานด้วย
ความภาคภูมิใจ 

-โครงการตลาดนดัหดัคา้ 
-โครงการประกวดกองเชียร์ 
-งานกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน (ชมรม)  
-ผลประเมินการจดัท าแฟ้มสะสมผลงาน  
(Portfolio) 
-โครงการจดัการแข่งขนักรีฑาสีนกัเรียน 
 

-งานกิจกรรมพิเศษ 
 
-งานแนะแนว 
 

-งานบริหารฝ่ายวชิาการ 
 
-กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ 
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เป้าหมายที ่5 ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นตามหลกัสูตร 
พนัธกจิที ่2 ผูเ้รียนไดรั้บการพฒันาครบทุกมิติทั้งทางดา้นร่างกาย อารมณ์ สงัคม จิตใจ สติปัญญา  

 เตม็ตามศกัยภาพ สู่ความเป็นสากล  และอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 
ยุทธศาสตร์ที ่5 ส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพดา้นผลสมัฤทธ์ิของนกัเรียนใหสู้งกวา่เกณฑท่ี์ก าหนด 
 

ตวัช้ีวดัความส าเร็จ งาน/โครงการ/กจิกรรม แผนงาน 
5.1 ผูเ้รียนระดบัประถมศึกษา ร้อย

ละ 88 มีผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ 
อยูใ่นระดบั 3-4 

-โครงการพฒันาศกัยภาพผูเ้รียน (8 กลุ่มสาระฯ) 
-โครงการพฒันาอจัฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ 
และวทิยาศาสตร์ (สสวท.) 

-งานบริหารฝ่ายวชิาการ 

5.2  ผูเ้รียนระดบัมธัยมศึกษา ร้อย  
       ละ 68  มีผลสมัฤทธ์ิทางการ 
       เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ   
       อยูใ่นระดบั 3-4 

-งานพฒันาศกัยภาพทางวทิยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ 

-โครงการแข่งขนัทกัษะวชิาการภายในภายนอก 
-งานส่งเสริมการเรียนรู้ในระดบัชั้นมธัยมศึกษา       
ตอนปลาย 

 

5.3  ผูเ้รียนร้อยละ 100 มีผลการ
ประเมินสมรรถนะส าคญัตาม
หลกัสูตรเป็นไปตามเกณฑ ์

-ผลการประเมินสมรรถนะส าคญัตามหลกัสูตร
สถานศึกษา 

-งานหลกัสูตรและนิเทศการ 
  สอน 

5.4  ผูเ้รียนร้อยละ 100 มีผลการ
ประเมินการอ่าน คิดวเิคราะห์
และเขียนเป็นไปตามเกณฑ ์

-ผลการประเมินสมรรถนะส าคญัตามหลกัสูตร
สถานศึกษา 

-งานหลกัสูตรและนิเทศการ 
  สอน 

5.5  ผูเ้รียนมีผลการทดสอบระดบั 
ชาติในระดบัดี สูงข้ึนทุกปี 

-ผลการทดสอบระดบัชาติในระดบัดี   -งานวดัผลและวจิยั 
 

 
เป้าหมายที ่6 ผูเ้รียนมีทกัษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้และมีเจตคติท่ีดีต่อ

อาชีพสุจริต 
พนัธกจิที ่2 ผูเ้รียนไดรั้บการพฒันาครบทุกมิติทั้งทางดา้นร่างกาย อารมณ์ สงัคม จิตใจ สติปัญญา  

 เตม็ตามศกัยภาพ สู่ความเป็นสากล  และอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 
ยุทธศาสตร์ที ่6 ส่งเสริมและพฒันานกัเรียนใหมี้ทกัษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้

และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 
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ตวัช้ีวดัความส าเร็จ งาน/โครงการ/กจิกรรม แผนงาน 
6.1 ผูเ้รียนร้อยละ 94 มีการวาง
แผนการท างานและด าเนินการจน
ส าเร็จ 

 

-โครงการ ACT ASEAN Knowledge  
-โครงการจดัการแข่งขนักรีฑาสีนกัเรียน 
-โครงการค่ายอาสา 
-โครงการประกวดกองเชียร์ 
-โครงการตลาดนดัหดัคา้ 
-โครงการคริสตม์าสแฟร์ 
-โครงการคริสตม์าสใหโ้ชค 
-โครงการงานราตรีสมัพนัธ์ 

-กลุ่มสาระฯ สงัคมศึกษาฯ 
-กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ 
-งานสมัพนัธ์ชุมชน 
-งานกิจกรรมพิเศษ 
 
-งานกิจกรรมนกัเรียน 

6.2  ผูเ้รียนร้อยละ 95 ท างานอยา่งมี
ความสุขมุ่งมัน่พฒันางานและ
ภูมิใจในผลงานของตนเอง 

-โครงการเพชรยอดสงัคม 
-โครงการ ACT ASEAN Knowledge  
-โครงการน านกัเรียนแสดงทั้งภายใน-นอก 
-โครงการจดัการแข่งขนักรีฑาสีนกัเรียน 
-โครงการประกวดกองเชียร์ 
-โครงการตลาดนดัหดัคา้ 
-โครงการค่ายอาสา 
-โครงการคริสตม์าสแฟร์ 
-โครงการคริสตม์าสใหโ้ชค 
-โครงการงานราตรีสมัพนัธ์ 

-กลุ่มสาระฯ สงัคมศึกษาฯ 
 
-กลุ่มสาระฯ ศิลปะ 
-กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ 
-งานกิจกรรมพิเศษ 
 
-งานสมัพนัธ์ชุมชน 
-งานกิจกรรมนกัเรียน 

6.3 ผูเ้รียนร้อยละ 97 ท างานร่วมกบั
ผูอ่ื้นได ้

-โครงการเพชรยอดสงัคม 
-โครงการ ACT ASEAN Knowledge  
-โครงการจดัการแข่งขนักรีฑาสีนกัเรียน 
-โครงการประกวดกองเชียร์ 
-โครงการตลาดนดัหดัคา้ 
-โครงการค่ายอาสา 
-โครงการคริสตม์าสแฟร์ 
-โครงการคริสตม์าสใหโ้ชค 
-โครงการงานราตรีสมัพนัธ์ 
-งานกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

-กลุ่มสาระฯ สงัคมศึกษาฯ 
 
-กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ 
-งานกิจกรรมพิเศษ 
 
-งานสมัพนัธ์ชุมชน 
-งานกิจกรรมนกัเรียน 
 
 
-งานแนะแนว 

6.4 ผูเ้รียนร้อยละ 95 มีความรู้สึก                
ท่ี ดี ต่ อ อ า ชีพ สุ จ ริ ตและห า
ความรู้เก่ียวกับอาชีพท่ีตนเอง
สนใจ 

-โครงการตลาดนดัหดัคา้ 
-โครงการคริสตม์าสแฟร์ 

-งานกิจกรรมพิเศษ 
-งานกิจกรรมนกัเรียน 
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เป้าหมายที ่7 ครูปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
พนัธกจิที ่3 บุคลากรมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวชิาชีพ และมีทกัษะการใชเ้ทคโนโลย ี

ยุทธศาสตร์ที ่7 ส่งเสริมและพฒันาใหบุ้คลากรมีความรู้ความสามารถ  มีจรรยาบรรณตามมาตรฐานวชิาชีพ และ
มีทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยใีนการท างานและการจดัการเรียนการสอนอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

ตวัช้ีวดัความส าเร็จ งาน/โครงการ/กจิกรรม แผนงาน 
7.1 ครูร้อยละ 93 มีความสามารถใน  
        การจดัการเรียนการสอนอยา่งมี 
        ประสิทธิภาพโดยเนน้ผูเ้รียนเป็น 
        ส าคญั 
      7.1.1 ครูร้อยละ 93  มีการก าหนด 
                   เป้าหมายคุณภาพผูเ้รียนทั้ง 
                  ดา้นความรู้ทกัษะ กระบวนการ   
                  สมรรถนะ และคุณลกัษณะท่ี 
                  พึงประสงค ์
      7.1.2 ครูร้อยละ 93 มีการคิด     
                     วเิคราะห์ผูเ้รียนเป็นราย 
                     บุคคลและใชข้อ้มูลในการ 
                     วางแผนการจดัการเรียนรู้เพื่อ 
                     พฒันาศกัยภาพของผูเ้รียน 
         7.1.3 ครูร้อยละ 93 ออกแบบและ 
                   จดัการเรียนรู้ท่ีตอบสนอง 
                   ความแตกต่างระหวา่ง 
                   บุคคลและพฒันาการทาง 
                   สติปัญญา 
          7.1.4ครูร้อยละ 93 ใชส่ื้อและ                
                   เทคโนโลยท่ีีเหมาะสมผนวก 
                   กบัการน าบริบทและภูมิปัญญา  
                   ของทอ้งถ่ินมาบูรณาการในการ 
                  จดัการเรียนรู้ 
          7.1.5ครูร้อยละ 93 มีการวดัและ 
                   ประเมินผลท่ีมุ่งเนน้การ 
                  พฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนดว้ย 
                  วธีิการท่ีหลากหลาย 
 

-โครงการผลิตและพฒันาส่ือการเรียนการสอน 
-โครงการพฒันาบุคลากรภายในและภายนอก
กลุ่มสาระฯ 
-โครงการส่งเสริมศกัยภาพครูผูส้อน 
-โครงการวจิยัชั้นเรียน 
-โครงการพฒันาบุคลากรท่ีใชภ้าษาองักฤษเป็น
ส่ือในการเรียนการสอน 

-งานหลกัสูตรและนิเทศการ
สอน 
 
 
 
-งานวดัผลและวจิยั 
-งานบุคลากร 
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ตวัช้ีวดัความส าเร็จ งาน/โครงการ/กจิกรรม แผนงาน 
           7.1.6 ครูร้อยละ 93 ให ้
                    ค  าแนะน า ค าปรึกษาและ 
                   แกไ้ขปัญหาใหแ้ก่ผูเ้รียน 
                   ทั้งดา้นการเรียนและ 
                   คุณภาพชีวติดว้ยความ 
                   เสมอภาค 
         7.1.7 ครูร้อยละ 93  มีความสามารถ         
                   ในการใชภ้าษาองักฤษส่ือสาร 
                   ในหลกัสูตรของโรงเรียนท่ี 
                   สอนเป็นภาษาองักฤษ 

  

7.2  บุคลากรร้อยละ 98 ประพฤติ  
       ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี  
       จดัการเรียนการสอนตามท่ีไดรั้บ 
        มอบหมายเตม็เวลาเตม็ความ 
        สามารถ 

-ผลประเมินบุคลากรประจ าปี -งานบุคคล 

7.3 บุคลากรร้อยละ 100 ไดรั้บการ 
      พฒันาตามมาตรฐานจรรยาบรรณ 
      วชิาชีพ 

-โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมครู 
-โครงการพฒันาบุคลากร 
-โครงการวทิยฐานะบุคลากรคุณภาพ 

-งานบุคคล 

 
เป้าหมายที ่8 ผูบ้ริหารปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล   
พนัธกจิที ่4 โรงเรียนมีระบบการบริหารจดัการท่ีมีมาตรฐานคุณภาพสากลโดยยดึหลกัธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์ที ่8 ส่งเสริมและพฒันาการบริหารจดัการอยา่งเป็นระบบ  มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

โปร่งใส ตรวจสอบได ้โดยยดึหลกัธรรมาภิบาล 
 

ตวัช้ีวดัความส าเร็จ งาน/โครงการ/กจิกรรม แผนงาน 
8.1 ผูบ้ริหารมีวสิยัทศัน์  ภาวะผูน้ า

และความคิดริเร่ิมท่ี เนน้การ
พฒันาผูเ้รียน ในระดบัมากข้ึน
ไป 

8.2 ผู ้บริหารใช้หลักการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูล
ผลการประเมินหรือผลการวิจยั
เป็น ฐานคิดทั้ งด้านวิชาการ
และการจัดการในระดับมาก
ข้ึนไป 

-โครงการวจิยัเชิงส ารวจความพึงพอใจในการ
บริหารจดัการศึกษา 

-งานนโยบายและแผน 
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ตวัช้ีวดัความส าเร็จ งาน/โครงการ/กจิกรรม แผนงาน 
8.3 ผูบ้ริหารสามารถบริหารจัดการ

การศึกษาให้บรรลุ เป้าหมาย
ตามท่ีก าหนดไวใ้นแผนปฏิบัติ
การไ ม่น้อยกว่ า ร้ อยละ 85 
ผู ้บริหารส่งเสริมและพัฒนา
ศกัยภาพบุคลากรให้พร้อมรับ
การกระจายอ านาจ 

8.5 นักเรียน ผูป้กครองและชุมชน
พึงพอใจผลการบ ริหารจัด
การศึกษาในระดับดีข้ึนไปไม่
นอ้ยกวา่ร้อยละ 85 

8 . 6  ผู ้ บ ริ ห า ร ใ ห้ ค  า แ น ะ น า 
ค าปรึกษาทางวิชาการและเอา
ใจใ ส่การจัดการ ศึกษา เต็ม
ศกัยภาพและเตม็เวลา 

  

 
เป้าหมายที ่9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผูป้กครอง ชุมชนปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล   
พนัธกจิที ่4 โรงเรียนมีระบบการบริหารจดัการท่ีมีมาตรฐานคุณภาพสากลโดยยดึหลกัธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์ที ่9 ส่งเสริมและสนบัสนุนใหค้ณะกรรมการสถานศึกษา ผูป้กครอง และชุมชนปฏิบติังานตาม

บทบาทหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 

ตวัช้ีวดัความส าเร็จ งาน/โครงการ/กจิกรรม แผนงาน 
9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารู้

และปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ี
ระเบียบก าหนด 

 

-กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
-กิจกรรมประชุมสมาคมผูป้กครองและครู ฯ 
-ประเมินความพึงพอใจในการบริหารจดั
การศึกษา 

-งานประสานงานสมาคมฯ 
 
-งานนโยบายและแผน 

9.2 คณะกรรมการสถานศึกษาก ากบั
ติดตาม ดูแลและขบัเคล่ือนการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาให้
บรรลผุลส าเร็จตามเป้าหมาย 

-กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน 
-กิจกรรมประชุมสมาคมผูป้กครองและครู ฯ 
-ประเมินความพึงพอใจในการบริหารจดั
การศึกษา 

-งานประสานงานสมาคมฯ 
 
 
-งานนโยบายและแผน 

9.3 ผูป้กครองและชุมชนเขา้มามี
ส่วนร่วมในการพฒันา
สถานศึกษา ในระดบัมากข้ึน
ไปไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 85 

-กิจกรรมสายสมัพนัธ์บา้น โรงเรียน สู่ชุมชน 
-กิจกรรมเยีย่มบา้น 
-กิจกรรมประชุมสมาคมผูป้กครองและครู ฯ 
-ประเมินความพึงพอใจในการบริหารจดั

-งานระดบัชั้น 
 
-งานประสานงานสมาคมฯ 
-งานนโยบายและแผน 
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การศึกษา 
เป้าหมายที ่10 สถานศึกษามีการจดัหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียนอยา่งรอบ

ดา้น 
พนัธกจิที ่5 โรงเรียนเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ 
ยุทธศาสตร์ที ่10 พฒันาหลกัสูตรสถานศึกษามุ่งสู่มาตรฐานสากล   จดักระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพฒันา

คุณภาพผูเ้รียนอยา่งรอบดา้น 
 

ตวัช้ีวดัความส าเร็จ งาน/โครงการ/กจิกรรม แผนงาน 
10.1 สถานศึกษามีหลกัสูตรสถานศึกษา

เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัทอ้งถ่ิน 
ระดบัมากข้ึนไป 

10.2 สถานศึกษาจัดรายวิชาเพ่ิมเติมท่ี
หลากหลายใหผู้เ้รียนเลือกเรียนตาม
ความถนัด ความสามารถและความ
สนใจ ระดบัมากข้ึนไป 

10.3 สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเ้รียนท่ีส่งเสริมและตอบสนอง
ความตอ้งการ ความสามารถ ความ
ถนัดและความสนใจของผู ้เรียน
ระดบัมากข้ึนไป 

10.4 สถานศึกษาสนับสนุนให้ครูจัด
กระบวนการเรียนรู้ท่ีให้ผูเ้รียนได้
ลงมือปฏิบติัจริงจนสรุปความรู้ได้
ดว้ยตนเอง ระดบัมากข้ึนไป 

10.5 สถานศึกษานิเทศภายใน ก ากับ 
ติดตามตรวจสอบ และน าผลไป
ปรับปรุงการเรียนการสอนอย่าง
สม ่าเสมอ ระดบัมากข้ึนไป 

10.6 สถานศึกษาจดัระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู ้ เรี ยนท่ี มีประสิทธิภาพและ
ครอบคลุมถึงผูเ้รียนทุกคน ระดบั
มากข้ึนไป 

-ผลการประเมินหลกัสูตรสถานศึกษา 
-โครงการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 

-งานหลกัสูตรและนิเทศการ 
สอน 
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เป้าหมายที ่11 สถานศึกษามีการจดัสภาพแวดลอ้มและการบริการท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนพฒันาเตม็ศกัยภาพ 
พนัธกจิที ่5 โรงเรียนเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ 
ยุทธศาสตร์ที ่11 ส่งเสริมและพฒันาสถานศึกษาใหมี้บรรยากาศ สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้   
 
 

ตวัช้ีวดัความส าเร็จ งาน/โครงการ/กจิกรรม แผนงาน 
11.1  ร้อยละ 90 สถานศึกษามี

ห้อง เ รียน ห้องปฏิบัติการ 
อาคารเรียนมัน่คง สะอาดและ
ปลอดภัยมี ส่ิงอ านวยความ
สะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพ
ใชก้ารไดดี้ สภาพแวดลอ้มร่ม
ร่ืนและมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับ
ส่งเสริมใหน้กัเรียนพฒันาเต็ม
ศกัยภาพ 

 

-งานซ่อมบ ารุงอาคาร 
-งานสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้ม 
-งานพฒันาแหล่งเรียนรู้ 
-งานบ ารุงรักษาภูมิทศัน ์
-งานบ ารุงรักษาสนามฟตุบอล 
-งานจดัซ้ือวสัดุ-อุปกรณ์การเรียนการสอน
วชิาการงาน 

-งานจดัซ้ือวสัดุ-อุปกรณ์ ส่ือการเรียนประจ า
หอ้งคหกรรมและหตัถกรรม 

-งานจดัซ้ือวสัดุ-อุปกรณ์วชิาศิลปะ  
-งานจดัซ้ือวสัดุ-อุปกรณ์วชิาดนตรี 
-งานจดัซ้ืออุปกรณ์และสารเคมีหอ้งปฏิบติัการ
ทางวทิยาศาสตร์ 

-งานจดัซ้ือและซ่อมแซมอุปกรณ์กีฬา 
-งานซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์หอ้งเรียน 

-งานอาคารสถานท่ี 
-งานส่ิงแวดลอ้ม 
 
 
 
 
-งานกลุ่มสาระฯ การงาน 
อาชีพฯ 
 
-งานกลุ่มสาระฯ ศิลปะ 

 
-งานกลุ่มสาระฯ วทิยาศาสตร์ 
 

-งานกลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ 
-งานศูนยค์อมพิวเตอร์ 

11.2  ร้อยละ 90 สถานศึกษาจัด
โครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริม
สุขภาพอนามัย แ ละคว าม
ปลอดภยัของผูเ้รียน 

-โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
-โครงการพฒันาฝีมือแรงงาน 
-งานสวสัดิภาพและความปลอดภยั 
-งานปฏิบติัหนา้ท่ีเวรดูแลรักษาความปลอดภยั
ของนกัเรียน 

-โครงการฝึกซอ้มการหนีไปจากอาคาร 
-งานอาสาชุมชนดูแลนกัเรียน 

-งานอนามยัโรงเรียน 
-งานบุคคล 
-งานสวสัดิภาพและความ 
ปลอดภยั 

11.3 ร้อยละ 90 สถานศึกษาจดั
ห้องสมุดท่ีให้บริการส่ือ
แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี
ส า ร สน เ ท ศ ท่ี เ อ้ื อ ใ ห้
ผู ้เ รียนรู้ด้วยตนเองและ
หรือเ รียนรู้แบบมีส่วน
ร่วม 
 

-งานจดัซ้ือวสัดุวารสารส่ิงพิมพแ์ละส่ือมลัติมีเดีย 
-โครงการดูแลรักษาระบบโปรแกรมหอ้งสมุด 
-โครงการศูนยห์นงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ 

-งานศูนยว์ทิยบริการ 
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เป้าหมายที ่12 สถานศึกษามีการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง   
พนัธกจิที ่4 โรงเรียนมีระบบการบริหารจดัการท่ีมีมาตรฐานคุณภาพสากล โดยยดึหลกัธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์ที ่12 ส่งเสริมและพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานคุณภาพ

การศึกษาตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง   
 
 

ตวัช้ีวดัความส าเร็จ งาน/โครงการ/กจิกรรม แผนงาน 
12.1สถานศึกษาก าหนดมาตรฐาน 

การศึกษาของสถานศึกษา 
12.2 สถานศึกษาจัดท าและด าเนินการ                   

ตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา               
ของสถานศึ กษาท่ี มุ่ งพัฒนา                           
คุณภาพมาตรฐานการศึกษาของ                      
สถานศึกษา 

12.3 สถานศึกษาจัดระบบข้อมูล
สารสนเทศและใชส้ารสนเทศ
ในการบ ริหารจัดการ เพื่ อ
พฒันาคุณภาพสถานศึกษา 

12 .4  สถานศึกษาติดตาม ตรวจสอบ                             
และประเมินคุณภาพภายในตาม
ม า ต รฐ านก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง                                 
สถานศึกษา 

12.5 สถานศึกษาน าผลการประเมิน
คุณภาพทั้งภายในและภายนอก
ไปใช้วางแผนพฒันาคุณภาพ
การศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

12.6 สถานศึกษาจดัท ารายงาน
ประจ าปีท่ีเป็นรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายใน 

-งานประกนัคุณภาพภายใน 
-งานจดัท ารายงานประเมินตนเอง 
-งานจดัท าและประเมินแผนพฒันาคุณภาพ
การศึกษา 

-งานสารสนเทศ 
-งานดูแลและพฒันาระบบฐานขอ้มูลโรงเรียน 
(Soft Project) 

-งานอบรมบุคลากรและพฒันาระบบ SWIS 

-งานประกนัคุณภาพ 
 
-งานนโยบายและแผน 
 
-งานประชาสมัพนัธ์และ 
สารสนเทศ 
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เป้าหมายที ่13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนบัสนุน  ใหส้ถานศึกษาเป็นสงัคมแห่งการเรียนรู้ 
พนัธกจิที ่5 โรงเรียนเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ 
ยุทธศาสตร์ที ่13 พฒันาสถานศึกษาใหเ้ป็นอุทยานแห่งการเรียนรู้ โดยส่งเสริมและสนบัสนุนใหบุ้คลากรทั้ง

ภายใน และภายนอกไดใ้ชส้ถานศึกษาเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ 
 

ตวัช้ีวดัความส าเร็จ งาน/โครงการ/กจิกรรม แผนงาน 
13.1 ร้อยละ 90 สถานศึกษามีการ

สร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ภายในสถานศึกษา และใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้ ง
ภายในและภายนอกสถาน 
ศึกษาเพื่อพฒันาการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียนและบุคลากรของสถาน 
ศึกษา รวมทั้งผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

13.2 ร้อยละ 90 สถานศึกษามีการ
แลกเปล่ี ยนเ รี ยนรู้ ระหว่ าง
บุคลากรภายในสถานศึกษา
ระหว่างสถานศึกษากับครอบ 
ครัว ชุมชน และองค์กรท่ีเก่ียว 
ขอ้ง 

-งานสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้ม 
 งานพฒันาแหล่งเรียนรู้ 
 งานบ ารุงรักษาภูมิทศัน ์
 งานพฒันาดูแลสตัวเ์ล้ียง 
 งานบ ารุงรักษาสนามฟตุบอล 

-โครงการสืบสานภูมิปัญญาไทย 
-โครงการสายสมัพนัธ์บา้น โรงเรียน สู่ชมชน 
-โครงการเสริมสร้างทกัษะคอมพิวเตอร์สู่ชุมชน 
 

-งานส่ิงแวดลอ้ม 
 
 
 
 
-กลุ่มสาระฯ สงัคมศึกษาฯ 
-งานระดบัชั้น 
-งานศูนยค์อมพิวเตอร์ 

 

เป้าหมายที ่14 การพฒันาสถานศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมายตามวสิยัทศัน์ ปรัชญา และจุดเนน้ท่ีก าหนดข้ึน 
พนัธกจิที ่1 ผูเ้รียนเป็นผูมี้คุณธรรม จริยธรรม คุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามหลกัสูตรสถานศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที ่14 ส่งเสริมและสนบัสนุนสถานศึกษา ใหมี้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามวสิยัทศัน์ ปรัชญา

และจุดเนน้ตามท่ีโรงเรียนก าหนด 
 

ตวัช้ีวดัความส าเร็จ งาน/โครงการ/กจิกรรม แผนงาน 
14.1 ผูเ้ก่ียวขอ้งร้อยละ 83 พึงพอใจ

ในระดบัมากข้ึนไป ต่อผลการ
ด าเนินงานโครงการ กิจกรรม
ท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนบรรลุตาม
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา
และจุดเนน้ของสถานศึกษา  

14.2 ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้
ผู ้เ รี ยนบรรลุตามเ ป้าหมาย 
วิสัยทัศน์  และจุด เน้นของ
สถานศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 83 

-โครงการสายสมัพนัธ์บา้น โรงเรียน สู่ชมชน  
-โครงการค่ายอาสา 
-โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
-โครงการช่วยเหลือผูย้ากไร้ในสงัคม 
-โครงการส่งเสริมวฒันธรรมประเพณีและวนั
ส าคญั 

 

-งานระดบัชั้น 
-งานสมัพนัธ์ชุมชน 
-งานส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 
-กลุ่มสาระฯ สงัคมศึกษาฯ 
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เป้าหมายที ่15 การจดักิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน้ แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพฒันาและส่งเสริม
สถานศึกษาใหย้กระดบัคุณภาพสูงข้ึน 

พนัธกจิที ่5 โรงเรียนเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ 
ยุทธศาสตร์ที ่15 ส่งเสริมและสนบัสนุนการจดักิจกรรมโครงการพิเศษ เพ่ือพฒันาและส่งเสริมสถานศึกษาให้

ยกระดบัคุณภาพสูงข้ึน 
 

ตวัช้ีวดัความส าเร็จ งาน/โครงการ/กจิกรรม แผนงาน 
15.1  ผูเ้ก่ียวขอ้งร้อยละ 83 พึงพอใจ

ในระดบัมากข้ึนไป ต่อผลการ
ด าเนินงานโครงการ กิจกรรม 
พิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย 
จุดเนน้ตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา  

15.2 สถานศึกษามีผลการด าเนินงาน
บรรลุตามเป้าหมาย ไม่นอ้ยกวา่
ร้อยละ 83  

- โครงการสายสมัพนัธ์บา้น โรงเรียน สู่ชุมชน  
-โครงการตน้แบบโรงเรียนมาตรฐานระบบ
ตา้นยาเสพติด (QAD) 
- โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
 

-งานระดบัชั้น 
 
 
-งานอนามยัโรงเรียน 
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2.5  ข้อมูลโครงสร้างการบริหาร  
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ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

1.1 ภำษำไทย 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 2 2

1.2 คณิตศำสตร์ 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 2 2

1.3 วิทยำศำสตร์ 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2

1.4 สงัคมศึกษำ ศำสนำ และ

วฒันธรรม
2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2

     ประวติัศำสตร์ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -

1.5 สุขศึกษำและพลศึกษำ 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 กำรงำนอำชีพและ

เทคโนโลยี
2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1

1.8 ภำษำต่ำงประเทศ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2

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

2 2 2 2 2 2 10 10 10 16 16 16

11 11 11 11 11 10 3 3 3 4 4 5

35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35

2. สาระเพิ่มเติม *(+หน้าที่พลเมอืง)*

3. กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน

รวมทั้งส้ิน

กลุ่มสาระการเรียนรู้

จ านวนการเรียนต่อสัปดาห์ (คาบละ 50 นาที)

ระดบัประถมศึกษำ ระดบัมธัยมศึกษำตอนตน้ ระดบัมธัยมศึกษำตอนปลำย

1. สาระการเรียนรู้พื้นฐาน

2.6  ข้อมูลโครงสร้างหลกัสูตรการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 
หลกัสูตรประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย 

โรงเรียนอสัสัมชัญธนบุรี ปีการศึกษา 2557 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  หมายเหตุ  1 ปี 40 สัปดาห์ 
 
2.7  ข้อมูลสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น (หลกัสูตรท้องถิ่น) 

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี มีการจัดตั้ งและประชุมคณะกรรมการบริหารงานงาน
หลกัสูตรและนิเทศการสอน  เพื่อจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษาโดยยึดแนวทางตามพระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติ  พุทธศกัราช  2542  หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551  
นโยบายดา้นการศึกษาของมูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (FSG) และแผนพฒันาคุณภาพ
การศึกษาโรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี ระยะท่ี 4 พ.ศ. 2555-2559  ครอบคลุมความตอ้งการของผูเ้รียน 
ชุมชนและทอ้งถ่ิน ส่งเสริมใหผู้เ้รียนเป็นผู ้   มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์พร้อม
ทั้งสมรรถนะตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2551 จนไดรั้บการพฒันาครบ
ทุกมิติทั้งทางดา้นร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจ สติปัญญาเต็มตามศกัยภาพ และอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นได้
อยา่งมีความสุข 
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โรงเรียนมีการนิเทศภายใน เพื่อก ากบัติดตามผลการจดัการเรียนการสอน อยา่งเป็นระบบ
โดยครูผูส้อนไดรั้บการสังเกตการสอนภายในชั้นเรียน ภาคเรียนละ 2 คร้ัง จากคณะกรรมการนิเทศ
ของกลุ่มสาระฯ และคณะกรรมการนิเทศของฝ่ายวิชาการ มีการเชิญอาจารยนิ์เทศจากภายนอกมา
นิเทศ ก ากบั ติดตามเพื่อพฒันาศกัยภาพครูผูส้อน  พร้อมทั้งส่งเสริมขวญัและก าลงัใจ  โดยมีการ
คดัเลือกครูผูส้อนมืออาชีพ  8 กลุ่มสาระฯ  จดัให้มีการศึกษาดูงานดา้นหลกัสูตรและการจดัการเรียน
การสอน  การประชุมกลุ่มยอ่ยของกลุ่มสาระ ฯ ทุกสัปดาห์ มีการตรวจและประเมินแผนการจดัการ
เรียนรู้จากคณะกรรมการในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ และส่งแผนการจัดการเรียนรู้ ให้
คณะกรรมการวิชาการตรวจแผนการจดัการเรียนรู้  เดือนละ 1 คร้ัง    มีการประเมินการใชห้ลกัสูตร 
เพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาการใช้หลกัสูตร และเชิญผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะสาขาวิชามาเป็นท่ีปรึกษาให้
ค  าแนะน าเก่ียวกบัการพฒันาหลกัสูตรและการพฒันากระบวนการเรียนรู้ น าขอ้มูลและขอ้เสนอแนะ
ต่าง ๆ  มาใชป้ระโยชน์ในการปรับปรุงหลกัสูตรสถานศึกษา เพื่อให้ทนักบัการเปล่ียนเปล่ียนแปลง
ของสังคมยคุปัจจุบนั    
 
2.8 รายนามคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรสถานศึกษา 

ประธาน   ภราดา ดร.วีรยทุธ  บุญพราหมณ์ 
รองประธาน   ม.ยทุธพงษ ์   วงศเ์มืองสรรค ์
กรรมการ   มิสพรพิมล  ปวงนิยม    

มิสจิราพร  คุณาบุตร 
      มิสจนัทร์เพญ็     จงพิพฒัน์มงคล   

มิสอภิญญา  บุญมูสิก 
                      ม.ณฏัฐวฒิุ   ทองค า                

ม.ณิพฒัน์    เลิศมงคล 
      มิสน ้าผึ้ง   แช่มชอ้ย    

มิสเพญ็พิชชา   เอ้ือสัจจผล 
มิสแสงธิรา  เจริญนาน    
มิสศมานนัท ์   รัฐธนะรัชต ์
ม.วลัลภ   นกพึ่งพุม่    
มิสอญัชลี   อญัฤาชยั 
มิสบุปผา  วเิศษศิริ   
มิสมาลยัภรณ์   บุตรดี 

กรรมการและเลขานุการ มิสเดือนรัศม ์ นิติวฒันานนท ์    มิสอจัฉรา       จนัหา 
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บทที ่3 
ผลการประเมนิคุณภาพภายในประจ าปี 

 
ตอนที ่1  ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา 

เป้าหมาย ตัวช้ีวดัความส าเร็จ 
สภาพความส าเร็จ 

ปี 2557 ผลการด าเนินงาน 
เป้าหมาย ผลประเมนิ บรรลุ ไม่บรรลุ 

1. ผูเ้รียนมีสุขภาวะ 
ท่ีดีและมี สุนทรียภาพ 

 

1.1 ผูเ้รียนร้อยละ 100  มีสุขนิสยัในการดูแลสุขภาพและออกก าลงักาย
สม ่าเสมอ 

1.2 ผูเ้รียนร้อยละ 90 มีน ้าหนกั ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑม์าตรฐาน 

1.3 ผูเ้รียนร้อยละ 98  ป้องกนัตนเองจากส่ิงเสพติดให้โทษและหลีกเล่ียง
ตนเองจากสภาวะท่ีเส่ียงต่อความรุนแรง โรคภยั อุบติัเหตุและปัญหาทาง
เพศ 

1.4 ผูเ้รียนร้อยละ 98 เห็นคุณค่าในตนเองมีความมัน่ใจ กลา้แสดง 
ออกอยา่งเหมาะสม มีมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดีและใหเ้กียรติผูอ่ื้น 

1.5 ผูเ้รียนร้อยละ 100  สร้างผลงานจากการเขา้ร่วมกิจกรรมดา้นศิลปะ 
ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นนัทนาการตามจินตนาการ  

98.00 
 

88.00 
 

96.00 
 

 
96.00 

 
98.00 

99.33 
 

94.44 
 

98.75 
 

 
96.46 

 
98.25 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

2.  ผูเ้รียนมีคุณธรรม  
       จริยธรรม และค่านิยม 
      ท่ีพึงประสงค ์
     

2.1  ผูเ้รียนร้อยละ 100  มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคต์ามหลกัสูตร 
2.2 ผูเ้รียนร้อยละ 95 เอ้ืออาทรผูอ่ื้นและกตญัญูกตเวทีต่อผูมี้พระคุณ 
2.3 ผูเ้รียนร้อยละ  98  ยอมรับความคิดและวฒันธรรมท่ีแตกต่าง 
2.4 ผูเ้รียนร้อยละ 100 ตระหนกั รู้คุณค่าร่วมอนุรักษแ์ละพฒันา

ส่ิงแวดลอ้ม 

100.00 
93.00 
97.00 
98.00 

100.00 
98.52 
97.69 
98.17 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

3. ผูเ้รียนมีทกัษะใน 
   การแสวงหา  ความรู้ 
   ดว้ยตนเอง รักการ 
   เรียนรู้  และพฒันา 
   ตนเองอยา่งต่อเน่ือง 
  

 

3.1 ผูเ้รียนร้อยละ 100  มีนิสยัรักการอ่านและแสวงหาความรู้ดว้ย     
ตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และส่ือต่าง ๆ รอบตวั 

3.2  ผูเ้รียนร้อยละ 98 มีทกัษะในการอ่าน ฟัง ดู พดู เขียนและตั้ง 
ค  าถามเพ่ือคน้ควา้หาความรู้เพ่ิมเติม 

3.3  ผูเ้รียนร้อยละ 98 เรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่มแลกเปล่ียนความ คิดเห็น
เพ่ือการเรียนรู้ระหวา่งกนั 

3.4 ผูเ้รียนร้อยละ 100 ใชเ้ทคโนโลยใีนการ เรียนรู้และน าเสนอผลงาน 
3.5 ผูเ้รียนร้อยละ 100 สามารถใชภ้าษาไทยและภาษาต่างประเทศในการ         

ส่ือสารได ้
3.6 ผูเ้รียนร้อยละ 100 เรียนรู้เก่ียวกบัสถานการณ์ การเมือง เศรษฐกิจ 

สงัคม วฒันธรรมของประเทศในกลุ่ม ASEN ได ้

98.00 
 

94.00 
 

97.00 
 

100.00 
98.00 

 
98.00 

99.08 
 

96.56 
 

97.85 
 

100.00 
98.75 

 
98.50 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

4.  ผูเ้รียนมีความสามารถ 
    ในการคิดอยา่งเป็นระบบ 
     คิดสร้างสรรค ์ตดัสินใจ 
     แกปั้ญหาไดอ้ยา่งมี 
     สติ สมเหตุ  สมผล 

4.1 ผูเ้รียนร้อยละ  95 สรุปความคิดจากเร่ืองท่ีอ่าน ฟังและดู และส่ือสาร    
โดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง 

4.2 ผูเ้รียนร้อยละ 90 น าเสนอวิธีคิด วิธีแกปั้ญหาดว้ยภาษาหรือวิธีการ
ของตนเอง 

4.3 ผูเ้รียนร้อยละ 98 ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตดัสินใจแกปั้ญหาโดย
มีเหตุผลประกอบ 
 

93.00 
 

88.00 
 

98.00 

96.56 
 

98.28 
 

98.00 
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  4.4    ผูเ้รียนร้อยละ 98 มีความคิดริเร่ิม และสร้างผลงานดว้ยความ 
          ภาคภูมิใจ 

98.00 97.47  
 

 
 

5.   ผูเ้รียนมีความรู้และ
ทกัษะท่ีจ าเป็นตาม
หลกัสูตร 

 

5.1 ผูเ้รียนระดบัประถมศึกษา ร้อยละ 90 มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ อยูใ่นระดบั 3-4 

5.2  ผูเ้รียนระดบัมธัยมศึกษา ร้อยละ 70  มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ อยูใ่นระดบั 3-4 

5.3  ผูเ้รียนร้อยละ 100 มีผลการประเมินสมรรถนะส าคญัตามหลกัสูตร
เป็น ไปตามเกณฑ ์

5.4  ผูเ้รียนร้อยละ 100 มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
เป็นไปตามเกณฑ ์

 5.5  ผูเ้รียนมีผลการทดสอบระดบัชาติในระดบัดีสูงข้ึนทุกปี 

88.00 
 
68.00 

 
100.00 

 
100.00 

 
67.93 

91.70 
 

62.75 
 

100.00 
 

100.00 
 

71.13 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

6.   ผูเ้รียนมีทกัษะใน 
การท างาน รักการ
ท างาน สามารถ
ท างานร่วมกบัผูอ่ื้น
ไดแ้ละมีเจตคติท่ีดี
ต่ออาชีพสุจริต     

6.1  ผูเ้รียนร้อยละ  96  มีการวางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ 
6.2  ผูเ้รียนร้อยละ 95 ท างานอยา่งมีความสุขมุ่งมัน่พฒันางานและ

ภูมิใจในผลงานของตนเอง 
6.3  ผูเ้รียนร้อยละ 99 ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้
6.4  ผูเ้รียนร้อยละ 95 มีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้

เก่ียวกบัอาชีพท่ีตนเองสนใจ 

94.00 
95.00 

 
97.00 
95.00 

96.08 
96.66 

 
97.17 
97.00 

 
 

 
 
 

 

 

 

7.  ครูปฏิบติังานตาม
บทบาท หนา้ท่ีอยา่ง
มีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 

7.1 ครูร้อยละ 95  มีความสามารถในการจดัการเรียนการสอนอยา่งมี
ประสิทธิภาพโดยเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั 

7.2     บุคลากรร้อยละ 100 ประพฤติปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีจดัการ 
เรียนการสอนตามท่ีไดรั้บมอบหมายเตม็เวลาเตม็ความสามารถ 

7.3      บคุลากรร้อยละ 100 ไดรั้บการพฒันาตามมาตรฐานจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

93.00 
 

98.00 
 
100.00 

94.72 
 

98.98 
 

100.00 

 
 
 

 
 

 
 

8.  ผูบ้ริหารปฏิบติังาน
ตามบทบาทหนา้ท่ี
อยา่งมีประสิทธิภาพ
และ เกิดประสิทธิผล 

 

8.1  ผูบ้ริหารมีวิสยัทศัน์  ภาวะผูน้ าและความคิดริเร่ิมท่ี เนน้การ
พฒันาผูเ้รียน ในระดบัมากข้ึนไป 

8.2 ผูบ้ริหารใชห้ลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใชข้อ้มูลผลการ
ประเมินหรือผลการวิจยัเป็นฐานคิดทั้งดา้นวิชาการและการ
จดัการในระดบัมากข้ึนไป 

8.3  ผูบ้ริหารสามารถบริหารจดัการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามท่ี
ก าหนดไวใ้นแผนปฏิบติัการไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 90 

8.4  ผูบ้ริหารส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการ
กระจายอ านาจ 

8.5 นกัเรียน ผูป้กครองและชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจดั
การศึกษาในระดบัมากข้ึนไปไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 90 

8.6 ผูบ้ริหารให้ค  าแนะน า ค  าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจดั
การศึกษาเตม็ศกัยภาพและเตม็เวลา 
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85.00 
 

 
85.00 
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9.  คณะกรรมการสถาน 
ศึกษา และผูป้กครอง 
ชุมชนปฏิบติังานตาม
บทบาท หนา้ท่ีอยา่งมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีระเบียบ
ก าหนด 

9.2 คณะกรรมการสถานศึกษาก ากบัติดตาม ดูแลและขบัเคล่ือนการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

9.3 ผูป้กครองและชุมชนมีความพึงพอใจในการเขา้มามีส่วนร่วมใน
การพฒันาสถานศึกษา ในระดบัมากข้ึนไปไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 90 

100.00 
 

100.00 
 

85.00 

100.00 
 

100.00 
 

85.80 

 
 
 

 
 

 
 

 

10. สถานศึกษามีการจดั  
      หลกัสูตร กระบวน 
      การเรียนรู้ และ 
      กิจกรรมพฒันาคุณภาพ 
      ผูเ้รียนอยา่งรอบดา้น 
 

10.1 สถานศึกษามีหลกัสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคลอ้งกบั
ทอ้งถ่ิน ระดบัมากข้ึนไป 

10.2 สถานศึกษาจดัรายวิชาเพ่ิมเติมท่ีหลากหลายให้ผูเ้รียนเลือกเรียน
ตามความถนดั ความสามารถและความสนใจ ระดบัมากข้ึนไป 

10.3  สถานศึกษาจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ีส่งเสริมและตอบสนอง
ความตอ้งการ ความสามารถ ความถนดัและความสนใจของ
ผูเ้รียนระดบัมากข้ึนไป 

10.4  สถานศึกษาสนบัสนุนให้ครูจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีให้ผูเ้รียน
ไดล้งมือปฏิบติัจริงจนสรุปความรู้ไดด้ว้ยตนเอง ระดบัมากข้ึน
ไป 

10.5 สถานศึกษานิเทศภายใน ก ากบั ติดตามตรวจสอบ และน าผลไป
ปรับปรุงการเรียนการสอนอยา่งสม ่าเสมอ ระดบัมากข้ึนไป 

10.6  สถานศึกษาจดัระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนท่ีมีประสิทธิภาพ 
         และครอบคลุมถึงผูเ้รียนทุกคน ระดบัมากข้ึนไป 

85.00 
 

85.00 
 

85.00 
 
 

85.00 
 
 

85.00 
 

85.00 

97.00 
 

98.60 
 

98.00 
 
 

96.60 
 
 

97.00 
 

93.00 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

11. สถานศึกษามีการจดั
สภาพแวดลอ้มและ
การบริการท่ีส่งเสริม
ให้ผูเ้รียนพฒันาเตม็
ศกัยภาพ 

 

11.1  สถานศึกษามีห้องเรียน ห้องปฏิบติัการ อาคารเรียนมัน่คง  
         สะอาดและปลอดภยัมีส่ิงอ านวยความสะดวก พอเพียง อยูใ่น

สภาพใชก้ารไดดี้ สภาพแวดลอ้มร่มร่ืนและมีแหล่งเรียนรู้
ส าหรับส่งเสริมให้นกัเรียนพฒันาเตม็ศกัยภาพ 

11.2  สถานศึกษาจดัโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมสุขภาพอนามยัและ
ความปลอดภยัของผูเ้รียน 

11.3 สถานศึกษาจดัห้องสมุดท่ีให้บริการส่ือและเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีเอ้ือให้ผูเ้รียนรู้ดว้ยตนเอง และหรือเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วม 

90.00 
 

 
 

90.00 
 

90.00 

96.00 
 
 

 
97.83 

 
96.66 

 
 

 
 
 

 
 

 

12.  สถานศึกษามีการ
ประกนัคุณภาพ
ภายในของ
สถานศึกษาตามท่ี
ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

12.1 สถานศึกษาก าหนดมาตรฐาน การศึกษาของสถานศึกษา 
12.2 สถานศึกษาจดัท าและด าเนินการตามแผนพฒันาการจดัการศึกษา

ของสถานศึกษาท่ีมุ่งพฒันาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

12.3 สถานศึกษาจดัระบบขอ้มูลสารสนเทศและใชส้ารสนเทศในการ
บริหารจดัการเพ่ือพฒันาคุณภาพสถานศึกษา 

12.4 สถานศึกษาติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
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90.00 
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 12.5  สถานศึกษาน าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้
วางแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

12.6 สถานศึกษาจดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการประเมิน 
        คุณภาพภายใน 

90.00 
 

90.00 

92.00 
 

100.00 

 
 
 

 

13. สถานศึกษามีการ
สร้าง ส่งเสริม 
สนบัสนุน  ให้
สถานศึกษาเป็น
สงัคมแห่งการ
เรียนรู้ 

 

13.1 สถานศึกษามีการสร้างและพฒันาแหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษา และใชป้ระโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาเพื่อพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนและ
บุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

13.2 สถานศึกษามีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งบุคลากรภายใน
สถานศึกษาระหวา่งสถานศึกษากบัครอบครัว ชุมชน และ
องคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง 

90.00 
 

 
 
90.00 

97.00 
 

 
 

95.00 

 
 

 

 
 

 

14. การพฒันาสถาน 
ศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายตาม
วิสยัทศัน์ ปรัชญา 
และจุดเนน้ท่ี 
ก าหนดข้ึน 

14.1   ผูเ้ก่ียวขอ้งร้อยละ 85 พึงพอใจในระดบัมากข้ึนไป  
ต่อผลการด าเนินงานโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียน
บรรลุตามเป้าหมาย วิสยัทศัน์ ปรัชญาและจุดเนน้ของ
สถานศึกษา 

14.2  ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ผูเ้รียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทศัน์ 
และจุดเนน้ของสถานศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 

83.00 
 
 

 
83.00 

96.41 
 
 
 

85.60 

 
 

 
 
 

 

15. การจดักิจกรรมตาม
นโยบาย จุดเนน้ แนว
ทางการปฏิรูป
การศึกษาเพื่อพฒันา
และส่งเสริม
สถานศึกษาให้
ยกระดบัคุณภาพสูง
ข้ึน 

15.1  ผูเ้ก่ียวขอ้งร้อยละ 85 พึงพอใจในระดบัมากข้ึนไป ต่อผลการ
ด าเนินงานโครงการ กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบาย 
จุดเนน้ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา  

15.2 สถานศึกษามีผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย ไม่นอ้ย
กวา่ร้อยละ 85  
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90.00 
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1.   สรุปผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายของแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2557 
การด าเนินการตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2557 มีการจัดท า

แผนงาน/โครงการรองรับเป้าหมายตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา ครอบคลุมทั้ง 15  เป้าหมาย   
61 ตวัช้ีวดั  ผลการด าเนินการ สรุปไดด้งัน้ี 

-  บรรลุเป้าหมายตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา     13   เป้าหมาย    59  ตวัช้ีวดั 
- ไม่บรรลุเป้าหมายตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา   2  เป้าหมาย       2  ตวัช้ีวดั 

 
เป้าหมายและตัวช้ีวดัทีไ่ม่บรรลุ  ได้แก่   
เป้าหมายที ่4    ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่าง

มีสติสมเหตุผล 
ตัวช้ีวดัที ่ 4.4     ผูเ้รียนร้อยละ 98.00  มีความคิดริเร่ิม และสร้างผลงานดว้ยความภาคภูมิใจ 
ผลการด าเนินงาน   ผูเ้รียนร้อยละ 97.47  มีความคิดริเร่ิม และสร้างผลงานดว้ยความภาคภูมิใจ 

 
เป้าหมายที ่5     ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร  
ตัวช้ีวดัที ่ 5.2     ผูเ้รียนระดบัมธัยมศึกษา ร้อยละ 68.00  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการ 

เรียนรู้ฯ อยูใ่นระดบั 3-4 
ผลการด าเนินงาน  ผูเ้รียนระดบัมธัยมศึกษา ร้อยละ 62.75 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทุกกลุ่มสาระ   
      การเรียนรู้ฯ อยูใ่นระดบั 3-4     
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ตอนที ่2    
ด้านคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที ่1  ผู้เรียนมีสุขภาวะทีด่ี และมีสุนทรียภาพ 

ตวับ่งช้ี 
จ านวนนักเรียน คดิเป็น

ร้อยละ 
คะแนน
ที่ได้ 

ระดบั
คุณภาพ เตม็ ผ่าน 

1.1  ผูเ้รียนมีสุขนิสยัในการดูแลสุขภาพ และออกก าลงักาย
สม ่าเสมอ  (0.5 ) 

5612 5597 99.74 0.50 5 

1.2 ผูเ้รียนมีน ้ าหนกั ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
มาตรฐาน (0.5) 

5472 5241 94.44 0.47 5 

1.3 ผูเ้รียนป้องกนัตนเองจากส่ิงเสพติดใหโ้ทษและหลีกเล่ียง
ตนเองจากสภาวะท่ีเส่ียงต่อความรุนแรง โรคภยัอุบติัเหตุ 
และปัญหาทางเพศ (1) 

5612 5415 96.50 0.96 5 

1.4 ผูเ้รียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมัน่ใจ กลา้แสดงออกอยา่ง
เหมาะสม (1) 

5612 5425 96.67 0.96 5 

1.5 ผูเ้รียนมีมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดีและใหเ้กียรติผูอ่ื้น  (1) 5612 5163 92.00 0.92 5 

1.6 ผูเ้รียนสร้างผลงานจากเขา้ร่วมกิจกรรมดา้นศิลปะ ดนตรี/
นาฏศิลป์ กีฬา/นนัทนาการ ตามจินตนาการ (1) 

5612 5597 99.74 0.99 5 

ภาพรวมผลประเมนิมาตรฐานที ่1 รวมคะแนน   96.52 4.83 5 

 
ปัจจัยสนับสนุนผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 
วธีิการพฒันา 

โรงเรียนไดก้ าหนดยทุธศาสตร์เพื่อพฒันาผูเ้รียนให้มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออก
ก าลงักายสม ่าเสมอไวใ้นแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี ระยะท่ี 4 พ.ศ. 
2555 – 2559   เป้าหมายท่ี 1  ผูเ้รียนมีสุขภาวะท่ีดี  และมีสุนทรียภาพ  ยุทธศาสตร์ท่ี  1  ส่งเสริม
และมุ่งพฒันานักเรียนให้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิต มีบุคลิกภาพท่ีดีรักการออกก าลงักาย โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อ  1. ให้ผูเ้รียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออกก าลงักายสม ่าเสมอ  2. ให้
ผูเ้รียนมีน ้าหนกั ส่วนสูง สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน   3. ให้ผูเ้รียนป้องกนัตนเองจาก
ส่ิงเสพติดให้โทษและหลีกเล่ียงตนเองจากสภาวะท่ีเส่ียงต่อความรุนแรง โรคภยั อุบติัเหตุ และ
ปัญหาทางเพศ   4. ให้ผูเ้รียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมัน่ใจ กลา้แสดงออกอย่างเหมาะสม                   
5. ให้ผูเ้รียนมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีและให้เกียรติผูอ่ื้น   6. ให้ผูเ้รียนสร้างผลงานจากเขา้ร่วมกิจกรรม
ดา้นศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นนัทนาการ ตามจินตนาการ     
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โรงเรียนไดจ้ดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปีท่ีสอดคล้องกบัเป้าหมายและยุทธศาสตร์เพื่อ
พฒันานกัเรียน โดยเร่ิมด าเนินงานตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2557 และส้ินสุดทุกงาน/โครงการ/
กิจกรรมในเดือนมีนาคม 2558  ซ่ึงประกอบดว้ย  1.โครงการกรีฑาสี   2.โครงการกีฬาระดบัชั้น    
3.โครงการส่งเสริมสุขภาพ ซ่ึงประกอบด้วย การน าส่วนสูงและน ้ าหนักจากการตรวจสุขภาพ
ประจ าปีของนักเรียนมาท าการแปลผลโดย  เปรียบเทียบกบัเกณฑ์มาตรฐาน ของกรมอนามยั 
กระทรวงสาธารณสุข หากนกัเรียนมีปัญหาในเร่ืองน ้ าหนกัเกินเกณฑ์ หรือต ่ากวา่เกณฑ์  ก็จะน า
นกัเรียนมาให้การส่งเสริมและพฒันาอย่างเป็นระบบ ด้านการทดสอบสมรรถภาพทางกาย โดย
นกัเรียนตอ้งเขา้รับการทดสอบสมรรถภาพทางกายในภาคเรียนท่ี1 ประกอบดว้ย วิ่ง 50 เมตร  วิ่ง 
800 เมตร  วิง่เก็บของ ลุก-นัง่ 30 วนิาที และยนืกระโดดไกล และน าผลการทดสอบมาแปลผลเทียบ
กบัเกณฑ์ของกรมพลศึกษา หากนักเรียนมีปัญหาไม่ผ่านการทดสอบ จะน านักเรียนมาให้การ
ส่งเสริมและพัฒนาอย่างเป็นระบบ   4.โครงการสัปดาห์ป้องกันส่ิงเสพติดและเพศศึกษา                         
5.โครงการมาตรฐานตา้นส่ิงเสพติด   6.โครงการงานราตรีสัมพนัธ์   7.โครงการทศันศึกษา
ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงมธัยมศึกษาปีท่ี  6  8.โครงการโบวล่ิ์งการกุศล    9.โครงการพิธีไหว้
ครู 10. โครงการพิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯ  11.โครงการพิธีถวายพระพร
สมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ  12.โครงการพิธีถวายราชสดุดี  13.โครงการสาย
สัมพนัธ์โรงเรียน บา้นและชุมชน  14. กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  15. กิจกรรมประเมินพฤติกรรมสุข
บญัญติั 10 ประการ 

 
ผลการพฒันา 

จากการด าเนินการตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม และประสบการณ์อยา่งหลากหลาย และ
ต่อเน่ืองตลอดปีการศึกษา เพื่อใหผู้เ้รียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออกก าลงักายสม ่าเสมอ  มี
น ้ าหนกั ส่วนสูง สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน สามารถป้องกนัตนเองจากส่ิงเสพติดให้
โทษและหลีกเล่ียงตนเองจากสภาวะท่ีเส่ียงต่อความรุนแรง โรค ภยัอุบติัเหตุ และปัญหาทางเพศ  เห็น
คุณค่าในตนเอง มีความมัน่ใจ กลา้แสดงออกอยา่งเหมาะสม  มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีและให้เกียรติผูอ่ื้น 
และสร้างผลงานจากเขา้ร่วมกิจกรรมดา้นศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นนัทนาการ ตามจินตนาการ  
ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ อยูใ่นระดบัดีเยีย่ม 

 
สรุปภาพรวมของมาตรฐานที ่1 มีคุณภาพระดับ  5   ดีเยีย่ม 
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มาตรฐานที ่2  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พงึประสงค์ 

ตวับ่งช้ี 
จ านวนนักเรียน คดิเป็น

ร้อยละ 
คะแนน
ที่ได้ 

ระดบั
คุณภาพ เตม็ ผ่าน 

2.1 มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคต์ามหลกัสูตร ( 2 ) 5612 4489 80.00 1.60 4 
2.2  เอ้ืออาทรผูอ่ื้นและกตญัญูกตเวทีต่อผูมี้พระคุณ ( 1 ) 5612 5359 95.50 0.96 5 
2.3 ยอมรับความคิดและวฒันธรรมท่ีแตกต่าง ( 1 ) 5612 5051 90.00 0.90 5 
2.4 ตระหนกั รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้ม ( 1 ) 5612 5331 95.00 0.95 5 

ภาพรวมผลประเมนิมาตรฐานที ่2 รวมคะแนน  (5)   90.13 4.51 5 

 

ปัจจัยสนับสนุนผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 
วธีิการพฒันา 

โรงเรียนตระหนกัและเห็นความส าคญัในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะ
อนัพึงประสงค์แก่ผูเ้รียนตามหลกัสูตร โรงเรียนจึงจดักิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมให้
ผูเ้รียนได้เกิดคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์   โดยด าเนินการพฒันาในดา้นการจดัการเรียนการสอน  
กิจกรรมเสริมหลกัสูตรท่ีหลากหลาย ดงัน้ี 

ฝ่ายวิชาการ จดัการเรียนการสอนมุ่งเนน้ให้ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2551  ซ่ึงระบุไว ้8 ประการ ไดแ้ก่   1) รักชาติ ศาสน์ 
กษตัริย ์   2) ซ่ือสัตยสุ์จริต   3) มีวินยั   4) ใฝ่เรียนรู้  5) อยูอ่ยา่งพอเพียง   6) มุ่งมัน่ในการท างาน   7) 
รักความเป็นไทย   8) มีจิตสาธารณะ  โดยโรงเรียนไดส้อดแทรกลงในกิจกรรมการเรียนการสอนใน
ทุกรายวชิา โดยใหค้รูผูส้อนในทุกรายวชิาเป็นผูด้  าเนินการพฒันาและประเมินคุณภาพผูเ้รียน  ผลการ
ด าเนินงาน พบว่า ผูเ้รียนทุกคนแสดงออกถึงคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ตามหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานในระดบัดีทุกระดบัชั้น   

นอกจากน้ีมีการจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  เช่น  กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพฯ การจดัตั้งธนาคารโรงเรียนข้ึนเพื่อส่งเสริมและฝึกให้ผูเ้รียนรู้จกัการประหยดั 
อดออม และสามารถด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยเปิดให้มีการด าเนินการธนาคาร
โรงเรียนร่วมกบัธนาคารออมสิน มีคณะกรรมการนกัเรียนท าหนา้ท่ีให้บริการในการรับฝากเงินเป็น
ประจ าทุกวนั    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจดักิจกรรมการเขียนเรียงความ    เน่ืองในโอกาสวนั
แม่แห่งชาติ การจดัการอ่านท านองเสนาะ แต่งค าขวญั การคดัลายมือ  ผูเ้รียนร่วมดูแลและปลูกพรรณ
ไมง้ามในวรรณคดี  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมโดยการประกวดมารยาทงามอย่างไทย  กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  จดักิจกรรมร าลึกพระคุณแม่  กิจกรรมวนัส าคญัทาง
ศาสนา   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จดัสัปดาห์วิทยาศาสตร์กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ
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พลศึกษา  จดัโครงการกรีฑาสี ฝ่ายวชิาการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน กิจกรรมคลบั   กิจกรรมแสดงผล
งานนิทรรศการของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายกิจกรรม เป็นตน้   

ฝ่ายกิจการนักเรียน   ได้จดัประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของโรงเรียน ได้แก่ ด้าน
คุณธรรม จริยธรรมด้านระเบียบวินัย ด้านความรับผิดชอบ   ด้านความซ่ือสัตยสุ์จริต  ด้านความ
ประหยดั อดออม  ดา้นความเอ้ืออาทร  และแบ่งปัน  ดา้นการปลอดส่ิงเสพติดและอบายมุข  ดา้นการ
มีจิตส านึกความเป็นไทย ด้านความเป็นประชาธิปไตย  และด้านความยุติธรรมและสันติ โดยครู
ประจ าชั้นและครูคู่ชั้น เป็นผูป้ระเมินจากสภาพจริง   

 โรงเรียนตระหนกัและเห็นความส าคญัในการส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีความเอ้ืออาทรและกตญัญู
กตเวทีต่อผูมี้พระคุณ  โดยผา่นกระบวนการจดัการเรียนการสอนและการจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตร
ต่าง ๆ ดงัน้ี    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  จดักิจกรรมวนัสุนทรภู่  การเขียนเรียงความ  การแต่ง
กลอนวนันักบุญหลุยส์  กิจกรรมวนัแม่แห่งชาติ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ  จดักิจกรรม
ร าลึกพระคุณแม่   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีจดัโครงการตลาดนดัหดัคา้  โดย
นกัเรียนไดจ้  าลองปฏิบติักิจกรรมเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจขนาดยอ่ม  และจ าหน่ายผลิตภณัฑ์จาก
ผลงานนักเรียน น าก าไรท่ีได้จากการปฏิบติักิจกรรมไปบริจาคให้กบัผูด้้อยโอกาสในชุมชน  ซ่ึง
นอกจากนกัเรียนจะไดรั้บประสบการณ์ตรงเพื่อน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการประกอบอาชีพแลว้  ยงั
เป็นการฝึกใหน้กัเรียนมีความเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม  เป็นคนท่ีมีคุณค่าต่อสังคม  

นอกจากน้ี ยงัส่งเสริมให้ผูเ้รียนแสดงออกถึงความมีน ้ าใจ เอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผแ่ก่ผูด้อ้ยโอกาส
หรืออ่อนแอกวา่ โดยการให้ความช่วยเหลือผูอ่ื้นหรือมีส่วนร่วมท่ีแสดงถึงความรับผิดชอบในฐานะ
สมาชิกท่ีดีของสังคม แสดงความกตญัญูกตเวที      โดยประพฤติตนถูกตอ้งเหมาะสม เอาใจใส่ดูแล
ช่วยเหลือกิจการงานตอบแทนผูมี้พระคุณ ประพฤติตนเป็นนกัเรียนท่ีดี     ดว้ยการแสดงความสุภาพ 
นอบนอ้ม โอบออ้มอารี ช่วยเหลือผูอ่ื้น รับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น มุ่งมัน่ในการเรียน ดูแลรักษา
สถานท่ี  ส่ิงของทั้งส่วนรวมและส่วนตวั ยดึมัน่ในวถีิชีวติและการปกครองระบอบประชาธิปไตย   
อนัมีพระมหากษตัริย ์ ทรงเป็นประมุข โดยผา่นกิจกรรมโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการไหวค้รู โครง 
การจดัพิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวฯ โครงการจดัพิธีถวายพระพรสมเด็จพระนาง
เจา้พระบรมราชินีนาถ  โครงการเทิดเกียรติแม่พระอสัสัมชญั โครงการสายสัมพนัธ์บา้น โรงเรียน             
สู่ชุมชน ในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึง มธัยมศึกษาปีท่ี 6  โครงการวนัเด็กเพื่อชุมชน เป็นตน้ 

เพื่อใหผู้เ้รียนไดเ้กิดการยอมรับความคิดและวฒันธรรมท่ีแตกต่าง  โรงเรียนไดส้อดแทรกใน
การเรียนการสอนดว้ยการจดัหลกัสูตรวิชาสังคมศึกษาเพิ่มเติมในระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย   
รวมถึงจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ อยา่งหลากหลาย เช่น   โครงการวนั
ส าคญัทางศาสนา  กิจกรรมการหล่อและแห่เทียนจ าน าพรรษา  กิจกรรมวนัสุนทรภู่ซ่ึงสอดแทรก 
ดา้นภาษา อาหาร ดอกไมพ้รรณ การร้องเพลง  การไหว ้ เป็นตน้ 
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โรงเรียนมีเป้าหมายส าคัญในการเป็นโรงเรียนต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงานและ
ส่ิงแวดลอ้ม จึงมีการด าเนินกิจกรรม โครงการต่าง ๆ อยา่งต่อเน่ืองและหลากหลาย  เพื่อสร้างความ
ตระหนกัใหผู้เ้รียน  ครู  บุคลากรในโรงเรียนไดเ้ห็นคุณค่า ร่วมอนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้ม โดยมี
การสอดแทรกองคค์วามรู้ดา้น การอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้มในกิจกรรมการเรียนการสอนทั้ง 
8 กลุ่มสาระฯ รวมถึงจดักิจกรรมต่าง ๆ อยา่งหลากหลาย เช่น กิจกรรมเขา้ค่ายส่ิงแวดลอ้ม  โครงการ
สถานศึกษาดีเด่นดา้นพลงังาน  โดยความร่วมมือระหวา่งโรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี การไฟฟ้านคร
หลวง และมหาวิทยาลยัมหิดล โครงการสนบัสนุนกิจกรรมห้องเรียนสีเขียว จดัตั้งข้ึนเพื่อปลูกฝังให้
เยาวชนมีอุปนิสัยในการประหยดัพลงังานไฟฟ้าและรักษาส่ิงแวดลอ้ม โดยการเรียนรู้จากการลงมือ
ปฏิบติัดว้ยตนเองผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีทางโรงเรียนได้ร่วมมือกบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทยและโรงเรียนในกลุ่มธนบุรี ซ่ึงมีสมาชิกอยู่จ  านวน 10 โรงเรียน ซ่ึงเยาวชนท่ีร่วมกิจกรรมจะ
ไดรั้บความสนุกสนานและมีทศันคติท่ีดีในการใช้ไฟฟ้าอยา่งประหยดัและน าไปปฏิบติัจนเป็นปกติ
นิสัย  โครงการแกะ ลา้ง เก็บกบั โอวลัติน เป็นตน้ 

 
สรุปภาพรวมของมาตรฐานที ่2 มีคุณภาพระดับ  5  ดีเยีย่ม 
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มาตรฐานที ่3   ผู้เรียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการเรียนรู้และพฒันาตนเองอย่าง  
             ต่อเน่ือง 

ตวับ่งช้ี 
จ านวนนักเรียน คดิเป็น

ร้อยละ 
คะแนน
ที่ได้ 

ระดบั
คุณภาพ เตม็ ผ่าน 

3.1  มีนิสยัรักการอ่านและแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองจากหอ้งสมุด 
แหล่งเรียนรู้ และส่ือต่างๆ รอบตวั (2) 

5612 5375 95.78 1.92 5 

3.2  มีทกัษะในการอ่าน ฟัง ดู  พดู เขียน และตั้งค  าถามเพ่ือคน้ควา้
หาความรู้เพ่ิมเติม (1) 

5612 5418 96.56 0.97 5 

3.3 เรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่ม แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้
ระหวา่งกนั (1)  

5612 5440 96.93 0.97 5 

3.4 ใชเ้ทคโนโลยใีนการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน  (1) 5612 5612 100.00 1 5 
ผลรวมคะแนน   97.32 4.57 5 

 

ปัจจัยสนับสนุนผลการประเมินมาตรฐานที ่3 
วธีิการพฒันา 

โรงเรียนไดก้ าหนดยทุธศาสตร์เพื่อพฒันาไวใ้นเอกสารแผนพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา
ระยะ 4  ปี (พ.ศ.2555–2559)  พนัธกิจขอ้ท่ี 3 ส่งเสริมและพฒันานกัเรียนให้มีทกัษะในการ แสวงหา
ความรู้ดว้ยตนเอง ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน และพฒันาตนอย่างต่อเน่ือง   เป้าหมายท่ี 3 ผูเ้รียนมีทกัษะในการ
แสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง รักการเรียนรู้ และพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ผู ้
เรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองจากห้องสมุดแหล่งเรียนรู้และส่ือต่างๆ  ผูเ้รียน
มีทกัษะในการอ่านฟังดู พูด เขียน  ตั้งค  าถามเพื่อคน้ควา้หาความรู้เพิ่มเติม   พนัธกิจท่ี 2  นกัเรียนได ้
รับการพฒันาครบทุกมิติ ทั้งทางดา้นร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจ สติปัญญาเตม็ตามศกัยภาพ สู่ความ 
เป็นสากล และอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข  เป้าหมายท่ี 6  ผูเ้รียนมีทกัษะในการท างาน รักการ  
ท างาน สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดแ้ละมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต   

จึงได้ท าแผนปฏิบติัการประจ าปีท่ีสอดคล้องกับแผนพฒันาคุณภาพ ประกอบด้วย  การ
ก าหนดให้ครูผูส้อนทุกคนจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการกลุ่ม  จดัท าแผนการจดัการเรียนรู้/บนัทึกหลงั
การจดัการเรียนรู้/ใบความรู้/ใบงาน/เกณฑก์ารวดัและประเมินผล/ส่ือนวตักรรมส่ือเทคโนโลยี และเอกสาร
ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนการสอน   จดักิจกรรมส่งเสริมทกัษะให้แก่ผูเ้รียนทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา ไดแ้ก่ กิจกรรมแข่ง ขนัภายในและภายนอก โครงการพฒันาทกัษะภาษาไทย 
ชมรมต่าง ๆ โครงการ ธ ารงเอกลกัษณ์ไทย (วนัสุนทรภู่  วนัภาษาไทยแห่งชาติ  คดัลายมือ) โครงการ
พฒันาศักยภาพทางภาษาไทย  (ส่งเสริมการอ่าน และการเขียน  ประกวดสุนทรพจน์ ชมรมค าคม) 
โครงการพฤกษาพรรณวรรณคดี  โครงการทศันศึกษา นอกสถานท่ี โครงการจิตสาธารณะ โครงการ
เสริมทกัษะทางภาษาต่างประเทศ  กิจกรรมกรีฑาสี โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ โครงการอบรมทกัษะ
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การใชอุ้ปกรณ์วทิยาศาสตร์  โครงการส่งเสริมศกัยภาพทางดา้นคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กิจกรรม
ชมรม กิจกรรมตะกร้าคณะ โครงการส่งเสริมการอ่าน (Reading  Rally)  โครงการ Fun in math  
โครงการสมองไวดว้ยตวัเลข  โครงการพฒันาทกัษะทางการงานอาชีพและเทคโนโลยี   โครงการ
ส่งเสริมศกัยภาพนกัเรียนดา้นดนตรี ACT  MUSIC  AWARDS  2014  และท าวิจยัชั้นเรียนเพื่อ
พฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนตามศกัยภาพ เป็นตน้ 

  นอกจากน้ียงัไดจ้ดัการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ให้แก่ผูเ้รียนทุกคนในทุกระดบัชั้น 
สัปดาห์ละ 1 คร้ัง (2 คาบเรียน) โดยผูเ้รียนทุกคนไดเ้รียนรู้กบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์โดยตรง  1  คนต่อ 1  
เคร่ือง รวมทั้งจดัเสริมหลกัสูตร เช่น กิจกรรมหุ่นยนต ์พร้อมเปิดบริการห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์
เพื่อใหค้  าปรึกษา  และเป็นสถานท่ีแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองหรือร่วมงานกนัเป็นกลุ่มให้แก่นกัเรียน
ท่ีสนใจ ท าใหผู้เ้รียนทุกคนไดรั้บการส่งเสริมดา้นเทคโนโลยีในการเรียนรู้อยา่งความเหมาะสม ดว้ย
การศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต การใช้งานโปรแกรมต่างๆ ตามหลกัสูตรท่ีก าหนด 
สร้างผลงาน และน าเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียน  ไฟล์งาน เอกสาร หรือระบบออนไลน์ อีกทั้งยงัมีการ
ส่งเสริมให้ผูเ้รียนเข้าร่วมการแข่งขันภายในทุกระดับชั้นเพื่อคดัเลือกนักเรียนไปสู่การแข่งขัน
ภายนอกเพื่อใหผู้เ้รียนไดรั้บประสบการณ์และไดพ้ฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 
ผลการพฒันา    

จากการด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมต่างๆอยา่งต่อเน่ืองตลอดปีการศึกษา พบ 
วา่ ผูเ้รียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองรักการเรียนรู้และพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง  และ 
รางวลัท่ีไดรั้บ นกัเรียนเขา้การแข่งขนัทกัษะการอ่าน การเขียนและการพูด ไดรั้บรางวลั จากเขตการ 
ศึกษากรุงเทพมหานคร  และได้รับรางวลัการแข่งขนัเพชรยอดมงกุฎ ระดบัเขตการศึกษา จดัโดย      
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดรั้บคดัเลือกเขา้ค่ายการเขียนตน้กลา้วรรณกรรมใน
ระดับประเทศ  จัดโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย และได้รับรางวลัการเขียนเรียงความ 
“ค่านิยม 12 ประ การ” ระดบัเขตการศึกษากรุงเทพมหานคร จดัโดยกระทรวงวฒันธรรม การแข่งขนั
ทกัษะทางคอมพิวเตอร์ในงานศิลปหัตถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี 64 ระดบัเขตการศึกษา จ านวน 9 ราย 
การ ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัรเหรียญทอง 1 รายการ เกียรติบตัรเหรียญเงิน 4 รายการ และเกียรติบตัร
เหรียญทองแดง 4 รายการ  การแข่งขนัสร้างเวบ็ไซตโ์ครงการสุทธิเวบ็ไซตค์อนเทส คร้ังท่ี 4 ถว้ย
พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดรั้บรางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 1  
ด.ช.กญัจน์พิสิษฐ์   สินไพศาลทรัพย ์ชั้น  ม.1/3  ไดเ้ป็นตวัแทนประเทศไทยเขา้ร่วมการแข่งขนั 
World Robot Olympiad 2014 ท่ีเมือง Sochi ประเทศ Russia ผลการแข่งขนัไดอ้นัดบัท่ี 10 จาก
ผูเ้ขา้ร่วมแข่งขนักวา่ 70 ประเทศทัว่โลก เป็นตน้ 

สรุปภาพรวมของมาตรฐานที ่3  มีคุณภาพระดับ  5   ดีเยีย่ม 
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มาตรฐานที ่4   ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้ 
           อย่างมีสติสมเหตุผล 

ตวับ่งช้ี 
จ านวนนักเรียน คดิเป็น

ร้อยละ 
คะแนน
ที่ได้ 

ระดบั
คุณภาพ เตม็ ผ่าน 

4.1  สรุปความคิดจากเร่ืองท่ีอ่าน ฟัง และดู และส่ือสารโดยการพดู
หรือเขียนตามความคิดของตนเอง (2) 

5612 4490 80 1.6 4 

4.2  น าเสนอวธีิคิด วธีิแกปั้ญหาดว้ยภาษาหรือวธีิการของตนเอง 
(1) 

5612 4490 80 0.8 4 

4.3  ก าหนดเป้าหมายคาดการณ์ ตดัสินใจแกปั้ญหาโดยมีเหตผุล
ประกอบ (1) 

5612 4340 77.33 0.77 4 

4.4  มีความคิดริเร่ิม และสร้างสรรคผ์ลงานดว้ยความภาคภูมิใจ (1) 5612 4911 87.50 0.88 4 
ผลรวมคะแนน   81.21 4.06 4 

 
ปัจจัยสนับสนุนผลการประเมินมาตรฐานที่ 4 
วธีิการพฒันา 

โรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี มีการก าหนดเป้าหมายเก่ียวกบัการให้ผูเ้รียนมีความ  สามารถใน
การคิดอยา่งเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค ์ ตดัสินใจแกปั้ญหาไดอ้ย่างมีสติสมเหตุผล  ดว้ยการก าหนด
ในแผนพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาโรงเรียนอสัสัมชัญธนบุรี  ระยะท่ี 4  พ.ศ.2555-2559 โดย
ก าหนดเป็นเป้าหมายขอ้ท่ี 4  คือ “ ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค ์ 
ตดัสินใจ แกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีสติสมเหตุผล”  ในแผนปฏิบติัการประจ าปีมีการก าหนดงาน / โครงการ 
/ กิจกรรม ของกลุ่มสาระการเรียนรู้และหน่วยงานต่างๆในสังกดัของฝ่ายวิชาการ เช่น โครงการ
พฒันาทกัษะภาษาไทย  โครงการธ ารงเอกลักษณ์ไทย  โครงการพฒันาศกัยภาพทางภาษาไทย   
โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์  โครงการโรงเรียนสีเขียว โครงการส่งเสริมศกัยภาพนักเรียนผูมี้
ความสามารถพิเศษดา้นทศันศิลป์   โครงการส่งเสริมการอ่าน(Reading   RallY) ของหน่วยงานศูนย์
วทิยบริการ รวมทั้งการจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้และการบนัทึกหลงัสอนของครูผูส้อนในรายวิชา
ต่างๆทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ไดจ้ดักระบวนการเรียนการสอนให้ผูเ้รียนไดส้ร้างผลงานจากใบงาน  
ช้ินงาน  แบบฝึกทกัษะต่างๆ  จนผูเ้รียนส่วนใหญ่ไดแ้สดงความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  
คิดสร้างสรรค ์ ตดัสินใจและแกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีสติสมเหตุผลในระดบัดีมาก 
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ผลการพฒันา 
          จากผลการจดัการเรียนการสอน  ผลการด าเนินงาน /โครงการและกิจกรรมในหลากหลาย
รูปแบบ ส่งผลให้ผูเ้รียนไดรั้บรางวลัต่างๆ ดงัน้ี รางวลัการแข่งขนัทกัษะการอ่าน  การเขียนและการ
พูดภาษาไทย  จากเขตกรุงเทพมหานคร   รางวลัการแข่งขนัเพชรยอดมงกุฎ  ระดบัเขตการศึกษา 
ส านกังานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ไดรั้บรางวลัการเขียนเรียงความ “ค่านิยม  12  ประการ” ระดบัเขต
การศึกษากรุงเทพมหานคร  รางวลัการแข่งขนัทกัษะทางคอมพิวเตอร์ในงานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน
คร้ังท่ี 64  ระดบัเขตการศึกษา  จ  านวน 9 รายการ ไดรั้บรางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 1 การแข่งขนัสร้าง
เวบ็ไซต์ โครงการสุทธิเวบ็ไซต์คอนเทส คร้ังท่ี 4  ถว้ยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี  ไดเ้ป็นตวัแทนประเทศไทยเขา้ร่วมการแข่งขนั World  Robot  Olympiad  2014  
ท่ีเมือง Sochi ประเทศรัสเซีย  ผลการแข่งขนัไดอ้นัดบัท่ี 10 จากผูเ้ขา้ร่วมแข่งขนักวา่ 70  ประเทศทัว่
โลก เป็นตน้ 
 

สรุปภาพรวมของมาตรฐานที ่4  มีคุณภาพระดับ  4  ดีมาก 
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มาตรฐานที ่5   ผู้เรียนมีความรู้และทกัษะทีจ่ าเป็นตามหลักสูตร 

ตวับ่งช้ี 
จ านวนนักเรียน คดิเป็น

ร้อยละ 
คะแนน
ที่ได้ 

ระดบั
คุณภาพ เตม็ ผ่าน 

5.1  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ ์(1) 5612 4333 77.22 0.77 3.85 
5.2  ผลการประเมินสมรรถนะส าคญัตามหลกัสูตรเป็นไปตามเกณฑ ์

(1) 
5612 4842 86.28 0.86 4.30 

5. 3  ผลการประเมินการอ่าน คิดวเิคราะห์และเขียนเป็นไปตามเกณฑ ์
(2) 

5612 5612 100.00 2.0 5 

5.4  ผลการทดสอบระดบัชาติเป็นไปตามเกณฑ ์(1) 5612 3992 71.13 0.71 3.55 
ผลรวมคะแนน   83.66 4.18 4 

 
ปัจจัยสนับสนุนผลการประเมินมาตรฐานที่ 5 
วธีิการพฒันา 

โรงเรียนได้ก าหนดยุทธศาสตร์เพื่อพฒันาตามแผนพฒันาไวใ้นพนัธกิจท่ี 5  โรงเรียนเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้เป้าหมายท่ี 5 ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นตามหลกัสูตรสถานศึกษา  โดย
ยุทธศาสตร์มุ่งส่งเสริมและพฒันานกัเรียนให้มีทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง  ใฝ่รู้  ใฝ่เรียน
และพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ืองและส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพดา้นผลสัมฤทธ์ิของนกัเรียนให้สูงกว่า
เกณฑ์ท่ีก าหนดโรงเรียนไดด้ าเนินการพฒันาในรูปของโครงการ/กิจกรรมคือ 1. โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพผู้เรียน  2. โครงการแข่งขันทักษะภายในภายนอก   3. โครงการเส้นทางล่าฝัน                           
4. โครงการสืบสานภูมิปัญญาไทย  5. โครงการพฒันาทกัษะทางภาษาไทย  6. โครงการคน้หายอดคน
เก่ง  7. โครงการ  Dream  to  be  the  champion  มีฝ่ายวิชาการ และกลุ่มสาระฯ ทั้ง 8 กลุ่มสาระฯ  เป็น
ผูด้  าเนินการพฒันา  โดยมีขอบข่ายการส่งเสริมผูเ้รียนตั้งแต่ละดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดบัชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 6  อีกทั้งงานวดัผลไดจ้ดัท าสถิติสรุปผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน   ภาคเรียนท่ี 1 น าเสนอ
ต่อคณะกรรมการวิชาการ และให้แต่ละกลุ่มสาระฯน าไปพิจารณาก าหนดเป็นแนวทางในการพฒันา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในภาคเรียนท่ี 2 และเม่ือส้ินสุดภาคเรียนท่ี 2  จึงเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนยอ้นหลัง 3 ปีเพื่อน าเสนอเป็นข้อมูลการพัฒนาในปีการศึกษาต่อไปจากผลการด าเนินงาน/
โครงการต่าง ๆ ตลอดปีการศึกษาส่งผลให้ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตาม
เกณฑท่ี์โรงเรียนก าหนด 

โรงเรียนได้ก าหนดยุทธศาสตร์เพื่อการพฒันาไวใ้นแผนพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา
ระยะท่ี 4 (พ.ศ. 2555 -2559) หนา้ท่ี 2 พนัธกิจขอ้ท่ี 3 บุคลากรมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐาน
วิชาชีพและมีทกัษะการใช้เทคโนโลยี เป้าหมายข้อท่ี 5 ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นตาม
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หลกัสูตร โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ผลการประเมินสมรรถนะส าคญัตามหลกัสูตรเป็นไปตามเกณฑ์
ไดด้ าเนินการโดยให้ทุกกลุ่มสาระฯ จดัท าแบบประเมินสมรรถนะส าคญัของผูเ้รียน 8 กลุ่มสาระฯ 
และโรงเรียนไดด้ าเนินการส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียนให้มีผลการประเมินเป็นไปตามเกณฑ์ โดยงาน
หลกัสูตรและนิเทศการสอน ฝ่ายวิชาการไดน้ าสมรรถนะจากหลกัสูตรสถานศึกษามาปฏิบติัให้เป็น
รูปธรรม และก าหนดไวใ้นแผนการจดัการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ซ่ึงครูผูส้อนทุกรายวิชาได้
จดักิจกรรมการเรียนรู้ให้นกัเรียนแสดงออกซ่ึงความสามารถ พร้อมกบัประเมินผลผูเ้รียนเป็นราย
ชัว่โมง มีการสอนซ่อมเสริมส าหรับนกัเรียนท่ีไม่ผ่านสมรรถนะในแต่ละดา้น โดยใช้วิธีการสังเกต  
การตรวจใบงาน ช้ินงาน โครงงาน การสร้างสถานการณ์ในการพฒันาสมรรถนะของผูเ้รียน เช่น 
กิจกรรมรักการอ่าน  คดัไทยของมูลนิธิ เขียนไทย อ่านอาขยาน โครงการวนัสุนทรภู่  และวนันกับุญ
หลุยส์ ผูเ้รียนทุกคน มีความสามารถในการส่ือสาร โดยพิจารณาจาก การรับและส่งสาร วฒันธรรม
ในการใช้ภาษาการเลือกใช้และบูรณาการส่ือหรือเคร่ืองมือท่ีหลากหลายผู ้เ รียนทุกคน มี
ความสามารถในการคิด  โดยการพิจารณาจาก การคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างสร้างสรรค ์ 
คิดอยา่งมีวจิารณญาณ และคิดเป็นระบบ ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถในการแกปั้ญหา  โดยพิจารณา
ความเขา้ใจ ความสัมพนัธ์และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม การแสวงหาความรู้ 
ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกนั และแก้ไขปัญหาได ้และการใช้เหตุผล  คุณธรรม และขอ้มูล
สารสนเทศ มาประกอบการตดัสินใจ โดยผูเ้รียนสามารถน าความรู้ท่ีเรียนมาแกปั้ญหาได ้ ผูเ้รียนทุก
คนมีความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต   โดยพิจารณาจากการติดต่อส่ือสาร และสร้างความสัมพนัธ์
กับบุคคลอ่ืนในเชิงบวกและท างานความรับผิดชอบในหน้า ท่ีและปรับตัวให้ทันกับความ
เปล่ียนแปลงของสังคม   และสภาพแวดลอ้ม  และหลีกเล่ียงพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค ์ ผูเ้รียนทุก
คนมีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี  โดยพิจารณาจากการใชเ้ทคโนโลยีในการศึกษาคน้ควา้เพื่อ
การพฒันาตนเอง และสังคมในด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร การท างาน การแกปั้ญหา และเลือกใช้
เทคโนโลยใีนดา้นต่าง ๆในการสร้างสรรคช้ิ์นงาน    

จึงได้ท าแผนปฏิบติัการประจ าปีท่ีสอดคล้องกบัแผนพฒันาคุณภาพ ประกอบดว้ย  จดัท า
แผนการจดัท าการเรียนรู้/บนัทึกหลงัการจดัการเรียนรู้/ใบความรู้/ใบงาน / เกณฑ์การวดัและประเมินผล / 
ส่ือนวตักรรมส่ือเทคโนโลยี และเอกสารต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนการสอนโครงการพฒันา
ศกัยภาพทางภาษาไทย  (ส่งเสริมการอ่านและการเขียน  ประกวดสุนทรพจน์,ชมรมค าคม) เพื่อพฒันาการ
เรียนรู้ของผูเ้รียนตามศกัยภาพ 
 
ผลการพฒันา    

จากผลการจดัการเรียนการสอน และกิจกรรมต่าง ๆ ผูเ้ก่ียวขอ้งมีความพึงพอใจและมีผลการ
ประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนส่ือความ   คิดเป็นร้อยละ 100  นกัเรียนเขา้การแข่งขนัทกัษะ
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การอ่าน การเขียน และการพูด ไดรั้บรางวลั จากเขตพื้นท่ีการศึกษา กรุงเทพมหานคร  และไดรั้บ
รางวลัการแข่งขนัเพชรยอดมงกุฎ  ระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา จดัโดยส านกังานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ได้รับคดัเลือกเขา้ค่ายการเขียนตน้กล้าวรรณกรรมในระดบัประเทศ จดัโดยสมาคมนักเขียนแห่ง
ประเทศ ไทยฯ และไดรั้บรางวลัการเขียนเรียงความ “ค่านิยม   12 ประการ” ระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา
กรุงเทพมหานคร จดัโดยกระทรวงวฒันธรรม 

 
งาน / โครงการ / กจิกรรม ทีส่่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทีด่ีขึน้ เช่น 

1.โครงการส่งเสริมศกัยภาพดา้นคณิตศาสตร์ และวทิยาศาสตร์   
2. งานแข่งขนัทกัษะภายใน- ภายนอก     
3.โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย    
4. โครงการประเมินผลคุณภาพผูเ้รียน   
5. กิจกรรมสอนเสริมแบบเขม้ขน้เพื่อเตรียมสอบ FSG , O-NET , GAT – PAT ในระดบัชั้น    
    ป.3   ป.6  ม.3 และ ม.6    

             6. โครงการส่งเสริมศกัยภาพนกัเรียนดา้นทศันศิลป์   
  7. โครงการพฒันาเทคนิคการออกขอ้สอบ  

8. โครงการคน้หายอดคนเก่ง 
    9. โครงการทดสอบความสามารถทางวชิาการ 
   10. งานพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางดา้นการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์       

 
สรุปภาพรวมของมาตรฐานที่ 5  มีคุณภาพระดับ  4  ดีมาก 
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มาตรฐานที ่6   ผู้เรียนมีทกัษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกบัผู้อืน่ได้ และมีเจต 
                         คติทีด่ีต่ออาชีพสุจริต 

ตวับ่งช้ี 
จ านวนนักเรียน คดิเป็น

ร้อยละ 
คะแนน
ที่ได้ 

ระดบั
คุณภาพ เตม็ ผ่าน 

6.1 วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ (2) 5612 5332 95.01 1.9 5 
6.2  ท างานอยา่งมีความสุข มุ่งมัน่พฒันางาน และภูมิใจในผลงานของ

ตนเอง (1) 
5612 5612 100 1 5 

6.3 ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้(1) 5612 5500 98 0.98 5 
6.4 มีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เก่ียวกบัอาชีพท่ี

ตนเองสนใจ (1) 
5612 5612 100 1 5 

ผลรวมคะแนน    98.25 4.91 5 
 
 

ปัจจัยสนับสนุนผลการประเมินมาตรฐานที่ 6 
วธีิการพฒันา 

โรงเรียนไดมี้แผนพฒันาคุณภาพการศึกษาระยะท่ี 4 พ.ศ.2555-2559 โดยมีพนัธกิจขอ้ท่ี 2 
ผูเ้รียนได้รับการพฒันาครบทุกมิติทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจ สติปัญญา เต็มตาม
ศกัยภาพ สู่ความเป็นสากล และอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข รวมทั้งมีการก าหนดเป้าหมาย และ
ยุทธศาสตร์ ขอ้ท่ี 6 ส่งเสริมและพฒันานักเรียนให้มีทกัษะในการท างาน รักการท างาน สามารถ
ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได้ และ มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต โดยนกัเรียนไดจ้ดัท าแฟ้มสะสมผลงานท่ี
นกัเรียนมีความพึงพอใจและภูมิใจทั้งในแต่ละรายวิชา และจดักิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ผูเ้รียนไดท้  างาน
ร่วมกบัผูอ่ื้นได้อย่างมีความสุข มุ่งมัน่พฒันางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง ได้แก่ กิจกรรม
กรีฑาสี กิจกรรมราตรีสัมพนัธ์  “ลูกทุ่ง วฒันธรรมไทย”การเขา้ร่วมกิจกรรมการแข่งขนัภายในและ
ภายนอก      ประกอบกบักลุ่มสาระการเรียนรู้การเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ให้นกัเรียนไดท้ าโครงงานและการปฏิบติัการทดลอง เป็นตน้ นอกจากนั้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยียงัมีวิสัยทศัน์ท่ีมุ่งพฒันาผูเ้รียนแบบองคร์วม ให้มีทกัษะพื้นฐานท่ีจ าเป็น
ต่อการด ารงชีวิต    สามารถน าความรู้เก่ียวกบัการด ารงชีวิต   การงานอาชีพและเทคโนโลยี  มาใช้
ประโยชน์ในการท างานอยา่งมีความคิดสร้างสรรค ์และแข่งขนัในสังคมไทยและสากล เห็นแนวทาง
ในการประกอบอาชีพ รักการท างาน และมีเจตคติท่ีดีต่อการท างาน โดยจดัการเรียนการสอนให้
ผูเ้รียนมีความรู้เก่ียวกบัการท างานในชีวิตตนเอง  เน้นการปฏิบติังานจริงเพื่อให้ผูเ้รียนมีความมัน่ใจ
และภูมิใจในผลงานของตนเอง ตามความสามารถและความถนดัโดยการประดิษฐ์ส่ิงของหรือของ
เล่นจากเศษวสัดุเหลือใช้ สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดจ้ากการท างานกลุ่มตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
ท าให้ได้รับการฝึกฝนให้เป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดี แนะน าผูเ้รียนเก่ียวกับอาชีพสุจริตเพื่อให้เห็น
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ความส าคญัและมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ เห็นคุณค่าและแนวทางเพื่อน าไปสู่การประกอบอาชีพท่ีสุจริต
ในอนาคต โดยมอบหมายให้ผูเ้รียนจดัท ารายงานเก่ียวกบัอาชีพท่ีตนเองสนใจนอกจากน้ีงานแนะ
แนวไดจ้ดักิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อใหแ้ก่ผูเ้รียนในระดบัชั้นมธัยมศึกษา และเชิญสถาบนัต่างๆ 
มาจดันิทรรศการแนะน าการศึกษาต่อ เป็นตน้ 

 
ผลการพฒันา 

จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ ของโรงเรียนส่งผลให้ผูเ้รียนมีการวางแผนการ
ด าเนินงาน และด าเนินการจนส าเร็จ ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได้ ท างานอย่างมีความสุข มีความมุ่งมัน่ 
ตั้งใจ และภูมิใจในผลงานของตนเอง มีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เก่ียวกบัอาชีพท่ี
ตนเองสนใจได ้
 

สรุปภาพรวมของมาตรฐานที่ 6   มีคุณภาพระดับ  5   ดีเยี่ยม 
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ด้านคุณภาพการจัดการศึกษา                                                         
มาตรฐานที่ 7  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าทีอ่ย่างมีประสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผล 

ตวับ่งช้ี 
จ านวนครู คดิเป็น

ร้อยละ 
คะแนน
ที่ได้ 

ระดบั
คุณภาพ เตม็ ผ่าน 

7.1 ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผูเ้รียนทั้งดา้นความรู้ ทกัษะ
กระบวนการ สมรรถนะ และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์(1) 

257 233 90.66 0.91 5 

7.2 ครูมีการวเิคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล และใชข้อ้มูลในการวาง
แผนการจดัการเรียนรู้ เพื่อพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียน (1) 

257 244 94.94 0.95 5 

7.3 ครูออกแบบและจดัการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคลและ พฒันาการทางสติปัญญา (2) 

257 226 87.94 1.76 4 

7.4 ครูใชส่ื้อและเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมผนวกกบัการน าบริบทและ
ภูมิปัญญาของทอ้งถ่ินมา บูรณาการในการจดัการเรียนรู้ (1) 

257 244 94.94 0.95 5 

7.5 ครูมีการวดัและประเมินผลท่ีมุ่งเนน้การพฒันาการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียน ดว้ยวธีิการท่ีหลากหลาย (1) 

257 236 91.83 0.92 5 

7.6 ครูใหค้  าแนะน า ค  าปรึกษา และแกไ้ขปัญหาใหแ้ก่ผูเ้รียนทั้ง
ดา้นการเรียนและคุณภาพ ชีวติดว้ยความเสมอภาค (1) 

257 223 86.77 0.87 4 

7.7 ครูมีการศึกษา วิจัยและพฒันาการจัดการเรียนรู้ในวิชาท่ีตน
รับผิดชอบ และใชผ้ลในการ ปรับการสอน (1) 

257 251 97.67 0.98 5 

7.8 ครูประพฤติปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีและเป็นสมาชิกท่ีดีของ
สถานศึกษา (1) 

295 292 98.98 0.99 5 

7.9 ครูจดัการเรียนการสอนตามวชิาท่ีไดรั้บมอบหมายเตม็เวลา เตม็
ความสามารถ (1) 

257 253 98.44 0.98 5 

ผลรวมคะแนน             93.57 9.36 5 

 
ปัจจัยสนับสนุนผลการประเมินมาตรฐานที่ 7 
วธีิการพฒันา 

โรงเรียนได้ก าหนดยุทธศาสตร์เพื่อการพฒันาไวใ้นแผนพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา
ระยะท่ี 4 (พ.ศ.2555 –2559) พนัธกิจขอ้ 3 เป้าหมายขอ้ 7  ครูปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีอยา่งมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลโดยมีวตัถุประสงค์   1. เพื่อให้ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพ
ผูเ้รียนทั้งด้านความรู้ ทกัษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์   2. ครูมีการ
วเิคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล และใชข้อ้มูลในการวางแผนการจดัการเรียนรู้ เพื่อพฒันาศกัยภาพของ
ผูเ้รียน  3. ครูออกแบบและจดัการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกต่างระหวา่งบุคคลและ พฒันาการ
ทางสติปัญญา  4. ครูใชส่ื้อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมผนวกกบัการน าบริบทและภูมิปัญญาของ
ทอ้งถ่ินมา บูรณาการในการจดัการเรียนรู้    5. ครูมีการวดัและประเมินผลท่ีมุ่งเนน้การพฒันาการ
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เรียนรู้ของผูเ้รียน ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย  6. ครูให้ค  าแนะน า ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาให้แก่
ผูเ้รียนทั้งดา้นการเรียนและคุณภาพ ชีวิตดว้ยความเสมอภาค  7.ครูมีการศึกษา วิจยัและพฒันาการ
จดัการเรียนรู้ในวิชาท่ีตนรับผิดชอบ และใชผ้ลในการ ปรับการสอน  8.ครูประพฤติปฏิบติัตนเป็น
แบบอยา่งท่ีดีและเป็นสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา  จดัการเรียนการสอนตามวิชาท่ีไดรั้บมอบหมาย
เตม็เวลา เตม็ความสามารถ 

โดยมีการวิเคราะห์หลกัสูตรฉบบัครูผูส้อน  ครูก าหนดเป้าหมายคุณภาพผูเ้รียน ดา้นความรู้
ทกัษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ครูไดจ้ดัท าแผนการจดัการเรียนรู้โดย
เช่ือมโยงมาตรฐานการเรียนรู้ ตวัช้ีวดั และสาระแกนกลาง งานหลกัสูตรและนิเทศการสอน ได้
ด าเนินการตรวจแผนการจดัการเรียนรู้โดยหวัหนา้กลุ่มสาระ ฯ คณะกรรมการวิชาการ ภาคเรียนละ 4 
คร้ัง  งานหลกัสูตรและนิเทศการสอน  ไดมี้การสรุปประเมินแผนครูผูส้อนภาคเรียนละ 1 คร้ัง และ
น าผลการประเมินมาพฒันา  ปรับปรุง  แกไ้ข  โดยจดัโครงการพฒันาครู 8 กลุ่มสาระฯ และไดเ้ชิญ 
ผศ.ดร.จุไรรัตน์  สุดรุ่ง  ประธานสาขานิเทศการศึกษา  จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัมานิเทศครู  8 
กลุ่มสาระฯ โดยผลจากการนิเทศไดน้ ามาปรับปรุงแกไ้ข โดยการจดัการอบรมครูผูส้อน นอกจากน้ี
งานหลกัสูตรและนิเทศการสอนได้จดัโครงการประกวดส่ือนวตักรรมการสอน และมอบรางวลั
ให้แก่ครูท่ีไดรั้บรางวลั  ครูมีการวดัและประเมินผลท่ีมุ่งเน้นการพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนด้วย
วธีิการท่ีหลากหลาย  มีการจดัท าเกณฑก์ารประเมินใบงานโครงการ ช้ินงาน ในแต่ละกลุ่มสาระฯ ครู
จดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2551  มีการใชส่ื้อและ
เทคโนโลยีท่ีมีความเหมาะสม มีการวดัและประเมินผลท่ีครูด าเนินการอย่างหลากหลาย  มีการ
ด าเนินการในรูปแบบของโครงการต่างๆ เช่น โครงการส่งเสริมศกัยภาพครูผูส้อน  โครงการพฒันา
ครูผูส้อน 8 กลุ่มสาระฯ โครงการประกวดส่ือนวตักรรมการสอน โดยฝ่ายวิชาการเป็นผูด้  าเนินการ
พฒันา  และประเมินผลโดยการประเมินงานโครงการ ซ่ึงครูไดรั้บการพฒันาตนเองและน ามาวาง
แผนการจดัการเรียนรู้ใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบัผูเ้รียน ใหค้  าแนะน าปรึกษา แกไ้ขปัญหาทั้งการ
เรียนและคุณภาพชีวติ  มีการประเมินความกา้วหนา้ของผูเ้รียน วเิคราะห์ผลการประเมิน เพื่อมาใชใ้น
การซ่อมเสริม และพฒันาผูเ้รียน  มีการทบทวนและสอนเสริมเพิ่มเติมให้กบันกัเรียนท่ีตอ้งไดรั้บการ
พฒันาดา้นการเรียน  ในส่วนของพฤติกรรม จะมีการบนัทึกและส่งต่อขอ้มูลท่ีฝ่ายกิจการนกัเรียน
เพื่อส่งต่อครูชั้นต่อไป  นอกจากน้ีโรงเรียนได้จดัให้มีโครงการเยี่ยมบ้านผูเ้รียนในทุกระดับชั้น 
รวมทั้งมีแผนงานระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียน  เพื่อร่วมกนัปรึกษาและแก้ไขปัญหาให้แก่ผูเ้รียนใน
การพฒันาตนเองใหมี้คุณภาพชีวติท่ีดี   อีกทั้งจดับรรยากาศ สภาพแวดลอ้ม ส่ือการเรียนรู้และมีความ
รอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจยัเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งน้ีผูส้อนและผูเ้รียนอาจ
เรียนรู้ไปพร้อมกนัจากการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ    ส่งเสริมให้ผูส้อน
สามารถวิจัยเพื่อพฒันาการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับผูเ้รียนในแต่ละระดับการศึกษา  ในหลักสูตร
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การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544  ไดก้ล่าวถึงการวิจยั ในกระบวนการจดัการศึกษา ของผูเ้ก่ียวขอ้ง 
ดงัเช่น ศึกษา คน้ควา้ วิจยัเพื่อพฒันาส่ือการเรียนรู้ให้สอดคลอ้งกบักระบวนการเรียนรู้ของผูเ้รียน
โรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรีจึงไดก้ าหนดแนวปฏิบติัใหคุ้ณครูทุกคนไดมี้การศึกษาคน้ควา้วิจยั แสวงหา
ความรู้ดว้ยตนเอง  ปีการศึกษา ละ 1 เร่ือง โดยเป็นการวิจยัเพื่อหานวตักรรมส าหรับแกปั้ญหาหรือ
เพื่อพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียน ท่ีเก่ียวกบัการเรียนการสอนในชั้นเรียนโดยใชก้ระบวนการวิจยัใน
การด าเนินงาน ซ่ึงครูผูส้อนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการศึกษา คน้ควา้ วิจยั โดยการน าปัญหา
จากบนัทึกหลงัสอนมาจดัท าวิจยัชั้นเรียนเพื่อแกไ้ข พฤติกรรม พฒันาทกัษะของผูเ้รียน ให้สามารถ
เรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ และเป็นการแกปั้ญหาในแต่ละกรณี ทั้งดา้นพฤติกรรม และการเรียน 

โรงเรียนฯ มีมาตรการในการด าเนินการพฒันาในรูปของโครงการ /กิจกรรม คือ 1. งาน
ทุนการศึกษาต่อในประเทศส าหรับบุคลากร 2. งานพฒันาบุคลากรของโรงเรียน  3. งานวิทยฐานะ
บุคลากรคุณภาพ 4.โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ 5. โครงการส่งบุคลากรไปศึกษาต่างประเทศ           
6. โครงการพฒันาทกัษะภาษาองักฤษบุคลากร  โดยมี ฝ่ายส านักผูอ้  านวยการ และฝ่าย English 
Program เป็นผูด้  าเนินโครงการและผูบ้ริหารให้การสนบัสนุน ซ่ึงเป็นโครงการท่ีด าเนินการต่อเน่ือง
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 และบางโครงการด าเนินการเป็นประจ าทุกปีการศึกษา ไดป้ระเมินผลการ
ด าเนินงานดว้ยวิธีการสังเกต/สัมภาษณ์ และใชแ้บบประเมินมีขอ้มูลสรุปผลการด าเนินงานกล่าวคือ  
ครูปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล สามารถจดัการเรียนรู้โดย
ใชส่ื้อเทคโนโลยไีดต้ามมาตรฐานวิชาชีพ น าไปสู่การประพฤติตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีและเป็นสมาชิก
ท่ีดีของสถานศึกษา 

 
ผลการพฒันา 

ครูปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ ดว้ยความทุ่มเท เสียสละ   มีการศึกษา 
คน้ควา้วิจยั และแกปั้ญหาการเรียนการสอน เกิดผลงานวิจยัทุกคน  มีการพฒันาตนเองให้ไดต้าม
มาตรฐานวชิาชีพ และปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 
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ผลงานครูทีไ่ด้รับรางวัลและได้รับการยกย่องจากหน่วยงานภายนอก 
ล าดบั ช่ือครู รางวลั สถาบัน/องค์กร/หน่วยงาน ระดบัผลงาน 

1 มิสวีรวรรณ  สุขสบาย ไดรั้บรางวลัครูดีเด่น ประเภท
ครูผูส้อนระดบัช่วงชั้นท่ี 1 

สมาพนัธ์สมาคมผูป้กครองและ
ครู โรงเรียนใน 
เครือมูลนิธิคณะ 
เซนตค์าเบรียล 
แห่งประเทศไทย 

โรงเรียนในเครือ 
มูลนิธิคณะ 

เซนตค์าเบรียล 
แห่งประเทศไทย 

2 
 

มิสปิยะฉตัร์  จนัทร์สุวรรณ์ ไดรั้บรางวลัชมเชย ประเภท 
ครูผูส้อนระดบั 
ช่วงชั้นท่ี 2 

สมาพนัธ์สมาคมผูป้กครอง 
และครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิ

คณะเซนตค์าเบรียล 
แห่งประเทศไทย 

โรงเรียนในเครือ 
มูลนิธิคณะ 

เซนตค์าเบรียล 
แห่งประเทศไทย 

3 มิสวีรวรรณ  สุขสบาย คุรุสดุดี คุรุสภา ประเทศ 
4 มิสรัชนี  นนัทะวรการ คุรุสดุดี คุรุสภา ประเทศ 
5 มิสป่ินแกว้  ทรัพยส์นอง คุรุสดุดี คุรุสภา ประเทศ 
6 มาสเตอร์วลัลภ  นกพ่ึงพุม่ คุรุสดุดี คุรุสภา ประเทศ 
7 มาสเตอร์สนัติ  ศรีเครือแกว้ ธนบุรี  ศรีนพมาศ ส านกัศิลปะและวฒันธรรม 

มหาวิทยาลยัราชภฎัธนบุรี 
เขต 

8 มาสเตอร์ภทัรพล  ดว้งคงมนศรี The Third Prize in the 
Clarinet Open Division 

Competition 

National University of 
Singapore 

International 

9 มาสเตอร์อรรถพร  เลิศมาลยัภรณ์ Championship Basketball Asean League 2014 International 
10 มาสเตอร์เอก  เอกสกุล 

มาสเตอร์เอกราช  แกว้เขียว 
มาสเตอร์บุญสร้าง  อิสรเสนา ณ 
อยธุยา 

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ ชั้นท่ี 4 

จตุตถดิเรกคุณาภรณ์  (จ.ภ) 

กระทรวงศึกษาธิการ ประเทศ 

11 มิสศิริลกัษณ์  วิโรจนะ      
มิสชุติภา  โคตรสมบติั     
มิสณฐัหทยั  สตัยวิ์นิจ      
มิสกรรณิการ์  แสงเดือน 
มิสศิรินทิพย ์ เง่อสวสัด์ิ      
มิสเยาวลกัษณ์  สิงห์สุวรรณ    
มาสเตอร์เฉลิมพล  เอ่ียมวฒัน์   
มิสสุทธิกานต ์ อุปพงษ ์  
มาสเตอร์เวชไชยยนัต ์ จตุรัส  
มิสมรกต  ณ ตะกัว่ทุ่ง 
มิสขนิษฐา  สิงหเพช็ร 
มิสสมศรี  อินทรโชติ   
มิสหิรัญญา  กลีบกมล 
มาสเตอร์บรรจง  โสตถิวรนนัท ์  
มิสจารุรัศม ์ ฉ ่าจิตร 

หน่ึงแสนครูดี คุรุสภา ประเทศ 
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จุดควรพฒันา   
1. ครูผูส้อนทุกกลุ่มสาระควรวิเคราะห์ผลการประเมินและน ามาใช้ในการซ่อมเสริมและ

พฒันาผูเ้รียน รวมทั้งปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนของตนเองท่ีสะทอ้นในเอกสารต่างๆ ของ
ครูผูส้อนใหค้รบถว้น และมีการติดตามโดยฝ่ายวชิาการอยา่งต่อเน่ือง 

2. ครูผูส้อนบางส่วนควรประเมินความก้าวหน้าของผูเ้รียนด้วยวิธีท่ีหลากหลาย ระบุ
เคร่ืองมือให้ตอบกลบัไปท่ีจุดประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีก าหนดให้ครบทุกขอ้และตอบกลบัครบความรู้ท่ี
ไดรั้บ (Knowledge) ตามตวัช้ีวดัท่ีก าหนดในหน่วยนั้นๆ  ครบกระบวนท่ีใช ้ (Process) และครบตาม
คุณลกัษณะท่ีส่งเสริมใหเ้กิดข้ึนกบัผูเ้รียน (Attitude) เช่น การทดสอบแบบปากเปล่า การทดสอบจาก
การปฏิบติัจริง การซกัถาม/แลกเปล่ียนในหอ้งเรียน เป็นตน้   และเคร่ืองมือการประเมินผลในแผนการ
จดัการเรียนรู้ควรมีเกณฑท่ี์ชดัเจน  และแทรกไวใ้นแต่ละแผนการจดัการเรียนรู้ 

3. ควรติดตามการพฒันาผูเ้รียน มีการนิเทศและติดตามอย่างเป็นระบบให้เกิดความย ัง่ยืนมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  เช่น ก าหนดเป็นวาระติดตามความกา้วหน้าหรือการพฒันาในการประชุม
ของฝ่ายวชิาการ  และกลุ่มสาระฯ   เป็นตน้ 

4. ควรมีการวางเป้าหมายพฒันาผลสัมฤทธ์ิตั้งแต่ตน้ปีการศึกษาและมีการก ากบัติดตามท่ี
ชดัเจนและต่อเน่ือง 

5. ควรมีการน าข้อเสนอแนะจากผลประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของ สมศ. และ
ขอ้เสนอแนะจากผลประเมินคุณภาพภายในมาพิจารณาทบทวนและวางแผนการพฒันา และมีการก ากบั
ติดตามท่ีชดัเจน  
 
  สรุปภาพรวมของมาตรฐานที ่7  มีคุณภาพระดับ 5  ดีเยีย่ม 
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มาตรฐานที่ 8   ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าทีอ่ย่างมีประสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผล 

ตวับ่งช้ี 
คดิเป็น
ร้อยละ 

คะแนน
ทีไ่ด้ 

ระดบั
คุณภาพ 

8.1 ผูบ้ริหารมีวสิยัทศัน์ ภาวะผูน้ า และความคิดริเร่ิมท่ีเนน้การพฒันาผูเ้รียน (1) 92.00 0.92 4.60 
8.2 ผูบ้ริหารใชห้ลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใชข้อ้มูลผลการประเมินหรือ
ผลการวจิยั เป็นฐานคิดทั้งดา้นวชิาการและการจดัการ (2) 

93.00 1.86 4.65 

8.3 ผูบ้ริหารสามารถบริหารจดัการการศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไวใ้น 
แผนปฏิบติัการ (2) 

93.50 1.87 4.68 

8.4 ผูบ้ริหารส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพบุคลากรใหพ้ร้อมรับการกระจายอ านาจ (2) 90.00 1.8 4.50 
8.5 นกัเรียน ผูป้กครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจดัการศึกษา (1) 85.20 0.85 4.25 
8.6 ผูบ้ริหารใหค้  าแนะน า ค  าปรึกษาทางวชิาการและเอาใจใส่การจดัการศึกษาเตม็ 
ศกัยภาพและเตม็เวลา (2) 

95.50 1.91 4.78 

ภาพรวมผลประเมนิมาตรฐานที่ 8   91.53 9.12 5 

 
ปัจจัยสนับสนุนผลการประเมินมาตรฐานที่ 8 
วธีิการพฒันา 
 สถานศึกษาได้ก าหนดยุทธศาสตร์เพื่อพฒันาไวใ้นแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน
อสัสัมชญัธนบุรี  ระยะท่ี 4 พ.ศ. 2555 – 2559  ยุทธศาสตร์ท่ี 8  ส่งเสริมและพฒันาการบริหารจดัการ
อยา่งเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลโปร่งใสตรวจสอบได ้โดยยึดหลกัธรรมาภิบาล   
พนัธกิจท่ี 4  โรงเรียนมีระบบการบริหารจดัการท่ีมีมาตรฐานคุณภาพสากล โดยยึดหลกัธรรมภิบาล  
เป้าหมายท่ี 8 ผูบ้ริหารปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในปี
การศึกษา โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ  
1. ผูบ้ริหารมีวสิัยทศัน์  ภาวะผูน้ าและความคิดริเร่ิมท่ี เนน้การพฒันาผูเ้รียนคิดเป็นร้อยละ 85 
2. ผูบ้ริหารใชห้ลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใชข้อ้มูลผลการประเมินหรือผลการวจิยัเป็นฐาน

คิดทั้งดา้นวชิาการและการจดัการ คิดเป็นร้อยละ85 
3. ผูบ้ริหารสามารถบริหารจดัการการศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไวใ้นแผนปฏิบติัการไม่

นอ้ยกวา่ร้อยละ 85 
4. ผูบ้ริหารส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพบุคลากรใหพ้ร้อมรับการกระจายอ านาจ 
5. นกัเรียน ผูป้กครองและชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจดัการศึกษาในระดบัดีข้ึนไปไม่นอ้ยกวา่ร้อย

ละ 85 
6. ผูบ้ริหารให้ค  าแนะน า ค  าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจดัการศึกษาเต็มศกัยภาพและเต็ม

เวลา 
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โดยไดจ้ดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปี ท่ีสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์เพื่อพฒันาโรงเรียนมีการ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานตามแผน ประกอบดว้ย โครงการ/งาน/กิจกรรม คือ 

-โครงการพฒันาบุคลากรของโรงเรียน 
-โครงการส่งเสริมวทิยฐานะบุคลากร 
- โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ 
- โครงการส่งบุคลากรไปศึกษาในประเทศและต่างประเทศ 
- โครงการจดัสอบภาษาองักฤษมาตรฐานมหาวทิยาลยัเคมบริดจ ์ป.3 ป.6 ม.3   
- งานประกนัคุณภาพภายใน  
- งานจดัท าแผนปฏิบติังานประจ าปีการศึกษา 2558  
- โครงการวิจยัเชิงส ารวจความพึงพอใจในการบริหารจดัการศึกษา   
- โครงการสร้างความร่วมมือกบัต่างประเทศ 
- โครงการพฒันาหลกัสูตรสู่มาตรฐานสากล  
 - โครงการส่งเสริมและพฒันาผลสัมฤทธ์ิ  
- โครงการ English Profeciency Examinations G.3 G.6 G 9 G.12  
- โครงการส่งเสริมศกัยภาพครูผูส้อน 
-โครงการสายสัมพนัธ์บา้นโรงเรียน สู่ชุมชน 
โรงเรียนด าเนินการจดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปีการศึกษา 2557 โดยใชห้ลกัแบบมีส่วนร่วม  

จากคณะกรรมการบริหารฝ่าย เพื่อให้ทุกฝ่าย / หน่วยงาน / กลุ่มสาระฯ มีส่วนร่วมในการน าเสนอ   
งาน/โครงการและกิจกรรม พร้อมทั้งงบประมาณและรายละเอียดของการด าเนินงาน โดยอยู่บน
พื้นฐานความสอดคลอ้งกบัแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ระยะ 6 ปี 
(พ.ศ. 2553 – 2558)  อตัลกัษณ์การศึกษามูลนิธิ ฯ  เป้าหมายตามแผนพฒันาโรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี 
ระยะท่ี 4  (พ.ศ. 2555– 2559) มาตรฐานและตวับ่งช้ีตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม 
(พ.ศ. 2554-2558)   มาตรฐานคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และผลการประเมินการด าเนินงาน
โครงการต่าง ๆ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2557 และส้ินสุดในเดือนมีนาคม 2558  โดยมีระบบควบคุม
และตรวจสอบการใชจ่้ายงบประมาณอยา่งชดัเจน โปร่งใส เพื่อใหก้ารด าเนินงานมีประสิทธิภาพ และ
เกิดประสิทธิผลสูงสุด  

สรุปภาพรวมการพฒันา บรรลุ ตามเป้าหมายและบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้ผูเ้ก่ียวขอ้งมี
ความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 86.24สถานศึกษาจดัท าเคร่ืองมือท่ีใชส้ าหรับการประเมินมาตรฐานน้ี คือ
แบบสอบถามความพึงพอใจการบริหารจัดการศึกษาผูมี้ส่วนเก่ียวข้อง ได้แก่ ผูป้กครอง  (500)  
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน (8) ครู (150)และนกัเรียน (500) ชุมชน (35) เป็นกลุ่มตวัอย่างจ านวน
1158 คน 
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รางวลัทีไ่ด้รับ 
1. ได้รับการคดัเลือกให้เป็นสถานศึกษาดีเด่นด้านวฒันธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรี

พื้นบา้น ในระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษา ประจ าปี 2557กรมส่งเสริมวฒันธรรม  
2. ไดรั้บประกาศนียบตัร Certificate of 2014 “World class safety standard mass catering” 

จากสถาบนัอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม 
3. โรงเรียนอสัสัมชัญธนบุรี  ได้รับรางวลัดีเด่นสายสามญัศึกษา  การประกวดธนาคาร

โรงเรียน  กิจกรรมส่งเสริมการออม  ประจ าปี 2557 
4. โรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี ไดรั้บประกาศนียบตัร Certificate of 2014  “WORD CLASS 

FOOD SAFETY STANDARD MASS CATERING”  จากสถาบนัอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม 
5. โรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรีไดรั้บป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภยั (Bangkok Food Safety 

City) เป็นปี 2556-2557  รวม 2 ปี จดัโดย กรุงเทพมหานคร 
6. โรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรีไดรั้บป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภยั (Bangkok Food Safety 

City) เป็นปี 2553-2557  รวม 5 ปี  จดัโดย กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์กระทรวงสาธารณสุข 
7. ผลงานนกัเรียน 

 
ด้านวชิาการ/ ดนตรี /กฬีา / ศิลปะ 
 รางวลัโครงการทดสอบความทางวิชาการPRE - ม.ตน้และPRE- ADMISSIONS 

ประจ าปีการศึกษา2557  
1. เด็กชายจิรวฒัน์    ฉตัรไชยเฉลิมพร  ม.2/8  สอบไดค้ะแนน PRE- ม.ตน้สายเตรียมอุดม 
– มหิดลประเภทคะแนนรวมทุกวชิา ไดอ้นัดบัท่ี 1 ของเขตบางแค 

2. เด็กชายพงศภ์รณ์    วินทกร ม.3B  สอบไดค้ะแนน PRE- ม.ตน้สายวดัความรู้ ชั้น ม.3 
ประเภทคะแนนรวมทุกวชิาไดอ้นัดบัท่ี 1 ของเขตบางแค 

3. นายรังสิพล    อนุพงศ์รัตน์  ม.6/4  สอบได้คะแนน PRE-ADMISSIONS  สายวิทย์
ประเภทคะแนนรวมทุกวชิา ไดอ้นัดบัท่ี 1ข องเขตบางแค 

4. นางสาวกฤตยา    ตนัติวฒันวรกุล  ม.5B  สอบไดค้ะแนน PRE-ADMISSIONS  สาย
ศิลป์ประเภทคะแนนรวมทุกวชิา ไดอ้นัดบัท่ี 1 ของเขตบางแค 

 ไดรั้บคดัเลือกเขา้ร่วมโครงการโอลิมปิกวิชาการของมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ
และพฒันามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถมัภ์สมเด็จพระเจา้พี่นางเธอเจา้ฟ้า
กัลยานิวฒันากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) รุ่นท่ี15/2557 ค่ายท่ี1ใน
สาขาวชิาชีววทิยาและสาขาวชิาฟิสิกส์ดงัน้ี 
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             -   สาขาวชิาฟิสิกส์  จ  านวน 1 คน             -   สาขาวชิาชีววทิยา จ านวน 4 คน ไดแ้ก่ 
 เด็กชายนพกร   จิระวรานันท์  และเด็กชายกรัญพงศ์  ไทยสงเคราะห์  ได้รับรางวลั

ชนะเลิศเหรียญทอง  จากการแข่งขนัสร้าง E-book  งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังท่ี  
64 ประจ าปี 2557 โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียน                 
สามเสนวทิยาลยั 

 นกัเรียนผ่านเกณฑ์การสอบจากการแข่งขนัคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎคร้ังท่ี 17 ปี
การศึกษา2557 จ านวน 5 คน  ดงัน้ี 

1. นายจิรภทัร อศัวชยัพร  ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 6/4 
2. นายกฤษดา สุนทรวฒิุไกร  ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 6/1  
3. นายวศิรุจน์ ต.รุ่งเรือง  ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 6/1 
4. เด็กชายธชัพนัธ์ุ เสริมศรีสุวรรณ  ระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6/1 
5. เด็กชายธนดล อ่ิมยิม้   ระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6/1 1 

 เด็กหญิงวรสุดา    อรรถวรเดช ม.3B ได้รับรางวลัชนะเลิศการแข่งขนัหมากรุกชิง
ชนะเลิศแห่งประเทศไทยจาก นายกิตติรัตน์  ณ ระนอง  นายกสมาคมหมากรุกสากลแห่ง
ประเทศไทย 

 นกัเรียนไดรั้บรางวลัจากการแข่งขนัวิชาการนานาชาติรอบแรกระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา
ในโครงการพฒันาคุณภาพการเรียนสู่สากล  จดัโดยส านกังานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ดงัน้ี 

คณติศาสตร์ระดับประถมศึกษาไดรั้บรางวลั 
- ไดรัับรางวลัเหรียญ  2 ทอง  5  เหรียญเงิน 7 เหรียญทองแดง 

คณติศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นไดรั้บรางวลั 
- ไดรั้บเหรียญ  2 ทองแดง 

 นกัเรียนสอบไดค้ะแนนเป็นล าดบัท่ี 1 ของการสอบวดัคุณภาพนักเรียนในเครือมูลนิธิ
คณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย ประจ าปีการศึกษา 2557  จ านวน   3   คน  ดงัน้ี 

               1) เด็กหญิงวลยัพรรณ  สุขวฒันศิริ   ป.3/4  สอบไดเ้ป็นล าดบัท่ี 1  วชิาภาษาไทย 
   2) เด็กชายธีรวฒัน์  เลิศอมัพรวทิย ์   ป.6/5 สอบไดเ้ป็นล าดบัท่ี 1  วชิาคณิตศาสตร์ 
   3) เด็กชายณฐันนท ์ สาธิตธรรมพร  ม.3/6  สอบไดเ้ป็นล าดบัท่ี 1  วชิาวทิยาศาสตร์ 

 รางวลัเหรียญทองการประกวดดนตรีไทยประเภทเด่ียวงานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน 
 ชนะเลิศเด่ียวจะเข้การแข่งขันดนตรีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ครบรอบ  87 พรรษา   จดัโดยราชสกุลอาภากร 
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 ไดรั้บรางวลั "ธนบุรีศรีนพมาศ" เป็นบุคคลผูส้ร้างสรรคผ์ลงานดา้นการอนุรักษ์ส่งเสริม
เผยแพร่และสืบสานศิลปวฒันธรรมส านักศิลปะและวฒันธรรมมหาวิทยาลัยราชภฏั
ธนบุรี 

 ไดรั้บรางวลัเหรียญทองการประกวดจะเขร้ายการการบรรเลงดนตรีไทย “ศรทอง”ชิงถว้ย
พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯ ณ โรงละครวงัหนา้ 
 

สรุปภาพรวมของมาตรฐานที่ 8  มีคุณภาพระดับ  5  ดีเยี่ยม 
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มาตรฐานที่ 9   คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าทีอ่ย่าง 
          มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ตวับ่งช้ี 
คดิเป็น
ร้อยละ 

คะแนน
ทีไ่ด้ 

ระดบั
คุณภาพ 

9.1  คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีระเบียบก าหนด (2) 95 1.90 4.75 
9.2  คณะกรรมการสถานศึกษาก ากบัติดตาม ดูแล และขบัเคล่ือนการด าเนินงานของ   
       สถานศึกษาใหบ้รรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย (1) 

95 0.95 4.75 

9.3  ผูป้กครองและชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาสถานศึกษา (2) 85.80 1.72 4.30 
ผลรวมคะแนน 91.93 4.58 5 

 
ปัจจัยสนับสนุนผลการประเมินมาตรฐานที่  9 
วธีิการพฒันา 

คณะกรรมการสถานศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้า ท่ีตามท่ีระเ บียบ
กระทรวงศึกษาธิการวา่ดว้ยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2543  ระเบียบกระทรวงว่า
ดว้ยการบริหารจดัการศึกษาและการปฏิบติัหนา้ท่ีของสถานศึกษาท่ีเป็นนิติบุคคลในสังกดัเขตพื้นท่ี
การศึกษา  พ.ศ. 2546  มาตรา  26  และระเบียบอ่ืน ๆ   ในการก ากบัติดตามดูแลและขบัเคล่ือนการ
ด าเนินการของสถานศึกษาใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
ซ่ึงโรงเรียนมีการด าเนินการดงัน้ี 

1.  มีองคป์ระกอบและการไดม้าของคณะกรรมการสถานศึกษาตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการวา่ดว้ยคณะกรรมการสถานศึกษา  พ.ศ. 2543  
 2.  คณะกรรมการสถานศึกษาใหค้วามเห็นชอบแผนปฏิบติัการประจ าปีของสถานศึกษา 

3.  คณะกรรมการสถานศึกษาใหค้วามเห็นในการพฒันาหลกัสูตรของสถานศึกษาให้
สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและความตอ้งการของผูเ้รียน  ชุมชนและ
ทอ้งถ่ิน 
 4.  คณะกรรมการสถานศึกษาแต่งตั้งท่ีปรึกษาและหรือคณะอนุกรรมการเพื่อด าเนินงานตาม
ระเบียบ 
 5.  คณะกรรมการสถานศึกษาใหค้วามเห็นชอบรายงานการด าเนินงานประจ าปีของ
สถานศึกษาก่อนเสนอต่อสาธารณชน 
 6.  คณะกรรมการสถานศึกษาใหค้วามเห็น  ขอ้เสนอแนะ  สนบัสนุนเก่ียวกบัการระดม
ทรัพยากรเพื่อการศึกษา  รวมทั้งบ ารุงรักษาและจดัหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นของสถานศึกษา 
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7.  คณะกรรมการสถานศึกษารับทราบ  และใหข้อ้เสนอแนะเก่ียวกบัการจดัระบบและการ
ด าเนินการตามระบบประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา   
 8.  คณะกรรมการสถานศึกษาใหค้วามเห็น เสนอแนะ ให้ค  าปรึกษาในการส่งเสริมความ
เขม้แขง็ในชุมชนและสร้างความสัมพนัธ์กบัหน่วยงานอ่ืน ๆ  ในชุมชนและทอ้งถ่ิน 

9.  คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็น  เสนอแนะ  ให้ค  าปรึกษาในการจดัท านโยบาย
แผนพฒันาการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคลอ้งกบันโยบายและแผนของกระทรวงศึกษาธิการ 
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา รวมทั้งความตอ้งการ
ของชุมชนและทอ้งถ่ิน 

10. คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็น เสนอแนะ ให้ค  าปรึกษาในการออกระเบียบ
ขอ้บงัคบั ประกาศ แนวปฏิบติัในการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษาตามกฎระเบียบหรือ
ประกาศท่ีก าหนด 

11. คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็น ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการจดัตั้งและการใชจ่้าย
งบประมาณของสถานศึกษา 

12. คณะกรรมการสถานศึกษาใหค้วามเห็น ขอ้เสนอแนะในการออกระเบียบและแนวปฏิบติั
เก่ียวกบัการบริหารการเงินและการจดัหารายไดจ้ากทรัพยสิ์นของสถานศึกษา 

ทั้งน้ีคณะกรรมการสถานศึกษาไดมี้การก ากบั ติดตาม ดูแลและขบัเคล่ือนการด าเนินงาน
ของ สถานศึกษาใหบ้รรลุผลเป้าหมายตามท่ีก าหนด โดยมีการประชุมภาคเรียนละ 2 คร้ังต่อภาคเรียน 
โดยคณะกรรมการมีส่วนร่วมในการก าหนดอตัลกัษณ์ นโยบายและแผนพฒันาการจดัการศึกษา มี
การก ากบัติดตาม  การด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา   และมี
ส่วนร่วมในการเสนอแนวทาง  การบริหารจดัการดา้นวิชาการ  ดา้นงบประมาณ  ด้านบริหารงาน
บุคคล  และดา้นการบริหารทัว่ไปของสถานศึกษา รวมถึงให้ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการจดับรรยากาศ
สภาพแวดลอ้ม กระบวนการเรียนรู้  แหล่งการเรียนรู้  และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  รวมถึงมีส่วนในการ
เสริมสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งสถานศึกษากบัชุมชน  ตลอดจนประสานงานกบัองค์กรทั้งภาครัฐ
และเอกชน   มีส่วนในการพฒันาชุมชนและทอ้งถ่ิน  โดยสถานศึกษามีการส ารวจความพึงพอใจของ
คณะกรรมการสถานศึกษาซ่ึงปรากฏอยูใ่นสารสนเทศของโรงเรียน 

ผูป้กครองและชุมชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาสถานศึกษาในดา้นต่าง ๆ  เช่น  โครง 
การสายสัมพนัธ์บา้น โรงเรียนสู่ชุมชน ทุกระดบัชั้น งานสัมพนัธ์ชุมชน  งานประชุมคณะกรรมการ
บริหารโรงเรียน งานประชุมสมาคมผูป้กครองและครู โดยมีผูช่้วยผูอ้  านวยการ หวัหนา้แผนก                  
หวัหนา้งานท่ีเก่ียวขอ้งหรือผูท่ี้โรงเรียนมอบหมาย  เป็นผูรั้บผดิชอบในการด าเนินการพฒันาผูเ้รียน
ตั้งแต่ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  ถึงมธัยมศึกษาปีท่ี  6   ทุกคนไดรั้บการพฒันาตามศกัยภาพ   
ผูป้กครอง  ชุมชนมีการร่วมกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  มีผูบ้ริหาร  คณะครู  และ
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บุคลากรทางการศึกษาเป็นผูใ้หก้ารสนบัสนุน โดยมีกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั นบั 
ตั้งแต่การแสดงความคิดเห็น การวางแผน การด าเนินการ การแกไ้ขปัญหา ตลอดจนการควบคุม 
ก ากบัติดตามและประเมินผล โดยเร่ิมด าเนินงานตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2557 และส้ินสุดทุกโครงการ 
/กิจกรรมในเดือนมีนาคม 2558 

ในดา้นความพึงพอใจของผูป้กครองและชุมชนต่อการพฒันาคุณภาพสถานศึกษาในดา้น
หลกัสูตรและกระบวนการเรียนรู้รวมถึงกิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียนอยา่งรอบดา้น  โดยโรงเรียน
ไดจ้ดัท าเคร่ืองมือท่ีใชส้ าหรับการประเมิน  คือ  แบบสอบถามความพึงพอใจการบริหารจดัการศึกษา  
ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง  ไดแ้ก่  ผูป้กครองจ านวน  500  คน  คณะกรรมการบริหารโรงเรียนจ านวน  8  คน  
ครูจ านวน  150  คน   นกัเรียนจ านวน  500  คน  และชุมชนจ านวน 35  คน  รวมเป็นกลุ่มตวัอยา่ง
จ านวน  1158  คน 
 
ผลการพฒันา 

  คณะกรรมการสถานศึกษา   ปฏิบติัตามบทบาทตามท่ีกระทรวงก าหนด   

สรุปภาพรวมของมาตรฐานที่ 9   มีคุณภาพระดับ 5  ดีเยี่ยม 
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มาตรฐานที่ 10   สถานศึกษามีการจัดหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกจิกรรมพฒันาคุณภาพ 
ผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

ตวับ่งช้ี 
คดิเป็น
ร้อยละ 

คะแนน
ทีไ่ด้ 

ระดบั
คุณภาพ 

ตวับ่งช้ีท่ี 10.1 หลกัสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัทอ้งถ่ิน (2) 97.00 1.94 4.85 
ตวับ่งช้ีท่ี 10.2 จดัรายวชิาเพ่ิมเติมท่ีหลากหลายใหผู้เ้รียนเลือกเรียนตามความถนดั  
                        ความสามารถและความสนใจ (2) 

98.60 1.97 
 

4.93 

ตวับ่งช้ีท่ี 10.3 จดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ีส่งเสริมและตอบสนองความตอ้งการ  
                        ความสามารถและความถนดัและความสนใจของผูเ้รียน (1) 

98.00 0.98 
 

4.90 

ตวับ่งช้ีท่ี 10.4 สนบัสนุนใหค้รูจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีใหผู้เ้รียนไดล้งมือปฏิบติัจริง 
                        จนสรุปความรู้ไดด้ว้ยตนเอง (1) 

96.60 0.97 
 

4.85 

ตวับ่งช้ีท่ี 10.5 นิเทศภายใน ก ากบั ติดตามตรวจสอบและน าผลไปปรับปรุงการเรียน 
                        การสอนอยา่งสม ่าเสมอ (2) 

97.00 1.94 
 

4.85 

ตวับ่งช้ีท่ี 10.6  จดัระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนท่ีมีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึง 
                        ผูเ้รียนทุกคน (2) 

93.00 
1.86 

4.65 

ผลรวมคะแนน 96.70 9.66 5 

 
ปัจจัยสนับสนุนผลการประเมินมาตรฐานที่ 10 
วธีิการพฒันา 
 โรงเรียนได้ก าหนดยุทธศาสตร์เพื่อพฒันาไวใ้นแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน
อสัสัมชญัธนบุรี  ระยะท่ี 4 พ.ศ. 2555 – 2559  เพื่อพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษามุ่งสู่มาตรฐานสากล 
จดักระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียนอยา่งรอบดา้น โรงเรียนเป็นองคก์รแห่งการ
เรียนรู้ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้สถานศึกษามีการจดัหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพฒันา
คุณภาพผูเ้รียนอย่างรอบด้าน โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อจดัท าหลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและ
สอดคล้องกับท้องถ่ินจัดรายวิชาเพิ่มเติมท่ีหลากหลายให้ผู ้เ รียนเลือกเรียนตามความถนัด 
ความสามารถและความสนใจ จดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ีส่งเสริมและตอบสนองความตอ้งการ 
ความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผูเ้รียน สนบัสนุนให้ครูจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีให้
ผูเ้รียนได้ลงมือปฏิบติัจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จดัระบบการนิเทศภายใน ก ากบั ติดตาม
ตรวจสอบและน าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอยา่งสม ่าเสมอ และการจดัระบบดูแลช่วยเหลือ
ผูเ้รียนท่ีมีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผูเ้รียนทุกคน 
 โดยกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม ได้ด าเนินการพฒันาหลักสูตรโดยมี
จุดเนน้การพฒันาในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 บุคคลส าคญัในทอ้งถ่ิน  ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 
5 - 6 เร่ืองเขตบางแคและมธัยมศึกษาปีท่ี 4 เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง มีการจดัรายวิชาพื้นฐานและ
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เพิ่มเติมตามความถนัดและความสนใจของผู ้เรียน โดยได้มีการจัดแผนการเรียน Bell ใน
ระดบัประถมศึกษาปีท่ี 1 – มธัยมศึกษาปีท่ี 3 และจดัหอ้งเรียนพิเศษตามแนวทาง สสวท. และ สอวน.  
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจัดแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ แผนการเรียน
คณิตศาสตร์-ภาษาองักฤษ  แผนการเรียนสหศิลป์  โดยแบ่งเป็นสหศิลป์จีน สหศิลป์คอมพิวเตอร์   
สหศิลป์ดนตรี และสหศิลป์กีฬา มีการจดัการเรียนการสอน English Program ตั้งแต่ระดบัชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6   นอกจากน้ียงัมีการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้
ผูเ้รียนไดล้งมือปฏิบติั  โดยการจดัตั้งชมรมต่าง ๆให้นกัเรียนไดเ้ลือกเรียนตามความถนดั และสนใจ 
เช่นชมรมหมากลอ้ม   ชมรมA-Math  ชมรมโปงลาง Graphic Animation   ชมรมคอมพิวเตอร์ ชมรม
ตะกร้าคณะ ชมรม Cooking  ชมรมปีนหนา้ผา ชมรม English Club ชมรมค าคม และ Recycle Art 

งานหลกัสูตรและนิเทศการสอน  ได้มีการก ากบั  ติดตามการเรียนการสอนของครูผูส้อน 
โดยมีการนิเทศแผนการจดัการเรียนรู้และนิเทศการจดัการเรียนการสอนของครูผูส้อนภาคเรียนละ 1 
คร้ัง โดยหวัหนา้กลุ่มสาระฯและคณะกรรมการวิชาการ   การตรวจแผนการจดัการเรียนรู้และนิเทศ
การสอนเป็นช่วงชั้น โดยการนิเทศจะแบ่งเป็นการนิเทศจากกลุ่มสาระฯ  และคณะกรรมการวิชาการ 
และน าผลการนิเทศมาปรับปรุง พฒันาอย่างต่อเน่ืองโดยโรงเรียนไดจ้ดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปี 
2557 ท่ีสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์เพื่อพฒันาโรงเรียน มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานตาม
แผน ประกอบดว้ย โครงการ/งาน/กิจกรรม คือ โครงการประกวดส่ือนวตักรรมการสอน โครงการ
ส่งเสริมศกัยภาพครูผูส้อน โครงการพฒันาครูผูส้อน 8 กลุ่มสาระฯ โครงการพฒันาบุคลากรด้าน
เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์  งานนิเทศการสอนกลุ่มสาระฯ  โครงการด ารงสภาพความเป็นครู งาน
พฒันาหลกัสูตรกลุ่มสาระฯ เช่น การพฒันาหลกัสูตร สสวท. หลกัสูตรดนตรี หลกัสูตรคอมพิวเตอร์ 
หลกัสูตรภาษาจีน เป็นตน้ งานกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน โครงการพฒันาศกัยภาพผูเ้รียน (เฉพาะดา้น) 
งานส ารวจช่วยเหลือนกัเรียนเป็นรายบุคคล งานติดตามพฤติกรรมนกัเรียน เป็นตน้ 
 
ผลการพฒันา 

จากผลการด าเนินงาน/โครงการตลอดปี ส่งผลให้โรงเรียนมีหลกัสูตรท่ีสอดคลอ้งกบัความ
ต้องการของชุมชน เช่น หลักสูตร สสวท.  หลักสูตรคอมพิวเตอร์  หลักสูตรภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาองักฤษ  ภาษาจีน)  หลกัสูตรดนตรี  เป็นตน้  ครูผูส้อนสามารถน าหลกัสูตรและแผนการสอน 
มีการผลิตส่ือและพฒันาการใชส่ื้อและแหล่งการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง  สามารถน าไปใชป้ระกอบการ
เรียนการสอนไดอ้ยา่งหลากหลาย  มีประสิทธิภาพ  สามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บจากการอบรมพฒันา
ตนเองไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยวิธีท่ีหลากหลายเช่น การเรียนการสอน                   
บูรณาการแบบสอดแทรก (Infusion)  โดยครูวางแผนและก าหนดหวัเร่ืองโดยสอดแทรกเน้ือหาวิชา
อ่ืนๆ เขา้ไปในการสอนของตน ภายใตส้ภาพบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้และแหล่งการ
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เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก   ท าให้ผูเ้รียนเกิดความกระตือรือร้นใฝ่รู้และรักการแสวงหาความรู้
ตามความถนัดและความสนใจของตนตลอดจนรู้จกัใช้เวลาว่างในการศึกษาหาความรู้ สามารถ
สร้างสรรคผ์ลงาน /ช้ินงาน / โครงงานไดด้ว้ยตนเองตามศกัยภาพผูเ้รียนเกิดความสนใจและมีส่วน
ร่วมกบัการเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีทางโรงเรียนจดัข้ึนอยา่งสนุกสนานและสามารถน าความรู้ท่ีได้
ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัวยัของตน 

สรุปภาพรวมการพฒันา ผูเ้ก่ียวขอ้งมีความพึงพอใจต่อการบริหารจดัการดา้นหลกัสูตรและ 
กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียนอย่างรอบด้าน  คิดเป็นร้อยละ  86.80  โดย
โรงเรียนไดจ้ดัท าเคร่ืองมือท่ีใช้ส าหรับการประเมินมาตรฐานน้ี คือ แบบสอบถามความพึงพอใจการ
บริหารจดัการศึกษาผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ผูป้กครอง  (500)  คณะกรรมการบริหารโรงเรียน  (8) ครู 
(150) และนกัเรียน  (500)  ชุมชน (35) เป็นกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 1,158 คน มีผลการประเมินเชิงคุณภาพ 
ดงัน้ี  

 
สรุปภาพรวมของมาตรฐานที ่ 10  มีคุณภาพ 5  ดีเยีย่ม 
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มาตรฐานที่ 11   สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริหารทีส่่งเสริมให้ผู้เรียนพฒันา  
             เต็มศักยภาพ 

ตวับ่งช้ี 
คดิเป็น
ร้อยละ 

คะแนน
ทีไ่ด้ 

ระดบั
คุณภาพ 

11.1  หอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ อาคารเรียน มัน่คง สะอาด และปลอดภยั มีส่ิงอ านวย 
          ความสะดวก พอเพียง อยูใ่นสภาพใชก้ารไดดี้สภาพแวดลอ้มร่มร่ืน และมีแหล่ง   
         เรียนรู้ส าหรับผูเ้รียน  (4 คะแนน) 

96.00 3.84 4.80 

11.2  จดัโครงการ/กิจกรรมท่ีส่งเสริมสุขภาพอนามยัและความปลอดภยัของ 
         ผูเ้รียน (3) 

97.83 2.93 4.88 

11.3  จดัหอ้งสมุดท่ีใหบ้ริการส่ือและเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเอ้ือใหผู้เ้รียนเรียนรู้   
         ดว้ยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (3) 

96.66 2.90 4.83 

ผลรวมคะแนน 96.83 9.68 5 

 
ปัจจัยสนับสนุนผลการประเมินมาตรฐานที่  11 
วธีิการพฒันา 

โรงเรียนได้ก าหนดยุทธศาสตร์เพื่อพฒันาสถานศึกษาให้มีการจดัสภาพแวดลอ้มและการ
บริการท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนพฒันาเตม็ศกัยภาพ ไวใ้นแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนอสัสัมชญั
ธนบุรี ระยะท่ี 4 พ.ศ.2555 – 2559  โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อจดัห้องเรียน ห้องปฏิบติัการ อาคารเรียน 
ให้มีความมัน่คง  สะอาด และปลอดภยั มีส่ิงอ านวยความสะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี 
สภาพแวดลอ้มร่มร่ืน และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียน จดัให้มีโครงการ/กิจกรรมท่ีส่งเสริมสุขภาพ
อนามยัและความปลอดภยัของผูเ้รียน จดัหอ้งสมุดท่ีใหบ้ริการส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอ้ือให้
ผูเ้รียนเรียนรู้ดว้ยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
 โรงเรียนได้จดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปีท่ีสอดคล้องกับเป้าหมายและยุทธศาสตร์เพื่อ
พฒันาสถานศึกษาให้มีการจดัสภาพแวดลอ้มและการบริการท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนพฒันาเต็มศกัยภาพ 
โดยเร่ิมด าเนินงานตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2557 และส้ินสุดทุกงาน/โครงการ/กิจกรรมในเดือนมีนาคม 
2558 ซ่ึงประกอบดว้ย งานจดัซ้ือพืชพนัธ์ุไมแ้ละปรับปรุงภูมิทศัน์  งานดูแลรักษาความสะอาดเก็บ
ขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลู   งานจดัซ้ือ จดัหา ส่งเสริมสนบัสนุนกิจกรรมแหล่งเรียนรู้  งานจดัท าและ
ปรับปรุงป้ายเคร่ืองหมายจราจร  งานซ่อมบ ารุงกระจก อาคารเรียน อาคารประกอบ  งานเติมน ้ ายาถงั
ดบัเพลิงและเปล่ียนถงัดบัเพลิงท่ีช ารุด  งานซ่อมแซมพื้นตวัหนอน พื้นมาร์เบล็กซ์   งานซ่อมบ ารุง
หลงัคาดาดฟ้าอาคารเรียน อาคารประกอบ  งานต่อสัญญาบริการจากหน่วยงานภายนอก ไดแ้ก่ 
สัญญาบริการรักษาความปลอดภยั สัญญาบริการดูแลลิฟต ์สัญญาบริการก าจดัปลวก แมลง สัญญา
บริการติดตั้งเคร่ืองฆ่าเช้ือ ดบักล่ิน  งานปรับปรุงทาสีอาคารเรียน อาคารประกอบ และงานทาสีเสา  
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งานท าความสะอาดกระจก อาคารเรียน อาคารประกอบ  งานท าความสะอาดท่อระบายน ้ า อาคาร
เรียน อาคารประกอบ  งานจดัซ้ือวสัดุ วารสาร ส่ิงพิมพแ์ละส่ือมลัติมิเดีย  โครงการปูพื้นมาร์เบล็กซ์
อาคารยอห์นแมร่ี และดา้นหนา้อาคารราฟาแอล   โครงการปรับปรุงซ่อมแซมพื้นลู่วิง่และขอบรางน ้ า
รอบสนามฟุตบอลว่องประชานุกูล   โครงการปูพื้นกระเบ้ืองบ่อหน้าเวทีใตอ้าคารราฟาแอล   
โครงการสร้างเข่ือนกกัเก็บน ้ าริมคลอง  โครงการติดตั้งเคร่ือง CCTV อาคารโกลเดน้จูบิล่ี อฒัจนัทร์ 
ศูนยก์ารเรียนรู้และหอพกัครูต่างชาติ  โครงการต่อหลงัคาและท ารางน ้ าใหม่อาคารมาร์ติน  โครงการ
ปรับปรุงห้องเรียนอาคารอสัสัมชญั  โครงการจดัท าเวทีหนา้อาคารราฟาแอล   โครงการยา้ยกรงนก 
กรงสัตวเ์ล้ียงและสวนสมุนไพรไปดา้นหลงัโรงเรียน  โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กดีตามเกณฑ์
มาตรฐาน  โครงการตรวจสุขภาพนกัเรียนประจ าปี  โครงการนกัเรียนอาสาสมคัรสาธารณสุข   
โครงการ อย.นอ้ย   โครงการตรวจสุขภาพเคล่ือนท่ีเพื่อชุมชน  โครงการส่งเสริมการอ่าน  โครงการ
ดูแลระบบห้องสมุดและปรับปรุงเวบ็ไซต์ห้องสมุด  โครงการปรับปรับปรุงครุภณัฑ์ห้องหนงัสือ
ภาษาต่าง ประเทศ โครงการหอ้งกิจกรรมเสริมทกัษะการเรียนรู้ 
 
ผลการพฒันา 

จากการด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และประสบการณ์อย่างหลากหลาย 
ต่อเน่ืองตลอดปีการศึกษา เพื่อให้ห้องเรียน ห้องปฏิบติัการ อาคารเรียน มีความมัน่คง สะอาด และ
ปลอดภยั มีส่ิงอ านวยความสะดวกพอเพียง อยูใ่นสภาพใชก้ารไดดี้ สภาพแวดลอ้มร่มร่ืน และมีแหล่ง
เรียนรู้ส าหรับผูเ้รียน จดัให้มีโครงการ/กิจกรรมท่ีส่งเสริมสุขภาพอนามยัและความปลอดภยัของ
ผูเ้รียน  จดัห้องสมุดท่ีให้บริการส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอ้ือให้ผูเ้รียนเรียนรู้ดว้ยตนเองและ
หรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอยูใ่นระดบัดีเยีย่ม 
 
รางวลัทีไ่ด้รับ 

1. ไดรั้บรางวลัชมเชยประเภทโรงเรียนร่มร่ืน โครงการกรุงเทพสะอาดร่มร่ืน พ.ศ.2556 
2. ไดรั้บการประเมินเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดบัทองปี 2556 – 2558 

 
สรุปภาพรวมของมาตรฐานที ่11  มีคุณภาพระดับ  5  ดีเยีย่ม 
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มาตรฐานที่ 12   สถานศึกษามีการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามทีก่ าหนดใน 
กฎกระทรวง  

        ตวับ่งช้ี 
คดิเป็น
ร้อยละ 

คะแนน
ทีไ่ด้ 

ระดบั
คุณภาพ 

12.1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (1) 100 1.0 5.0 
12.2  จดัท าและด าเนินการตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่ง

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (1) 
95 0.95 4.75 

12.3  จดัระบบขอ้มูลสารสนเทศ และใชส้ารสนเทศในการบริหารจดัการเพื่อพฒันา
คุณภาพสถานศึกษา (1) 

95 0.95 4.75 

12.4  ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา (0.5) 

100 0.5 5.0 

12.5  น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใชว้างแผนพฒันาคุณภาพ
การศึกษา (0.5) 

92 0.46 4.60 

12.6  จดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน(1) 100 1.0 5.0 
ผลรวมคะแนน 97 4.86 5 

 
ปัจจัยสนับสนุนผลการประเมินมาตรฐานที่ 12 
วธีิการพฒันา 

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีมีการจัดท าข้อก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
เก่ียวกบัคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ทั้ง  8  ขอ้ และเพิ่มเติมอีก  3  ขอ้   มีการก าหนดมาตรฐานภายใน
ร่วมกบังานมาตรฐานมูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อใชเ้ป็นมาตรฐานในการพฒันา
คุณภาพของโรงเรียน  โดยข้อมูลท่ีได้เกิดจากการศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานและตัวบ่งช้ีตามท่ี
กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช ้   สอดคลอ้งกบัการศึกษาชาติ  มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  15  
มาตรฐาน  65  ตวับ่งช้ี  และเพิ่มเติมมาตรฐานด้านอตัลกัษณ์การศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล  
(มาตรฐานท่ี  6  FSG)  มาตรฐานคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา   มีนโยบายของ
ผูอ้  านวยการ  และจุดเน้นของโรงเรียน   มีมาตรฐานและตวับ่งช้ีสะทอ้นอตัลกัษณ์และมาตรการ
ส่งเสริมของสถานศึกษาท่ีเด่นชดั  โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา รวมถึงมี
การประกาศค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานและตวับ่งช้ีใหผู้เ้ก่ียวขอ้งไดรั้บทราบ 

โรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรีมีการด าเนินการจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา ระยะท่ี 4 ปี
การศึกษา (พ.ศ.2555 – พ.ศ.2559)  ในการจดัการศึกษาของสถานศึกษา และพิจารณาผลจากการ
ด าเนินการดงัน้ี มีการวิเคราะห์สภาพปัญหาความตอ้งการจ าเป็นของสถานศึกษา และก าหนด              
วสิัยทศัน์ พนัธกิจและเป้าหมาย ระบุไวใ้นแผนพฒันาคุณภาพความส าเร็จเป็นรูปธรรม  มีการก าหนด 
วธีิการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ทุกโครงการ  กิจกรรมสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษาของ
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สถานศึกษา  และน าผลไปใชเ้พื่อพฒันา มีการใชแ้หล่งเรียนรู้  และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินจากทั้งภายใน
และภายนอกท่ีหลากหลายเพื่อสนบัสนุนการจดัการเรียนการสอน   เช่น  สวนกาญจนาภิเษก  สวน
สุขภาพ  สวนสมุนไพร  สนามเทนนิส  กรงนก  สนามฟุตบอล  เป็นตน้  ส าหรับแหล่งการเรียนรู้
ภายนอกโรงเรียน  เช่น  ทอ้งฟ้าจ าลอง  เมืองโบราณ  สวนสามพราน   ป่าชายเลนอมัพวา เป็นตน้ มี
การก าหนดบทบาทหนา้ท่ีในค าสั่งแต่งตั้งของคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในของโรงเรียน 
โดยมีคณะกรรมการท่ีปรึกษาผูอ้  านวยการเป็นท่ีปรึกษาคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายใน มีการ
ก าหนดการใชง้บประมาณและทรัพยากรอยา่งคุม้ค่า โดยมีการวเิคราะห์ความสอดคลอ้งกบัเป้าหมาย
ทุกโครงการ  กิจกรรมท่ีปรากฏในแผนปฏิบติัการประจ าปี  มีการจดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปีท่ี
สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาทุกปีการศึกษามีการก าหนดปฏิทินการน า
แผนปฏิบติัการประจ าปี ไปสู่การปฏิบติั มีการสรุปผลการด าเนินการท่ีชดัเจน  มีการน าเสนอ
แผนพฒันาการจดัการศึกษา  และแผนปฏิบติัการประจ าปีต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียน   ให้
ความเห็นชอบและอนุมติัลงนามเห็นชอบอยา่งครบถว้น มีการน าแผนปฏิบติัการประจ าปีแต่ละปีสู่
การปฏิบติั ตามกรอบระยะเวลาท่ีโครงการกิจกรรมก าหนดไว ้  มีการก ากบั ติดตาม ประเมินผล และ
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบติัการประจ าปี 

โรงเรียนมีการจดัท าระบบสารสนเทศใหเ้ป็นหมวดหมู่ ถูกตอ้ง ครอบคลุม ทนัสมยัและ
พร้อมใชง้าน แต่ยงัมีการน าขอ้มูลสารสนเทศไปใชใ้นการวางแผนจดัการศึกษายงัไม่ครอบคลุม
ภารกิจในดา้นต่าง ๆ  ของแต่ละฝ่ายมากนกั รวมถึงยงัขาดการบริการขอ้มูลสารสนเทศท่ีเป็นระบบ
แก่ผูต้อ้ง การใชทุ้กฝ่าย   

ในส่วนของการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถาน ศึกษานั้น โรงเรียนมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  มีการก าหนดช่วงในการติดตาม
ตรวจสอบก าหนดในปฏิทิน  มีการติดตามแผนงานท่ีเป็นระบบ  การติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาทั้งระดบับุคคลและระดบัสถานศึกษาอยา่งนอ้ยภาคเรียนละ  1  คร้ัง  การประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอยา่งนอ้ยปีละ 1  คร้ัง  มีผูท้รงคุณวฒิุท่ีมาจากหน่วย 
งานตน้สังกดัเขา้มามีส่วนในกระบวนการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

โรงเรียนมีการน าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปวเิคราะห์ สังเคราะห์  
เพื่อใชใ้นการปรับปรุงและพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง  โดยการน าผลการประเมินและขอ้ 
เสนอแนะจากการตรวจประเมินคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษามาวเิคราะห์ และน าเสนอต่อ 
คณะกรรมการท่ีปรึกษาผูอ้  านวยการและคณะครู   เพื่อใชว้างแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาใหบ้รรลุ
ตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้   

โรงเรียนมีการสรุปและจดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของ
โรงเรียน มีการจดัท ารายงานท่ีสะทอ้นคุณภาพผูเ้รียน จดัใหเ้ป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  อตัลกัษณ์  
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และมาตรการส่งเสริมอยา่งชดัเจน มีการมอบหมายผูรั้บผดิชอบตวับ่งช้ีท าหนา้ท่ีร่วมกบัคณะกรรม 
การประเมินภายในจดัท าราย งานการประเมินตนเอง เสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาใหค้วาม
เห็นชอบ รวมถึงโรงเรียนไดจ้ดัท ารูป เล่มรายงานประเมินตนเองส่งต่อหน่วยงานตน้สังกดัและ
หน่วยงานอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนในระบบ  SWIS  ของโรงเรียนต่อไป 
 
ผลการพฒันา 
  สถานศึกษามีการด าเนินงานระบบประกนัคุณภาพภายในอยา่งต่อเน่ืองตามกฎกระทรวง ฯ   
ครบทั้ง 8  ขอ้   และมีการจดัท ารายงานการประเมินคุณภาพภายในเผยแพร่ต่อสาธารณชนเป็นประจ า
ทุกปีการศึกษา 

 
สรุปภาพรวมของมาตรฐานที่ 12  มีคุณภาพระดับ  5   ดีเยีย่ม 
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ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ 13   สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

        ตวับ่งช้ี 
คดิเป็น
ร้อยละ 

คะแนน
ทีไ่ด้ 

ระดบั
คุณภาพ 

13.1  มีการสร้างและพฒันาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใชป้ระโยชนจ์าก
แหล่งเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพ่ือพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียน
และบุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้ง  ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง (5) 

97.00 4.85 4.85 

13.2  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหวา่ง
สถานศึกษากบัครอบครัว ชุมชน และองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง (5) 

95.00 4.75 4.75 

ผลรวมคะแนน           96 9.60 5 

 
ปัจจัยสนับสนุนผลการประเมินมาตรฐานที่ 13 
วธีิการพฒันา 
 โรงเรียนไดก้ าหนดแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา    โรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี ระยะท่ี 4 
 พ.ศ. 2555 -  2559    เพื่อพฒันาโรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรีเป็นผูน้ าองคก์รแห่งการเรียนรู้  ในพนัธกิจ
ขอ้ท่ี 5   ส่งเสริมและพฒันาให้สถานศึกษาเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้  เป้าหมายท่ี 11 สถานศึกษามี
การสร้าง สภาพแวดลอ้มและการบริการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีการสร้างและพฒันา
แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใชป้ระโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  
เพื่อพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนและบุคลากรของสถานศึกษารวมทั้งผูท่ี้เก่ียวขอ้ง โดยสถานศึกษามี
การด าเนินการดงัน้ี   

มีขั้นตอนการด าเนินงานสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาโดยศึกษา 
วิเคราะห์ขอ้มูลสารสนเทศภายในสถานศึกษา  โดยจดัท าแผนพฒันาและด าเนินการตามขั้นตอน
ตามท่ีก าหนด  เช่น โครงการศูนย์เรียนรู้พลังงานและส่ิงแวดล้อม  กลุ่มสาระการเรียนรู้ใช้ห้อง 
ปฏิบติัการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ รวมทั้งการใชย้ิมเนเซียม  และสนามกีฬาวอ่งประชานุกูล   
เพื่อพฒันาดา้นการจดักิจกรรมกีฬา  โครงการส่งเสริมศกัยภาพนกัเรียนดา้นดนตรี  (ACT MUSIC 
AWARD 2014)   

มีการด าเนินก ากบัและติดตาม  และประเมินผลการด าเนินในขอ้ท่ี 1 และน าผลไปปรับปรุง
พฒันาอยา่งต่อเน่ือง   ไดแ้ก่  แผนพฒันาแหล่งเรียนรู้โดยด าเนินการสร้างเพิ่มเติม ศูนยก์ารเรียนรู้ปุ๋ย
อดัเม็ด  ปุ๋ยน ้ าชีวภาพ  เรือนกลว้ยไม ้ ผกัไฮโดโปรนิกส์   เรือนเพาะเห็ด   ซ่อมบ ารุงแหล่งเรียนรู้ 
ไดแ้ก่ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  สวนสมุนไพร สวนพรรณไมใ้นวรรณคดี  เรือนเพาะช า   รวมทั้ง
การสรุปประเมินการใชแ้หล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
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มีการส่งเสริม สนบัสนุนให้ผูเ้รียน บุคลากรในสถานศึกษา     และผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งเกิด
กระบวนการเรียนรู้ จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา   โดยศึกษาอยา่งมีขั้นตอน วิเคราะห์ขอ้มูล
สารสนเทศแหล่งเรียนรู้จากภายนอกสถานศึกษา จดัท าแผนพฒันาและด าเนินการตามขั้นตอนตามท่ี
ก าหนด  ได้แก่ โครงการพฒันาศกัยภาพผูเ้รียนโดยจดัแผนการเรียนห้องเรียนพิเศษ สสวท. ตาม
แนวทางสอวน.  ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  การจดัภาษาอังกฤษ ACT-Bell ในระดับชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3   

มีการด าเนินการก ากับ ติดตาม  และประเมินผลการด าเนินงานในขอ้ท่ี 3 และน าผลไป
ปรับปรุงพฒันาอยา่ง ต่อเน่ือง ไดแ้ก่ การสรุปประเมินงาน / โครงการ/ กิจกรรมต่าง ๆโครงการศูนย ์
เรียนรู้พลงังานและส่ิงแวดลอ้ม    กลุ่มสาระการเรียนรู้ใชห้อ้งปฏิบติัการของกลุ่มสาระต่าง ๆ   รวมทั้ง
การใช้ยิมเนเซียม และสนามกีฬาว่องประชานุกูล   เพื่อพฒันาด้านการจดักิจกรรมกีฬา  โครงการ
ส่งเสริมศกัยภาพนกัเรียนดา้นดนตรี  

มีการสรุปรายงานผลการใชป้ระโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  
ไดแ้ก่ การสรุปผลการด าเนินงานโครงการแข่งขนักรีฑาสี  กิจกรรมส่งเสริมแหล่งเรียนรู้จากภายนอก 
ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 - มธัยมศึกษาปีท่ี 6 
โรงเรียนมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษากับครอบครัว  ชุมชน และ
องคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง โดยสถานศึกษาไดด้ าเนินการดงัน้ี     

มีการก าหนดแนวทางการส่งเสริม สนบัสนุนให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร
ภายในสถานศึกษาผา่นกิจกรรม ส่ือ เทคโนโลยสีาสนเทศหรือแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ภายในสถานศึกษา 
และด าเนินการตามแนวทางท่ีก าหนด  ไดแ้ก่   โครงการส่งเสริมศกัยภาพดา้นทศันศิลป์   โครงการ
ส่งเสริมประเพณีวฒันธรรมวนัส าคญัทางศาสนา    โครงการสายสัมพนัธ์ บา้นโรงเรียน และชุมชน
เพื่อเช่ือมความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียน ครูผูป้กครองนกัเรียน  โครงการแสดงคอนเสิรตป์ระจ าปี 
“ละครเพลงสุดสาคร เดอะมิวสิคลั” 

โรงเรียนระบุความรู้ท่ีจ  าเป็น (Knowledge Mapping) กลั่นกรองความรู้ท่ีได้จากการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ในขอ้ท่ี1 มาแบ่งปันความรู้ให้กบับุคลากรภายในสถานศึกษา  ไดแ้ก่ โครงการ
พฒันาบุคลากร 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

โครงการส่งเสริมศกัยภาพครูผูส้อน  มีการก าหนดแนวทางการส่งเสริม สนบัสนุนให้มีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งบุคลากรสถานศึกษากบัครอบครัว  ชุมชน  และองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่  
งานหอ้งสมุดไดจ้ดักิจกรรม  มอบหนงัสือ  และส่ือการสอนให้กบัโรงเรียนวดัพรหมสุวรรณสามคัคี   
โรงเรียนคลองหนองใหญ่ (ทองค า ปานข าอนุสรณ์)      วดันกับุญหลุยส์     มูลนิธิเพื่อพฒันาและ
สงเคราะห์เด็ก  จ.กาญจนบุรี  การเช่ือมความสัมพนัธ์ระดบัมหาวิทยาลยั  โครงการสายสัมพนัธ์บา้น
โรงเรียน และชุมชนเพื่อเช่ือมความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียน ครูผูป้กครองนกัเรียน    
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มีการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้การเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  มีการเผยแพร่
ความรู้และน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์  ไดแ้ก่  โรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรีจดัให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ระหวา่งองค์กรภายนอก  ดงัน้ี  โครงการรับนิสิตฝึกสอนจากมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ความ
ร่วมมือกบัมหาวิทยาลยักวา่งซี   ฉายจิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ฝ่าย  English  Program ส่งครูเขา้
ร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัมหาวิทยาลยั University of   Oregon   และจดัท าหลกัสูตรวิทยาศาสตร์สี
เขียว    ฝ่ายกิจการพิเศษ ท าบนัทึกความร่วมมือกบัมหาวิทยาลยัศิลปากรทางดา้นการศึกษาต่อดา้น
ดนตรี    ฝ่ายวิชาการ ท าบนัทึกความร่วมมือกับสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหาร
ลาดกระบงั  รวมทั้งไดเ้ชิญอาจารยผ์ูท้รงคุณวุฒิจากจุฬาลงกรณ์มหา วิทยาลยัมานิเทศก ากบัติดตาม
ครูผูส้อน   และมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ มาเป็นท่ีปรึกษางานวิชาการและครู 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ฝ่ายอาคารสถานท่ีบนัทึกความร่วมมือกบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ดา้นส่ิงแวดลอ้ม      

 
ผลการพฒันา  (Achievement) และ รางวลัทีไ่ด้รับ ถ้ามี 
                 สรุปภาพรวมการพฒันา บรรลุ ตามเป้าหมายและ บรรลุ วตัถุประสงคท่ี์ก าหนด     
ผูเ้ก่ียวขอ้งมีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ  96  สถานศึกษามีวธีิการประเมินตนเองโดยไดแ้ต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินภายใน  เคร่ืองมือท่ีใชส้ าหรับการประเมินมาตรฐานน้ี คือ  การศึกษาเอกสาร , 
การสัมภาษณ์ , ศึกษาตามสภาพจริง  มีผลการประเมินเชิงคุณภาพดงัน้ี 
รางวลัทีไ่ด้รับ  

1. ไดรั้บการคดัเลือกใหเ้ป็นสถานศึกษาดีเด่นดา้นวฒันธรรมดา้นดนตรีไทยและดนตรี
พื้นบา้นในระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษาประจ าปีการศึกษา 2557  

2. ไดรั้บรางวลั Energy Mind Award  2014  ระดบั 5 ดาว  ในฐานะเป็นสถานศึกษายอด
เยีย่ม ดา้นการอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 

  
 จุดเด่น  
                โรงเรียนมีการสร้าง ส่งเสริม สนบัสนุน ใหส้ถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  และมีการ
ด าเนินการท าบนัทึกความร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอกสถานศึกษาอยา่งหลากหลาย เพื่อพฒันาการ
เรียนรู้ของผูเ้รียนและบุคลากรของสถานศึกษา  รวมทั้งผูเ้ก่ียวขอ้งในชุมชน 
 

 จุดควรพฒันา  
 ควรส่งเสริมการจดักิจกรรมการสอนในรูปแบบบูรณาการ กิจกรรม เพื่อส่งเสริมการใช้

แหล่งเรียนรู้อยา่งคุม้ค่า ควรวางแผนการใชแ้หล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนอยา่งต่อเน่ือง
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และทนัต่อเหตุการณ์ ควรน าผลการประเมินการใชแ้หล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนมาพฒันางาน
โครงการ /กิจกรรมต่อไป 

ข้อเสนอแนะ 
ก ากบัติดตามติดตามการใชแ้หล่งเรียนรู้จาก 8 กลุ่มสาระฯ  แหล่งเรียนรู้จากทุกฝ่ายภายใน

โรงเรียน  กิจกรรมเสริมหลกัสูตร     ควรมีการก ากบัติดตามการใชแ้หล่งเรียนรู้อยา่งสม ่าเสมอ  และมี
การท าจดัท าบนัทึกความร่วมมือกบัสถาบนัภายนอกอยา่งต่อเน่ือง 

 
สรุปภาพรวมของมาตรฐานที่  13   มีคุณภาพระดับ   5   ดีเยี่ยม 
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ด้านอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 14   การพฒันาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวสัิยทศัน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่ 

             ก าหนดขึน้ 

        ตวับ่งช้ี 
คดิเป็น
ร้อยละ 

คะแนน
ทีไ่ด้ 

ระดบั
คุณภาพ 

14.1  จดัโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนบรรลุตามเป้าหมายวสิยัทศัน์ ปรัชญา  
         และ จุดเนน้ของสถานศึกษา (3) 

96.41 2.89 4.82 

14.3 ผลการด าเนินงานส่งเสริมใหผู้เ้รียนบรรลุตามเป้าหมาย วสิยัทศัน์ ปรัชญา และ  
จุดเนน้ของสถานศึกษา (2) 

85.60 1.71 4.28 

ผลรวมคะแนน 91.01 4.60 5 

 
ปัจจัยสนับสนุนผลการประเมินมาตรฐานที ่14 
วธีิการพฒันา  

โรงเรียนได้ก าหนดยุทธศาสตร์เพื่อพฒันาไวใ้นแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน
อสัสัมชญัธนบุรี ระยะท่ี 4 (พ.ศ. 2555 – 2559)  โดยก าหนดอตัลกัษณ์ของโรงเรียน  “ผูเ้รียนยึดมัน่        
สัจธรรม มีวิริยะ อุตสาหะ รับผิดชอบต่อสังคม”  จุดเน้น “ผูเ้รียนมีความสามารถดา้นสุนทรียภาพ”   
ยุทธศาสตร์ท่ี 14 ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษา ให้มีการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตาม
วสิัยทศัน์ ปรัชญาและจุดเนน้ตามท่ีโรงเรียนก าหนด พนัธกิจท่ี 1 นกัเรียนเป็นผูมี้คุณธรรม จริยธรรม 
คุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามหลกัสูตรสถานศึกษา เป้าหมายท่ี 14   การพฒันาสถานศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายตามวสิัยทศัน์ท่ีก าหนดข้ึน โดยมีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

1.  ผูเ้ก่ียวข้องร้อยละ 83 พึงพอใจในระดับมากข้ึนไป ต่อผลการด าเนินงานโครงการ 
กิจกรรมท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนบรรลุตามเป้าหมาย วสิัยทศัน์  ปรัชญาและจุดเนน้ของสถานศึกษา 

2.  ผลการด าเนินงานส่งเสริมใหผู้เ้รียนบรรลุเป้าหมาย วิสัยทศัน์และจุดเนน้ของสถานศึกษา
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 83 

โดยไดจ้ดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปี 2557 ท่ีสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์เพื่อพฒันาโรงเรียน 
และพฒันาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทศัน์ ปรัชญาและจุดเน้นท่ีก าหนดประกอบดว้ย 
โครงการ/งาน ต่างๆ เช่น แผนงานระเบียบวินยั  แผนงานคุณธรรม จริยธรรม  โครงการสายสัมพนัธ์ 
บา้นโรงเรียน ชุมชน โครงการส่งเสริมมารยาทและการไหว ้ โครงการส่งเสริมวฒันธรรมประเพณี
และวนัส าคญั  โครงการส่งเสริมศกัยภาพนักเรียนด้านดนตรี ACT MUSIC AWARDS 2014  
โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้านทัศนศิลป์  โครงการแข่งขันกรีฑาสี  โครงการแสดง
คอนเสิร์ตประจ าปี “ละครเพลงสุดสาคร เดอะมิวสิคลั” โดยมีผูเ้ก่ียวขอ้งเป็นผูท่ี้รับผิดชอบด าเนิน      
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การส่งเสริมใหผู้เ้รียนบรรลุตามเป้าหมาย วสิัยทศัน์ ปรัชญาและจุดเนน้ของสถานศึกษา ผูเ้รียนตั้งแต่
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึง ระดับชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ทุกคน ได้มีส่วนร่วมในโครงการ 
กิจกรรม ไดรั้บการพฒันาคุณภาพตามศกัยภาพ ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
โดยเร่ิมด าเนินงานตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2557 และส้ินสุดทุกโครงการ กิจกรรม ในเดือนมีนาคม 
2558 

 
ผลการพฒันา  

การพฒันาบรรลุตามเป้าหมายและบรรลุวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไว ้ผูเ้ก่ียวขอ้งมีความพึง
พอใจ คิดเป็นร้อยละ 86.24   โดยมีเคร่ืองมือท่ีใชส้ าหรับการประเมินมาตรฐานน้ีคือ แบบสอบถาม
ผูป้กครอง (500) คณะกรรมการบริหารโรงเรียน (8) ครู (150) นกัเรียน (500) และชุมชน (35) เป็น
กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 1,158 คน   

 
รางวลัทีไ่ด้รับ 

1. ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาดีเด่นด้านวฒันธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรี
พื้นบา้นในระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2557 จากกรมส่งเสริมวฒันธรรม 
กระทรวงวฒันธรรม 

2. ไดรั้บรางวลัดีเด่นสายสามญัศึกษา การประกวดธนาคารโรงเรียน กิจกรรมส่งเสริมการออม 
ประจ าปี 2557 

3. ไดรั้บรางวลั Energy Mind Award 2014 ระดบั 5 ดาว ในฐานะเป็นสถานศึกษายอดเยี่ยม 
ดา้นการอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม จากการไฟฟ้านครหลวง 

 
สรุปภาพรวมของมาตรฐานที ่14  มีคุณภาพระดับ 5  ดีเยีย่ม 
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ด้านมาตรการส่งเสริม 
มาตรฐานที่ 15   การจัดกจิกรรมตามนโยบาย จุดเน้นแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพือ่พฒันาและ 

            ส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึน้ 

                  ตวับ่งช้ี 
คดิเป็น
ร้อยละ 

คะแนน
ทีไ่ด้ 

ระดบั
คุณภาพ 

15.1  จดัโครงการ กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบาย จุดเนน้ ตามแนวทางการ ฃ 
         ปฏิรูปการศึกษา (3) 

90.00 2.7 4.5 

15.2  ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย (2) 100 2.0 5 
ผลรวมคะแนน 95.00 4.75 5 

 
ปัจจัยสนับสนุนผลการประเมินมาตรฐานที่ 15 
วธีิการพฒันา 

โรงเรียนมีการจัดโครงการ  กิจกรรมพิเศษ  ตามนโยบาย  จุดเน้น แนวทางการปฏิรูป
การศึกษาเพื่อพฒันาและส่งเสริมสถานศึกษาใหย้กระดบัคุณภาพสูงข้ึน  2  โครงการไดแ้ก่   1)  โครง 
การโรงเรียนตน้แบบมาตรฐานระบบตา้นยาเสพติด  (QAD)   2) โครงการสายสัมพนัธ์  บา้นโรง 
เรียนสู่ชุมชน โดยทั้ง 2 โครงการมีการด าเนินโครงการอย่างเป็นระบบ  ตามวงจรคุณภาพ  PDCA 
ยอ้นหลงั  3  ปี  เห็นไดจ้ากมีการแต่งตั้งคณะกรรมการท่ีรับผดิชอบ  มีการประชุมวางแผนงาน  มีการ 
ด าเนินกิจกรรมเพื่อสนองตามวตัถุประสงคข์องโครงการตลอดปีการศึกษา  เช่น การจดังานสัปดาห์
ให้ความรู้และป้องกนัส่ิงเสพติด  การอบรมให้ความรู้เร่ืองโทษของส่ิงเสพติดตามระดบัชั้น   การ
ประชาสัมพนัธ์เสียงตามสายวนัรณรงคต่์อตา้นยาเสพติดโลก  การประกวดค าขวญั  เรียงความ วาด
ภาพและป้ายนิเทศ   การจดักิจกรรมสายสัมพนัธ์บา้นโรงเรียนสู่ชุมชนในระดบัชั้นต่าง ๆ 

นอกจากน้ียงั มีการก ากบัติดตามจากผูรั้บผิดชอบ รวมถึงหน่วยงานภายนอกและน าผล             
จากการนิเทศมาปรับปรุงกิจกรรมใหเ้กิดคุณภาพมากยิง่ข้ึนโดยผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู  ผูเ้รียน                       
ผูป้กครอง และผูเ้ก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการอยา่งดีเยีย่มซ่ึงทั้ง  2 โครงการมีผู ้บริหาร 
ครูและนกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมมากกวา่ร้อยละ  90   รวมถึงมีการสรุปโครงการ ท่ีแสดงใหเ้ห็นถึง
สัมฤทธิผลของโครงการ กิจกรรมพิเศษ  ตอบสนองนโยบาย  และจุดเนน้ตามแนวทางปฏิรูปการ 
ศึกษาผลการด าเนินงานโครงการตน้แบบมาตรฐานระบบตา้นยาเสพติด (QAD)  ซ่ึงมีวตัถุประสงค์
เพื่อใหน้กัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจถึงโทษและภยัของส่ิงเสพติด โดยสามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บไปใช้
ในการป้องกนัตนเองจากส่ิงเสพติด จากผลการด าเนินงานมีบุคลากรและผูเ้ก่ียวขอ้งมีความพึงพอใจ
ต่อผลการด าเนินโครงการ  คิดเป็นร้อยละ  90   มีผลสัมฤทธ์ิของโครงการบรรลุตามเป้าหมายคิดเป็น
ร้อยละ 100 รวมถึงเป็นโครงการท่ีเกิดประโยชน์เป็นแบบอยา่งและสร้างคุณค่าใหแ้ก่สถานศึกษา     
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โดยไดรั้บรองจากสภากาชาดไทย   ในระดบัมาตรฐานดีมากติดต่อกนั  6  ปี   โดยปีการศึกษา  2557 
ไดรั้บรางวลัในระดบัเพชร  มีบุคลากรของโรงเรียนไดรั้บรางวลับุคคล   

ดีเด่นส่งเสริมมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติด  (QAD)  จากส านักงานอาสากาชาด  
สภากาชาดไทย  ทั้งไดรั้บมอบหมายให้ดูแลโรงเรียนเครือข่ายภายในชุมชนรอบโรงเรียน จ านวน 6  
โรงเรียน  ไดแ้ก่โรงเรียนวดัศาลาแดง โรงเรียนพรหมสุวรรณสามคัคี  โรงเรียนหมู่บา้นเศรษฐกิจ  
โรงเรียนวดับุญยประดิษฐ ์ โรงเรียนบางไผแ่ละโรงเรียนบางเชือกหนงั 

ส าหรับโครงการสายสัมพนัธ์  บา้นโรงเรียนสู่ชุมชน  เป็นโครงการเสริมสร้างความสัมพนัธ์  
และส่งเสริมความเขา้ใจอนัดีระหวา่งผูป้กครอง   ครูและชุมชน  ในการท ากิจกรรมช่วยเหลือซ่ึงกนั
และกนั  มีการจดักิจกรรมต่าง ๆ อยา่งหลากหลายเพื่อช่วยเหลือชุมชน  เช่น  การบริจาคเคร่ืองสูบน ้า
ใหแ้ก่ วดัพรหมสุวรรณสามคัคี   การบริจาคส่ิงของให้แก่มูลนิธิเด็ก  การปรับปรุงสวนสมุนไพร
แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน กิจกรรมขยายพนัธ์ุกลว้ยไม ้กิจกรรมฟังบรรยาย เร่ือง บิดามารดาคือพรหม
ของบุตร  กา้วสู่ฝัน ...ดว้ยกตญัญู   เป็นตน้   ทั้งน้ีมีบุคลากรและผูเ้ก่ียวขอ้งมีความพึงพอใจต่อผลการ
ด าเนินโครงการ  คิดเป็นร้อยละ  85    มีผลสัมฤทธ์ิของโครงการบรรลุตามเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ 
100 ทั้งเป็นโครงการท่ีสร้างคุณค่าใหแ้ก่ สถานศึกษาและชุมชนรอบสถานศึกษาจากการไดรั้บรางวลั
จากหน่วยงานภายนอก 

  
สรุปภาพรวมของมาตรฐานที ่15  มีคุณภาพระดับ 5  ดีเยีย่ม 
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อตัลกัษณ์การศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย                                                     
มาตรฐานที่ 6  (FSG) อตัลกัษณ์การศึกษาโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่ง 
                        ประเทศไทย 

           “ ยดึมัน่สัจธรรม มีความวริิยะ อุตสาหะ  และรับผิดชอบต่อสังคม” 

ตวับ่งช้ี 
จ านวนนักเรียน คดิเป็น

ร้อยละ 
คะแนน
ที่ได้ 

ระดบั
คุณภาพ เตม็ ผ่าน 

6.1   ยดึมัน่สจัธรรม 5612 5499 98.0 - ดีมาก 
6.2  มีความวริิยะ  อุตสาหะ 5612 5443 97.0 - ดีมาก 
6.3 รับผิดชอบต่อสงัคม  5612 5499 98.0 - ดีมาก 

ผลรวมคะแนน   97.67 - ดมีาก 

 
ปัจจัยสนับสนุนผลการประเมินมาตรฐานที่ 6  (FSG) อตัลกัษณ์การศึกษาโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะ
เซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย  “ ยดึมัน่สัจธรรม มีความวริิยะ อุตสาหะ  และรับผิดชอบต่อสังคม” 
วธีิการพฒันา (Awareness + Attempt)   
             โรงเรียนไดด้ าเนินงาน  โครงการ และกิจกรรม   ในแผนการจดัการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ เช่น 
ในแผนการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  โดยสอดแทรก           
สัจธรรมในการด าเนินชีวิตทั้งในและนอกห้องเรียน   ไดแ้ก่  โครงการสายสัมพนัธ์บา้น โรงเรียนสู่
ชุมชน  โครงการ/กิจกรรมของงานอภิบาล  ค่ายอาสาพฒันา   โครงการยกย่องนักเรียนดีเด่นด้าน
ความประพฤติ และปฏิบติัหน้าท่ีดีเด่น งานวจนพิธีกรรม เปิดและปิดประจ าปีการศึกษา   การเขา้
เงียบฟ้ืนฟูจิตใจนกัเรียนคาทอลิก โครงการมอบเกียรติบตัรนกัเรียนดีเด่น เป็นตน้ 
 
ผลการพฒันา (Achievement)  

ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัสัจธรรม หลกัศาสนาท่ีตนนบัถือ โดยผา่นกิจกรรม การปฏิบติัตาม
สัจธรรมอยา่งต่อเน่ือง และเห็นคุณค่า 
 
วธีิการพฒันา (Awareness + Attempt)  

โรงเรียนไดด้ าเนินงาน  โครงการ และกิจกรรม ในการให้ผูเ้รียนมีความรับผิดชอบ ต่องานท่ี
ไดรั้บมอบหมาย ท างานดว้ยความเพียรพยายาม   อดทน เพื่อใหง้านส าเร็จตามเป้าหมาย กลา้คิด  กลา้
เผชิญปัญหา และอุปสรรคในการท างาน  เช่น โครงงานวิทยาศาสตร์    งานการแข่งขนัภายใน
ภายนอกของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้    โครงการมอบเกียรติบตัรเรียนดี  งานการแข่งขนักรีฑาสี  เป็น
ตน้ 
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ผลการพฒันา (Achievement)  
            ผูเ้รียนมีความตั้งใจและรับผดิชอบในหนา้ท่ีการงาน   ท างานดว้ยความเพียรพยายาม  อดทน 
เพื่อใหง้านส าเร็จตามเป้าหมาย  กลา้เผชิญ ปัญหา และอุปสรรค ไดด้ว้ยดี 
 
วธีิการพฒันา  (Awareness + Attempt)  
             โรงเรียนไดด้ าเนินงาน  โครงการ และกิจกรรมเสริมหลกัสูตร  เพื่อพฒันาผูเ้รียนให้มีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง  ชุมชนและสังคม  รวมทั้ งทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  โดยผ่าน
กิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่  โครงการสายสัมพนัธ์ บา้นโรงเรียน สู่ชุมชน  โครงการมาตรฐานระบบ
ต่อต้าน ยาเสพติด  ของสภากาชาดไทย  โครงการแข่งขนัโบว์ล่ิงการกุศล  งานจิตสาธาณะใน
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  โครงการสถานศึกษาดีเด่นดา้นพลงังาน ค่ายส่งเสริมความเป็นผูน้ า  เป็นตน้ 
 
ผลการพฒันา (Achievement)  
             ผูเ้รียนมีความรับผิดชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย ต่อตนเอง ในการพฒันาชุมชนและสังคม   
มีความเคารพในสิทธิ เสรีภาพ ของตนเองและผูอ่ื้น   รวมทั้งส่ิงส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ 
ขอ้เสนอแนะ 

                         นอกจากครูผูส้อนทุกคน  ในทุกฝ่ายควรสร้าง ค่านิยม  ความตระหนกั ในการยึดมัน่สัจธรรม มี
ความวริิยะ อุตสาหะและรับผิดชอบต่อสังคม 

 
สรุปภาพรวมของมาตรฐานที่ 6 (FSG)   มีคุณภาพระดับ  ดีเยี่ยม 
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บทที ่4   
สรุปผลการประเมนิและทศิทางการพฒันาในอนาคต 

 
การจดัการศึกษาของโรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี ยึดหลกัการแบบมีส่วนร่วมตามโครงสร้างการ

บริหารโรงเรียน ปีการศึกษา 2557  แบ่งการบริหารงานออกเป็น 8 ฝ่าย ไดแ้ก่ ฝ่ายธุรการ-การเงิน  ฝ่าย
วิชาการ  ฝ่ายกิจการนักเรียน  ฝ่ายอาคารสถานท่ี  ฝ่ายบริหารทัว่ไป  ฝ่ายกิจการพิเศษ  ฝ่าย English 
Program และส านักผูอ้  านวยการ  โดยด าเนินการในรูปของคณะกรรมการ มีแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ระยะท่ี 4 (พ.ศ. 2555 – 2559)  เป็นแนวทางในการพฒันาโรงเรียน มีการด าเนินการอยา่งเป็น
ระบบ โดยผ่านกระบวนการวางแผน ด าเนินการตามแผนท่ีวางไว ้มีการตรวจสอบ นิเทศ ติดตาม          
ผลเป็นระยะตามสภาพของงาน/กิจกรรม/โครงการ และมีการรายงานผล ตามระบบการท างานท่ีมี
ประสิทธิภาพ P D C A  และน าการสรุปรายงานผลออกเป็นขอ้มูลสารสนเทศในการวางแผน                 
ปรับปรุงพฒันาต่อไป  จะเห็นได้ว่าผลการพฒันาคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษา 2557 ท่ีผ่านมา มี
ผลผลิต (ผู ้เรียน) เป็นท่ีน่าพอใจ  ผู ้เรียนมีความรู้ (เก่ง)  ผู ้เรียนเป็นผู ้มีคุณธรรมจริยธรรม (ดี)                       
และผูเ้รียนมีความสุขในการเรียนรู้ (มีความสุข)  สนองต่อเจตนารมณ์ของพระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ ตามศกัยภาพ และมีคุณภาพตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
 

ตารางที่ 1  ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับข้ันพืน้ฐาน 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ระดบั
คะแนน 

ระดบัคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดมีาก ดเียีย่ม 

มาตรฐานที่ 1  ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ด ีและมีสุนทรียภาพ 

ตวับ่งช้ีท่ี 1.1  มีสุขนิสยัในการดูแลสุขภาพและออกก าลงักาย สม ่าเสมอ 0.50      
ตวับ่งช้ีท่ี 1.2  มีน ้าหนกั ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ ์ 
                    มาตรฐาน 

0.47 
   

  

ตวับ่งช้ีท่ี 1.3  สามารถป้องกนัตนเองจากส่ิงเสพติดให้โทษและ       
                      หลีกเล่ียงสภาวะท่ีเส่ียงต่อความรุนแรงโรค ภยั อุบติัเหตุ                 
                    และปัญหาทางเพศ 

0.96 
    

 

ตวับ่งช้ีท่ี 1.4  เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมัน่ใจ กลา้แสดงออกอยา่     
                    เหมาะสม 

0.96     
 

ตวับ่งช้ีท่ี 1.5  มีมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดี ให้เกียรติผูอ่ื้น 0.92      
ตวับ่งช้ีท่ี 1.6  สร้างผลงานจากเขา้ร่วมกิจกรรมดา้นศิลปะ ดนตรี/  
                      นาฏศิลป์ กีฬา/นนัทนาการ และสร้างผลงานตาม 
                      จินตนาการ 

0.99     
 

***ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที่ 1 4.83      
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มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ระดบั
คะแนน 

ระดบัคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดมีาก ดเียีย่ม 

มาตรฐานที่ 2   ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พงึประสงค์ 
ตวับ่งช้ีท่ี 2.1 มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคต์ามหลกัสูตร  1.60      
ตวับ่งช้ีท่ี 2.2 เอ้ืออาทรผูอ่ื้น และกตญัญูต่อผูมี้พระคุณ 0.96      
ตวับ่งช้ีท่ี 2.3 ยอมรับความคิดและวฒันธรรมท่ีต่างกนั 0.90      
ตวับ่งช้ีท่ี 2.4 ตระหนกั รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้ม 0.95      
                                                      ***ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที่ 2  4.51      
มาตรฐานที่ 3  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการเรียนรู้และพฒันาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

ตวับ่งช้ีท่ี 3.1  มีนิสยัรักการอ่าน และสามารถแสวงหาความรู้จาก   
                      ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และส่ือต่างๆ รอบตวั 

1.92 
    

 

ตวับ่งช้ีท่ี 3.2  มีทกัษะในการอ่าน ฟัง ดู พดู เขียนและตั้งค  าถามเพ่ือ 
                      คน้ควา้หาความรู้เพ่ิมเติม 

0.97 
    

 

ตวับ่งช้ีท่ี 3.3  เรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่ม แลกเปล่ียนความคิดเห็น เพ่ือการ 
                      เรียนรู้ระหวา่งกนั 

0.97 
    

 

ตวับ่งช้ีท่ี 3.4  ใชเ้ทคโนโลยใีนการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน 1      
***ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที่ 3  4.57      

มาตรฐานที่ 4  ผู้เรียนมีความสามารถในการคดิอย่างเป็นระบบ คดิสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผล 

ตวับ่งช้ีท่ี 4.1 สรุปความคิดจากเร่ืองท่ีอ่าน ฟังและดู และส่ือสาร โดยการ 
                     พดูหรือเขียนตามความคิดของตนเอง 

1.6 
   

 
 

ตวับ่งช้ีท่ี 4.2 น าเสนอวิธีคิด วิธีแกปั้ญหาดว้ยภาษาหรือวิธีการของตน 0.8      

ตวับ่งช้ีท่ี 4.3 ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตดัสินใจแกปั้ญหาโดยมี 
                    เหตุผลประกอบ 

0.77 
   

 
 

ตวับ่งช้ีท่ี 4.4 มีความคิดริเร่ิม และสร้างสรรคผ์ลงานดว้ยความภาคภูมิใจ 0.88      

***ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที่ 4  4.06      

มาตรฐานที่ 5  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 

ตวับ่งช้ีท่ี 5.1 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ ์     0.77      
ตวับ่งช้ีท่ี 5.2 ผลการประเมินสมรรถนะส าคญัตามหลกัสูตรเป็นไปตาม 
                     เกณฑ ์

0.86 
   

 
 

ตวับ่งช้ีท่ี 5.3 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนเป็นไปตาม 
                     เกณฑ ์

2.0 
    

 

ตวับ่งช้ีท่ี 5.4  การทดสอบรวบยอดระดบัชาติเป็นไปตามเกณฑ ์ 0.71      
                                                     ***ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที่ 5  4.18      

มาตรฐานที่ 6   ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถ
ท างานร่วมกบัผู้อืน่ได้และมีเจตคติที่ดต่ีออาชีพสุจริต 

 
   

 
 

ตวับ่งช้ีท่ี 6.1   วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ 1.9      
ตวับ่งช้ีท่ี 6.2   ท  างานอยา่งมีความสุข มุ่งมัน่พฒันางาน และภูมิใจใน 
                      ผลงานของตนเอง 

1     
 

ตวับ่งช้ีท่ี 6.3   ท  างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้ 0.98      
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มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ระดบั
คะแนน 

ระดบัคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดมีาก ดเียีย่ม 

ตวับ่งช้ีท่ี 6.4   มีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เก่ียวกบั 
                       อาชีพท่ีตนเองสนใจ 

1     
 

                                                      ***ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที่ 6  4.91      
มาตรฐานที่ 7  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผล 
ตวับ่งช้ีท่ี 7.1  ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผูเ้รียนทั้งดา้นความรู้  
                     ทกัษะ กระบวนการ สมรรถนะ และคุณลกัษณะท่ีพึง 
                     ประสงค ์

0.91 
    

 

ตวับ่งช้ีท่ี 7.2  ครูมีการวิเคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคลและใชข้อ้มูลใน 
                      การวางแผนการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาศกัยภาพของ 
                      ผูเ้รียน 

0.95 
    

 

ตวับ่งช้ีท่ี 7.3  ครูออกแบบและจดัการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกต่าง 
                      ระหวา่งบุคคลและพฒันาการทางสติปัญญา 

1.76 
   

 
 

ตวับ่งช้ีท่ี 7.4  ครูใชส่ื้อและเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมผนวกกบัการน า 
                      บริบทและภูมิปัญญาของทอ้งถ่ินมาบูรณาการในการ 
                      จดัการเรียนรู้ 

0.95 
    

 

ตวับ่งช้ีท่ี 7.5  ครูมีการวดัและประเมินผลท่ีมุ่งเนน้การพฒันาการเรียนรู้ 
                      ของผูเ้รียน ดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย 

0.92 
    

 

ตวับ่งช้ีท่ี 7.6  ครูให้ค  าแนะน า ค  าปรึกษาและแกไ้ขปัญหาให้แก่ผูเ้รียน 
                      ทั้งดา้นการเรียนและคุณภาพชีวิตดว้ยความเสมอภาค 

0.87 
   

 
 

ตวับ่งช้ีท่ี 7.7  ครูมีการศึกษา วิจยัและพฒันาการจดัการเรียนรู้ในวิชาท่ี 
                      ตนรับผิดชอบและใชผ้ล ในการปรับปรุงการสอน 

0.98 
   

  

ตวับ่งช้ีท่ี 7.8  ครูประพฤติปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีและเป็นสมาชิกท่ี 
                      ดีของสถานศึกษา 

0.99 
    

 

ตวับ่งช้ีท่ี 7.9  ครูจดัการเรียนการสอนตามวิชาท่ีไดรั้บมอบหมายเตม็ 
                     เวลาเตม็ความสามารถ  

0.98 
    

 

                                                      ***ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที่ 7  9.36      
มาตรฐานที่ 8  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผล 

ตวับ่งช้ีท่ี 8.1  ผูบ้ริหารมีวิสยัทศัน์ ภาวะผูน้ าและความคิดริเร่ิมท่ีเนน้การ 
                      พฒันาผูเ้รียน 

0.92 
   

 
 

ตวับ่งช้ีท่ี 8.2  ผูบ้ริหารใชห้ลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใชข้อ้มูล 
                      ผลการประเมินหรือ ผลการวิจยัเป็นฐานคิดทั้งดา้นวิชาการ 
                      และการจดัการ 

1.86 
   

 
 

ตวับ่งช้ีท่ี 8.3  ผูบ้ริหารสามารถบริหารจดัการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย 
                      ตามท่ีก าหนดไวใ้นแผนปฏิบติัการ 

1.87    
  

ตวับ่งช้ีท่ี 8.4  ผูบ้ริหารส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพบุคลากรให้พร้อมรับ 
                      การกระจายอ านาจ 

1.8    
  

ตวับ่งช้ีท่ี 8.5  นกัเรียน ผูป้กครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการ 
                      จดัการศึกษา 

0.85    
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มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ระดบั
คะแนน 

ระดบัคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดมีาก ดเียีย่ม 

ตวับ่งช้ีท่ี 8.6  ผูบ้ริหารใหค้  าแนะน า ค  าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่ 
                       การจดัการศึกษาเตม็ศกัยภาพและเตม็เวลา 

1.91      

***ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที่ 8  9.12      

มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง ชุมชน ปฏิบัตงิานตามบทบาทหน้าทีอ่ย่างมปีระสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผล 
ตวับ่งช้ีท่ี 9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบติัหนา้ท่ีตามระเบียบ 
                      ก  าหนด 

1.90      

ตวับ่งช้ีท่ี 9.2 คณะกรรมการสถานศึกษาก ากบั ติดตาม ดูแลและ 
                     ขบัเคล่ือนการด าเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผล 
                     ส าเร็จตามเป้าหมาย 

0.95      

ตวับ่งช้ีท่ี 9.3 ผูป้กครองและชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันา 
                     สถานศึกษา 

1.72      

***ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที่ 9  4.58      
มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกจิกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 
ตวับ่งช้ีท่ี 10.1 หลกัสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัทอ้งถ่ิน 1.94      
ตวับ่งช้ีท่ี 10.2 จดัรายวิชาเพ่ิมเติมท่ีหลากหลายให้ผูเ้รียนเลือกเรียนตาม 
                       ความถนดั ความสามารถและความสนใจ 

1.97 
 

     

ตวับ่งช้ีท่ี 10.3 จดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ีส่งเสริมและตอบสนองความ 
                       ตอ้งการ ความสามารถและความถนดัและความสนใจของ 
                       ผูเ้รียน 

0.98 
 

     

ตวับ่งช้ีท่ี 10.4 สนบัสนุนให้ครูจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีให้ผูเ้รียนไดล้ง 
                       มือปฏิบติัจริงจนสรุปความรู้ไดด้ว้ยตนเอง 

0.97 
 

     

ตวับ่งช้ีท่ี 10.5 นิเทศภายใน ก ากบั ติดตามตรวจสอบและน าผลไป 
                       ปรับปรุงการเรียนการสอนอยา่งสม ่าเสมอ 

1.94 
 

     

ตวับ่งช้ีท่ี 10.6 จดัระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนท่ีมีประสิทธิภาพและ 
                        ครอบคลุมถึงผูเ้รียนทุกคน 

1.86 
 

     

***ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที่ 10 9.66      

มาตรฐานที่ 11   สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริหารที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพฒันาเต็มศักยภาพ 

ตวับ่งช้ีท่ี 11.1  ห้องเรียน ห้องปฏิบติัการ อาคารเรียนมัน่คง สะอาดและ 
                         ปลอดภยั มีส่ิงอ านวยความสะดวก พอเพียง อยูใ่น 
                         สภาพแวดลอ้มร่มร่ืนและมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียน 

3.84      

ตวับ่งช้ีท่ี 11.2  จดัโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมสุขภาพอนามยัและความ 
                        ปลอดภยัของผูเ้รียน 

2.93      

ตวับ่งช้ีท่ี 11.3  จดัห้องสมุดท่ีให้บริการส่ือและเทคโนโลยสีารสนเทศท่ี 
                        เอ้ือให้ผูเ้รียนเรียนรู้ดว้ยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วน 
                        ร่วม 

2.90      

                                                   ***ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที่ 11  9.68      
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มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ระดบั
คะแนน 

ระดบัคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดมีาก ดเียีย่ม 

มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
ตวับ่งช้ีท่ี 12.1   มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  1.0      

ตวับ่งช้ีท่ี 12.2   จดัท าและด าเนินการตามแผนพฒันาการจดัการศึกษา 
                         ของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
                         ของสถานศึกษา 

0.95      

ตวับ่งช้ีท่ี 12.3   จดัระบบขอ้มูลสารสนเทศและใชส้ารสนเทศในการ 
                         บริหารจดัการเพ่ือพฒันาคุณภาพสถานศึกษา 

0.95      

ตวับ่งช้ีท่ี 12.4   ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตาม 
                         มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

0.5      

ตวับ่งช้ีท่ี 12.5   น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช ้
                          วางแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา อยา่งต่อเน่ือง 

0.46      

ตวับ่งช้ีท่ี 10.6   มีการจดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการประเมิน 
                         คุณภาพภายใน                                                       

1.0      

***ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที่ 12  4.86      

มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน  ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้   
ตวับ่งช้ีท่ี 13.1 มีการสร้างและพฒันาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา  
                       และใชป้ระโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก 
                       สถานศึกษาเพื่อพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนและบุคลากร  
                       ของสถานศึกษา รวมทั้งผูเ้ก่ียวขอ้ง 

4.85      

ตวับ่งช้ีท่ี 13.2 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งบุคลากรภายใน 
                       สถานศึกษาระหวา่งสถานศึกษากบัครอบครัว ชุมชนและ 
                       องคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง 

4.75      

***ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที่ 13  9.60      

มาตรฐานที่ 14  การพฒันาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวสัิยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นที่ก าหนดขึน้ 
ตวับ่งช้ีท่ี 14.1 จดัโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนบรรลุตาม  
                       เป้าหมายวิสยัทศัน์ ปรัชญาและจุดเนน้ของสถานศึกษา 

2.89      

ตวับ่งช้ีท่ี 14.2  ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ผูเ้รียนบรรลุตามเป้าหมาย 
                       วิสยัทศัน์ ปรัชญาและจุดเนน้ของสถานศึกษา 

1.71      

***ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที่ 14  4.60      

มาตรฐานที่ 15 การจัดกจิกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพือ่พัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดบัคุณภาพสูงขึน้    

ตวับ่งช้ีท่ี 15.1 จดัโครงการ กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบาย  
                       จุดเนน้ ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา  

2.7 
   

 
 

ตวับ่งช้ีท่ี 15.2  ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 2.0      
***ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที่ 15 4.75      
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ตารางที ่2  สรุปผลประเมินคุณภาพภายใน ระดับประถม – มัธยมศึกษา 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ระดบั
คะแนน 

ระดบัคุณภาพ 
การประกนั 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดมีาก ดเียีย่ม 

ด้านผู้เรียน  

มาตรฐานท่ี 1 ผูเ้รียนมีสุขภาวะท่ีดี และมีสุนทรียภาพ 4.83      มีมาตรฐาน 
มาตรฐานท่ี 2 ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ี 
                     พึงประสงค ์

4.51      มีมาตรฐาน 

มาตรฐานท่ี 3 ผูเ้รียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง   
                      รักการเรียนรู้ และพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 

4.57      มีมาตรฐาน 

มาตรฐานท่ี 4 ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดอยา่งเป็นระบบ  
                      คิดสร้างสรรคต์ดัสินใจ แกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีสติ  
                      สมเหตุผล 

4.06      มีมาตรฐาน 

มาตรฐานท่ี 5 ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นตาม 
                     หลกัสูตร 

4.18      มีมาตรฐาน 

มาตรฐานท่ี 6 ผูเ้รียนมีทกัษะในการท างาน รักการท างาน 
                      สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดแ้ละมีเจตคติ 
                      ท่ีดี ต่ออาชีพสุจริต 

4.91      มีมาตรฐาน 

ด้านคุณภาพการจัดการศึกษา 

มาตรฐานท่ี 7 ครูปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

9.36      มีมาตรฐาน 

มาตรฐานท่ี 8  ผูบ้ริหารปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่ง
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

9.12      มีมาตรฐาน 

มาตรฐานท่ี 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผูป้กครอง 
ชุมชนปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่ง
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

4.58      มีมาตรฐาน 

มาตรฐานท่ี 10 คณะกรรมการสถานศึกษา และผูป้กครอง 
ชุมชนปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

9.66      มีมาตรฐาน 

มาตรฐานท่ี 11 สถานศึกษามีการจดัสภาพแวดลอ้มและ
การบริหารท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนพฒันาเตม็
ศกัยภาพ 

9.68      มีมาตรฐาน 

มาตรฐานท่ี 12 สถานศึกษามีการประกนัคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาตามท่ีก าหนด ใน
กฎกระทรวง 

4.86      มีมาตรฐาน 

ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

มาตรฐานท่ี 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนบัสนุน  
ให้สถานศึกษาเป็นสงัคมแห่งการเรียนรู้   

9.60      มีมาตรฐาน 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ระดบั
คะแนน 

ระดบัคุณภาพ 
การประกนั 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดมีาก ดเียีย่ม 

ด้านอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา 
มาตรฐานท่ี 14 การพฒันาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย 

ตามวิสยัทศัน์ ปรัชญาและจุดเนน้ท่ี 
4.60      มีมาตรฐาน 

ด้านมาตรการส่งเสริม 
มาตรฐานท่ี 15 การจดักิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน้ แนว

ทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพฒันาและ
ส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดบั
คุณภาพสูงข้ึน    

4.75      มีมาตรฐาน 

รวมคะแนน 93.27      มีมาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ของผลประเมนิในภาพรวมทั้ง 15 มาตรฐาน = 93.27  มคุีณภาพระดบั 5 

ภาพรวมของมาตรฐานมคุีณภาพระดบัด ี13 มาตรฐาน ใน 15 มาตรฐาน   
  ใช่     ไม่ใช่ และไม่มมีาตรฐานใดอยู่ในระดบัปรับปรุง     ใช่     ไม่ใช่ 

ในภาพรวมสถานศึกษาจดัการศึกษาขั้นพืน้ฐาน      มมีาตรฐานการจดัการศึกษา     ไม่มมีาตรฐานการจดัการศึกษา 

 
วเิคราะห์ปัจจัยจากผลการประเมิน  
จุดเด่น 
มาตรฐานด้านผู้เรียน 

1. ผูเ้รียนทุกคนผ่านการประเมินคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลกัสูตร ในระดบัดีถึงดีมาก 
โดยเฉพาะในดา้นการเอ้ืออาทรผูอ่ื้น ดว้ยการร่วมกนับริจาคทรัพย ์  ส่ิงของแก่เพื่อนนกัเรียน 
ผูย้ากไร้ในชุมชนและองค์กรการกุศลต่าง ๆ ในสังคมดว้ยความเต็มใจในดา้นความกตญัญู
กตเวที     ต่อผูมี้พระคุณ ผูเ้รียนทุกคนผา่นการประเมินลกัษณะลูกท่ีดีของพ่อแม่ในระดบัดี
มาก 

2. ผู ้เ รียนได้เข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการอนุรักษ์และส่ิงแวดล้อมอย่าง
หลากหลาย เช่น โครงการสถานศึกษาดีเด่นดา้นพลงังาน  โครงการเยาวชนรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
และโครงการค่ายอนุรักษธ์รรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  

3. ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะการใชเ้ทคโนโลยอียา่งมีประสิทธิภาพและสามารถน าไประยกุตใ์ช้
ในการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีคุณภาพ   

4. ผูเ้รียนส่วนใหญ่ของโรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรีมีความสามารถในการคิดสร้างสรรคด์ว้ยการ
สร้างช้ินงานและผลงานไดช้ดัเจน โดยเฉพาะดา้นสุนทรียศาสตร์ 

5. ผูเ้รียนมีความสามารถดา้นการอ่าน คิด วเิคราะห์  และเขียนเป็นไปตามเกณฑ ์
6. ผูเ้รียนมีความสามารถการประเมินสมรรถนะส าคญัตามหลกัสูตรเป็นไปตามเกณฑ ์
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7. ผลสัมฤทธ์ิในระดบัประถมและมธัยมทุกกลุ่มสาระฯใหบ้รรลุตามเป้าหมายของแต่ละกลุ่มฯ 
8. นกัเรียนทุกคนผา่นการอ่านคิด คิด วเิคราะห์ 
9. ผลการทดสอบระดบัชาติ นกัเรียนท่ีไดค้ะแนนสอบเต็ม 100 คะแนน ระดบัชั้นประถมศึกษาปี

ท่ี 6 ประจ าปีการศึกษา 2557  จ านวนนักเรียนท่ีได้คะแนนสอบ วิชาคณิตศาสตร์เต็ม 100 
คะแนน มีทั้งหมด  9 คน จ านวนนกัเรียนท่ีไดค้ะแนนสอบ วิชาภาษาองักฤษ เต็ม 100 คะแนน 
มีทั้งหมด 24 คน  รวมทั้งส้ิน 33 คน 

 
มาตรฐานด้านคุณภาพการจัดการศึกษา 

1. ครูส่วนใหญ่มีความทุ่มเท เสียสละในการปฏิบติัหนา้ท่ีในการพฒันาผูเ้รียนอยา่งเตม็
ความสามารถ 

2. มีการใชส่ื้ออยา่งหลากหลาย ทั้งส่ือวสัดุ  ส่ือธรรมชาติ  ส่ือเทคโนโลย ี ท่ีเหมาะสมและ
น ามาบูรณาการในการจดัการเรียนการสอนในทุกกลุ่มสาระฯ  

3.  ครูมีผลงานและไดรั้บการยกยอ่งจากหน่วยงานภายนอก 
4. ผูบ้ริหารมีแผนงานพฒันาคุณภาพการัดการศึกษาอย่างต่อเน่ือง และทุ่มเทเสียสละในการ

พฒันาการศึกษาการเป็นนกับวชนิกายโรมนัคาทอลิก ท่ีถวายตนเองในการรับใช้เก่ียวกบัการ
ใหก้ารศึกษาของเยาวชน  

5. โรงเรียนมีการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาโดยร่วมกับโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะ                             
เซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย ในการพฒันาหลกัสูตรการศึกษาท่ีเป็นเอกลกัษณะเฉพาะของ
โรงเรียนในเครือ มูลนิธิฯอีกทั้งมีการนิเทศการสอนในรูปแบบต่างๆ เช่น การนิเทศโดยหวัหนา้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ นิเทศโดย เพื่อนร่วมงาน และรับการนิเทศจากผูเ้ช่ียวชาญภายนอก 

6. ไดรั้บรางวลัชมเชยประเภทโรงเรียนร่มร่ืน โครงการกรุงเทพสะอาดร่มร่ืน พ.ศ.2556 
7. ไดรั้บการประเมินเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดบัทองปี 2556 – 2558 

 
มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

1. ไดรั้บการคดัเลือกให้เป็นสถานศึกษาดีเด่นดา้นวฒันธรรมดา้นดนตรีไทยและดนตรีพื้นบา้น
ในระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2557 จากกรมส่งเสริมวฒันธรรม 
กระทรวงวฒันธรรม 

2. ไดรั้บรางวลัดีเด่นสายสามญัศึกษา การประกวดธนาคารโรงเรียน กิจกรรมส่งเสริมการออม 
ประจ าปี 2557 
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3. ไดรั้บรางวลั Energy Mind Award 2014 ระดบั 5 ดาว ในฐานะเป็นสถานศึกษายอดเยี่ยม ดา้น
การอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม จากการไฟฟ้านครหลวง 

4. โรงเรียนมีความพร้อมดา้นทรัพยากรทางการศึกษา ในการส่งเสริมนกัเรียนไดรั้บการพฒันา
ครบทุกมิติ  

5. โรงเรียนมีการจดัโครงการสานสัมพนัธ์  บา้นโรงเรียนสู่ชุมชน  เป็นโครงการท่ีไดรั้บความ
ร่วมมืออย่างดีจากผูป้กครองนักเรียนเพื่อร่วมกันพฒันาชุมชนและโรงเรียน   มีการจัด
กิจกรรมท่ีเสริมสร้างความสัมพนัธ์  และส่งเสริมความเขา้ใจอนัดีระหว่างผูป้กครอง   ครู
และชุมชนอยา่งหลากหลาย   ส่วนโครงการโรงเรียนตน้แบบมาตรฐานระบบตา้นยาเสพติด  
(QAD)   เป็นโครงการท่ีเป็นแบบอยา่งและสร้างคุณค่าให้แก่สถานศึกษา    เห็นไดจ้ากการ
รับรองของสภากาชาดไทย   ในระดับมาตรฐานดีมากติดต่อกัน  6  ปีต่อเน่ือง    โดยปี
การศึกษา  2556   ไดรั้บรางวลัในระดบัเพชร   มีบุคลากรของโรงเรียนไดรั้บรางวลับุคคล
ดีเด่นส่งเสริมมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติด  (QAD)  จากส านักงานอาสากาชาด  
สภากาชาดไทย  ทั้งไดรั้บมอบหมายให้ดูแลโรงเรียนเครือข่ายภายในชุมชนรอบโรงเรียน
จ านวน 6  โรงเรียน 

 
ข้อเสนอแนะเพือ่การพฒันา   
มาตรฐานด้านผู้เรียน 

1. ควรจดัใหมี้การประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคท่ี์สามารถสะทอ้นถึงคุณภาพ
นกัเรียนอยา่งแทจ้ริง เพื่อไม่ใหก้ารด าเนินงานศูนยเ์ปล่า 

2. การส่งเสริมดา้นจิตสาธารณะ ยงัไม่ชดัเจน ควรมีการสรุปผลการด าเนินงานในภาค
เรียนท่ีผา่นมา แลว้หาแนวทางการด าเนินการพฒันา กิจกรรมท่ีควรจดัใหมี้ เช่น 
การใหน้กัเรียนแสดงน ้าใจในการเคลียพื้นท่ีหลงัเสร็จส้ินกิจกรรม   จิตรอาสาดูและ
ความสะอาด ดูแลตน้ไม ้หรือสมคัรช่วยเหลืองานต่างๆของโรงเรียน แลว้จดัท า
บนัทึกนกัเรียนอาสา เป็นตน้ 

3. เร่ืองการประหยดัไม่สามารถหาขอ้มูลท่ีมีการเนน้ หรือให้ความส าคญั 
4. ควรมีการจดักิจกรรมท่ีน าธรรม หรือค าสอนจากแหล่งต่างๆ มาปลูกฝันแก่นกัเรียน

ในช่วงวนัศุกร์ตน้เดือนเหมือนนกัเรียนคาทอลิก หรือ จดัใหมี้หอ้งธรรมะแลว้น า
นกัเรียนเป็นกลุ่มเขา้ ฟัง ดู หรืออ่าน  

5. จดัท า Resource Center เพิ่มเพื่อใหน้กัเรียนทุกคนมีโอกาสเขา้ถึง แห่งเรียนรู้ไดง่้าย
ข้ึน ทุกหน่วยงาน เช่น กลุ่มสาระการเรียนรู้  8  กลุ่มสาระฯ และฝ่ายอาคารสถานท่ี 
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ควรพฒันาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  เช่น สวนสมุนไพร  สวนวรรณคดี  มุมอ่าน
หนงัสือตามบริเวณต่างๆ  เป็นตน้ 

6. ควรมีการฝึกทกัษะเพื่อพฒันาผูเ้รียนดา้นการสรุปใจความส าคญัจากการอ่านและ
สร้างนิสัยรักการอ่านใหก้บัผูเ้รียนอยา่งต่อเน่ือง 

7. หาวธีิ/ออกแบบ/ก าหนดใหเ้กิดความชดัเจนเก่ียวกบั เคร่ืองมือท่ีใชป้ระเมินและ
รายการประเมิน งาน/โครงการรวมทั้งผลงานของผูเ้รียน ใหส้อดคลอ้งกบัตวับ่งช้ี
ของมาตรฐานต่างๆ 

8. ผูเ้รียนมีความสามารถดา้นการอ่าน คิด วเิคราะห์  และเขียนเป็นไปตามเกณฑ ์
9. ผูเ้รียนมีความสามารถการประเมินสมรรถนะส าคญัตามหลกัสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 
10. ผลสัมฤทธ์ิในระดบัประถมและมธัยมทุกกลุ่มสาระฯใหบ้รรลุตามเป้าหมายของแต่ละ

กลุ่มสาระฯ 
11. นกัเรียนทุกคนผา่นการอ่านคิด คิด วเิคราะห์ 
12. ผลการทดสอบระดบัชาตินกัเรียนท่ีไดค้ะแนนสอบเตม็ 100 คะแนน ระดบัชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 6 ประจ าปีการศึกษา 2557 จ านวนนกัเรียนท่ีไดค้ะแนนสอบวชิา
คณติศาสตร์เตม็ 100 คะแนน  มีทั้งหมด 9 คนจ านวนนกัเรียนท่ีไดค้ะแนนสอบวชิา
ภาษาองักฤษเตม็ 100 คะแนน  มีทั้งหมด 24 คนรวมทั้งส้ิน 33 คน 

13. ก าหนดแนวปฏิบติัดา้นการพฒันาผลสมัฤทธ์ิ ทางการเรียนใหค้รูผูส้อนในทุกกลุ่มสาระ
ฯ การเรียนรู้ เพื่อส่งเสริม และพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในแต่ละระดบัชั้นใหบ้รรลุ
เป้าหมายของทุกกลุ่มสาระฯ และเป้าหมายท่ีก าหนด 

14. แต่ละกลุ่มสาระฯ ควรจดักิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะให้แต่ละกลุ่มสาระเนน้การลงมือ
ปฏิบติั 

 
มาตรฐานด้านคุณภาพการจัดการศึกษา 

1. ควรจดัโครงการ กิจกรรม ท่ีส่งเสริมสุขภาพอนามยัและความปลอดภยัของผูเ้รียนทุก 
คน ใหมี้ความหลากหลาย ตลอดปีการศึกษา โดยมุ่งเนน้ท่ีจะสร้างเสริมให้นกัเรียนมีสุขนิสัยในตนเอง
ตามสุขบญัญติัแห่งชาติ สามารถน าความรู้ไปใชดู้แลตนเอง และส่วนรวมในการด าเนินชีวิตประจ าวนั
ได ้

2. ควรจดัโครงการ กิจกรรมท่ีรณรงคแ์ละส่งเสริมใหผู้ป้กครองนกัเรียนมีส่วนร่วมใน 
การส่งเสริมสุขภาพอนามยัและความปลอดภยัของผูเ้รียน โดยการดบัเคร่ืองยนต ์เม่ือจอดรถยนต์
ภายในโรงเรียน 
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3. ควรจดัมาตรการป้องกนัความปลอดภยัในการก่อสร้าง จดัครู เจา้หนา้ท่ี ดูแลความ 
ปลอดภยั และประชาสัมพนัธ์ใหน้กัเรียน ครู และผูป้กครองทราบเพื่อความปลอดภยั 
 
ทศิทางการพฒันาคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษาในอนาคต 
แนวทางการพฒันาและปรับปรุงมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 
 1.  จดักิจกรรมส่งเสริมความรู้ดา้นโภชนาการ และปลูกฝังการเลือกรับประทานอาหารท่ีเป็น
ประโยชน์ 
 2. จดักิจกรรมส่งเสริมการออกก าลงักายท่ีเหมาะสมตามวยัอยา่งสม ่าเสมอ รวมทั้งจดั
กิจกรรมส่งเสริมส าหรับผูเ้รียนท่ีมีปัญหาเร่ืองน ้าหนกั ส่วนสูง  และสมรรถภาพทางกายท่ีไม่เป็นไป
ตามเกณฑ ์ 

3. ควรจดัใหมี้การประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคท่ี์สามารถสะทอ้นถึงคุณภาพนกัเรียน
อยา่งแทจ้ริง เพื่อไม่ใหก้ารด าเนินงานสูญเปล่า  

4. การส่งเสริมดา้นจิตสาธารณะ ยงัไม่ชดัเจน ควรมีการสรุปผลการด าเนินงานในภาคเรียนท่ี
ผา่นมา แลว้หาแนวทางการด าเนินการพฒันา กิจกรรมท่ีควรจดัใหมี้ เช่น การใหน้กัเรียนแสดงน ้าใจ
ในการเคลียพื้นท่ีหลงัเสร็จส้ินกิจกรรม   จิตรอาสาดูและความสะอาด ดูแลตน้ไม ้หรือสมคัร
ช่วยเหลืองานต่างๆของโรงเรียน แลว้จดัท าบนัทึกนกัเรียนอาสา เป็นตน้ 

5. เร่ืองการประหยดัไม่สามารถหาขอ้มูลท่ีมีการเนน้ หรือใหค้วามส าคญั 
6. ควรมีการจดักิจกรรมท่ีน าธรรม หรือค าสอนจากแหล่งต่างๆ มาปลูกฝันแก่นกัเรียน

ในช่วงวนัศุกร์ตน้เดือนเหมือนนกัเรียนคาทอลิก หรือ จดัใหมี้หอ้งธรรมะแลว้น านกัเรียนเป็นกลุ่มเขา้ 
ฟัง ดู หรืออ่าน 

7. ใหมี้การเชิญชวน  สร้างบรรยากาศ และจดักิจกรรมของการอ่านฝึกและสร้างนิสัยการอ่านท่ี
เก่ียวขอ้งกบัใน และนอกบทเรียนท่ีหลากหลายรวมทั้งแหล่งเรียนรู้ อยา่งทั้งถึงและสม ่าเสมอ  

8. ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ควรจดักิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในหลกัสูตรและนอกหลกัสูตร ท่ี
ส่งเสริม สนบัสนุน และพฒันาผูเ้รียนใหมี้โอกาสไดแ้สดงออกซ่ึงกระบวนการคิด กระบวนการ
แกปั้ญหา และรู้จกัสร้างสรรคผ์ลงานดว้ยวธีิการของตนเองอยา่งสร้างสรรค ์

9. ครูผูส้อนควรแนะน าการวางแผนการท างานของผูเ้รียน  และควรสังเกตและช่วยแนะน า
การท างานเม่ือผูเ้รียนเกิดปัญหา  ซ่ึงเป็นการสอนจากสภาพจริง  เพื่อใหก้ารท างานมีประสิทธิภาพ
และมีคุณภาพ  ซ่ึงจะส่งผลใหก้ารใชท้รัพยากรมีความคุม้ค่ามากท่ีสุด 

10. ครูผูส้อนควรก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน สมาชิกทุกคนตอ้งมีภาระหนา้ท่ีในการท างาน
ใหช้ดัเจน เพื่อใหส่้งเสริมการมีส่วนร่วมในการท างาน 
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11. ทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูเ้รียนควรจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมผูเ้รียนใหเ้กิดความตระหนกั
และเห็นความส าคญัของความวริิยะอุตสาหะ 
 
แนวทางการพฒันาและปรับปรุงมาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
 1.  เคร่ืองมือการประเมินผลในแผนการจดัการเรียนรู้ควรมีเกณฑท่ี์ชดัเจน   และแทรกไวใ้นแต่
ละแผน 

2. ครูผูส้อนทุกกลุ่มสาระฯ ควรน าผลการประเมินมาใชใ้นการซ่อมเสริมและพฒันาผูเ้รียน 
และปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนอยา่งจริงจงั และมีการติดตามโดยฝ่ายวชิาการอยา่งต่อเน่ือง 

3. ควรน าผลการประเมิน  เช่น การประเมินแผนการจดัการเรียนรู้  การนิเทศการสอน   มา
วเิคราะห์เป็นรายบุคคล  เพื่อวางแผน การพฒันาบุคลากรท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการอยา่งเป็น
ระบบ 

4. ควรมีการวางเป้าหมายพฒันาผลสัมฤทธ์ิตั้งแต่ตน้ปีการศึกษาและมีการก ากบัติดตามท่ี
ชดัเจนและต่อเน่ือง 

5. ควรมีการน าขอ้เสนอแนะจากผลประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของ สมศ. และ
ขอ้เสนอแนะจากผลประเมินคุณภาพภายในมาพิจารณาทบทวนและวางแผนการพฒันา และมีการก ากบั
ติดตามท่ีชดัเจน 

6. จดัท าแผนงาน ก าหนดมาตรการการก ากบัติดตามการด าเนินงาน/โครงการของแต่ละ
หน่วยงาน  และใหมี้การรายงานความคืบหนา้เป็นประจ าทุกเดือนโดยก าหนดเป็นหวัขอ้รายงานการ
ปฏิบติังานของหน่วยงาน 

7. ครูผูส้อนควรไดรั้บการพฒันา และการนิเทศการออกแบบการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองท่ีส่งเสริม
ใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ในการปฏิบติัจริงดว้ยตนเองได ้ ควรมีการจดัการระบบช่วยเหลือแกไ้ขและ
พฒันาผูเ้รียนให้ต่อเน่ืองตามล าดบัขั้นตอนก่อน และหลงั อีกทั้งประชาสัมพนัธ์ทบทวนขั้นตอนต่าง ๆ 
ใหค้รูผูส้อนเขา้ใจตรงกนั 

8. ครูผูส้อน/ครูประจ าชั้น ให้ความรู้เร่ืองการดูแลรักษาสุขภาพ  ความปลอดภยัทั้งภายใน
และภายนอกโรงเรียน  งานประชาสัมพนัธ์จดักิจกรรมเผยแพร่ความรู้ผา่นส่ือวดีีทศัน์ในช่วงเวลา 
ต่าง ๆ และรณรงคใ์หผู้เ้รียนปฏิบติัตนจนเป็นสุขนิสัยสุข 

9. งานอนามยัควรด าเนินการจดัท าสถิติอุบติัเหตุต่างๆท่ีเกิดข้ึนภายในโรงเรียนใหมี้ความ
ชดัเจนอาจเป็นรายเดือนเพื่อเปรียบเทียบและหาแนวทางในการพฒันาการลดอุบติัเหตุตามสถานท่ี
ต่างๆซ่ึงจะท าใหก้ารก ากบัติดตามและตรวจสอบอุบติัเหตุและความปลอดภยัต่างๆมีประสิทธิภาพ
ยิง่ข้ึน 
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10. ควรมีการติดตาม ตรวจสอบ และแกไ้ขทางเดินต่างระดบัตามสถานท่ีต่างๆภายใน
โรงเรียนใหมี้ป้ายเตือน หรือมีแถบสีตามท่ีต่างระดบั ใหมี้ความชดัเจน เพื่อการสังเกตท่ีง่ายของ
นกัเรียน 

11. ควรมีป้ายเตือนส าหรับรถท่ีจะข้ึนจากชั้นใตดิ้นใหร้ะมีความระมดัระวงัมากข้ึน เพราะรถ
ตอ้งใชเ้ร่งความเร็วเพื่อจะข้ึนจากชั้นใตดิ้น และควรจดัท าป้ายเตือนท่ีทางลงดา้นโรงอาหารให้
นกัเรียนหยุด สังเกต และใชค้วามระมดัระวงัในการเดินเพื่อใหเ้กิดความปลอดภยั 

12. ผูรั้บผดิชอบควรก ากบัติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ควรเป็นไปตามแผนงาน  มีการเก็บขอ้มูลและรายงานผลการด าเนินงาน
ตามท่ีก าหนด 

13. จดักิจกรรมส่งเสริม และพฒันาผูเ้รียนโดยใหชุ้มชน หรือหน่วยงานภายนอกเขา้มามีส่วน
ร่วม/ประสารความร่วมมือในการจดักิจกรรมท่ีหลากหลายเพื่อส่งเสริมพฒันาผูเ้รียนตามความถนดั
และสนใจ ตลอดจนเพิ่มช่องทางการประชาสัมพนัธ์การจดักิจกรรมของสถานศึกษาอยา่งต่อเน่ือง
และทัว่ถึง 

 
แนวทางการพฒันาและปรับปรุงมาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

1.  ก ากบัติดตามการจดักิจกรรมส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ ไดแ้ก่ การจดัการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้  กิจกรรมเสริมหลกัสูตร  กิจกรรมสายสัมพนัธ์บา้นและโรงเรียน  อยา่งหลากหลายและ
ต่อเน่ือง   

2. ส่งเสริม และสนบัสนุนการใชแ้หล่งเรียนรู้และร่วมกิจกรรมกบัหน่วยงานภายนอก 
3. ควรมีการก ากบัติดตามการใชแ้หล่งเรียนรู้จากทุกฝ่ายภายในรงเรียน  เพื่อประเมินการใช้

แหล่งเรียนรู้อยา่งคุม้ค่าวางแผนยทุธศาสตร์การบริหารจดัการการพฒันาแหล่งเรียนรู้โดยเช่ือมโยง
กบัทุกฝ่าย 
 
แนวทางการพฒันาและปรับปรุงมาตรฐานด้านอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา 
 1.  ควรก าหนดวิธีการให้ครู บุคลากร และนกัเรียน สามารถบอกและอธิบายความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัเป้าหมายวสิัยทศัน์ปรัชญาและจุดเนน้ของสถานศึกษาในแต่ละปีไดอ้ยา่งถูกตอ้งชดัเจน 

2. ฝ่ายปกครองนกัเรียนใชข้อ้พึงปฏิบติั 6 ประการ ตามนโยบายผูอ้  านวยการ เป็นแนวปฏิบติั
ทั้งระบบในการพฒันาคุณลักษณะพื้นฐานของนักเรียนโรงเรียนอสัสัมชัญธนบุรี ตั้งแต่ปีการศึกษา 
2558  เป็นตน้ไป เพื่อน าไปสู่การเป็น “วฒันธรรมองค์กร” ต่อไป รวมทั้งระดมสมองผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งครู
และนักเรียน  จดัวิธีรณรงค์ภาพลักษณ์นักเรียนโรงเรียนอสัสัมชัญธนบุรีโดยด าเนินการอบรมเชิง
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ปฏิบติัการทั้งครู  บุคลากรทุกระดบั  นกัเรียนและผูป้กครองเช่นในช่วงสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนของ
ครู     การปฐมนิเทศและการอบรมดูแลนักเรียนประจ าวนั  การประชุมส่ือสารทุกวิธีกับผูป้กครอง 
ปฏิบติัเป็นกิจวตัรจะเกิดผลในเชิงปฏิบติัท่ีย ัง่ยนืมากกวา่การด าเนินการเป็นโครงการ 
 
แนวทางการพฒันาและปรับปรุงมาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 
 ควรให้ความรู้กบัผูด้  าเนินการจดัท าโครงการ  ในเร่ืองการจดัท าเอกสารโครงการ  การสรุป
งานให้สอดคลอ้งกบัตวับ่งช้ีตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษารวมถึงพิจารณาจดักิจกรรมท่ีเหมาะสม
กบัวยัของนกัเรียนให้กิจกรรมมีความหลากหลายน่าสนใจ  โดยนกัเรียนสามารถไปประยุกตใ์ช้ใน
ชีวติประจ าวนัได ้
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ภาคผนวก 
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ขั้นตอนการประเมนิตนเองของสถานศึกษา 

 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด าเนินงานตั้งแต่ วนัท่ี 25 กนัยายน 2557  จนถึงเดือน

กุมภาพนัธ์ 2558  ตามค าสั่งเลขท่ี 136/2557  จ  านวน 12 คน  มีรายนามดงัน้ี 

1. มาสเตอร์จรัญ นอ้ยอ่ิม    มฐ. 2   มฐ. 15  
2. มิสร่ืนจิต ใจมัน่    มฐ. 10  
3. มิสนฤมล นอ้ยอ่ิม    มฐ. 7  มฐ. 8 
4. มาสเตอร์ยทุธพงษ ์วงศเ์มืองสรรค ์  มฐ. 9  มฐ.12 
5. มิสขวญัตา จริยสถิตกุล   มฐ. 4 
6. มิสพรพิมล     ปวงนิยม   มฐ. 14 
7. มิสประณีต วงษเ์กษกรณ์   มฐ. 3 
8. มิสอจัฉรา จนัหา    มฐ.  13 
9. มาสเตอร์จุลพงษ ์  กล่ินหอม   มฐ. 1 มฐ. 11 
10. มิสจิราพร คุณาบุตร   มฐ. 6 FSG 
11. มาสเตอร์บุดดี วฒิุเสลา    มฐ. 5 
12. มิสบุญสืบ แสงทอง   มฐ.6 

 
 การด าเนินการ คณะกรรมการผูรั้บผิดชอบมาตรฐาน นัดหมายตรวจติดตามประเมินผลกับ
ผูรั้บผิดชอบ โดยศึกษาเอกสาร  สัมภาษณ์ และสังเกตสภาพจริง เพื่อยืนยนัการประเมินตนเองตามตวั
บ่งช้ี หลงัจากนั้น   ผูป้ระเมินน าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์และให้ค่าระดบัคะแนนตามเกณฑ์การประเมิน
ของ สพฐ. พร้อมทั้งเขียนรายงานประเมินตนเองแสดงถึงวิธีพฒันา ผลการพฒันา จุดเด่น จุดท่ีควร
พฒันา และขอ้เสนอแนวทางการพฒันา ครบทุกมาตรฐาน เพื่อน าเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานของโรงเรียนพิจารณา  
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ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

97.24 94.16 90.06 92.66 86.08 89.99 

66.87 67.31 62.28 61.61 58.38 60.03 

ตารางภาพที่ 1 แสดงร้อยละของผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิ 3-4 ทุกกลุ่มสาระ  
ช้ัน ป.1-ม.6  

ปีการศึกษา 2557 (แยกตามระดบัช้ัน) 

ภาษาไทย 

วทิยาศาสตร์ 

สุขศึกษา/พลศึกษา 

การงานฯ 

77.03 

60.08 

68.93 

79.78 

97.28 

84.99 

81.27 

68.43 

ตารางภาพที่ 2 แสดงร้อยละของผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ 3-4 ในระดบัช้ัน ป.1-ม.6  
ปีการศึกษา 2557 (แยกตามกลุ่มสาระฯ) 

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 คา่เฉล่ียของร้อยละ

ภาษาไทย 95.86 89.94 86.93 96.58 74.68 97.66 73.83 72.41 59.22 49.19 62.08 65.93 77.03

คณิตศาสตร์ 98.62 89.94 79.96 80.13 75.11 64.84 50.29 38.99 36.51 57.09 30.77 18.72 60.08

วิทยาศาสตร์ 95.86 90.79 88.24 91.88 78.79 85.74 52.98 38.57 46.11 50.38 54.49 53.33 68.93

สงัคมศึกษา 98.01 95.93 94.05 95.58 88.82 89.71 67.15 68.94 73.26 61.93 50.45 73.58 79.78

สุขศึกษาและพลศึกษา 99.54 98.93 97.6 97.86 98.48 98.24 95.91 97.83 97.86 97.41 95.34 92.32 97.28

ศิลปะ 99.08 98.72 99.35 99.36 97.19 97.66 78.45 81.43 80 64.31 67.19 57.13 84.99

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 97.82 97.22 90.96 98.29 94.81 97.56 56.89 75.9 56.9 68.78 69.04 71.09 81.27

ภาษาต่างประเทศ 93.1 91.86 83.44 81.62 80.74 88.48 59.46 64.44 48.4 43.76 37.68 48.16 68.43

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนทุกกลุ่ม 97.24 94.16 90.06 92.66 86.08 89.99 66.87 67.31 62.28 61.61 58.38 60.03 77.22

หมายเหตุ การคิดคา่เฉล่ียท าโดยการคิดรวมระหว่างวิชาพ้ืนฐานและวิชาเพ่ิมเติม

แสดงจ านวนร้อยละของผู้เรียนมผีลสัมฤทธ์ิระดับ 3-4

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่1  -   มธัยมศึกษาปีที ่ 6 ปีการศึกษา 2557

1.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน 
 1.1  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนแต่ละระดบัชั้น ตามสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 
2557 
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บรรลุ ไม่บรรลุ

ภำษำไทย 95.86 89.94 86.93 96.58 74.68 97.66 90.27 88 

คณิตศำสตร์ 98.62 89.94 79.96 80.13 75.11 64.84 81.43 91 

วิทยำศำสตร์ 95.86 90.79 88.24 91.88 78.79 85.74 88.55 87 

สงัคมศึกษำ 98.01 95.93 94.05 95.58 88.82 89.71 93.68 86 

สุขศึกษำและพลศึกษำ 99.54 98.93 97.6 97.86 98.48 98.24 98.44 96 

ศิลปะ 99.08 98.72 99.35 99.36 97.19 97.66 98.56 92 

กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 97.82 97.22 90.96 98.29 94.81 97.56 96.11 88 

ภำษำต่ำงประเทศ 93.1 91.86 83.44 81.62 80.74 88.48 86.54 81 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทุกกลุ่ม 97.24 94.16 90.06 92.66 86.08 89.99 91.7

เป้าหมายกลุ่มสาระฯ
ผลการประเมนิ

เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1-6 ที่มผีลสัมฤทธ์ิระดับ 3-4 

กบัเป้าหมายของกลุ่มสาระฯ

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

88
.00

 

91
.00

 

87
.00

 

86
.00

 

96
.00

 

92
.00

 

88
.00

 

81
.00

 

90
.27

 

81
.43

 

88
.55

 

93
.68

 

98
.44

 

98
.56

 

96
.11

 

86
.54

 
เปรียบเทยีบผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียน ระดบัช้ัน ป.1-ป.6 ทมีผีลสัมฤทธ์ิระดบั 3-4 

ปีการศึกษา 2557 เปรียบเทยีบกบัเป้าหมายของกลุ่มสาระฯ  

เป้าหมายกลุ่มสาระฯ ผลสมัฤทธ์ิ 

1.2   ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิระดบั 3-4 เปรียบเทียบกบัเป้าหมายของ 
       กลุ่มสาระ 
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บรรลุ ไม่บรรลุ

ภำษำไทย 73.83 72.41 59.22 49.19 62.08 65.93 63.78 66 

คณิตศำสตร์ 50.29 38.99 36.51 57.09 30.77 18.72 38.73 62 

วิทยำศำสตร์ 52.98 38.57 46.11 50.38 54.49 53.33 49.31 63 

สงัคมศึกษำ 67.15 68.94 73.26 61.93 50.45 73.58 65.88 76 

สุขศึกษำและพลศึกษำ 95.91 97.83 97.86 97.41 95.34 92.32 96.11 92 

ศิลปะ 78.45 81.43 80 64.31 67.19 57.13 71.42 82 

กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 56.89 75.9 56.9 68.78 69.04 71.09 66.43 71 

ภำษำต่ำงประเทศ 59.46 64.44 48.4 43.76 37.68 48.16 50.32 63 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทุกกลุ่ม 66.87 67.31 62.28 61.61 58.38 60.03 62.75

เป้าหมายกลุ่มสาระฯ
ผลการประเมนิ

เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียนระดับช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 1-6 ที่มผีลสัมฤทธ์ิระดับ 3-4 

กบัเป้าหมายของกลุ่มสาระฯ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 ค่าเฉลี่ยของร้อยละ
66
.00

 

62
.00

 

63
.00

 76
.00

 92
.00

 

82
.00

 

71
.00

 

63
.00

 

63
.78

 

38
.73

 

49
.31

 65
.88

 

96
.11

 

71
.42

 

66
.43

 

50
.32

 

แสดงผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียน ระดบัช้ัน ม.1-ม.6 ทีม่ผีลสัมฤทธ์ิระดบั 3-4  
ปีการศึกษา 2557 เปรียบเทยีบกบัเป้าหมายของกลุ่มสาระฯ 

เป้าหมายของกลุ่มสาระฯ ผลสมัฤทธ์ิ 
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จากตารางพบว่า   
ผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนในระดบัประถมศึกษา และมธัยมศึกษา  

สรุปไดด้งัน้ี  
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนในระดบัชั้นประถมศึกษา เม่ือเปรียบเทียบกบัผลสัมฤทธ์ิ

ตามเป้าหมายของกลุ่มสาระฯ และเป้าหมายของแผนนโยบายท่ีตั้งไวส้ามารถบรรลุตามเป้าหมายใน 
6 กลุ่มสาระฯ ไดแ้ก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม 
สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ และการงานอาชีพและเทคโนโลยี  ส่วนอีก 1 กลุ่มสาระฯ บรรลุเป้า 
หมายกลุ่มสาระฯ  แต่ไม่บรรลุเป้าหมายตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาท่ีตั้งไว ้ไดแ้ก่ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และอีก 1 กลุ่มสาระฯ ไม่บรรลุเป้าหมายกลุ่มสาระฯ และเป้าหมาย
แผนพฒันาคุณภาพการศึกษาท่ีตั้งไว ้ไดแ้ก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนในระดบัชั้นมธัยมศึกษา เม่ือเปรียบเทียบกบัผลสัมฤทธ์ิ
ตามเป้าหมายของกลุ่มสาระฯ และเป้าหมายของแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาท่ีตั้งไวส้ามารถบรรลุ
ตามเป้าหมายใน 1 กลุ่มสาระฯ ไดแ้ก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  และอีก 1 กลุ่ม
สาระฯ ท่ีบรรลุเป้าหมายแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา   แต่ไม่บรรลุเป้าหมายกลุ่มสาระฯท่ีตั้งไว้
ไดแ้ก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ส่วนอีก 6 กลุ่มสาระฯ ไม่บรรลุเป้าหมายท่ีกลุ่มสาระฯ และแผน 
พฒันาคุณภาพการศึกษาตั้งไว ้ไดแ้ก่  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม การงานอาชีพและเทคโนโลย ีและภาษาต่างประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศกึษา 2557 

141 
 

ปี 55 ปี 56 ปี 57 ปี 55 ปี 56 ปี 57 ปี 55 ปี 56 ปี 57 ปี 55 ปี 56 ปี 57 ปี 55 ปี 56 ปี 57 ปี 55 ปี 56 ปี 57

ภำษำไทย 92.15 92.46 95.86 91.12 87.56 89.94 79.39 75.97 86.93 97.7 87.96 96.58 68.92 84.43 74.68 92.64 95.7 97.66

คณิตศำสตร์ 89.16 97.41 98.62 90.91 88.22 89.94 87.5 81.97 79.96 83.09 75.05 80.13 78.11 83.23 75.11 64.85 67.85 64.84

วิทยำศำสตร์ 91.03 92.67 95.86 93.02 88.44 90.79 90.57 92.7 88.24 94.57 91.25 91.88 88.11 89.62 78.79 93.35 86.58 85.74

สงัคมศึกษำ 91.37 92.24 98.01 94.82 91.67 95.93 88.27 87.34 94.05 91.23 80.85 95.58 89.05 86.23 88.82 89.07 78.73 89.71

สุขศึกษำและพลศึกษำ 100 100 99.54 99.58 97.33 98.93 100 98.93 97.6 99.58 96.5 97.86 98.11 99.6 98.48 93.59 98.99 98.24

ศิลปะ 98.88 99.57 99.08 99.79 99.33 98.72 96.27 100 99.35 98.54 97.81 99.36 90 87.82 97.19 93.59 95.44 97.66

กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 96.64 95.8 97.82 97.89 96.11 97.22 93.75 93.88 90.96 99.16 99.23 98.29 97.16 96.51 94.81 98.69 98.61 97.56

ภำษำต่ำงประเทศ 88.12 82.97 93.1 64.69 82.22 91.86 68.64 71.89 83.44 66.81 66.52 81.62 62.16 80.44 80.74 72.92 70.89 88.48

ผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนทุกกลุ่ม 93.42 94.14 97.24 91.48 91.36 94.16 88.05 87.84 90.06 91.34 86.9 92.66 83.95 88.49 86.08 87.34 86.6 89.99

ป.5 ป.6

เปรียบเทยีบจ านวนร้อยละของผู้เรียนมผีลสัมฤทธ์ิระดับ 3-4

ช้ันประถมศึกษาปีที ่1-6

ปีการศึกษา 2555-2557

ร้อยละของผู้เรียนทีม่ผีลสัมฤทธ์ิระดับ 3-4 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ป.1 ป.2 ป.3 ป.4
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ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

 93
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 91
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 88
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 91
.34
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 87
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 94
.14
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.36

  

 87
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.49
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.60
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.66
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.08
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.99

 

แสดงการเปรียบเทยีบร้อยละของผู้เรียนทีม่ผีลสัมฤทธ์ิระดบั 3-4 ทุกกลุ่มสาระฯ ในระดบัช้ัน ป.1-ป.6 
 ปีการศึกษา 2555-2557  

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้

ปี 55 ปี 56 ปี 57 ปี 55 ปี 56 ปี 57 ปี 55 ปี 56 ปี 57 ปี 55 ปี 56 ปี 57 ปี 55 ปี 56 ปี 57 ปี 55 ปี 56 ปี 57

ภำษำไทย 73.35 85.19 73.83 54.26 70.04 72.41 64.47 49.38 59.22 57.25 43.11 49.19 63.62 61.5 62.08 48.76 48.79 65.93

คณิตศำสตร์ 45.72 44.97 50.29 37.17 38.58 38.99 49.3 44.59 36.51 41.8 56.55 57.09 41.24 34.22 30.77 25.48 27.33 18.72

วิทยำศำสตร์ 33.06 36.31 52.98 43.45 42.02 38.57 63.02 48.61 46.11 56.65 53.35 50.38 60.13 52.06 54.49 37.44 35.78 53.33

สงัคมศึกษำ 54.87 62.89 67.15 62.92 59.48 68.94 76.67 73.41 73.26 70.3 68.21 61.93 59.62 60.35 50.45 72.02 70.19 73.58

สุขศึกษำฯ 87.22 90.64 95.91 90.77 88.05 97.83 98.7 92.8 97.86 95.55 96 97.41 95.77 97.51 95.34 97.54 95.78 92.32

ศิลปะ 74.66 84.39 78.45 76.68 78.44 81.43 80.77 80.71 80 57.75 57.05 64.31 82.73 70.71 67.19 66.47 79.49 57.13

กำรงำนฯ 70.61 67.32 56.89 76.68 72.7 75.9 74.99 58.11 56.9 54.12 73.71 68.78 72.46 69.11 69.04 58.64 75.72 71.09

ภำษำต่ำงประเทศ 54.81 63.75 59.46 49.7 64.01 64.44 63.76 51.05 48.4 45.77 47.34 43.76 41.29 47.37 37.68 49.42 38.99 48.16

ผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนทุกกลุ่ม 61.79 66.93 66.87 61.45 64.17 67.31 71.46 62.33 62.28 59.9 61.92 61.61 64.61 61.6 58.38 56.97 59.01 60.03

เปรียบเทยีบจ านวนร้อยละของผู้เรียนมผีลสัมฤทธ์ิระดับ 3-4

ของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที ่1-6

ปีการศึกษา 2555-2557
ร้อยละของผู้เรียนที่มผีลสัมฤทธ์ิระดับ 3-4 

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

 61
.79

  

 61
.45

  

 71
.46

  

 59
.90

   64
.61

  

 56
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 66
.93

  

 64
.17
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.33

  

 61
.92

  

 61
.60

  

 59
.01

  66
.87
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.31
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.28

 

61
.61

 

58
.38
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.03

 

แสดงการเปรียบเทยีบร้อยละของผู้เรียนทีม่ผีลสัมฤทธ์ิระดบั 3-4 ทุกกลุ่มสาระฯ ในระดบัช้ัน ม.1-ม.6  
ปีการศึกษา 2555-2557 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
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อัสสัมชัญธนบุรี ระดบัประเทศ
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6 ภำษำไทย 100 51.14 44.88

คณิตศำสตร์ 100 55.23 38.06

วิทยำศำสตร์ 100 54.25 42.13

สงัคมศึกษำ 100 63.68 50.67

สุขศึกษำฯ 100 62.04 52.2

ศิลปะ 100 53.06 45.61

กำรงำนอำชีพฯ 100 64.28 56.32

ภำษำองักฤษ 100 74.46 36.02

ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 3 ภำษำไทย 100 36.93 35.2

คณิตศำสตร์ 100 38.15 29.65

วิทยำศำสตร์ 100 45.55 38.62

สงัคมศึกษำ 100 50.89 46.79

สุขศึกษำฯ 100 63.97 59.32

ศิลปะ 100 48.09 43.14

กำรงำนอำชีพฯ 100 48.44 45.42

ภำษำองักฤษ 100 39.46 27.46

ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 6 ภำษำไทย 100 57.87 50.76

คณิตศำสตร์ 100 31.81 21.74

วิทยำศำสตร์ 100 37.39 32.54

สงัคมศึกษำ 100 40.33 36.53

สุขศึกษำฯ 100 58.28 51.94

ศิลปะ 100 36.93 34.64

กำรงำนอำชีพฯ 100 55.5 49.01

ภำษำองักฤษ 100 38.74 23.44

แสดงผลการประเมนิผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2557

ระหว่างโรงเรียนอสัสัมชัญธนบุรีกบัระดับประเทศ

ระดบัช้ัน วชิา คะแนนเตม็
ค่าเฉลี่ยร้อยละ

1.3  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการประเมินภายนอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากตารางสรุปไดว้า่ โรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี มีคะแนนเฉล่ียสูงกวา่ระดบัประเทศ 
ในทุกรายวชิา ของทุกระดบัชั้น 
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44
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.14
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.25
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.68

 

62
.04
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.06

 

64
.28

 

74
.46

 

ตารางภาพที่  19 แสดงผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดบัชาติ (O-NET) ระดบัช้ัน ป.6  
ปีการศึกษา 2557 ของโรงเรียนอสัสัมชัญธนบุรี กบัระดบัประเทศ 

ระดบัประเทศ อสัสัมชญัธนบุรี 
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ตารางภาพที่ 20 แสดงผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดบัชาติ (O-NET) ระดบัช้ัน ม.3  
ปีการศึกษา 2557 ของโรงเรียนอสัสัมชัญธนบุรี กบัระดบัประเทศ 

ระดบัประเทศ อสัสมัชญัธนบรีุ 
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ตารางภาพที่ 21 แสดงผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดบัชาติ (O-NET) ระดบัช้ัน ม.6 
ปีการศึกษา 2557 ของโรงเรียนอสัสัมชัญธนบุรี กบัระดบัประเทศ 

ระดบัประเทศ อสัสมัชญัธนบรีุ 
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ปีการศึกษา 2555 ปีการศึกษา 2556 ปีการศึกษา 2557
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ภำษำไทย 55.52 52.4 51.14

คณิตศำสตร์ 58.4 63.48 55.23

วิทยำศำสตร์ 49.34 45.81 54.25

สงัคมศึกษำ 55.35 46.27 63.68

สุขศึกษำฯ 64.99 70.91 62.04

ศิลปะ 62.48 50.44 53.06

กำรงำนอำชีพฯ 63.28 60.18 64.28

ภำษำองักฤษ 70.42 59.61 74.46

ช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 3 ภำษำไทย 59.52 47.95 36.93

คณิตศำสตร์ 34.91 31.78 38.15

วิทยำศำสตร์ 44.58 43.16 45.55

สงัคมศึกษำ 54.88 44.18 50.89

สุขศึกษำฯ 62.23 60.74 63.97

ศิลปะ 46.69 46.34 48.09

กำรงำนอำชีพฯ 54.65 48.12 48.44

ภำษำองักฤษ 48.11 44.92 39.46

ช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 6 ภำษำไทย 53.36 52.49 57.87

คณิตศำสตร์ 31.79 28.4 31.81

วิทยำศำสตร์ 38.03 34.33 37.39

สงัคมศึกษำ 39.53 36.59 40.33

สุขศึกษำฯ 58.72 66.4 58.28

ศิลปะ 35.91 31.89 36.93

กำรงำนอำชีพฯ 51.55 51.41 55.5

ภำษำองักฤษ 35.77 43.15 38.74

ตารางแสดงข้อมูล O-NET  เปรียบเทยีบย้อนหลัง ปีการศึกษา 2555-2557

ระดบัช้ัน วชิา
ค่าร้อยละของโรงเรียนเทียบระหว่างปี
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จากผลการสอบระดับชาติ  (O-NET) ตามตารางข้างต้น  สามารถสรุปตามระดับช้ันต่าง ๆ ได้ดังนี ้
 
ช้ันประถมศึกษาปีที ่6 
1.   เม่ือพิจารณาภาพรวมแล้ว ทุกวิชามีคะแนนเฉล่ียสูงกว่าร้อยละ 50 โดยวิชาภาษาอังกฤษมี

คะแนนเฉล่ียสูงสุด 
2.   เม่ือเทียบกบัคะแนนเฉล่ียกบัระดบัประเทศแลว้ ทุกรายวชิามีคะแนนเฉล่ียสูงกวา่ 
3.   เม่ือเปรียบเทียบยอ้นหลงัพบวา่ ในวชิาวทิยาศาสตร์  สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม การงาน

อาชีพและเทคโนโลย ี และภาษาองักฤษ มีคะแนนเฉล่ียสูงข้ึน ส่วนวิชาภาษาไทย   คณิตศาสตร์
และสุขศึกษาและพลศึกษามีคะแนนเฉล่ียต ่าลง และวชิาศิลปะ มีคะแนนเฉล่ียสูงกวา่ปีการศึกษา 
2556 แต่ต ่ากวา่ปีการศึกษา 2555 

  
ดงันั้น วชิาภาษาไทย  คณิตศาสตร์ และสุขศึกษาพลศึกษา 

ควรไดรั้บการปรับปรุงเพื่อใหมี้คะแนนสูงข้ึน 
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 ภาษาไทย   คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สงัคมศกึษา  สขุศกึษาฯ  ศิลปะ  การงานอาชีพฯ ภาษาองักฤษ 

ปี 2555 55.52 58.40 49.34 55.35 64.99 62.48 63.28 70.42 

ปี 2556 52.40 63.48 45.81 46.27 70.91 50.44 60.18 59.61 

ปี 2557 51.14 55.23 54.25 63.68 62.04 53.06 64.28 74.46 

ร้อ
ยล

ะ 

ตาราง แสดงการเปรียบเทยีบผลสอบ O-NET 
 ระดบัช้ันประถมศึกษาปีที ่6   ปีการศึกษา 2555-2557  
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 ภาษาไทย   คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สงัคมศกึษา  สขุศกึษาฯ  ศิลปะ  การงานอาชีพ
ฯ 

ภาษาองักฤษ 

ปี 2555 59.52 34.91 44.58 54.88 62.23 46.69 54.65 48.11 

ปี 2556 47.95 31.78 43.16 44.18 60.74 46.34 48.12 44.92 

ปี 2557 36.93 38.15 45.55 50.89 63.97 48.09 48.44 39.46 

ร้อ
ยล

ะ 

ตารางแสดงการเปรียบเทยีบผลสอบ O-NET  
ระดบัช้ันมธัยมศึกษาปีที ่3 ปีการศึกษา 2555-2557  

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 
1.   เม่ือพิจารณาภาพรวมแลว้ วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม และสุขศึกษาและพลศึกษา มี

คะแนนเฉล่ียสูงกว่าร้อยละ 50 โดยวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา มีคะแนนเฉล่ียสูงสุด ส่วนวิชา
ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วทิยาศาสตร์  ศิลปะ  การงานอาชีพและเทคโนโลยีและภาษาองักฤษ มี
คะแนนเฉล่ียต ่ากวา่ร้อยละ 50  

2.   เม่ือเทียบกบัคะแนนเฉล่ียกบัระดบัประเทศแลว้ ทุกรายวชิามีคะแนนเฉล่ียสูงกวา่ 
3.   เม่ือเปรียบเทียบยอ้นหลงัพบวา่ ในวชิาคณิตศาสตร์  วทิยาศาสตร์  สุขศึกษาและพลศึกษา  ศิลปะ

มีคะแนนเฉล่ียสูงข้ึน ส่วนวิชาภาษาไทย และภาษาองักฤษ มีคะแนนเฉล่ียต ่าลง ส่วนวิชาสังคม
ศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม และการงานอาชีพและเทคโนโลยี มีคะแนนเฉล่ียสูงกว่าปี
การศึกษา 2556 แต่ต ่ากวา่ปีการศึกษา 2555    

 

ดงันั้น วชิาภาษาไทย  ภาษาองักฤษ  สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
การงานอาชีพและเทคโนโลยคีวรไดรั้บการปรับปรุงเพื่อใหมี้คะแนนสูงข้ึน 
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 ภาษาไทย   คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สงัคมศกึษา  สขุศกึษาฯ  ศิลปะ  การงานอาชีพ
ฯ 

ภาษาองักฤษ 

ปี 2555 53.36 31.79 38.03 39.53 58.72 35.91 51.55 35.77 

ปี 2556 52.49 28.4 34.33 36.59 66.40 31.89 51.41 43.15 

ปี 2557 57.87 31.81 37.39 40.33 58.28 36.93 55.50 38.74 

ร้อ
ยล

ะ 

ตารางแสดงการเปรียบเทยีบผลสอบ O-NET  
ระดบัช้ันมธัยมศึกษาปีที ่6 ปีการศึกษา 2555-2557 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่6 
1.   เม่ือพิจารณาภาพรวมแล้ว วิชาภาษาไทย  สุขศึกษาและพลศึกษา และการงานอาชีพและ

เทคโนโลยี มีคะแนนเฉล่ียสูงกว่าร้อยละ 50 โดยวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา มีคะแนนเฉล่ีย
สูงสุด ส่วนวิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  ศิลปะ และ
ภาษาองักฤษ มีคะแนนเฉล่ียต ่ากวา่ร้อยละ 50  

2.   เม่ือเทียบกบัคะแนนเฉล่ียกบัระดบัประเทศแลว้ ทุกรายวชิามีคะแนนเฉล่ียสูงกวา่ 
3.   เม่ือเปรียบเทียบยอ้นหลังพบว่า ในวิชาภาษาไทย  คณิตศาสตร์  สังคมศึกษา ศาสนาและ

วฒันธรรม   ศิลปะ และการงานอาชีพและเทคโนโลยี มีคะแนนเฉล่ียสูงข้ึน ส่วนวิชาสุขศึกษา
และพลศึกษา มีคะแนนเฉล่ียต ่าลง และวชิาวทิยาศาสตร์ มีคะแนนเฉล่ียสูงกวา่ปีการศึกษา 2556 
แต่ต ่ากวา่ปีการศึกษา 2555  ส่วนวชิาภาษาองักฤษ มีคะแนนเฉล่ียสูงกวา่ปีการศึกษา 2555  แต่ต ่า
กวา่ปีการศึกษา 2556 

 

ดงันั้น วชิาสุขศึกษาและพลศึกษา  วทิยาศาสตร์ และภาษาองักฤษ 
ควรไดรั้บการปรับปรุงเพื่อใหมี้คะแนนสูงข้ึน 
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จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ

ป.1 435 388 89.2 47 10.8 0 0

ป.2 467 402 86.08 65 13.92 0 0

ป.3 459 344 74.95 115 25.05 0 0

ป.4 468 410 87.61 58 12.39 0 0

ป.5 462 409 88.53 53 11.47 0 0

ป.6 512 474 92.58 38 7.42 0 0

ม.1 428 342 79.91 86 20.09 0 0

ม.2 437 332 75.97 105 24.03 0 0

ม.3 467 354 75.8 113 24.2 0 0

ม.4 443 304 68.62 139 31.38 0 0

ม.5 485 263 54.23 222 45.77 0 0

ม.6 499 303 60.72 196 39.28 0 0

หมำยเหตุ    ในระดบัชั้นมธัยมศึกษำ เป็นกำรหำคำ่เฉล่ีย 2 ภำคเรียน

ตารางแสดงผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนส่ือความ

ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่1 - มธัยมศึกษาปีที ่6    ปีการศึกษา 2557

ระดับช้ัน จ านวน (คน)

ระดับคุณภาพ

ดีเยี่ยม ดี ปรับปรุง

4.  การอ่าน คิดวเิคราะห์ และการเขียนส่ือความ 
เกณฑ์การประเมินการอ่าน คิดวเิคราะห์ และเขียนส่ือความ 
1. ประเมินจากกิจกรรมและผลงานการเรียนของผูเ้รียน ดา้นการอ่าน ดา้นการคิดวเิคราะห์ 

และดา้นการเขียน 
2. การประเมินครูอาจใชง้านต่างหาก หรืออาจเลือกงานในรายวชิาส าคญัและเคยให้

คะแนนแลว้มาตดัสินอีกคร้ัง 
ระดับการประเมิน  มี 3 ระดบัดงัน้ี 

3 = ระดบัดีเยีย่ม  =        คะแนนร้อยละ  80-100  
2 = ระดบัดี  =        คะแนนร้อยละ  60-70  
1 =      ระดบัควรปรับปรุง  =        ต ่ากวา่ร้อยละ        60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานวดัผลและวิจัย 
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  ปี 2555   ปี 2556   ปี 2557   ปี 2555   ปี 2556   ปี 2557   ปี 2555   ปี 2556   ปี 2557

ป.1 81.39 81.9 89.2 18.61 18.1 10.8 0 0 0
ป.2 90.06 92.44 86.08 9.94 7.56 13.92 0 0 0
ป.3 80.7 80.69 74.95 19.3 19.31 25.05 0 0 0
ป.4 84.79 79.21 87.61 15.21 20.79 12.39 0 0 0
ป.5 77.03 72.65 88.53 22.97 27.35 11.47 0 0 0
ป.6 86.22 89.11 92.58 13.78 10.89 7.42 0 0 0
ม.1 63.71 80.65 79.91 36.29 19.35 20.09 0 0 0
ม.2 70.29 75.7 75.97 29.71 24.3 24.03 0 0 0
ม.3 79.96 77.16 75.8 20.04 22.84 24.2 0 0 0
ม.4 74.11 74.34 68.62 25.89 25.66 31.38 0 0 0
ม.5 70.51 54.29 54.23 29.49 45.71 45.77 0 0 0
ม.6 67.14 53.46 60.72 32.86 46.54 39.28 0 0 0

ระดับช้ัน
ระดับคุณภาพ (ค่าร้อยละ)

ดีเยี่ยม ดี ปรับปรุง

จากตาราง พบว่า  
เม่ือพิจารณาโดยรวมแลว้นกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1- ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  มี

ระดบัคุณภาพการอ่าน คิดวเิคราะห์ และเขียนส่ือความอยูใ่นระดบัดีเยีย่ม  
ในระดบัชั้นประถมศึกษา  ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 มีผลการประเมินสูงสุด โดยคิดเป็น

ร้อยละ 92.58 
ในระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้  ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 มีผลการประเมินสูงสุด โดยคิด

เป็นร้อยละ 79.91 
ในระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย  ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 มีผลการประเมินสูงสุด โดยคิด

เป็นร้อยละ 68.62 
 ดงันั้นสรุปไดว้า่ นกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1- ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 มีผลการอ่าน 
คิดวเิคราะห์ และเขียนส่ือความอยูใ่นระดบัคุณภาพดีเยีย่ม และดี คิดเป็น 100% 
 

ตารางแสดงผลการอ่านคิดวเิคราะห์ และเขียนส่ือความ 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่1 - มัธยมศึกษาปีที ่6 

เปรียบเทยีบ  ปีการศึกษา 2555-2557 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานวดัผลและวิจัย 

 



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศกึษา 2557 

153 
 

 
 

ค าส่ังโรงเรียนอสัสัมชัญธนบุรี 
ที ่219/2557 

เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง SAR  ประจ าปีการศึกษา 2557 
 

 
เพื่อการรายงานคุณภาพการจดัการศึกษาของโรงเรียนอสัสัมชัญธนบุรี ประจ าปี

การศึกษา 2557  ด าเนินไปตามกฎกระทรวง วา่ดว้ยระบบ หลกัเกณฑ์ และวิธีการประกนัคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2546  ด าเนินการอย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจดัท ารายงานประเมินตนเอง SAR ในปีการศึกษา 2557  
ดงัมีรายนามต่อไปน้ี 

 
ทีป่รึกษา    ภราดา ดร.วีรยทุธ     บุญพราหมณ์ 

    ภราดาอรุณ เมธเศษฐ์ 
ประธานด าเนินการ   มาสเตอร์จรัญ นอ้ยอ่ิม 
จัดท าข้อมูลบทที ่1   มิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์ 
จัดท าข้อมูลบทที ่2 และ 3 ตอนที ่1 มิสร่ืนจิต ใจมัน่ 
จัดท าข้อมูลบทที ่3 ตอนที ่2  ผูรั้บผดิชอบตวับ่งช้ี และ คณะกรรมการประเมิน 
จัดท าข้อมูลบทที ่4 และ 5   มาสเตอร์จรัญ นอ้ยอ่ิม 
รวบรวมข้อมูลจัดพมิพ์   มิสวไิล  ศรีประภาสุขสันติ 
คณะกรรมการพจิารณาฉบับร่าง  ท่ีปรึกษาผูอ้  านวยการและคณะกรรมการประกนั 

คุณภาพภายใน 
เลขานุการ    มิสวไิล  ศรีประภาสุขสันติ 
 
บทบาทมีหน้าทีข่องคณะกรรมการ  

1. ประชุมวางแผนก าหนดแนวทางและวธีิการในการด าเนินการจดัหาขอ้มูลเพื่อเขียนรายงาน 
2. ผูรั้บผดิชอบตวับ่งช้ี ส่งขอ้มูลรายงานผลการประเมินคุณภาพตามก าหนด 
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3. ท่ีปรึกษาผูอ้  านวยการและกรรมการประกนัฯ ตรวจสอบขอ้มูลใหถู้กตอ้งก่อนจดัท ารูปเล่ม 
4. จดัท ารูปเล่มของรายงานการประเมินตนเองตามแบบฟอร์มของ FSG 2557 ฉบบัร่าง 
5. น าเสนอ SAR ฉบบัร่าง ต่อผูอ้  านวยการและคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายใน เพื่อ

อนุมติัจดัพิมพ ์
6. ด าเนินการจดัพิมพรู์ปเล่มตามจ านวนท่ีก าหนด 

 
ทั้งน้ี  ใหค้ณะกรรมการจดัท ารายงานการประเมินตนเอง SAR  2557   ด าเนินงาน

ตามบทบาท หนา้ท่ีดงักล่าวขา้งตน้ ใหมี้ประสิทธิภาพ ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 
 

ทั้งนี ้ตั้งแต่บัดนีเ้ป็นต้นไป จนกว่าจะด าเนินการเสร็จส้ิน 
 

     ส่ัง ณ วนัที ่ 31  มีนาคม  2558 
 
 
                          

           (ภราดา ดร.วรียทุธ  บุญพราหมณ์) 
       ผูอ้  านวยการ 
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