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 โรงเรียนอสัสมัชญัธนบุรี จดัการเรียนรู้ตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีสอดคลอ้งกบัการจดัการ
เรียนรู้ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พทุธศกัราช 2542 และฉบบัแกไ้ขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2545 โดยยดึหลกัการ  
“ ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได ้ ” โรงเรียนไดด้าํเนินการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 
ปรับเปล่ียนวิธีการจดัการเรียนการสอน เนน้การเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ทั้งในและนอกหอ้งเรียนควบคู่กนัไป  
มีการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง  ๆ ส่งเสริมใหค้รูใชว้ิธีการวดัผลและประเมินผลดว้ย
วิธีการท่ีหลากหลาย  เนน้ใหผู้เ้รียนเรียนรู้อยา่งมีความสุข 
 
 รายงานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี ประจาํปีการศึกษา 2555 ฉบบัน้ี เป็นผลมาจาก
การดาํเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน    ท่ีมีการดาํเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา  
ปีการศึกษา  2555 – 2559   มีการประเมินผลการดาํเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมาตรฐาน
การศึกษามูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการตรวจติดตามประเมินมาตรฐานและจดัทาํ
รายงานประเมินตนเอง ไดร้วบรวมขอ้มูลและไดน้าํผลการประเมิน/ขอ้เสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอก 
รอบ 3    ของสาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา   (องคก์ารมหาชน)     มาวิเคราะห์หาแนวทาง
ปรับปรุง พฒันาอยา่งต่อเน่ือง  เพ่ือใหก้ารจดัการศึกษาของโรงเรียนไปสู่เป้าหมายและมาตรฐานท่ีสูงข้ึน  
  
 โรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี  ไดจ้ดัทาํรายงานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี ประจาํปี
การศึกษา  2555  และรายงานผลการจดัการศึกษาต่อหน่วยงานตน้สังกดัและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  เพื่อสร้าง                  
ความเช่ือมัน่ว่าการจดัการศึกษาของโรงเรียนเป็นไปตามเป้าหมายและมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง และหวงัเป็นอยา่ง
ยิง่ว่ารายงานฉบบัน้ี  จะเป็นประโยชน์ในการพฒันาสถานศึกษาของโรงเรียน  เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายและมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาต่อไป 
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                   ผูอ้าํนวยการโรงเรียนอสัสมัชญัธนบุรี 
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 บทที ่1  
ข้อมูลพืน้ฐาน 

 

1.1  ข้อมูลทัว่ไป 
1.1.1 โรงเรียนอสัสัมชญูัธนบุรี  ตั้งอยูท่ี่ หมู่บา้นเศรษฐกิจ เลขท่ี 92  ถนนอสัสัมชญั  แขวงบางไผ ่เขตบางแค 

กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย ์10160 โทรศพัท ์ 02 – 807-9555 - 63 โทรสาร 02 – 421-8119  Website  www.act.ac.th    
สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1   
 1.1.2 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  ดาํเนินการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนชาย – หญิง  ตั้ งแต่ระดับ
ประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึง ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 6    

1.1.3 โรงเรียนใหบ้ริการทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในทอ้งถ่ินใกลเ้คียงโดยส่วนใหญ่จะมาจากเขตบางแค            
เขตหนองแขม  เขตภาษีเจริญ  เขตตล่ิงชนั  เขตบางกอกนอ้ย  เขตบางขนุเทียน และจงัหวดัใกลเ้คียง  เช่น  สมุทรสาคร  
นนทบุรี  นครปฐม  เป็นตน้ 
1.2  ข้อมูลด้านการบริหาร 
 1.2.1  ภราดา ดร.ชาํนาญ  เหล่ารักผล  วฒิุการศึกษาสูงสุด  ครุศาสตรดุษฎีบณัฑิต  ดาํรงตาํแหน่งผูรั้บใบอนุญาต                   
ผูจ้ดัการและผูอ้าํนวยการ   ลาํดบัท่ี 13  วาระท่ี 2  ปีการศึกษา 2553-2555 
 1.2.2 คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
ที่ ช่ือ - นามสกลุ ตําแหน่ง 
1 ภราดา ดร.ชาํนาญ      เหล่ารักผล ผูแ้ทนผูรั้บใบอนุญาต (ประธาน) 
2 ภราดาวริิยะ             ฉนัทวโรดม ผูท้รงคุณวฒิุ 
3 ภราดา ดร.อานนัท ์ ปรีชาวฒิุ ผูท้รงคุณวฒิุ 
4 ภราดา ผศ.ดร.วนิยั  วริิยวทิยาวงศ ์ ผูท้รงคุณวฒิุ 
5 รศ.การุณ         ใจปัญญา ผูท้รงคุณวฒิุ 
6 นายส่องแสง        ปทะวานิช ผูท้รงคุณวฒิุ 
7 นายสง่า              กล่อมจิตเจริญ ผูแ้ทนผูป้กครอง 
8 นายจรัญ นอ้ยอ่ิม ผูแ้ทนครู 

1.2.3   คณะกรรมการท่ีปรึกษาผูอ้าํนวยการ 
ช่ือ - นามสกลุ วุฒิการศึกษา จากสถาบัน ศาสนา อายุ ตําแหน่ง 

ภราดาวริิยะ   ฉนัทวโรดม ปริญญาโท SAINT MICHAEL'S COLLEGE (USA) คริสต ์ 79 ท่ีปรึกษา 
ภราดาสุนนัท ์ โยธารักษ ์ ปริญญาโท UNIVERSITY OF WOLLONGONG คริสต ์ 60 ท่ีปรึกษา 
ภราดา ดร.ชาํนาญ   เหล่ารักผล ปริญญาเอก จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั คริสต ์ 50 ผูอ้าํนวยการและอาจารยใ์หญ่ 
ภราดาสอาด   สญัญลกัษณ์ ปริญญาโท มหาวทิยาลยับูรพา คริสต ์ 34 หวัหนา้ฝ่ายกิจการนกัเรียน 
ภราดาศราวธุ  ยชุมภู ปริญญาโท UNIVERSITY OF WOLLONGONG คริสต ์ 37 ท่ีปรึกษาฝ่ายกิจการนกัเรียน 
มิสนฤมล   นอ้ยอ่ิม ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั พทุธ 52 หวัหนา้ฝ่ายวชิาการ 
มาสเตอร์สมบติั   บุญสาพิพฒัน ์ ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั พทุธ 50 หวัหนา้สาํนกัผูอ้าํนวยการ 
มิสวรนุช   รัตนจรัสโรจน์ ปริญญาโท ม.ศรีนครินทรวโิรฒ พทุธ 49 หวัหนา้ฝ่ายธุรการ-การเงิน 
มาสเตอร์เศกศกัด์ิ   นิติวฒันานนท ์ ปริญญาตรี ม. สุโขทยัธรรมาธิราช คริสต ์ 51 หวัหนา้ฝ่ายบริหารทัว่ไป 
มาสเตอร์วศิิษฐ ์  ใจมัน่ ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั พทุธ 50 หวัหนา้ฝ่ายอาคารสถานท่ี 
มาสเตอร์สนัติ  ศรีเครือแกว้ ปริญญาตรี ม.เกษตรศาสตร์ คริสต ์ 40 หวัหนา้ฝ่ายกิจการพิเศษ 
มาสเตอร์เวชไชยยนัต ์ จตุัรัส ปริญญาตรี ม.เอเซียอาคเนย ์ พทุธ 39 หวัหนา้ฝ่าย English Program 
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 1.2.4 ประวตัโิรงเรียน   
 

โรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี เป็นสถาบนัการศึกษาท่ีก่อตั้งข้ึน เป็นลาํดบัท่ี 8 ในจาํนวน 14 สถาบนัการศึกษาของ
มูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย ก่อตั้งเม่ือปี พ.ศ. 2504 ดว้ยดาํริของท่านภราดาผูใ้หญ่ ท่ีปรารถนาให้มี
โรงเรียนของภราดาคณะเซนตค์าเบรียล  ในจงัหวดัธนบุรี   เพื่อจดัการศึกษาให้แก่บุตรหลานดว้ยการฝึกฝนให้เป็นคน
อ่านออก  เขียนได ้ คิดเลขเป็น และมีหลกัศาสนาในการดาํเนินชีวิต   ตามแนวทางของนกับุญหลุยส์ มารี  เดอ  มงฟอร์ต 
ผูส้ถาปนาคณะภราดาเซนต์คาเบรียล  โดยคุณไถง สุวรรณฑตั ซ่ึงเป็นศิษยเ์ก่าโรงเรียนอสัสัมชัญกรุงเทพ ฯ อดีต
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร จงัหวดัธนบุรี และอดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลนครธนบุรี ไดบ้ริจาคท่ีดิน 56  ไร่ 1 งาน  9  
ตารางวา ให้แก่มูลนิธิฯ เพื่อสร้างโรงเรียน   แรกเร่ิมไดด้าํเนินการก่อสร้างอาคารหลงัแรกเป็นเรือนไม ้2 ชั้น ใชเ้ป็น
บา้นพกัคณะภราดา เรียกกนัวา่ "บ้านมงฟอร์ต"  
 

  โรงเรียนไดรั้บอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ   ตามใบอนุญาตท่ี 43/2504  ลงวนัท่ี 15 พฤษภาคม พ.ศ.2504 
ใหเ้ปิดดาํเนินการจดัการเรียนการสอนไดเ้ป็นปีแรก  โดยรับนกัเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-5    และชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี 2-3 (หลกัสูตรเก่า  ม.2  เทียบกบัชั้น ป.6  ตามหลกัสูตร พ.ศ. 2524)   ในปีการศึกษาแรกมี  7 หอ้งเรียน  มีจาํนวน
นกัเรียน   97 คน  แบ่งการเรียนเป็นปีละ  3 ภาคเรียน โดยมี ภราดาอาร์ซีเนียว อานเกล  อนิฟานเต   เป็นอธิการคนแรก 
และภราดามาร์ตนิ   ประทปี โกมลมาศ   เป็นครูใหญ่คนแรก  มีครูทั้งหมด 5 คน  
 

 เม่ือวนัท่ี 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2515 โรงเรียนไดรั้บการรับรองวิทยฐานะเทียบเท่าโรงเรียนรัฐบาล                       
โดยกระทรวงศึกษาธิการ  ในปี พ.ศ. 2516 โรงเรียนไดซ้ื้อท่ีดินดา้นหลงัเพ่ือขยายโรงเรียนเพิ่มอีก 10  ไร่ 9  ตารางวา 
โรงเรียนไดมี้การพฒันาอาคารสถานท่ีเพ่ือรองรับความเจริญของชุมชนมาโดยตลอด และ ในปีการศึกษา 2525 ดาํเนินการ
จดัทาํหลกัสูตรและขออนุญาตจากกรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อสอนถึงระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 6 และไดรั้บ
อนุญาตใหเ้ปิดสอนได ้  ในปีแรกไดเ้ปิดทาํการสอนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 มี  2  แผนการเรียน  คือ   แผนการเรียน
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์   และ แผนการเรียนองักฤษ-คณิตศาสตร์    ปัจจุบนัเปิดการเรียนการสอนในระดบัมธัยมศึกษา
ปีท่ี 4 – 6  จาํนวน 3 แผนการเรียน คือ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  แผนการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาองักฤษ 
และแผนการเรียนสหศิลป์ 

 

ปัจจุบนัโรงเรียนมีเน้ือท่ี 80  ไร่  27  ตารางวา  มีอาคารเรียนท่ีทนัสมยัและอาคารประกอบรวม 17 หลงั 
ห้องเรียนจาํนวน 118 ห้องเรียน   และห้องประกอบการต่าง ๆ อาทิ ศูนยว์ิทยบริการ   ห้องสมุดระดบัประถมศึกษาและ
มธัยมศึกษา  หอ้งคอมพิวเตอร์  ห้องปฏิบติัการวิทยาศาสตร์  ห้องแนะแนว  หอ้งไฟฟ้า  ห้องเรียนสีเขียว   ศูนยด์นตรี 
ศูนยเ์ทคโนโลยีทางการศึกษา  ศูนยอ์าหาร  นอกจากนั้นยงัมีสระว่ายนํ้ าขนาดมาตรฐานโอลิมปิก  สนามกีฬา 8 ช่องวิ่ง 
สนามฟุตบอลขนาดมาตรฐาน  สนามบาสเกตบอล สนามวอลเลยบ์อล  ศูนยกี์ฬาในร่มและกลางแจง้  ห้องจดักิจกรรม  
และแหล่งเรียนรู้ อาทิ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน   สนามเดก็เล่น  สวนสตัว ์สวนสมุนไพร  เรือนเพาะชาํ  ฯลฯ 

 

  ปัจจุบนัโรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี  ดาํเนินการเปิดการเรียนการสอน  2 หลกัสูตรไดแ้ก่ หลกัสูตรสามญั  และ 
หลกัสูตรการจดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาองักฤษ (English Program) ในระดบัชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6   โดยมี ภราดา ดร. ชํานาญ  เหล่ารักผล  ดาํรงตาํแหน่งผูรั้บใบอนุญาต / 
ผูอ้าํนวยการ  
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แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนอสัสัมชัญธนบุรี  ปีการศึกษา 2555-2559    
 

 

ปรัชญา    :   
จุดหมายของชีวติ คอื การรู้จักสัจธรรม ความจริง และการเข้าถงึธรรมเป็นบ่อเกดิแห่งชีวติ 

   หมายถึง การจดัการศึกษาท่ีมุ่งเนน้ใหน้กัเรียนยดึมัน่ในศาสนาท่ีนกัเรียนนบัถือ โดยตั้งมัน่อยูใ่นคุณธรรมและ
จริยธรรม ซ่ึงเป็นส่ิงสาํคญัในการดาํรงชีวิต มีความรับผดิชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสงัคม สามารถอยูใ่นสงัคม
อยา่งมีความสุขทั้งกายและใจ มีความกตญัญูกตเวที เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่ ซ่ือสตัยสุ์จริต เคารพในกฎระเบียบและวินยัของ
โรงเรียน และกฎหมายของประเทศ 
 

คตพิจน์   :    
LABOR OMNIA VINCIT     “ วริิยะ อุตสาหะ นํามาซ่ึงความสําเร็จ ” 

หมายถึง การมุ่งพฒันานกัเรียนทั้งทางดา้นร่างกาย จิตใจ สติ ปัญญา อารมณ์และสงัคม เพื่อใหน้กัเรียนมีความ
ขยนัหมัน่เพียร มีความพยายามท่ีไม่ยอ่ทอ้ต่อความลาํบาก กลา้คิด กลา้ทาํ กลา้พดู กลา้แสดงออกเพือ่สามารถนาํส่ิงต่าง ๆ 
ท่ีไดรั้บไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั และอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข  

 

นโยบายของโรงเรียนอสัสัมชัญธนบุรี 
1. พฒันาเดก็นกัเรียนครบทุกดา้น คือ การพฒันาสติปัญญาร่างกาย ความเป็นผูน้าํมีระเบียบวินยั รักษาความสะอาด

และอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
2. ปลูกฝังความรักต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษตัริย ์ อนัเป็นวิถีชีวิตของคนไทยในระบอบประชาธิปไตยรู้จกั

รักษาศิลปวฒันธรรมและคงไวซ่ึ้งประเพณีต่าง ๆ ท่ีดีงามของชาติ 
3. เนน้ความดีเลิศทางวิชาการการเจนจดัทางภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และจริยศึกษา 
4. เนน้การปฏิบติัและการปลูกฝังค่านิยมของการเคารพในสิทธิต่อกนัและกนั การมีความคิดสร้างสรรคก์ารผนึก

กาํลงัทาํความดีและการร่วมพฒันาชุมชนท่ีตนอาศยัอยู ่
 

อตัลกัษณ์  :          ผูเ้รียนยดึมัน่สจัธรรม  มีวริิยอุตสาหะ  รับผดิชอบต่อสงัคม 
 

เอกลกัษณ์ :   ผูเ้รียนมีความสามารถดา้นสุนทรียภาพ (ศิลปะ ดนตรี กีฬา) 
 

คาํขวญั     :  วินยัดี  กีฬาเด่น  เนน้คุณธรรม  นาํวิชาการ 
 

สีประจําโรงเรียน    :   สีแดง – ขาว 
 สีแดง หมายถึง  ความเสียสละ ความเขม้แขง็ ความอดทน 
 สีขาว หมายถึง  ความบริสุทธ์ิ ความซ่ือสตัย ์ความจริงใจ 
 

ต้นไม้ประจําโรงเรียน   :   ตน้ไทร 
1. เป็นตน้ไมท่ี้ใหค้วามร่มเยน็ พกัพิง กบัส่ิงมีชีวิตทั้งคนและสัตว ์
2. เป็นตน้ไมท่ี้มีชีวิตยนืยาว ถาวร มัน่คง แขง็แกร่ง 
3. เมลด็เป็นอาหารกบัสตัว ์ใหชี้วิตกบัส่ิงมีชีวิต 
4. เขียว สดใส ตลอดทั้งปี 
5. ก่ิง กา้น เหนียว ไม่หกัเปราะง่าย บ่งบอกถึงความมานะ อดทนต่อทุกสภาวะในแต่ละวนัของชีวิต 
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วสัิยทศัน์ 
โรงเรียนอสัสมัชญัธนบุรี  ผูน้าํองคก์รแห่งการเรียนรู้  เชิดชูคุณธรรม จริยธรรม  นาํสู่ประชาคมอาเซียนดว้ย

มาตรฐานคุณภาพสากล 
 

พนัธกจิ 
1.  ผูเ้รียนเป็นผูมี้คุณธรรม จริยธรรม คุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามหลกัสูตรสถานศึกษา 
2.  ผูเ้รียนไดรั้บการพฒันาครบทุกมิติทั้งทางดา้นร่างกาย อารมณ์ สงัคม จิตใจ สติปัญญา เตม็ตามศกัยภาพ  

 สู่ความเป็นสากล  และอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 
3.  บุคลากรมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ และมีทกัษะการใชเ้ทคโนโลย ี
4.  โรงเรียนมีระบบการบริหารจดัการท่ีมีมาตรฐานคุณภาพสากล โดยยดึหลกัธรรมาภิบาล 
5.  โรงเรียนเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ 

 

เป้าหมาย 
1.  ผูเ้รียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ   
2.  ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์  
3.  ผูเ้รียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง รักเรียนรู้ และพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง   
4. ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดอยา่งเป็นระบบ คิดสร้างสรรค ์ตดัสินใจ แกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีสติสมเหตุผล   
5.  ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะท่ีจาํเป็นตามหลกัสูตร   
6.  ผูเ้รียนมีทกัษะในการทาํงาน รักการทาํงาน สามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นไดแ้ละมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต  
7.  ครูปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
8.  ผูบ้ริหารปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล   
9.  คณะกรรมการสถานศึกษาและผูป้กครอง ชุมชนปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพและ 
  เกิดประสิทธิผล   

10. สถานศึกษามีการจดัหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียนอยา่งรอบดา้น 
11. สถานศึกษามีการจดัสภาพแวดลอ้มและการบริการท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนพฒันาเตม็ศกัยภาพ  
12. สถานศึกษามีการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง   
13. สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนบัสนุน  ใหส้ถานศึกษาเป็นสงัคมแห่งการเรียนรู้  
14. การพฒันาสถานศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมายตามวิสยัทศัน ์ปรัชญา และจุดเนน้ท่ีกาํหนดข้ึน  
15. การจดักิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน้ แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพฒันาและส่งเสริมสถานศึกษาใหย้กระดบั

คุณภาพสูงข้ึน 
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     ลงชื่อ......................................................... 

(ภราดา ดร.ชํานาญ  เหลา่รักผล) 
ผู้ อํานวยการโรงเรียนอสัสมัชญัธนบรุี 
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1.3 ข้อมูลนักเรียน 
จาํนวนนักเรียนแต่ละระดบัชั้น แยกตามเพศ และหลกัสูตรท่ีเปิดสอน ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนอสัสัมชญั

ธนบุรี  มีจาํนวนนกัเรียนในหลกัสูตรสามญัจาํนวน 4,830 คน และหลกัสูตร English Program จาํนวน 684 คน รวม
ทั้งส้ิน 5,514  คน ตามตารางต่อไปน้ี 

 
 

ขอ้มูล ณ วนัท่ี 10 มิถุนายน 2555 
งานทะเบียนธุรการ 

 
 
 
 

แสดงจํานวนนักเรียนเฉลีย่แต่ละระดบัช้ัน แยกตามเพศ และหลกัสูตรทีเ่ปิดสอน  

ปีการศึกษา 2555 

ระดบัช้ัน 
สามัญ English Program รวม 

ชาย หญงิ รวม ชาย หญงิ รวม ชาย หญงิ รวม 
ป.1 236 151 387 36 22 58 272 173 445 
ป.2 263 150 413 31 29 60 294 179 473 
ป.3 282 119 401 34 26 60 316 145 461 
ป.4 269 144 413 32 40 72 301 184 485 
ป.5 275 40 315 47 5 52 322 45 367 
ป.6 320 43 363 51 5 56 371 48 419 

รวมระดบัประถม 1,645 647 2,292 231 127 358 1,876 774 2,650 

ม.1 315 89 404 37 21 58 352 110 462 
ม.2 299 78 377 36 22 58 335 100 435 
ม.3 323 83 406 39 17 56 362 100 462 

รวมระดบั ม.ต้น 937 250 1,187 112 60 172 1,049 310 1,359 
ม.4 327 124 451 40 19 59 367 143 510 
ม.5 361 85 446 45 12 57 406 97 503 
ม.6 361 93 454 26 12 38 387 105 492 

รวมระดบั ม.ปลาย 1,049 302 1,351 111 43 154 1,160 345 1,505 

รวมทัง้ส้ิน 3,631 1,199 4,830 454 230 684 4,085 1,429 5,514 
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1.4 ข้อมูลบุคลากร  
 

แสดงจํานวนบุคลากร แยกตามเพศ  ศาสนา และวุฒกิารศึกษา ปีการศึกษา 2555 

ประเภทของบุคลากร 
เพศ ศาสนา ระดบัการศึกษาสูงสุด 

อายุจริง
โดยเฉลีย่ 

อายุงาน
โดยเฉลีย่ ชาย หญงิ รวม พทุธ คริสต์ อืน่ ๆ รวม 

ตํา่กว่า 
ป.ตรี 

ป.ตรี 
 สูงกว่า 
ป.ตรี 

รวม 

ผูอ้าํนวยการ 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 50.00 5.00 
หวัหนา้ฝ่าย 6 2 8 5 3 0 8 0 3 5 8 44.62 15.25 
รองหวัหนา้ฝ่าย 3 3 6 5 1 0 6 0 3 3 6 44.67 20.33 
หวัหนา้งาน 15 19 34 31 3 0 34 0 24 10 34 43.44 16.47 
ครูผูส้อน 72 155 227 193 31 3 227 0 190 37 227 41.25 12.38 
ครูสนบัสนุนการสอน 7 20 23 17 7 2 27 1 22 4 27 43.19 14.26 
รวมครูไทย 104 195 299 248 46 5 299 1 240 58 299 44.52 13.95 

ครูต่างชาติ 46   36 82  0 35  47  82 0  73   9 82 27.01 1.00  
เจา้หนา้ท่ี 20 27 47 43 3 1 47 10 36 1 47 33.00 2.70 
พนกังาน  34 77  111  109 2   0 111  107  4  0 111 43.35 12.68  
รวมต่างชาติ เจ้าหน้าที พนักงาน 100 140 240 152 40 48 240 117 113 10 240 34.45 5.46 

รวมทั้งส้ิน 204 335 539 400 86 53 539 118 353 68 539 39.49 9.71 

                 
 

 

ขอ้มูล ณ 10 มิถุนายน 2555 
ทีม่า :งานบุคคล 

 

1.5   ข้อมูลชุมชน 
1.5.1  สภาพแวดล้อม เศรษฐกจิของชุมชน และผู้ปกครอง   
ผูป้กครองส่วนใหญ่ของโรงเรียนอสัสมัชญัธนบุรีจบการศึกษาระดบัปริญญาตรี     ประกอบอาชีพคา้ขายและ

ธุรกิจส่วนตวัร้อยละ 31.67   รองลงมาเป็นพนกังานบริษทัและรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 27.10   เป็นพอ่บา้น/แม่บา้น ร้อยละ 
9.69  ฐานะทางเศรษฐกิจ / รายได ้  โดยเฉล่ีย ร้อยละ 76.67  มีรายไดเ้ฉล่ียต่อปีสูงกวา่ 300,000 บาท  จาํนวนคนเฉล่ียต่อ
ครอบครัว 4 คน   

นกัเรียนของโรงเรียนอสัสมัชญัธนบุรี ในปีการศึกษา 2555   เป็นนกัเรียนในเขตพื้นท่ีบางแค คิดเป็นร้อยละ  
23.65  นอกเขตพื้นท่ี (กรุงเทพ และปริมณฑล) คิดเป็นร้อยละ 72.08 และต่างจงัหวดัคิดเป็นร้อยละ 4.27 

1.5.2 สภาพสังคม และวฒันธรรมของชุมชน 
ชุมชนและผูป้กครองส่วนใหญ่  นับถือศาสนาพุทธ   คิดเป็นร้อยละ 96.95 และศาสนาคริสต์   ร้อยละ 2.68  

(เป็นคาทอลิกร้อยละ 1.85 และคริสเตียนร้อยละ 0.83)  และศาสนาอ่ืน ๆ  ร้อยละ 0.37 มีกิจกรรมทางศาสนาอย่าง
ต่อเน่ือง  โดยเฉพาะประเพณีพิธีกรรมทางศาสนา ศิลปะ วฒันธรรมทอ้งถ่ิน ท่ีเป็นท่ีรู้จกัโดยทัว่ไป  ท่ีสาํคญัของประเทศ  
ท่ีจดัข้ึน ณ พทุธมณฑล  เช่น  วนัมาฆบูชา  วนัวิสาขบูชา  วนัอาสาฬหบูชา  หรือวนัเขา้พรรษา  เป็นตน้ 
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1.5.3  สภาพทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมธรรมชาต ิ
สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลกัษณะเป็นพื้นท่ีเกษตรกรรมและหมู่บา้นจดัสรร  บริเวณใกลเ้คียงโดยรอบ

โรงเรียนไดแ้ก่ โรงพยาบาลราชพิพฒัน์  (สังกดักรุงเทพมหานคร)  อาชีพหลกัของชุมชนคือเกษตรกร  กิจการพาณิชย ์ 
รวมทั้ งอุตสาหกรรม  เน่ืองจากสภาพพ้ืนดินท่ีอุดมสมบูรณ์  มีคู คลอง หลายสายผ่านทุกพื้นท่ีเอ้ือต่อการเกษตร  
นอกจากนั้นยงัมีแหล่งโรงงานอุตสาหกรรมเป็นศูนยก์ลางการขนส่งสินคา้  จากภาคกลางไปทุกทิศ  เป็นศูนยก์ลางการคา้
ชานเมือง  คือ  ตลาดนดัธนบุรีสนามหลวง 2  มีสถานศึกษาตั้งแต่ระดบัอนุบาลถึงระดบัอุดมศึกษากวา่ 30 แห่ง   

(อา้งถึง http://th.wikipedia.org/wiki/ เขตบางแค) วนัท่ี 29 มีนาคม 2556) 
 

1.5.4  จํานวนประชากรในเขตพืน้ทีบ่ริการ 
จาํนวนประชากรของโรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี  ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนท่ีบางแค  ประกอบดว้ย 4 แขวง ไดแ้ก่ แขวง

บางแค แขวงบางแคเหนือ  แขวงบางไผ่ และแขวงหลกัสอง  มีพื้นท่ี 44,456  ตารางกิโลเมตร  จาํนวนครัวเรือน 77,799 
ครัวเรือน  มีประชากรประมาณ 192,505 คน  โดยมีประชากรท่ีเป็นชาย 90,433  คน  เป็นหญิง  102,072 คน   

(อา้งถึง http://office.bangkok.go.th/bangkhae/ ขอ้มูล ณ เดือนกนัยายน 2555) 
1.6   โครงสร้างหลกัสูตร     

  โรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี จดัสอนตามหลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช  
2551  โรงเรียนไดจ้ดัสดัส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียน ดงัแสดงในตารางต่อไปน้ี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หลกัสูตรประถมศึกษา  มธัยมศึกษาตอนต้น และมธัยมศึกษาตอนปลาย  
 ปีการศึกษา 2555 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

จํานวนช่ัวโมง 

ระดบัประถมศึกษา ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 
1. สาระการเรียนรู้พืน้ฐาน                         
  1.1 ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 120 120 120 80 80 80 
  1.2 คณิตศาสตร์ 200 200 200 160 160 160 120 120 120 80 80 80 

  1.3 วทิยาศาสตร์ 80 80 80 80 80 80 120 120 120 80 80 80 
  1.4 สังคมศึกษา ศาสนา และ  80 80 80 80 80 80 120 120 120 80 80 80 
      วฒันธรรม ประวติัศาสตร์      40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 - 
  1.5 สุขศึกษาและพลศึกษา 80 80 80 80 80 80 80 80 80 40 40 40 

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

  1.7 การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 40 40 40 80 80 80 80 80 80 40 40 40 
  1.8 ภาษาต่างประเทศ 40 40 40 80 80 80 120 120 120 80 80 80 

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

2. สาระเพิม่เตมิ 40 40 40 40 40 40 200 200 200 640 640 640 
3. กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

รวมเวลาเรียนต่อปีการศึกษา (ช่ัวโมง) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1200 1200 1200 1320 1320 

ท่ีมา : งานหลกัสูตรและนิเทศการสอน 
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หมายเหตุ  1 ปี  40 สัปดาห์ 

                           ท่ีมาขอ้มูล : งานหลกัสูตรและนิเทศการสอน 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.7  ข้อมูลด้านงบประมาณและทรัพยากร 

17.1 งบประมาณ  (รับ – จ่าย)  

รายรับ จํานวนเงนิ รายจ่าย จํานวนเงนิ 

ค่าธรรมเนียมการเรียน     14,298,879.00  เงินเดือนบุคลากร 119,580,000.00 

ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ 453,720,355.00 ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการ 39,019,454.00 

    ค่าสาธารณูปโภค 22,680,000.00 

  ทุนการศึกษา 11,810,000.00 

  ค่าใชจ่้ายในการจดัการเรียนการสอน 126,466,280.00 

  ค่าดูแลรักษา และซ่อมบาํรุง 20,710,000.00 

  งบประมาณของฝ่ายต่าง ๆ 127,753,500.00 

รวมรายรับ 468,019,234.00 รวมรายจ่าย 414,876,400.00 

ตารางแสดงสัดส่วนเวลาเรียน  
หลกัสูตรประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย  

ของโรงเรียนอสัสัมชัญธนบุรี  ปีการศึกษา 2555 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จํานวนการเรียนต่อสัปดาห์ (คาบละ 50 นาท)ี 

ระดบัประถมศึกษา ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 
1. สาระการเรียนรู้พืน้ฐาน                         
  1.1 ภาษาไทย 5 5 5 4 4 4 3 3 3 2 2 2 
  1.2 คณิตศาสตร์ 5 5 5 4 4 4 3 3 3 2 2 2 
  1.3 วิทยาศาสตร์ 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 
 1.4 สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 
      ประวติัศาสตร์ 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1  - 
  1.5 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
  1.6 ศิลปะ  2 2   2 2  2   2 2 2 2 1 1 1 
  1.7 การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 2   2 2  2   2 2  2  2   2 1  1  1  
  1.8 ภาษาต่างประเทศ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 
  รวม 8 กลุ่มสาระ 24 24 24 22 22 22  22 22 22 15 15 14 

2. สาระเพิม่เตมิ 1 1 1 1 3 3 3 10 10 10 16 16 
3. กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 10 10 10 10 10 10 10 3 3 3 4 4 

รวมทั้งส้ิน 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 34 
หมายเหตุ  1 ปี  40 สปัดาห์ 
           

ท่ีมา:งานหลกัสูตรและนิเทศการสอน 

ท่ีมา : แผนกการเงิน 
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17.2   ข้อมูลทรัพยากรทีจ่ําเป็น 
รายการ วตัถุประสงค์ จํานวน รวมทั้งส้ิน 

1.เคร่ืองคอมพวิเตอร์   859 เคร่ือง 

 สาํหรับใชใ้นการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ 470  เคร่ือง  

 ประจาํในหอ้งเรียนประถมศึกษาปีท่ี 1-มธัยมศึกษาปีท่ี 6 150  เคร่ือง  

 สาํหรับบริการการพิมพเ์อกสารบุคลากร 30  เคร่ือง  

 เคร่ือง PC สาํหรับผูเ้รียนคน้ควา้ 34  เคร่ือง  

 สาํหรับใชใ้นสาํนกังาน 185  เคร่ือง  

2. โสตทัศนูปกรณ์ - เคร่ืองรับโทรทศัน์ประจาํอาคารประกอบ 64  เคร่ือง  

 - เคร่ืองขยายเสียง 16  ชุด  

 - เคร่ือง Projector 58  เคร่ือง  

 - เคร่ืองฉายทึบแสง 4  เคร่ือง  

 - กระดาน I-Board 53  ชุด  
 

ท่ีมา : ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
 
 

1.8  ข้อมูลด้านอาคารสถานที ่
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1.8.1  ห้องเรียนประกอบและพืน้ทีสํ่าหรับใช้ปฏบิตักิารกจิกรรมเฉพาะ ได้แก่   
 

รายการ ประเภท จํานวน รายการ ประเภท จํานวน 

ห้องปฏบิตักิาร หอ้งวิทยาศาสตร์ 5 หอ้ง พืน้ทีป่ฏบิตัิ
กจิกรรม / 
นันทนาการ 

สนามฟุตบอล 2   สนาม 
หอ้งคอมพิวเตอร์ 8 หอ้ง สนามบาสเกตบอล 2   สนาม 
หอ้งกิจกรรมดนตรี 39 หอ้ง สนามเดก็เล่น 2   สนาม 

หอ้งเซรามิค 1 หอ้ง สนามแบดมินตนั 6   สนาม 
หอ้งศิลปะ 4 หอ้ง สนามเปตอง 1   สนาม 

หอ้งเรียนไฟฟ้า 2 หอ้ง สนามเซปักตระกร้อ 6   สนาม 
หอ้งนาฏศิลป์ 4 หอ้ง สนามวอลเลยบ์อล 3   สนาม 

หอ้งเรียนภาษา (Bell) 12 หอ้ง  สระวา่ยนํ้า 2     สระ 
   สนามแฮนดบ์อล 1   สนาม 

   สนามเทนนิส 2   สนาม 

  ท่ีมา : ฝ่ายอาคารสถานท่ี 
 

 

1.8.2  แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิน่ 
-  แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน  

แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 

สวนสมุนไพร สวนสตัวซ์าฟารีเวิลด ์
สวนกาญจนาภิเษก พระราชวงัสนามจนัทร์ ลานแสดงชา้ง และฟาร์มจระเข ้
สวนพนัธุ์ไมใ้นวรรณคดี ทอ้งฟ้าจาํลอง 
เรือนกลว้ยไมอ้สัสมัชญั สวนสตัวเ์ขาดินวนา พระท่ีนัง่วิมานเมฆ พระท่ีนัง่อนนัตสมาคม 
วงัมจัฉา พิพิธภณัฑหุ่์นข้ีผึ้ง ตลาดนํ้าดาํเนินสะดวก 
สวนสุขภาพ พิพิธภณัฑช์า้งสามเศียร เมืองโบราณ 
หอ้งเรียนสีเขียว พระราชวงับางปะอิน วดัใหญ่ชยัมงคล ศูนยศึ์กษาประวติัศาสตร์พระราชวงั

โบราณ ตลาดนํ้ าอโยธยา 
หอ้งสมุดทวีปัญญา สวนเสือศรีราชา พิพิธภณัฑส์ตัวน์ํ้ า 
กรงสตัวเ์ล้ียง วดัม่วง ตลาดนํ้า 4 ภาค 
 บึงฉวาก ตลาดสามชุก 100 ปี 
 วดัพนญัเชิง วดัไชยวฒันาราม ตลาดนํ้าอโยธยา 
 ดอนหอยหลอด อุทยาน ร.2 ล่องเรือไหวพ้ระ ตลาดนํ้าอมัพวา 
 โรงเรียนชาวนา ถนนเลียบคลองทวีวฒันา กรุงเทพ 
 โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ บางขนุเทียน สมุทรสาครเรียนรู้วิถีชุมชนจาก

ของใช ้ของกิน โดยการทาํผา้มดัยอ้มจากยางไม ้ 
 สวนพทุธมณฑล  นครปฐม 

 

                                                                                                                                                                         ทีม่า : ฝ่ายกจิการนักเรียน/ฝ่ายวิชาการ 
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-ปราชญ์ชาวบ้าน / ภูมิปัญญาท้องถิน่ / ผู้ทรงคุณวุฒ ิ/ องค์กร  ทีม่าให้ความรู้แก่ครูและนักเรียนในปีการศึกษา 2555 
 

ช่ือบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กร หัวข้อ ผู้ทีไ่ด้รับการอบรม 

บริษทั มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ 
(ประเทศไทย) จาํกดั 

ผูค้วบคุมระบบลิฟตข์องอาคาร และการ
ช่วยเหลือผูโ้ดยสารติดคา้งในลิฟต ์

พนกังานฝ่ายอาคารสถานท่ี 

นายดาบตาํรวจสุพล อินทโกสุม เจา้หนา้ท่ี
ตาํรวจจากสถานีตาํรวจนครบาลหลกัสอง 

อบรมพนกังานรักษาความปลอดภยั พนกังาน รปภ.ฝ่ายอาคาร
สถานท่ี และพนกังานบริษทั    
บริษทัโปรลิพลสั สเปเชียล 
การ์ด (ประเทศไทย) จาํกดั 

ผศ.บุญมา  ป้านประดิษฐ ์
หวัหนา้ศูนยป์ฏิบติัการวิศวกรรม
พลงังานและส่ิงแวดลอ้ม  
ม.เกษตรศาสตร์กาํแพงแสน  จ.นครปฐม 

อบรมพนกังานการผลิตและการใชปุ๋้ยหมกั
ชีวภาพ , การผลิตและใชส้มุนไพรเพื่อป้อง 
กนัศตัรูพืช , การผลิตนํ้ามนัไบโอดีเซล และ
การผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลสตัว ์

พนกังานฝ่ายอาคารสถานท่ี 

บริษทั เอส พี วี ไอ จาํกดั อบรมหลกัสูตร “การสร้างส่ือการเรียนการ
สอนดว้ย iBook Author” 

บุคลากรผูส้อนคอมพิวเตอร์
และเจา้หนา้ท่ีศูนยค์อมพิวเตอร์

ธนาคารกรุงเทพ อบรมขอ้มูลการจดัทาํบตัร Smart Student 
Card  และประโยชนท่ี์ไดรั้บจากการใชบ้ตัร 

ครู บุคลากรทางการศึกษา
และเจา้หนา้ท่ีส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 

ศ.ดร.เกรียงศกัด์ิ  เจริญวงศศ์กัด์ิ   การทาํงานเป็นทีม ครู บุคลากรทางการศึกษา
และเจา้หนา้ท่ี 

ดร.ชยัณรงค ์ มณเทียรวิเชียรฉาย โรงเรียนอสัสมัชญัธนบุรีกบัอตัลกัษณ์
การศึกษาคาทอลิกและทิศทางสู่ประชาคม
อาเซียน 

ครู บุคลากรทางการศึกษา
และเจา้หนา้ท่ี 

ภราดาวริิยะ  ฉนัทวโรดม  การวางตวัท่ีเหมาะสมและการใชเ้วลาวา่งให้
เกิดประโยชน ์

ครู บุคลากรทางการศึกษา
และเจา้หนา้ท่ี 

อาจารยธ์นัยวชัร์  ไชยตระกลูชยั กลยทุธ์การสร้างความไดเ้ปรียบเชิงการ
แข่งขนัทางการศึกษา เพื่อรองรับ AEC 

ครู บุคลากรทางการศึกษา
และเจา้หนา้ท่ี 

ดร.บงกช  เศวตามร์ แนวคิดการสร้างเดก็เผชิญวิกฤตโลก ครู บุคลากรทางการศึกษา
และเจา้หนา้ท่ี 

ดร.พิศาล  สร้อยธุหร่ํา มุมมองการศึกษาไทย ครู บุคลากรทางการศึกษา
และเจา้หนา้ท่ี 

น.พ.วิโรจน ์ตระการวิจิตร พลงัแห่งจิตและความคิดสู่ศกัยภาพสูงสุด
ของมนุษย ์

ครู บุคลากรทางการศึกษา
และเจา้หนา้ท่ี 

ภราดาศุภนนัท ์ ขนัธปรีชา อบรมเชิงปฏิบติัการใชง้านระบบ SWISS ครู บุคลากรทางการศึกษา
และเจา้หนา้ท่ี 
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ช่ือบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กร หัวข้อ ผู้ทีไ่ด้รับการอบรม 

เชฟกอสิน  วงษอ์ารี อบรมสาธิตการทาํอาหาร 5 อยา่ง สู่
ประชาคม อาเซียนและผลิตนํ้ายา 

ครูและพนกังาน 

อาจารยเ์สริมพรรณ สุทธิธานี อบรมสมัมนาบุคลากรตาํแหน่งหวัหนา้         
“ ACT BE TOGETHER” การเสริมสร้างการ
ทาํงานร่วมกนั 

คณะผูร่้วมบริหาร 

มาสเตอร์ฐิติวชัร์ เช้ือสาย อบรมหลกัสูตรการตรวจเช็คและกาํจดัไวรัส
เบ้ืองตน้ 

ครู บุคลากรทางการศึกษา
และเจา้หนา้ท่ี 

อาจารยท์องสุข มนัตาทร อบรมสมัมนา “ศิลปะการวางตนของ
คนทาํงาน เพื่อการบริการท่ีมีคุณภาพ” 

ครูและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

ภราดาชุมพล  ดีสุจิต คุณธรรมจริยธรรมบุคลากร "การพฒันาจิต
วิญญาณของครู" 

ครู บุคลากรทางการศึกษา
และเจา้หนา้ท่ี 

อาจารยว์ิชยั  พรเศรษฐถาวร 
อาจารยป์ระสพ มจัฉาชีพ 

อบรมการถ่ายภาพจากนายกสมาคมถ่ายภาพ
กรุงเทพ 

ครูและผูท่ี้สนใจ 

เชฟ ชวลิต  ยิม้ประเสริฐ   อบรมสุขาภิบาลอาหารสาํหรับมืออาชีพ ครูและพนกังาน 

โรงพยาบาลนครธน หลกัสูตรการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้และการ
ช่วยเหลือผูป่้วยฟ้ืนคน้ชีพ CPR 

ครู ผูป้กครอง และชุมชน 

ท่ีมา :ฝ่ายกิจการนกัเรียน/สาํนกัผูอ้าํนวยการ/ธุรการ-การเงิน/อาคารสถานท่ี/วิชาการ/บริหารทัว่ไป 
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1.9   ความสําเร็จและความภาคภูมิใจของโรงเรียน 
ในปีการศึกษา 2555 โรงเรียนมีผลงานท่ีสร้างช่ือเสียง ทั้งในส่วนของ โรงเรียน บุคลากรและนกัเรียนตามตาราง

ต่อไปน้ี   
1.9.1  ผลงานของโรงเรียน  

ตารางแสดง  ผลงานของโรงเรียนในปีการศึกษา 2555 

 

ลาํดบั ผลงาน จากหน่วยงาน 

1 ได้รับรางวลัป้ายทองการรับรองตามโครงการ "ความปลอดภยัด้านอาหาร" 
(Food Safety)   เป็นปีท่ี 3 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์
กระทรวงสาธารณสุข 

2  ได้รับการรับรองให้เป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  โดยผ่านการประเมิน
มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง 

สาํนกัอนามยักรุงเทพมหานคร 
และสาํนกับริหารคณะกรรมการ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
3 ได้รับการรับรองโรงเรียนมาตรฐานระบบการต้านยาเสพตดิ (QAD) 

 รักษาสถานสภาพ ขั้นท่ี 3 
สาํนกังานอาสากาชาด 

สภากาชาดไทย 
4 ได้รับรางวลัโรงเรียนสีเขยีว ในโครงการยกระดบัหอ้งเรียนสีเขียว 

เป็นโรงเรียนสีเขียว 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทย 

5 ได้รับการรับรอง ผ่านการตดิตามประเมินการดาํรงรักษาสภาพสถานศึกษา 
ทีไ่ด้รับรางวลัพระราชทาน   

กระทรวงศึกษาธิการ 

6 รับโล่เกยีรตคุิณ “The Heart of Giving” ซ่ึงคณะผูบ้ริหาร คณะครู 
ผูป้กครองและนกัเรียน ท่ีใหก้ารสนบัสนุนในการร่วมบริจาคเงินใส่กล่อง
บริจาคขนาดเลก็ นาํไปช่วยเหลือเดก็ยากไร้ และดอ้ยโอกาสทาง
การศึกษา  ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 5 

มูลนิธิศุภนิมิต 
แห่งประเทศไทย 

7 
 

ลงนามความร่วมมือ (Memorandam of Understanding-MoU) ร่วมกบั
สถาบนัภายนอกเพ่ือพฒันาดา้นวิชาการ ดา้นดนตรี และกีฬา ดงัน้ี 

 
สถาบนัส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

(สสวท) 
 *ด้านวชิาการ  - จดัตั้งศูนยพ์ฒันาอจัฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และ 

                          คณิตศาสตร์ ระดบัประถมศึกษา   
 * ด้านดนตรี    - โครงการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพนกัเรียน 

                          ท่ีมีความสามารถพิเศษดา้นดนตรี  
คณะดุริยางคศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 *ด้านกฬีาฟุตบอล    
- โครงการส่งเสริมและพฒันานกัเรียนนกักีฬาฟุตบอลโครงการพิเศษ   
- โครงการสร้างเสริมสุขภาพ กีฬา และการออกกาํลงักาย  เพื่อความเป็นเลิศ 

 
สโมสร SCG เมืองทองยไูนเตด็ 
โรงพยาบาลวิชยัเวช อินเตอร์ 

เนชัน่แนล 
 *ด้านกฬีาบาสเกต็บอล  

- โครงการส่งเสริม และพฒันากีฬาบาสเกต็บอลโครงการพิเศษ 
 

สโมสรบาสเกต็บอลไฮเทค 
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ลาํดบั ผลงาน จากหน่วยงาน 

 *ด้านพลงังานทดแทน  
โครงการพฒันาเทคโนโลยพีลงังานทดแทนเกษตร ชลประทาน-อาหารและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

ศนูยป์ฏิบติัการวิศวกรรมพลงังาน 
และส่ิงแวดลอ้ม กาํแพงแสน  
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  

 *ด้านการเรียนการสอนภาษาองักฤษ  
โครงการแลกเปล่ียนครู และนกัเรียน English Program    

Oak Hill School และ 
University of Oregon, USA 

8 รับโล่เกยีรตยิศ จากรัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ โดยเป็น 1ใน 100 
โรงเรียนทัว่ประเทศท่ีเขา้ร่วม โครงการ “โฟร์โมสต์ 10 ล้านกล่อง 10 ล้าน
ใจให้เดก็ไทยด้อยโอกาส” 

บริษทั ฟรีสแลนดค์มัพีน่า จาํกดั 
ร่วมกบักระทรวงศึกษาธิการ 

10 ได้รับการจัดอนัดบั เป็นสถาบนัลูกหนังขาส้ันยอดเยีย่ม  อนัดบั 1   
โดยการรวบรวมผลการแข่งขนัชนะเลิศฟุตบอล ตั้งแต่ปี 2554-2555   

หนงัสือพิมพส์ยามกีฬา 

11 ได้รับรางวลัชนะเลศิ จากการแข่งขนัฟุตบอลตลอดปีการศึกษา 2555  
ประกอบดว้ย 

 

 *ชนะเลศิ การแข่งขนัฟุตบอลเยาวชน รายการ Yamaha Asean  Cup 2012  
U 13 รอบคดัเลือกประเทศไทย    

Yamaha และสมาคมฟุตบอล
แห่งประเทศไทย ในพระบรม

ราชูปถมัภ ์
 

*ชนะเลศิ การแข่งขนัฟุตบอลเยาวชน รายการ Yamaha Asean Cup 2012  
U 13  รอบอาเซียน ณ ประเทศมาเลเซีย 

 *ชนะเลศิ การแข่งขนัฟุตบอลกีฬานกัเรียน ชิงถว้ยผูบ้ญัชาการทหารอากาศ 
   รุ่นอาย ุ18 ปี   

กองการกีฬาทหารอากาศ 

 *ชนะเลศิ การแข่งขนัฟุตบอลรายการกรมพลศึกษาประเภท ก. รุ่นอาย ุ14 ปี   กรมพลศึกษา 
 *ชนะเลศิ การแข่งขนัฟุตบอลรายการกรมพลศึกษาประเภท ก. รุ่นอาย ุ18 ปี   กรมพลศึกษา 
 *ชนะเลศิการแข่งขนัฟุตบอลนกัเรียน 7 คน แชมป์กีฬา 7 สี แชมป์เป้ียนชิพ 

คพั 2012  รุ่นอาย ุ18 ปี 
ทีวีช่อง 7 สี 

 *ชนะเลศิ การแข่งขนัฟุตบอลชิงถว้ยพระราชทานสมเดจ็พระบรมโอรสาธิ
ราชฯสยามกฎุราชกมุาร  มวก. นนทบุรี คพัคร้ังท่ี 20 ประเภทเยาวชน  
รุ่นอาย ุ16 ปี 

สมาคมส่งเสริมกีฬาจงัหวดั
นนทบุรี 

 *ชนะเลศิ การแข่งขนัฟุตบอลรายการมหานครเกมส์ รุ่นอาย ุ 16 ปี กรุงเทพมหานคร 
 *ชนะเลศิการแข่งขนัฟุตบอล กีฬาโรงเรียนธนาคาร รุ่นอาย ุ16 ปี 

 ธนาคารออมสิน รอบชิงชนะเลิศระดบัประเทศ คร้ังท่ี 4   
ธนาคารออมสิน 

 *ชนะเลศิ การแข่งขนัฟุตบอลรายการฟุตบอล มิตรภาพ ไทย - ญ่ีปุ่น U14 กรมพลศึกษา 
 *ชนะเลศิการแข่งขนัฟุตบอลรายการ ฟุตบอลนกัเรียนอายไุม่เกิน 18 ปี ACS 

CUP   
อสัสมัชญัศรีราชา 

 *ชนะเลศิการแข่งขนัฟุตบอลรายการ Assumption cup รุ่น 18 ปี อสัสมัชญั 
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1.9.2   ผลงานของครู 
                  1.9.2.1   ผลงานครูทีไ่ด้รับรางวลัและได้รับการยกย่องจากหน่วยงานภายนอก 

ลาํดบั ช่ือครู รางวลั สถาบนั /องค์กร/หน่วยงาน 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

มาสเตอร์สนัติ  วงศพ์นัธุ์ 
มาสเตอร์พสิษฐ ์ สุมา 
มิสศรัญยา  ผวิเกล้ียง 
มาสเตอร์เจริญ  กรทรวง 
มาสเตอร์สนัติ  ศรีเครือแกว้ 
มิสสุชาดา  ตะกรุดแกว้ 
มิสพรพิมล  ปวงนิยม 

รับพระราชทานเคร่ืองราช 
อิสริยาภรณ์ ชั้นท่ี 4  
 จตุตถดิเรกคุณาภรณ์  (จ.ภ.)   

สาํนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

มิสธญัยธรณ์ มณีเจริญโชติวตั 
มิสเกศรินทร์  จนัทรสนิท 
มิสพนูศรี  เหลืองศุภชยักลุ 
มาสเตอร์ณฏัฐวฒิุ  ทองคาํ 
มิสเก้ือกลู  บริรักษ ์
มาสเตอร์ยทุธพงษ ์วงศเ์มืองสรรค ์
มาสเตอร์ปลวชัร  รอดดารา 
มาสเตอร์เวชไชยยนัต ์จตุัรัส 
มิสมสัยา  แสนสม 

รับพระราชทานเคร่ืองราช 
อิสริยาภรณ์ ชั้นท่ี 5   
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ (บ.ภ.) 
 

สาํนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

17 มิสนิภาพรรณ  ระดมกิจ ไดรั้บรางวลัครูดีเด่น ประเภท
ครูผูส้อนระดบัชั้น ม.4-ป.6  

สมาพนัธ์สมาคมผูป้กครองและครู 
โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียล

แห่งประเทศไทย 

18 มาสเตอร์สาธิต  วิโรจนะ ไดรั้บรางวลัครูดีเด่น ประเภท
บุคลากรทางการศึกษา 

19 มาสเตอร์เศกศกัด์ิ  นิติวฒันานนท ์ ไดรั้บรางวลัชมเชย ประเภท 
ผูร่้วมบริหาร 

20 
 

มิสนงนุช  เอกตระกลู ไดรั้บรางวลัชมเชย ประเภท 
ครูผูส้อนระดบัชั้น ป.4-ป.6 

21 
 

มิสร่ินจิต  ใจมัน่ -บุคคลดีเด่นส่งเสริมมาตรฐาน
ระบบการตา้นยาเสพติด 
(QAD) ระดบัผูบ้ริหาร 
-คณะกรรมการตรวจติดตาม
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
มูลนิธิคณะเซนตค์าเบียลแห่ง
ประเทศไทย 

-สาํนกังานอาสากาชาด สภากาชาดไทย 
 
 
-โรงเรียนเซนตค์าเบียล 
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ลาํดบั ช่ือครู รางวลั สถาบนั /องค์กร/หน่วยงาน 

22 
 

มิสนฤมล  นอ้ยอ่ิม 
 

-บุคคลดีเด่นส่งเสริมมาตรฐาน
ระบบการตา้นยาเสพติด 
(QAD) ระดบัผูบ้ริหาร 
-จดักิจกรรมแรลล่ีการกศุล 
-คณะกรรมการตรวจติดตาม
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
มูลนิธิคณะเซนตค์าเบียลแห่ง
ประเทศไทย 

-สาํนกังานอาสากาชาด สภากาชาดไทย 
 
 
-โรงเรียนอสัสมัชญัแผนกประถม 
-โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลยั/ 
 โรงเรียนอสัสมัชญัพาณิชยการ/ 
 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลยัแผนกประถม 

23 
24 
25 
26 

มิสบุญสืบ  แสงทอง 
มิสรัตติญา  ลีละวฒันพนัธ์ 
มาสเตอร์ศกัด์ิสิริ  ดาํดี 
มาสเตอร์วนัชาติ  บาํรุงภกัดี 

บุคคลดีเด่นส่งเสริมมาตรฐาน
ระบบการตา้นยาเสพติด 
(QAD) ระดบัครูแกนนาํ 

สาํนกังานอาสากาชาด 
สภากาชาดไทย 

27 มาสเตอร์จิรพนัธุ์ เหลืองประสิทธ์ิ 
มาสเตอร์ศุภกร ศรีอยทุธ์ 

ผูป้ระสานงานนกัศึกษาวิชา
ทหารดีเด่น ประจาํปีการศึกษา 
2555 

หน่วยบญัชาการรักษาดินแดน 

28 มิสสุภาพร ตะกรุดแกว้ - ไดรั้บโล่ประกาศเกียรติคุณ 
   “ครูคุณธรรมสตรีไทย”  
 
 
- รางวลัชมเชยประกวดลายมือ   

- โครงการคุณธรรม ดร.เทียม โชควฒันา 
ร่วมกบัคณะกรรมการนกัธุรกิจสตรีไทย
หอการคา้ไทยสมาคมสมาพนัธ์สตรีเพ่ือ 
สตรีและสมาคมรักแม่   
- สาํนกังานส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

29 มาสเตอร์เนติ  สูนยะไกร ไดรั้บรางวลัผูฝึ้กสอนยอดเยีย่ม
รุ่นอาย ุ14 ปี (กีฬาฟุตบอล) 

กรมพลศึกษา 

30 มาสเตอร์ธร  สอระภูมิ -ไดรั้บรางวลัผูฝึ้กสอนยอดเยีย่ม 
รุ่นอาย ุ18 ปี (กีฬาฟุตบอล)  
- ผูฝึ้กสอนยอดเยีย่มรายการ
แชมป์กีฬา 7 สี แชมเป้ียนคพั 
2012 

กรมพลศึกษา  
 

สถานทีโทรทศันสี์กองทพับกช่อง 7  

31 
32 

มิสทิพวรรณ วงศเ์วียน 
มาสเตอร์ผดุงศกัด์ิ แสงสวงค ์
 

วิทยากรอบรมหลกัสูตร  
“การสร้างส่ือการเรียนการสอน
ดว้ยโปรแกรม Adobe 
Captivate 5.0” 

บุคลากรทางการศึกษาในชุมชน 

33 มาสเตอร์วลัลภ  นกพึ่งพุม่ -วิทยากรอบรมวิธีการเล่นสแตก็ 
-กรรมการจดัการแข่งขนัฟุตบอล
อาย ุ12 ปี SGS คร้ังท่ี 3 

-โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลยั แผนกมธัยม 
-บา้นนกัศึกษาคณะเซนตค์าเบรียล  
อ.สามพราน จ.นครปฐม 
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ลาํดบั ช่ือครู รางวลั สถาบนั /องค์กร/หน่วยงาน 

34 มิสสุชาดา  สนองอุทยั วิทยากรอบรมเชิงปฏิบติัการให้
ความรู้โครงการ Asian Studies 
Outreach Program (ASOP) 
Visiting Teacher, Vermont, 
USA 

มูลนิธิคณะเซนตค์าเบียล 
แห่งประเทศไทย 

35 มาสเตอร์จรัญ นอ้ยอ่ิม 
 

- คณะกรรมการตรวจติดตาม
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
มูลนิธิคณะเซนตค์าเบียลแห่ง
ประเทศไทย 
- จดักิจกรรมแรลล่ี 

-โรงเรียนเซนตห์ลุยส์ฉะเชิงเทรา 
 
 
 
-โรงเรียนอสัสมัชญัแผนกประถม 

36 มิสพรพิมล   ปวงนิยม 
 

- คณะกรรมการตรวจติดตาม
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
มูลนิธิคณะเซนตค์าเบียลแห่ง
ประเทศไทย 
 

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลยัแผนกมธัยม 
 

37 มิสอจัฉรา    จนัหา 
 

- คณะกรรมการตรวจติดตาม
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
มูลนิธิคณะเซนตค์าเบียลแห่ง
ประเทศไทย 

-โรงเรียนอสัสมัชญัแผนกมธัยม 

38 
39 

มาสเตอร์จุลพงษ ์กล่ินหอม 
มิสวิไล ศรีประภาสุขสนัติ 

จดักิจกรรมแรลล่ี โรงเรียนอสัสมัชญัแผนกประถม 

40 มาสเตอร์ยทุธพงษ ์ วงศเ์มืองสรรค ์ -คณะกรรมการตรวจติดตาม
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
มูลนิธิคณะเซนตค์าเบียลแห่ง
ประเทศไทย 

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลยัแผนกมธัยม
  

41 มิสวชัรีย ์  ศรีวชิยัรัตน ์ อบรมการจดรายงานการประชุม บุคลากรภายในและชุมชนโดยรอบ 
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1.9.2.2  ผลงานครูทีป่ฏบิตัิหน้าทีเ่ป็นวทิยากรภายใน 
 

ลาํดบั ช่ือ รายการเป็นวทิยาการ สถาบนั/องค์กร/หน่วยงาน 

1 มาสเตอร์วนัชยั   จิรคุปการ อบรมหลกัสูตร “การสร้างวิดีโอดว้ยโปรแกรม 
iMovie เบ้ืองตน้” 

บุคลากร 
โรงเรียนอสัสมัชญัธนบุรี 

2 
 

มาสเตอร์ฐิติวชัร์  เช้ือสาย 
 

1. อบรมหลกัสูตร “การตรวจเช็คและกาํจดัไวรัส
เบ้ืองตน้” 
2. อบรมหลกัสูตร “การดาวนโ์หลดไฟลจ์าก 
Youtube  และ การแปลงไฟลด์ว้ยโปรแกรม 
Format Factory” 

บุคลากร 
โรงเรียนอสัสมัชญูัธนบุรี 

 
 

3 มาสเตอร์ปิยะชาติ  นพคุณวิจยั 
 

1. อบรม การตรวจเช็คและกาํจดัไวรัสเบ้ืองตน้ 
2. อบรมการใช ้Tablet เบ้ืองตน้ สาํหรับบุคลากร
ระดบั ป.1 
3. อบรมหลกัสูตร  การดาวนโ์หลดไฟลจ์าก 
Youtube  และ การแปลงไฟลด์ว้ย โปรแกรม 
Format Factory 

บุคลากร 
โรงเรียนอสัสมัชญัธนบุรี 

  

4 มิสทิพวรรณ วงศเ์วียน 1.อบรมหลกัสูตร “การใชง้าน Tablet เบ้ืองตน้ 
แก่คุณครูประจาํชั้น ป.1 และบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง” 
2. อบรมหลกัสูตร “การใชโ้ปรแกรม Photoshop 
CS5 เบ้ืองตน้” 

บุคลากรโรงเรียนอสัสมัชญั
ธนบุรี 
 
 

5 มาสเตอร์เจริญ   กรทรวง อบรมโปรแกรม Joomla โรงเรียนอสัสมัชญัธนบุรี 
 

ทีม่า : งานบุคคล 
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1.9.3   ผลงานนักเรียน 
ตารางแสดงผลงานนักเรียนในด้านต่าง ๆ  ในปีการศึกษา 2555 

ช่ือ-นามสกลุ ระดบัผลงาน ผลการแข่งขนัทางวชิาการ 
ด.ช.กรัณยช์ยั    ยศยิง่ธรรมกลุ (20480 ป.6/4) 
ด.ช. คุณชัญ ์   ปึงเศรษฐกลู (20546 ป.6/8) 
ด.ช.ฌาณชยตุม ์   อมรวฒิุ (20455 ป.6/4) 
ด.ช.ณฐัภทัร    บาํรุงชูเกียรติ (20453 ป.6/2) 
ด.ช.ดนิษฐ ์   นิวฒันนนัท ์(20491 ป.6/1) 
ด.ช.ธนกฤต    บรรณกลุพิพฒัน ์(20440 ป.6/6) 
ด.ช.ธีรภทัร์    มงคลสุขวฒัน ์(20634 ป.6/3) 
ด.ช.ปุรภทัร    รัตนตรัยภพ (20416 ป.6/8) 
ด.ช.ปุริม    ตรีรัตนชาติ (20442 ป.6/8) 
ด.ช.ภูมิพฒัน ์   วงศถิ์รทรัพย ์(20483 ป.6/1) 
ด.ช.รวีโรจน ์   โอพรสวสัด์ิ (20429 ป.6/8) 
ด.ช.ศมพ ู   อสัสเมทางกรู (24404 ป.6/8) 
ด.ช.ศุภกฤต    ปัญญาดี (20636 ป.6/1) 
ด.ช.หสัวรรษ    ลีมเจริญ (22456 ป.6/B) 
ด.ช.อคัรวินท ์   รัชตะสาคร (20730 ป.6/B) 

ประเทศ สอบ O-NET ได้ 100 คะแนนเตม็  
ในวิชาภาษาองักฤษ ระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6  

ด.ช.กฤติน    จนัทร์เท่ียง (20630 ป.6/7) 
ด.ช.ณฐัพล    วงษว์ิริยานุกฤต (22548 ป.6/3) 
ด.ช.ปัญญพฒัน์    ล่ิววฒันากรณ์ (20638 ป.6/2) 

ประเทศ สอบ O-NET ได้ 100 คะแนนเตม็  
ในวิชาคณิตศาสตร์ ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6   

ด.ช.พิชญไชย    เลิศกลุทานนท ์(18788 ม.3/4) ประเทศ สอบ O-NET ได้ 100 คะแนนเตม็  
ในวิชาภาษาองักฤษ ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 3   

น.ส.กฤตยา ตนัติวฒันวรกลุ (23310 ม.4B) ทัว่ไป ชนะเลศิ  การเขียนเรียงความภาษาองักฤษ  ESSAY WRITING 

COMPETITION 2013 จดัโดย บริษทั CETA Worldwide 
Education ไดรั้บทุนการศึกษา ณ โรงเรียน All Saints 
Anglican School  ประเทศออสเตรเลีย  3  สัปดาห์ 

นายอภิราช แซ่เตียว (16995 ม.6/9ป 
น.ส.นนทฐ์ณชัช ์พิริยะวงศไ์พบูลย ์(23387 ม.6/5) 
นายจตุพร องคว์งศส์กลุ (23297 ม.6/5) 
นายบุลลิส วาสนาพิตรานนท ์(20771 ม.6/5) 
น.ส.พรวลยั พรจิรัฐติกาล (23207 ม.6/5) 
นายเอกพิพฒัน ์สมัฤทธ์ิพิพฒัน ์(17174 ม.6/8) 
น.ส.กลุทรัพย ์วอิูนทรานนท ์(23374 ม.6/7) 
นายพนัตา แกว้ภกัดี (16991 ม.6/8) 

ทัว่ไป ได้รับการศึกษาการศึกษา  “ทุนเฉลิมพระเกียรติ 80 
พรรษามหาราชินี”  จากมหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
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ช่ือ-นามสกลุ ระดบัผลงาน ผลการแข่งขนัทางวชิาการ 

ด.ช.ภูรินทร์  อารียส์วา่งกิจ  (18822 ม.3/4) ทัว่ไป 
 

มูลนิธิฯ 

 ชนะเลศิ  การแข่งขนัตอบปัญหา  กิจกรรมหอ้งเรียนสี
เขียว กลุ่มธนบุรี  คร้ังท่ี 9 
สอบได้คะแนนเป็นลาํดบัที ่1 ของมูลนิธิคณะเซนต์
คาเบรียลแห่งประเทศไทย ในการสอบโครงการสอบ
วดัคุณภาพนกัเรียนในเครือมูลนิธิฯ (FSG ) ประจาํปี
การศึกษา 2555 

ด.ช.ปุณณวิช  ธุวจิตต ์(22654 ป.3B)     
 

มูลนิธิฯ 
 
 
 

ประเทศ 

สอบได้คะแนนเป็นลาํดบัที ่1 ของมูลนิธิคณะเซนต์
คาเบรียลแห่งประเทศไทย ในการสอบโครงการสอบ
วดัคุณภาพนกัเรียนในเครือมูลนิธิฯ (FSG ) ประจาํปี
การศึกษา 2555 
อนัดบั 1 ของประเทศ ในการสอบ  PRE-ประถมศึกษา 
วิชาภาษาองักฤษ ป.3  โครงการทดสอบความสามารถ
ทางวิชาการสอบ PRE-GIFTED & EP'55  จดัโดย 
ชมรมบณัฑิตแนะแนว 

ด.ช.พฐัธนนท ์ พฒันาการวิจิตร (22710 ป.3/2) เขต อนัดบั 1 ของเขตบางแค   ประเภทคะแนนรวม (4วิชา
แรก) ของระดบัชั้น ป.3 โครงการทดสอบความสามารถ
ทางวิชาการสอบ PRE-GIFTED & EP'55 จดัโดย ชมรม
บณัฑิตแนะแนว 

ด.ช. บุรชยั  หงส์ประภศัร (21134 ป.5/1) เขต อนัดบั 1 ของเขตบางแค ทาํคะแนนประเภทคะแนน
รวม (4วิชาแรก) ของระดบัชั้น ป.5  โครงการทดสอบ
ความสามารถทางวิชาการสอบ PRE-GIFTED & 
EP'55  จดัโดย ชมรมบณัฑิตแนะแนว 

ด.ช.ปกรณ์สิทธ์ิ  สิทธิเวชไทย (22769 ป.3/2) เขต คะแนนเป็นอนัดบัที ่1 ของเขตบางแค ในวิชา
ภาษาองักฤษ โครงการทดสอบความสามารถทาง
วิชาการสอบ PRE-GIFTED & EP'55 จดัโดยชมรม
บณัฑิตแนะแนว 

ด.ญ.ณชัชา ศรีทุมมา (23053 ป.3/5) 
 

จงัหวดั เหรียญทอง การแข่งขนัทกัษะทางวิชาการโรงเรียน
เอกชนใน กทม. ปี 2555 

นายอรรคพล นภาลกัษณ์ (20147 ม.6/1) ประเทศ ได้รับทุนการศึกษา ระดบัปริญญาตรี - ปริญญาเอก     
รุ่นท่ี 5 ของกระทรวงศึกษาธิการ จากหาวิทยาลยั
ธรรมศาสตร์ เอกเคมีโครงการพฒันากาํลงัคนดา้น
วิทยาศาสตร์ ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย  
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ช่ือ-นามสกลุ ระดบัผลงาน ผลการแข่งขนัทางวชิาการ 
ด.ช.สรรเพช็ญ ์  ลีระวีเกียรติ (20861 ป.6/7) 
ด.ช.ณฐัพงษ ์  ปรัชญาทอง (23185 ป.6/4) 
ด.ญ.อริสรา ตั้งสถิตคุณ (24670 ป.6/7) 
ด.ญ.จิดาภา    เกียรติสุธี (23178 ป.6/7) 

เขต ชนะเลศิ  การแข่งขนัทกัษะวชิาการบรูณาการสู่ประชาคม
อาเซียน การประกวดมารยาทงามอยา่งไทย ระดบั
ประถมศึกษา จดัโดยฝ่ายการศึกษา อคัรสงัฆมณฑล 
กรุงเทพฯ เขต 1 

ด.ญ.พิชญา  วชัโรดมประเสริฐ (24097 ป.2B) ทัว่ไป ชนะเลศิ การประกวดคลิปวีดีโอ "อาชีพสุดเจ๋งท่ีนอ้ง
ใฝ่ฝัน"  ไดรั้บรางวลัทุนการศึกษาซมัเมอร์คอร์ส ณ 
ประเทศสิงคโปร์ จากบริษทั เจน้ท ์โกลบอล เอด็ดูเทน 
เมนท ์เน็ทเวิร์ค จาํกดั 

ด.ช.พิชญไชย  เลิศกลุทานนท ์(18788 ม.3/4) 
 

ทัว่ไป 
 

ทัว่ไป 

 ชนะเลศิ  การแข่งขนัคณิตคิดเร็วและภาษาองักฤษชิง
แชมป์ประเทศไทย คร้ังท่ี 13   
 ชนะเลศิ จากการแข่งขนัตอบปัญหา กิจกรรม
หอ้งเรียนสีเขียว กลุ่มธนบุรี คร้ังท่ี 9 

ด.ญ.ศกนิุชญ ์ เอ่ียมจรัส (22719 ป.3/2) ประเทศ เหรียญทอง การแข่งขนัทกัษะทางวิชาการโรงเรียน
เอกชนใน ก.ท.ม. ปี 2555 

ด.ช.ณฐัวฒิุ   อรรควฒัน ์(22917 ป.3/8) ประเทศ 
 

เหรียญทอง การแข่งขนัทกัษะทางวิชาการโรงเรียน
เอกชนใน ก.ท.ม. ปี 2555 

ด.ช.ณฐัพนธ์  หว ู(21172 ป.5/2) เขต รางวลัเหรียญทอง การแข่งขนัทกัษะวิชาการโรงเรียน
เอกชนในกรุงเทพมหานคร ประจาํปี  2555 คิดเร็ว   
( ประเภทบุคคล) ระดบัประถมศึกษาตอนปลาย 

ด.ช.จิรัฐ์ิ  สิโรตมรัตน ์(18935 ม.3/6) เขต รางวลัเหรียญทอง การแข่งขนัทกัษะวิชาการโรงเรียน
เอกชนในกรุงเทพมหานคร ประจาํปี  2555 คิดเร็ว  
 (ประเภทบุคคล) ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 

ด.ช. ฐิติวฒัน ์     ศกัดาสุคนธ์ (23319 ม.3/3) ประเทศ รางวลัเหรียญเงนิ การแข่งขนัในรายการสอบแข่งขนั 
ทางวิชาการ นานาชาติ ประจาํปี 2556 (รอบประเทศ) 
ของสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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ช่ือ-นามสกลุ ระดบัผลงาน ผลการแข่งขนัด้านศิลปะ ดนตรี กฬีา 
ด.ญ.ศกนิุชญ ์ เอ่ียมจรัส (22719 ป.3/2) 
  

ประเทศ 
 
 
 

โลก 

 รางวลัเหรียญเงนิ  การประกวดผลงานศิลปกรรม
เดก็และเยาวชนแห่งชาติคร้ังท่ี 7  และผลงานไดจ้ดั
แสดง ณ พิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติ หอศิลป์ 
 รางวลัที ่3  การประกวดวาดภาพ ในงานการ
ประกวดศิลปะระดบัโลก รายการ One Health 
World   Art Contest 

นายพิรกร  นุดล (18113 ม.4/1) 
นายนุติพงศ ์ พฤกษศิ์ริ (21488 ม.4/2) 
นายชุจิพงศ ์  พนูผล (18177 ม.4/7) 
นายอภินทัธ์ิ   จิรวฒันาพนัธ์ (21475 ม.5/1) 
นายเอกศกัด์ิ  พนัธุ์เรืองสกาว (17739 ม.5A)  
นายอภิสิทธ์ิ   วิจิตรโสภณ (21370 ม.5B) 
นายชนชั   ปาริยะรังสี (20809 ม.6/3) 
นายวีรพล   สารวานิชพิทกัษ ์(19193 ม.6/6) 
นายพนัตา   แกว้ภกัดี (16991 ม.6/8) 
นายจิรพฒัน ์เหลืองสุรีย ์(18944 ม.3/3) 

ทัว่ไป 
 

ทัว่ไป 
 

 
ทัว่ไป 

 

ชนะเลศิ การประกวดภาพยนตร์สั้น กิจกรรม
หอ้งเรียนสีเขียว กลุ่มธนบุรี คร้ังท่ี 9 
รางวลัการตดัต่อยอดเยีย่ม  การประกวดจดัทาํวีดีโอ
ข่าว  รายการ Panasonic Kid Witness News 2012  
(นกัเรียนชมรม ACT Media) 
รางวลัชมเชย  การประกวดรายการ กบ like ไทย
แลนด ์ รายการกบนอกกะลา ปี 2555 

ด.ช.ธนาพล  ศรีสจัจาวาที  (24455 ป.5/5)  ประเทศ รางวลั YAMAHA GOLDEN PRIZE ในการ
แข่งขนั Yamaha Thailand Music Festival 2013 
ประเภท ELECTONE ENSEMBLE รุ่นเลก็ จาก
โรงเรียนดนตรีสยามกลการ สถาบนัดนตรียามาฮ่า 

ด.ช.ธนธชั   ศรีอรัญญากลุ (20464 ป.6/4) ประเทศ รางวลัเหรียญเงนิ ประเภทเคร่ืองดนตรีไวโอลิน  
รายการเซ็ทเทรดเยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย 
คร้ังท่ี 15 

ด.ช.วิฑูรย ์  เนียมนาค (20996 ม.3/8) ประเทศ 
 
 

ประเทศ 
 

รางวลัเหรียญทอง  การแข่งขนัรายการ
ศิลปหตัถกรรมระดบัชาติ คร้ังท่ี 62 ประเภทขิม 
ระดบัมธัยมศึกษา   
รางวลัเหรียญทอง ประเภทขิม การประกวดบรรเลง
ดนตรีไทยในงานศิลปหตัถกรรมระดบัชาติ   

ด.ญ.วิมพว์ิภา เช่ือมวราศาสตร์ 22770 ป.3/2) 
 

ประเทศ 
 

อนัดบั 2  ประเภทขิมการประกวดบรรเลงดนตรี
ไทยในงานศิลปหตัถกรรมระดบัชาติ  

ด.ช.ภูมิชนก   ระดมกิจ (22649 ป.3B) ประเทศ  เหรียญทอง   ประเภท ระนาดเอก  ระดบั
ประถมศึกษาจากการประกวดบรรเลงดนตรีไทย 
ในงานหตัถกรรมระดบัชาติ   คร้ังท่ี 62 
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ช่ือ-นามสกลุ ระดบัผลงาน ผลการแข่งขนัด้านศิลปะ ดนตรี กฬีา 

ด.ญ.ศศิรา    ลาภบุญเลิศ (24073 ป.5B) ประเทศ เหรียญทองประเภทจะเข้  การแข่งขนัรายการ
ศิลปหตัถกรรมระดบัชาติ คร้ังท่ี 62 ประเภทจะเข ้
ระดบัประถมศึกษา   

ด.ญ.ชนนิกานต ์ พนัธกานกลุ (24510 ป.5/6) ประเทศ เหรียญเงนิประเภทซอด้วง  การประกวดบรรเลง
ดนตรีไทยในงานหตัถกรรมระดบัชาติ  คร้ังท่ี 62 

ด.ญ.ณฎัฐพร   ฮึงวฒันากลุ (24084 ป.5/6) ประเทศ เหรียญเงนิประเภทซออู้  การประกวดบรรเลง
ดนตรีไทยในงานหตัถกรรมระดบัชาติ คร้ังท่ี 62 

ด.ช.ภูมินทร์ บุญประภากร (19249 ม.2/6) ประเทศ รางวลัเกยีรตนิิยมอนัดบั 1  จากการสอบวิชาทฤษฎี
ดนตรี จากศูนยส์อบเทียบดนตรีแห่งประเทศไทย 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

นางสาวรัชนก  อินทนนท ์(23379 ม.6/7) ประเทศ 
 
 

 
ประเทศ 

 
 
 

 
โลก 

 

นักกฬีาแบดมินตนัมืออนัดบั 10 ของโลก ได้รับ
รางวลัรองแชมป์ ในการแข่งขนัแบดมินตนั ระดบั
ซูเปอร์ซีรีส พรีเมียร์ รายการ ไชน่า โอเพน่ 2012    
ณ นครเซียงไฮ ้ประเทศจีน  
ได้รับการคดัเลอืกจากสมาคมแบดมินตนัแห่ง
ประเทศไทย เป็นนักกฬีา โครงการพฒันากีฬา
จงัหวดั Sports Hero สงักดัสมาคมกีฬา
กรุงเทพมหานคร  ประจาํปีงบประมาณ 2556 
ประเภทกีฬาแบดมินตนั 
นักกฬีาแบดมินตนัตวัแทนประเทศไทย แข่งขนักฬีา
โอลมิปิค 2012 ณ กรุงลอนดอน ประเทศองักฤษ  

น.ส.เมธาณี  พฒันพิฑูรย ์(23370 ม.6/7) ประเทศ 
 

 
ประเทศ 

 
ประเทศ 

 
 
 

ประเทศ 

ชนะเลศิประเภทหญิงคู่ รุ่นอายไุม่เกิน 18 ปี  
การแข่งขนัแบดมินตนัรายการ SCG Junior Badminton 

Championship ชิงชนะเลิศประเทศไทย ประจาํปี 2555 

ชนะเลศิ  การแข่งขนัจุฬาฯ - แพรอทสปอร์ต 
แบดมินตนั โอเพน่ 2555  
ชนะเลศิ ประเภทหญิงคู่  รุ่นอายตุ ํ่ากวา่ 19 ปี จาก
การแข่งขนัแบดมินตนั ระดบันานาชาติรายการ Li-
Ning Singapore Youth International Series 2012 ณ 
ประเทศสิงคโปร์ 
ได้รับการคดัเลอืกจากสมาคมแบดมินตนัแห่ง
ประเทศไทย เป็นนักกฬีา โครงการพฒันากีฬา
จงัหวดั Sports Heroสงักดัสมาคมกีฬา
กรุงเทพมหานคร  ประจาํปีงบประมาณ 2556   
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ช่ือ-นามสกลุ ระดบัผลงาน ผลการแข่งขนัด้านศิลปะ ดนตรี กฬีา 

น.ส.ณชัชา แสงโชติ (24107 ม.5/7) ประเทศ 
 

ประเทศ 
 
 

 
ประเทศ 

 
 

 
ประเทศ 

ชนะเลศิ  การแข่งขนัจุฬา-แพรอทสปอร์ต 
แบดมินตนั โอเพน่ 2555 
ชนะเลศิ ประเภทหญงิเดีย่ว  - ประเภทหญงิคู่  และ
รางวลันักกฬีายอดเยีย่ม รุ่นอายไุม่เกิน 16 ปี  
การแข่งขนักีฬารายการ “ กีฬานกัเรียนชิงถว้ย
บญัชาการทหารอากาศ คร้ังท่ี 41 ประจาํปี  2555”   
ชนะเลศิ ประเภทหญิงเด่ียว รุ่นอายตุ ํ่ากวา่ 17 ปี   
การแข่งขนัแบดมินตนั ระดบันานาชาติรายการ Li-
Ning Singapore Youth  International Series 2012 ณ 
ประเทศสิงคโปร์ 
ได้รับการคดัเลอืกจากสมาคมแบดมินตนัแห่ง
ประเทศไทย เป็นนักกฬีา โครงการพฒันากีฬา
จงัหวดั Sports Hero สงักดัสมาคมกีฬา
กรุงเทพมหานคร  ประจาํปีงบประมาณ 2556 
ประเภทกีฬาแบดมินตนั  

น.ส.ฤทยัชนก ไลส้วน(23333 ม.3/2) ประเทศ 
 
 
 

ประเทศ 
 

ประเทศ 
 

 
ประเทศ 

 
 
 

ประเทศ 

ชนะเลศิ ประเภทหญิงคู่ รุ่นอายไุม่เกิน 14 ปี  
จากการแข่งขนัแบดมินตนั รายการ SCG Junior 
Badminton  Championship ชิงชนะเลิศประเทศไทย  
ประจาํปี  2555 
ชนะเลศิ  การแข่งขนัจุฬา – แพรสปอร์ต 
แบดมินตนั 2555  
ชนะเลศิ ประเภทหญิงคู่ รุ่นอายไุม่เกิน 14 ปี จากการ
แข่งขนักีฬาแบดมินตนัรายการ “กีฬานกัเรียนชิงถว้ย
บญัชาการทหารอากาศ คร้ังท่ี 41 ประจาํปี 2555”  
ชนะเลศิ ประเภทหญิงคู่ รุ่นอายตุ ํ่ากวา่ 15 ปี จาก
การแข่งขนัแบดมินตนั ระดบันานาชาติรายการ Li-
Ning Singapore Youth International Series 2012 ณ 
ประเทศสิงคโปร์ 
ได้รับการคดัเลอืกจากสมาคมแบดมินตนัแห่ง
ประเทศไทย เป็นนักกฬีา โครงการพฒันากีฬา
จงัหวดั Sports Heroสงักดัสมาคมกีฬา
กรุงเทพมหานคร  ประจาํปีงบประมาณ 2556 
ประเภทกีฬาแบดมินตนั 
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นายณฐัปพนต ์กิจไพบูลย ์(24459 ม.6/7) ประเทศ ได้รับการคดัเลอืกจากสมาคมแบดมินตนัแห่ง
ประเทศไทย เป็นนักกฬีา โครงการพฒันากีฬา
จงัหวดั Sports Heroสงักดัสมาคมกีฬากรุงเทพฯ  
ประจาํปีงบประมาณ 2556 ประเภทกีฬาแบดมินตนั 

น.ส.สุรียพ์ร ชยัทองวงศว์ฒันา  (23365 ม.6A) ประเทศ ชนะเลศิ การแข่งขนัจุฬา - แพอทสปร์ต แบดมินตนั 
โอเพน่ 2555 

นายสิริวฒิุ  กิจการเดชวฒิุ (23093 ม.6/8) ประเทศ ชนะเลศิ ประเภททีมชาย  การแข่งขนัแบดมินตนั
รายการกีฬาเยาวชนแห่งชาติ คร้ังท่ี 28 “ ภูเกต็เกมส์ 
” ชิงชนะเลิศประเทศไทย ประจาํปี 2555  

นายทกัษด์นยั บุญรอด (21451 ม.5/7) 
 

ประเทศ 
 

ประเทศ 

ชนะเลศิประเภททีมชาย  การแข่งขนัแบดมินตนั
รายการกีฬาเยาวชนแห่งชาติ คร้ังท่ี 28 “ภูเกต็เกมส์ ”  
ได้รับการคดัเลอืกจากสมาคมแบดมินตนัแห่ง
ประเทศไทย เป็นนักกฬีา โครงการพฒันากีฬา
จงัหวดั Sports Hero สงักดัสมาคมกีฬากรุงเทพฯ  
ประจาํปีงบประมาณ 2556 ประเภทกีฬาแบดมินตนั 

นายสุทธิชล  พลกลัป์  (17083 ม.6/5) ประเทศ 
 

ประเทศ 

รางวลัชนะเลศิประเภทชายคู่ การแข่งขนัแบดมินตนั 
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ คร้ังท่ี 28 “ภูเกต็เกมส์”  
ได้รับการคดัเลอืกจากสมาคมแบดมินตนัแห่ง
ประเทศไทย เป็นนักกฬีา โครงการพฒันากีฬา
จงัหวดั Sports Heroสงักดัสมาคมกีฬากรุงเทพฯ  
ประจาํปีงบประมาณ 2556 ประเภทกีฬาแบดมินตนั 

ด.ช.นพสิทธ์ิ  เจ๊กจนัทึก (25363 ป.2/2) ประเทศ รางวลัชนะเลศิ ประเภทชายเด่ียว และชนะเลศิ
ประเภทชายคู่ รุ่นอายไุม่เกิน 8 ปี   
และรางวลันักกฬีายอดเยีย่มชาย รุ่นอายไุม่เกิน 8 ปี 
การแข่งขนักีฬาแบดมินตนัรายการ “ กีฬานกัเรียน  
ชิงถว้ยผูบ้ญัชาการทหารอากาศ คร้ังท่ี 41 ประจาํปี 
2555 ”   

นายศกัยะ  สูตรเลข (20879 ม.6/7) ประเทศ 
 

 
ประเทศ 

 
 
 

ได้รับรางวลัชนะเลศิ ประเภททีมชาย  การแข่งขนั
แบดมินตนัรายการกีฬาเยาวชนแห่งชาติ คร้ังท่ี 28 
“ภูเกต็เกมส์ ”ชิงชนะเลิศประเทศไทย ประจาํปี 2555  
ได้รับการคดัเลอืกจากสมาคมแบดมินตนัแห่ง
ประเทศไทย เป็นนักกฬีา โครงการพฒันากีฬา
จงัหวดั Sports Hero สงักดัสมาคมกีฬากรุงเทพฯ  
ประจาํปีงบประมาณ 2556 ประเภทกีฬาแบดมินตนั 
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ด.ช.ธนโชติ  อ่อนละมูล (22725 ป.3/1) ประเทศ รางวลัชนะเลศิรุ่นอาย ุ9 ปี  การแข่งขนัสแตค็ 
รายการ Sport Stacking K Village Championship  
ชิงชนะเลิศประเทศไทย ประจาํปี 2555  

ด.ช.ภูกิจ   ธนกรภทัรพงศ ์(24053 ป.2/6) 
ด.ญ.เพญ็กวิน อศัววงษส์นัติ (23753 ป.2/2) 

ประเทศ ชนะเลศิ กีฬาสแตค็ชิงแชมป์ประเทศไทย ประเภทเด่ียว ท
3-3-3 และประเภทคู่ ท่า Doubles Cycle  รุ่นอาย ุ7 ปี  

ด.ช.ธนชัชา มากบุญประสิทธ์ิ (24831 ป.1/5) ประเทศ ชนะเลศิ  กีฬาสแตค็ชิงแชมป์ประเทศไทย ประเภท
เด่ียว ท่า 3-3-3 รุ่นอาย ุ6 ปี 

ด.ช.กอ้งภพ  วงศก่์อเก้ือ (22813 ป.3/4) 
ด.ช.ธนพงศ ์   โตเจริญบดี (22771 ป.3/4) 

ประเทศ รางวลัชนะเลศิ  กีฬาสแตค็ชิงแชมป์ ประเทศไทย 
ประเภทคู่ ท่า Doubles Cycle รุ่นอาย ุ9 ปี  

ด.ญ.ธนิดา   ม่วงมี (24654 ป.1/4) ประเทศ ชนะเลศิ กีฬาสแตค็ชิงแชมป์ประเทศไทย ประเภท
เด่ียว ท่า 3-6-3 รุ่นอาย ุ7 ปี 

ด.ญ.รินรดา  บุญลือลกัษณ์ (22165 ป.4/5) ประเทศ ชนะเลศิ  กีฬาสแตค็ชิงแชมป์ ประเทศไทย ประเภท
เด่ียว ท่า 3-3-3 รุ่นอาย ุ 9 ปี 

ด.ช.กิตติภูมิ   วงศจ์งใจหาญ (25262 ป.2/7) 
ด.ช.เศรษฐรุจ สินธนานุวฒัน ์(22918 ป.3/1) 
ด.ช.ภาสกร   ชาติสุวรรณ (22189 ม.2/2) 

ประเทศ ชนะเลศิ  กีฬาสแตค็ชิงแชมป์ประเทศไทย ประเภท
เด่ียว ท่า Cycle รุ่นอาย ุ7 ปี , 9 ปี, 13 ปี 

ด.ช.เขมกร จตุภูมิเดชา (24473 ม.2/6) 
ด.ช.อริยธชั  ศรีอมัพร (24257 ม.2/6) 
ด.ช.ฐิติกร  ภูมินิรันดร  (24359 ม.2/6)   

ประเทศ ชนะเลศิ  กีฬาสแตค็ชิงแชมป์ประเทศไทย ประเภท
ทีมท่า 3-6-3 Relay รุ่นอาย ุ10-13 ปี 

ด.ช.กิตติธชั ไกรวฒิุวงศ ์(24480 ป. 2/6) โลก เหรียญทองจากการแข่งขนักีฬาสแตค็ชิงแชมป์โลก 
ณ รัฐฟอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา 

นกัฟุตบอลทีมโรงเรียนอสัสมัชญัธนบุรี  
รุ่นอาย ุ 13  ปี 

ประเทศ 
 

อาเซียน 
 

ทัว่ไป 
ประเทศ 

ชนะเลศิฟุตบอล YAMAHA ASEAN       U 13 
FOOTBALL THAILAND QUALIFIERS 2012 
ชนะเลศิฟุตบอล YAMAHA ASEAN      U 13 
FOOTBALL  MALAYSIA 2012 รุ่น 13 ปี 
ชนะเลศิฟุตบอล ACT FRIENDLY รุ่น 13 ปี 
เป็นตวัแทนประเทศไทย และได้ครองแชมป์ 
YAMAHA ASEAN CUP U.13 2012  Malaysia 

นกัฟุตบอลทีมโรงเรียนอสัสมัชญัธนบุรี  
รุ่นอาย ุ 14  ปี 

ประเทศ 
ประเทศ 

ชนะเลศิฟุตบอล PRIME MINISTER รุ่น 14 ปี 
ชนะเลศิฟุตบอลมิตรภาพ-ไทยญ่ีปุ่น รุ่นอาย ุ14 ปี 

นกัฟุตบอลทีมโรงเรียนอสัสมัชญัธนบุรี  
รุ่นอาย ุ 15  ปี 
 

ประเทศ 
 

ทัว่ไป 

ชนะเลศิ ฟุตบอล 7 คนรายการธนาคารออมสิน 
2012 รอบคดัเลือกภูมิภาค     รุ่น 15 ปี 
ชนะเลศิฟุตบอล 7 คนรายการธนาคารออมสิน 
2012 รอบประเทศไทย  รุ่น 15 ปี 



รายงานการประเมินตนเอง ประจาํปีการศึกษา 2555 

   28 
      

 

ช่ือ-นามสกลุ ระดบัผลงาน ผลการแข่งขนัด้านศิลปะ ดนตรี กฬีา 

นกัฟุตบอลทีมโรงเรียนอสัสมัชญัธนบุรี  
รุ่นอาย ุ 16  ปี 

ประเทศ 
ทัว่ไป 
ประเทศ 

รองชนะเลศิฟตุบอลรายการกรมพลศึกษา 
ชนะเลศิ ฟุตบอล มวก.นนทบุรีคพั คร้ังท่ี 20 
ชนะเลศิฟุตบอล PRIME MINISTER รุ่น 16 ปี 

นกัฟุตบอลทีมโรงเรียนอสัสมัชญัธนบุรี  
รุ่นอาย ุ 18  ปี 
 

ประเทศ 
ประเทศ 

 
ประเทศ 
ทัว่ไป 
ทัว่ไป 

ชนะเลศิฟุตบอลรายการกรมพลศึกษา รุ่นอาย ุ18 ปี 
ชนะเลศิฟุตบอลรายการกีฬานกัเรียน     
ชิงถว้ยผูบ้ญัชาการทหารอากาศ  
ชนะเลศิฟุตบอลรายการฟุตบอล 7 คน ชิงแชมป์ 7 สี  
ชนะเลศิฟุตบอลรายการ ASSUMPTION CUP    
ชนะเลศิฟุตบอล EAST WATER ASC CUP  คร้ังท่ี 11 

ด.ช.อนนัต ์ สุรัตนศิลป (22586 ม.3/8)   
ด.ช.ธนภทัร  ข่าทิพยพ์าที (24494 ม.3/8) 
ด.ช.ฐาป์นพตั วงศเ์พช็รพนู (22581 ม.3/8)     
ด.ช.ถิรพล  ธนชาติกลุ (22580 ม.2/8) 
ด.ช.ณฐัวริศร์  ยอดนวล (22573 ม.2/8) 
ด.ช.อภิสิทธ์ มีพนัธ์ (23557 ม.3/8)    
ด.ช.ชินธนัย ์  จกัรทอง (25045 ม.2/5ป 

 ประเทศ  เป็นตวัแทนประเทศไทย แข่งขนัฟุตบอล รายการ 
อินเตอร์เนชัน่แนล ยธู ย ู14 ฟุตบอล อินวิเตชัน่ ทวัร์
นาเมนต ์2012" (ฮ่องกง))  
 

นายอรรถวิทย ์  สุขช่วย (21702 ม.4/8) 
นายปฎิภาณ  ป่ินเสริมสูตร (23559 ม.4/8) 
นายศรัณญ ์  พ่วงบุตร  (25621 ม.4/8) 
นายสุประวีณ์  มีประทงั (20782 ม.4/8) 
นายอานนท ์  มะลิซอ้น (23586 ม.4/8) 

ประเทศ  เป็นตวัแทนประเทศไทย  นกัเรียนไทย 16 ปี  
ชิงแชมป์ “ซานิชคพั” (ญ่ีปุ่น ) 

นายชินภทัร์     ลีเอาะ  (22588 ม.4/8)                    
นายศรัณย ์     พว่งบุตร (22621 ม.4/8) 
นายสุระเดช  กลัน่ขาํ (22623 ม.4/8)                      
นายอรรถวิทย ์  สุขช่วย (21702 ม.4/8) 
นายสุชานนท ์   มะลิซอ้น  (23586 ม.4/8)              
นายสุประวีณ์    มีประทงั (20782 ม.5/8) 
นายวิริทธ์ิพล   ชนกกวินกลุ (20977 ม.5/8)        

ประเทศ  เป็นตวัแทนประเทศไทย แข่งขนัชิงแชมป์เอเชีย 
รุ่น 16 ปี   รอบสุดทา้ย ท่ีประเทศอิหร่าน  
 

ด.ช.กอ้งกิดาการ    ก่ิงทอง (24557 ป.6/4) 
ด.ช.ภาณุวฒัน ์ พงษป์ระเทศ (25371 ม.1/6) 

  ด.ช.วฒิุพงศ ์ เท่ียงแท ้(25373 ม.1/6)     
  ด.ช.สรวิชญ ์  สายสม (24561 ม.1/8) 
ด.ช.ปกรณ์เกียรติ    แขน้า (24564 ม.1/8) 

ประเทศ เป็นตวัแทนประเทศไทย  แข่งขนัรายการ  
ไชนิชคพั 2012 ท่ีประเทศเกาหลี   
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ด.ช.ฐิติพนัธ์    นอ้ยผลา (24558 ป.6/4) ประเทศ 
 

เป็นตวัแทนประเทศไทย แข่งขนัรายการไซตามะ 
อินเตอร์เนชลัแนล จูเนียร์ ย-ู12 ปี2012    
ณ  เมืองไซตามะ ท่ีประเทศญ่ีปุ่น 

  นายพิพรรธพล  ทบัไทร (25401 ม.4/8) ประเทศ ได้รับการคดัเลอืกเป็นตวัแทนประเทศไทย  
ไปฝึกฟุตบอล ท่ีสโมสรแอตเลติโกมาดริด 

ด.ช.ณฐัวริศร์   ยอดนวล (22573 ม.2/8) 
ด.ช.รัฐนนั รามญั (25374 ม.2/8) 
ด.ช.ชินธนัย ์      จกัรทอง (25045 ม.2/5)   
ด.ช.อนนัต ์ สุรัตนศิลป (22586 ม.3/8)               
ด.ช.ธนภทัร  ข่าทิพยพ์าที (12294 ม.3/8) 
ด.ช.ฐาป์นพตั   วงศเ์พช็รพนู (22581 ม.3/8) 
ด.ช.ถิรพล          ธนชาติกลุ (22580 ม.2/8) 

ประเทศ เป็นตวัแทนประเทศไทย แข่งขนัรายการAFC U-14 
BOYSFESTIVAL OF FOOTBALL2012 
 ณ  เมืองรัฐซาบา ประเทศมาเลเซีย 
 
 

  ด.ช.พชัรพล   แกว้คาํ (24566 ม.1/8ป 
  ด.ช.คงเดช   บ่อหน่าย (24490 ม.2/8) 
 ด.ช.โชคอนนัต ์สายมาอินทร์ (24598 ม.2/8) 

  ด.ช.สหรัฐ  คาํพบั (25402 ม.2/5) 

ประเทศ ได้รับการคดัเลอืกเป็นตวัแทนประเทศไทย 
ไปฝึกทกัษะฟุตบอลท่ีสโมสรทอ็ตแน่มฮอตสเปอร์ 
ประเทศองักฤษ 

ด.ช.กฤตานนท ์  คาํเภา (20493 ป.6/2) ประเทศ 
 
 

ประเทศ 
 

ภูมิภาค 
 

รางวลัเหรียญทอง รายการกีฬาวา่ยนํ้านกัเรียนทหาร
อากาศกีฬานกัเรียนชิงถว้ยผูบ้ญัชาการทหารอากาศ 
คร้ังท่ี 41 ประจาํปี 2555 
รางวลัเหรียญทอง  การแข่งขนัวา่ยนํ้าโรงเรียน
เตรียมทหาร แชมเป้ียนชิพคร้ังท่ี 11 
รางวลั 2  เหรียญทอง การแข่งขนัวา่ยนํ้าระหวา่ง
โรงเรียนส่วนกลาง ประจาํปี 2555 

ด.ช.สรวิชญ ์ พงศบุ์บผา (20015 ม.1/2) ประเทศ 
 
 

 
ภูมิภาค 

 
 
 

ประเทศ 
 

 

รางวลัเหรียญทอง  การแข่งขนัวา่ยนํ้าท่าผลดัผสม   
การแข่งขนัวา่ยนํ้าทิดพระเกียรติ โรงเรียนเตรียม
ทหาร แชมป์เป้ียนชิพ คร้ังท่ี 11 ชิงถว้ยพระราชทาน 
สมเดจ็พระนางเจา้สิริกิต ์พระบรมราชินีนารถ  
 รางวลั 2 เหรียญทอง  การแข่งขนัวา่ยนํ้าทีมผลดั 
ฟรีสไตส์ 4x100 ม. และทีมผลดัผสม 4x100 ม.  
การกีฬาวา่ยนํ้านกัเรียนส่วนกลาง  กรมพลศึกษา 
ประจาํปีการศึกษา 2555 
รางวลั 3  เหรียญทอง รับถว้ยรางวลัชนะเลิศอนัดบั
ท่ี   1 การแข่งขนัวา่ยนํ้ารายการศูนยว์ิทยาศาสตร์
เพื่อการศึกษาแชมเป้ียนชิพ  คร้ังท่ี 5 
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ช่ือ-นามสกลุ ระดบัผลงาน ผลการแข่งขนัด้านศิลปะ ดนตรี กฬีา 

ด.ช.ชนกชน  ยิง่ธนนนัต ์(19988 ม.1/7) ประเทศ 
 

ประเทศ 
 

ภูมิภาค 
 

รางวลั 1   เหรียญทอง รายการแข่งขนัวา่ยนํ้ากีฬา
นกัเรียนทหารอากาศ 
รางวลั  2 เหรียญทองการแข่งขนัวา่ยนํ้าโรงเรียน
เตรียมทหาร แชมเป้ียนชิพคร้ังท่ี 11 
รางวลั 2 เหรียญทอง การแข่งขนัวา่ยนํ้าระหวา่ง
โรงเรียนส่วนกลาง ประจาํปี 2555 

ด.ช.ภคัพล  ศรีชยัธาํรง (21145 ป.5/1) ประเทศ 
 

ประเทศ 
 

รางวลั 1 เหรียญทองโรงเรียนเตรียมทหาร 
 แชมเป้ียนชิพคร้ังท่ี 11 
รางวลั 1 เหรียญทอง รายการกีฬานกัเรียนทหาร
อากาศ 

ด.ช.ภาณุพงษ ์   กนัภยั (20698 ป.6/1) ประเทศ 
 

ประเทศ 
 
 

รางวลั 2  เหรียญทอง   โรงเรียนเตรียมทหาร 
 แชมเป้ียนชิพคร้ังท่ี 11 
รางวลั 1 เหรียญทองและรับถ้วยรางวลัชนะเลศิ
อนัดบัที ่3 การแข่งขนัวา่ยนํ้ารายการศูนย์
วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาแชมเป้ียนชิพคร้ังท่ี 5 

ด.ช.กณิศ  ธมัพาณิชยส์กลุ (22048 ป.4A) ประเทศ 
 

รางวลั 1 เหรียญทอง แข่งขนัวา่ยนํ้าโรงเรียนเตรียม
ทหารแชมเป้ียนชิพคร้ังท่ี 11 

ด.ญ.อุษา  ธมัพาณิชยส์กลุ (22477 ม.1B) ทัว่ไป รางวลั 3 เหรียญทอง การแข่งขนักีฬาวา่ยนํ้านกัเรียน 
นกัศึกษา ตา้นยาเสพติด คร้ังท่ี 1ไดรั้บรางวลัคะแนน
รวม ประเภทบุคคล อนัดบั  1 รับถว้ยรางวลั
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ 

นายวรชยั    จินดาอุดมเศรษฐ ์(17113 ม.6/4) 
นายภูริต   ตระกลูมยัผล (17062 ม.6/2) 

ทัว่ไป ชนะเลศิ  การแข่งขนัเกมต่อเลขคาํนวณ (A-Math) 
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ประเภทบุคคล  
โรงเรียนอสัสมัชญัศรีราชา และโรงเรียนอสัสมัชญั
สมุทรปราการ 

ด.ญ.วรสุดา   อรรถวรเดช (23160 ม.1B) 
 

โลก 
 
 
 
 

โลก 

 รางวลัอนัดบั 3 ของกลุ่มอ ีได้รับถ้วยรางวลัของ
สมาคมหมากรุกโลก  ซ่ึงเป็นคร้ังแรกของประเทศ
ไทยท่ีไดรั้บรางวลัน้ี  จากการแข่งขนัหมากรุกสากล
ในนามทีมชาติไทย ท่ีเมืองอิสตนับูล  ประเทศตุรกี  
ได้รับตาํแหน่ง Woman Candidate Master ซ่ึงเป็น
ตาํแหน่งลาํดบัแรกในทั้งหมดส่ีลาํดบัของสมาคม
หมากรุกโลก ตาํแหน่งสูงสุดคือ Grand Master จาก
การแข่งขนัหมากรุกสากลในนามทีมชาติไทยท่ี
เมืองอิสตนับูล ประเทศตุรกี 
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ท่ีมาข้อมลู : งานประชาสัมพันธ์ 
 
 

- ผลงานด้านอืน่ ๆ ของนักเรียน 
รางวลับุคคลดีเด่นส่งเสริมมาตรฐานระบบการตา้นยาเสพติด (QAD) ระดบันกัเรียนแกนนาํ ประจาํปี

การศึกษา 2555    จากสาํนกังานอาสากาชาด สภากาชาดไทย   จาํนวน 22 คน  ไดแ้ก่ 
 

 1. นายอภิชน   เสนาพลสิทธ์ิ  เลขประจาํตวั  17186  12. นางสาวฐิติพร   ธรรมพงศพ์นัธ์     เลขประจาํตวั  24463 

 2. นายอมร   ชิตกิตวงษ ์ เลขประจาํตวั  17495 13. นายศิครินทร์   โกสัลลว์ฒันา         เลขประจาํตวั  20767           

 3. นายชนาธิป   รักเรียน เลขประจาํตวั  17161              14. นางสาวกญัญาณฐั   พลเยีย่ม         เลขประจาํตวั  24262 

 4. นายธีรพล  แซ่ล้ิม  เลขประจาํตวั  23424 15. นางสาวพรปวณ์ี  เลง็เลิศผล          เลขประจาํตวั  24164 

 5. นายสิน    มานิตพิสิฐกุล เลขประจาํตวั  17778 16. นางสาวศิรินดัดา  ปิยะถาวรศิลป์  เลขประจาํตวั  24148             

 6. นายกวิน   ใจนุ่ม  เลขประจาํตวั  18531 17. นายป่าน  ธญัญาผล              เลขประจาํตวั  17880 

 7. นายภริูณฐั   พลศรี  เลขประจาํตวั  21372  18. นายพุฒิพงศ ์  เจริญยิง่สภาพ         เลขประจาํตวั  20387 

 8. นายสุทิวสั   รุ่งจรัสแสง  เลขประจาํตวั  16790   19. นายภวนิท ์  ตนัโตทยั               เลขประจาํตวั  18672 
9. นายวฒันา   กิรติชาญเดชา เลขประจาํตวั  20387  20. นายวรรณพงษ ์  ทง้ไร่ขิง              เลขประจาํตวั  17642 

10. นายวรากร   พรหมยธุนา  เลขประจาํตวั  17674 21. นายศุภกิตต์ิ   กาญจนเลขา            เลขประจาํตวั  17765  

11. นายภริูต   ตระกลูมยัผล  เลขประจาํตวั  17062 22. นายบวรภพ   สุเมธีประสิทธ์ิ         เลขประจาํตวั  17614 

   
   ท่ีมาข้อมลู: ฝ่ายกิจการนักเรียน 

 
 

ช่ือ-นามสกลุ ระดบัผลงาน ผลการแข่งขนัด้านศิลปะ ดนตรี กฬีา 

ด.ช.ธราทร   นามสง่า (20837 ม.2/3) ประเทศ 
 
 

 
ประเทศ 

   
 
 
 
  ประเทศ 

ชนะเลศิ  การแข่งขนั  Paraglidingประเภททีม 
คะแนนสูงสุดในการแข่งขนักีฬาแห่งชาติ คร้ังท่ี 41  
ไดเ้ป็นตวัแทนประเทศไทย เขา้ร่วมแข่งขนัใน
รายการ Vietnam Paragliding Open 2012 
รางวลัเยาวชนอายุน้อยทีสุ่ดในการแข่งขนัและ
รางวลัใบพดัมอเตอร์ ในการแข่งขนัรายการ 
Thailand Paramotor King Cup คร้ังท่ี 3 & South 
East Asia Championship Open 2012 คร้ังท่ี 1   
รางวลัคะแนนรวมสูงสุด ประเภททีม และรางวลั
ชนะเลศิ ประเภทบินลงเป้าแม่นยาํ ทีมชายในการ
แข่งขนักีฬาทางอากาศ Air Sea Land Suphanburi 
2012 ชิงแชมป์ภาคกลาง 
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บทที ่2 

แผนพฒันาคุณภาพการศึกษาประจําปี 
 ในการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอสัสมัชญัธนบุรี ตามแผนพฒันาโรงเรียนอสัสมัชญัธนบุรี ระยะท่ี 4 
พ.ศ. 2555-2559    ไดก้าํหนดวิสัยทศัน์  พนัธกิจ เป้าหมาย  ยทุธศาสตร์และตวัช้ีวดัความสาํเร็จ โดยมี งาน/โครงการและ
กิจกรรม ท่ีดาํเนินการในปีการศึกษา 2555    เพื่อใหบ้รรลุตามเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้ ดงัน้ี 

 

สรุปผลการดาํเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนอสัสัมชัญธนบุรี    ประจําปีการศึกษา 2555 
 

 

เป้าหมาย ตวัช้ีวดัความสําเร็จ 

สภาพความสําเร็จ 

ปี 2555 ผลการดาํเนินงาน 

เป้าหมาย ผลประเมนิ บรรลุ ไม่บรรลุ 
1.ผูเ้รียนมีสุขภาวะท่ีดี 
   และมีสุนทรียภาพ 
 

1.1 ผูเ้รียนร้อยละ 100  มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออก
กาํลงักายสมํ่าเสมอ 

1.2 ผูเ้รียนร้อยละ 90 มีนํ้าหนกั ส่วนสูง และมีสมรรถภาพ
ทางกายตามเกณฑม์าตรฐาน 

1.3 ผูเ้รียนร้อยละ 98 ป้องกนัตนเองจากส่ิงเสพติดใหโ้ทษ
และหลีกเล่ียงตนเองจากสภาวะท่ีเส่ียงต่อความรุนแรง 
โรคภยั อุบติัเหตุและปัญหาทางเพศ 

1.4 ผูเ้รียนร้อยละ 98 เห็นคุณค่าในตนเองมีความมัน่ใจ กลา้
แสดงออกอยา่งเหมาะสม มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีและให้
เกียรติผูอ่ื้น 

1.5 ผูเ้รียนร้อยละ 100 สร้างผลงานจากการเขา้ร่วมกิจกรรม
ดา้นศิลปะ ดนตรี/นาฎศิลป์ กีฬา/นนัทนาการตาม
จินตนาการ 

95.00 
 

85.00 
 

94.00 
 

 
94.00 

 
 

95.00 

97.10 
 

93.15 
 

97.20 
 
 

95.50 
 
 

95.25 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

2.  ผูเ้รียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยม
ท่ีพึงประสงค ์

 

2.1  ผูเ้รียนร้อยละ 100  มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคต์าม
หลกัสูตร 

2.2 ผูเ้รียนร้อยละ 95  เอ้ืออาทรผูอ่ื้นและกตญัญูกตเวทีต่อผูมี้
พระคุณ 

2.3 ผูเ้รียนร้อยละ  98  ยอมรับความคิดและวฒันธรรมท่ี
แตกต่าง 

2.4 ผูเ้รียนร้อยละ 100 ตระหนกั รู้คุณค่าร่วมอนุรักษแ์ละ 
พฒันาส่ิงแวดลอ้ม 

100 
 

92.00 
 

96.00 
 

95.00 

100 
 

97.86 
 

97.04 
 

95.17 
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เป้าหมาย ตวัช้ีวดัความสําเร็จ 

สภาพความสําเร็จ 

ปี 2555 ผลการดาํเนินงาน 

เป้าหมาย ผลประเมนิ บรรลุ ไม่บรรลุ 
3.   ผูเ้รียนมีทกัษะในการ

แสวงหาความรู้ดว้ย
ตนเอง รักการเรียนรู้    
และพฒันาตนเองอยา่ง
ต่อเน่ือง 

 

3.1 ผูเ้รียนร้อยละ 100  มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ 
      ดว้ยตนเองจากหอ้งสมุด แหล่งเรียนรู้และส่ือต่าง ๆ รอบตวั 
3.2  ผูเ้รียนร้อยละ 98 มีทกัษะในการอ่าน ฟัง ดู พดู เขียนและ

ตั้งคาํถามเพ่ือคน้ควา้หาความรู้เพ่ิมเติม 
3.3  ผูเ้รียนร้อยละ 98 เรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่มแลกเปล่ียนความ 

คิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้ระหวา่งกนั 
3.4 ผูเ้รียนร้อยละ 100 ใชเ้ทคโนโลยใีนการ เรียนรู้และ

นาํเสนอผลงาน 
3.5 ผูเ้รียนร้อยละ 100 ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการ

ส่ือสารได ้
3.6 ผูเ้รียนร้อยละ 100 เรียนรู้เก่ียวกบัสถานการณ์ การเมือง 

เศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรมของประเทศในกลุ่มASEN ได ้

95.00 
 

91.00 
 

95.00 
 

100 
 

95.00 
 

95.00 

89.17 
 

96.00 
 

97.07 
 

100 
 

96.56 
 

96.11 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

4.  ผูเ้รียนมีความสามารถ
ในการคิดอยา่งเป็น
ระบบ คิดสร้างสรรค ์
ตดัสินใจ แกปั้ญหา
ไดอ้ยา่งมีสติสม
เหตุผล 

 

4.1 ผูเ้รียนร้อยละ  95 สรุปความคิดจากเร่ืองท่ีอ่าน ฟังและดู 
และส่ือสาร  โดยการพดูหรือเขียนตามความคิดของ
ตนเอง 

4.2 ผูเ้รียนร้อยละ 90 นาํเสนอวธีิคิด วธีิแกปั้ญหาดว้ยภาษา
หรือวธีิการของตนเอง 

4.3 ผูเ้รียนร้อยละ 100 กาํหนดเป้าหมาย คาดการณ์  ตดัสินใจ
แกปั้ญหา โดยมีเหตุผลประกอบ 

4.4 ผูเ้รียนร้อยละ 100 มีความคิดริเร่ิม และสร้างผลงานดว้ย
ความภาคภมิูใจ 
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5.   ผูเ้รียนมีความรู้และ
ทกัษะท่ีจาํเป็นตาม
หลกัสูตร 

 

5.1 ผูเ้รียนระดบัประถมศึกษา ร้อยละ 90 มีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ อยูใ่นระดบั 3-4 

5.2 ผูเ้รียนระดบัมธัยมศึกษา ร้อยละ 70  มีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ อยูใ่นระดบั 3-4 

5.3  ผูเ้รียนร้อยละ 100 มีผลการประเมินสมรรถนะสาํคญัตาม
หลกัสูตรเป็น ไปตามเกณฑ ์

5.4  ผูเ้รียนร้อยละ 100 มีผลการประเมินการอ่าน คิดวเิคราะห์
และเขียนเป็นไปตามเกณฑ ์

 5.5  ผูเ้รียนมีผลการทดสอบระดบัชาติในระดบัดีสูงข้ึนทุกปี 
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เป้าหมาย ตวัช้ีวดัความสําเร็จ 
สภาพความสําเร็จ 

ปี 2555 ผลการดาํเนินงาน 
เป้าหมาย ผลประเมนิ บรรลุ ไม่บรรลุ 

6.   ผูเ้รียนมีทกัษะในการ
ทาํงาน   รักการทาํงาน 
สามารถทาํงานร่วมกบั
ผูอ่ื้นไดแ้ละมีเจตคติท่ี
ดีต่ออาชีพสุจริต     
 

6.1  ผูเ้รียนร้อยละ 96 มีการวางแผนการทาํงานและดาํเนินการจน
สาํเร็จ 

6.2  ผูเ้รียนร้อยละ 100 ทาํงานอยา่งมีความสุขมุ่งมัน่พฒันางาน
และภมิูใจในผลงานของตนเอง 

6.3  ผูเ้รียนร้อยละ 99 ทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้
6.4  ผูเ้รียนร้อยละ 100 มีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหา

ความรู้เก่ียวกบัอาชีพท่ีตนเองสนใจ 
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7.  ครูปฏิบติังานตาม
บทบาท หนา้ท่ีอยา่งมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

7.1 ครูร้อยละ 95  มีความสามารถในการจดัการเรียนการสอน
อยา่งมีประสิทธิภาพโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

7.2 บุคลากรร้อยละ 100 ประพฤติปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี 
จดัการเรียนการสอนตามท่ีไดรั้บมอบหมายเตม็เวลาเตม็
ความสามารถ 

7.3 บุคลากรร้อยละ 100 ไดรั้บการพฒันาตามมาตรฐาน
จรรยาบรรณวชิาชีพ 
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8.  ผูบ้ริหารปฏิบติังาน
ตามบทบาทหนา้ท่ี
อยา่งมีประสิทธิภาพ
และ เกิดประสิทธิผล 

 

8.1  ผูบ้ริหารมีวิสัยทศัน์  ภาวะผูน้าํและความคิดริเร่ิมท่ี เนน้การ
พฒันาผูเ้รียน ในระดบัมากข้ึนไป 

8.2 ผูบ้ริหารใชห้ลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใชข้อ้มูลผล
การประเมินหรือผลการวจิยัเป็นฐานคิดทั้งดา้นวิชาการและ
การจดัการในระดบัมากข้ึนไป 

8.3  ผูบ้ริหารสามารถบริหารจดัการการศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมาย
ตามท่ีกาํหนดไวใ้นแผนปฏิบติัการไม่นอ้ย กวา่ร้อยละ 90 

8.4  ผูบ้ริหารส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพบุคลากรใหพ้ร้อมรับ
การกระจายอาํนาจ 

8.5 นกัเรียน ผูป้กครองและชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจดั
การศึกษาในระดบัมากข้ึนไปไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 90 

8.6 ผูบ้ริหารใหค้าํแนะนาํ คาํปรึกษาทางวชิาการและเอาใจใส่
การจดัการศึกษาเตม็ศกัยภาพและเตม็เวลา 
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9.  คณะกรรมการ
สถานศึกษา และ
ผูป้กครอง ชุมชน
ปฏิบติังาน 

     ตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่ง
มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีระเบียบ
กาํหนด 

9.2 คณะกรรมการสถานศึกษากาํกบัติดตาม ดูแลและขบัเคล่ือน 
การดาํเนินงานของสถานศึกษาใหบ้รรลุผลสาํเร็จตาม
เป้าหมาย 

9.3 ผูป้กครองและชุมชนมีความพึงพอใจในการเขา้มามีส่วน
ร่วมในการพฒันาสถานศึกษา ในระดบัมากข้ึนไปไม่นอ้ย
กวา่ร้อยละ 90 
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เป้าหมาย ตวัช้ีวดัความสําเร็จ 
สภาพความสําเร็จ 

ปี 2555 ผลการดาํเนินงาน 
เป้าหมาย ผลประเมนิ บรรลุ ไม่บรรลุ 

10. สถานศึกษามีการจดั
หลกัสูตร กระบวนการ
เรียนรู้ และกิจกรรม
พฒันาคุณภาพผูเ้รียน
อยา่งรอบดา้น 

 

10.1 สถานศึกษามีหลกัสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและ
สอดคลอ้งกบัทอ้งถ่ิน ระดบัมากข้ึนไป 

10.2 สถานศึกษาจดัรายวิชาเพิ่มเติมท่ีหลากหลายใหผู้เ้รียนเลือกเรียน
ตามความถนดั ความสามารถและความสนใจ ระดบัมากข้ึนไป 

10.3  สถานศึกษาจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ีส่งเสริมและ
ตอบสนองความตอ้งการ ความสามารถ ความถนดัและ
ความสนใจของผูเ้รียนระดบัมากข้ึนไป 

10.4  สถานศึกษาสนบัสนุนใหค้รูจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีให้
ผูเ้รียนไดล้งมือปฏิบติัจริงจนสรุปความรู้ไดด้ว้ยตนเอง 
ระดบัมากข้ึนไป 

10.5 สถานศึกษานิเทศภายใน กาํกบั ติดตามตรวจสอบ และนาํผล 
       ไปปรับปรุงการเรียนการสอนอยา่งสมํ่าเสมอ ระดบัมากข้ึนไป 
10.6  สถานศึกษาจดัระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนท่ีมีประสิทธิภาพ

และครอบคลุมถึงผูเ้รียนทุกคน ระดบัมากข้ึนไป 
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11.  สถานศึกษามีการจดั
สภาพแวดลอ้มและการ
บริการท่ีส่งเสริมให้
ผูเ้รียนพฒันาเตม็
ศกัยภาพ 

 

11.1  สถานศึกษามีหอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ อาคารเรียนมัน่คง 
สะอาดและปลอดภยัมีส่ิงอาํนวยความสะดวก พอเพียง อยู่
ในสภาพใชก้ารไดดี้ สภาพแวดลอ้มร่มร่ืนและมีแหล่ง
เรียนรู้สาํหรับส่งเสริมใหน้กัเรียนพฒันาเตม็ศกัยภาพ 

11.2 สถานศึกษาจดัโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมสุขภาพอนามยั
และความปลอดภยัของผูเ้รียน 

11.3 สถานศึกษาจดัหอ้งสมุดท่ีใหบ้ริการส่ือและเทคโนโลยสีารสน 
        เทศท่ีเอ้ือใหผู้เ้รียนรู้ดว้ยตนเอง และหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
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12.  สถานศึกษามีการ
ประกนัคุณภาพ
ภายในของ
สถานศึกษาตามท่ี
กาํหนดใน
กฎกระทรวง 

12.1 สถานศึกษากาํหนดมาตรฐาน การศึกษาของสถานศึกษา 
12.2 สถานศึกษาจดัทาํและดาํเนินการตามแผนพฒันาการจดั

การศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งพฒันาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

12.3 สถานศึกษาจดัระบบขอ้มูลสารสนเทศและใชส้ารสนเทศใน
การบริหารจดัการเพ่ือพฒันาคุณภาพสถานศึกษา 

12.4 สถานศึกษาติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

12.5 สถานศึกษานาํผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและ
ภายนอกไปใชว้างแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่ง
ต่อเน่ือง 

12.6 สถานศึกษาจดัทาํรายงานประจาํปีท่ีเป็นรายงานการประเมิน
คุณภาพภายใน 
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เป้าหมาย ตวัช้ีวดัความสําเร็จ 
สภาพความสําเร็จ 

ปี 2555 ผลการดาํเนินงาน 
เป้าหมาย ผลประเมนิ บรรลุ ไม่บรรลุ 

13. สถานศึกษามีการ
สร้าง ส่งเสริม 
สนบัสนุน  ให้
สถานศึกษาเป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้ 

 

13.1 สถานศึกษามีการสร้างและพฒันาแหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษา และใชป้ระโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษาเพ่ือพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียน
และบุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

13.2 สถานศึกษามีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งบุคลากร
ภายในสถานศึกษาระหวา่งสถานศึกษากบัครอบครัว 
ชุมชน และองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง 
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14. การพฒันาสถานศึกษา
ใหบ้รรลุเป้าหมายตาม
วสิัยทศัน์ ปรัชญา และ
จุดเนน้ท่ีกาํหนดข้ึน 

14.1   ผูเ้ก่ียวขอ้งร้อยละ 85 พึงพอใจในระดบัมากข้ึนไป ต่อผล
การดาํเนินงานโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียน
บรรลุตามเป้าหมาย วสิัยทศัน์ ปรัชญาและจุดเนน้ของ
สถานศึกษา 

14.2  ผลการดาํเนินงานส่งเสริมใหผู้เ้รียนบรรลุตามเป้าหมาย 
วสิัยทศัน์ และจุดเนน้ของสถานศึกษา ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 85 
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15. การจดักิจกรรมตาม
นโยบาย จุดเนน้ แนว
ทางการปฏิรูปการ 

    ศึกษาเพ่ือพฒันาและ
ส่งเสริมสถานศึกษาให้
ยกระดบัคุณภาพสูงข้ึน 

15.1  ผูเ้ก่ียวขอ้งร้อยละ 85 พึงพอใจในระดบัมากข้ึนไป ต่อผล
การดาํเนินงานโครงการ กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนอง
นโยบาย จุดเนน้ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา  

15.2 สถานศึกษามีผลการดาํเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย ไม่
นอ้ยกวา่ร้อยละ 85  
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สรุปผลการปฏิบัตงิานตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2555 
 การดาํเนินการตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาประจาํปีการศึกษา 2555 มีการจดัทาํแผนงาน/โครงการรองรับเป้าหมาย

ตามแผนพฒันาแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา รวมทั้งส้ิน  291  โครงการ  180 งาน  ครอบคลุมทั้ง 15  เป้าหมาย  61 ตวัช้ีวดั  ผลการ
ดาํเนินการ สรุปไดด้งัน้ี 

- บรรลุเป้าหมายตามแผนแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา   13  เป้าหมาย     59  ตวัช้ีวดั 
- ไม่บรรลุเป้าหมายตามแผนแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา   2  เป้าหมาย     2 ตวัช้ีวดั 

หมายเหตุ          เป้าหมายและตวัช้ีวดัท่ีไม่บรรลุ  ไดแ้ก่ 
เป้าหมายท่ี 3     ผูเ้รียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง รักการเรียนรู้    และพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 

 ตวัช้ีวดัท่ี  3.1    ผูเ้รียนร้อยละ 95 มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองจากหอ้งสมุด แหล่งเรียนรู้และส่ือต่าง ๆ รอบตวั 
ผลการดาํเนินงาน  ผูเ้รียนร้อยละ 89.17  มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองจากหอ้งสมุด แหล่งเรียนรู้และส่ือต่าง ๆ                

รอบตวั 
เป้าหมายท่ี 7     ครูปฏิบติังานตามบทบาท หนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล    
ตวัช้ีวดัท่ี  7.2    บุคลากรร้อยละ 95  ประพฤติปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี จดัการเรียนการสอนตามท่ีไดรั้บมอบหมายเตม็เวลา 
                        เตม็ความสามารถ 
ผลการดาํเนินงาน   บุคลากรร้อยละ 93 ประพฤติปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี จดัการเรียนการสอนตามท่ีไดรั้บมอบหมายเตม็เวลา

เตม็ความสามารถ 
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ตารางที ่1     ตารางสรุปการประเมินโครงการปีการศึกษา 2555  
 

สังกดั 
จํานวน 

งาน/โครงการ 

การดาํเนินงานตามแผนปฏิบัตกิาร ผลการประเมนิเชิงคุณภาพเกนิ 80 % 

ดาํเนินการ ไม่ดาํเนินการ บรรลุตวัช้ีวดั ไม่บรรลุตวัช้ีวดั 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

วชิาการ 
22 งาน  

55 โครงการ 
21 งาน  

50 โครงการ 
92.21 

1 งาน 
5 โครงการ 

7.79 68 95.77 3 4.23 

กจิการนักเรียน 
18 งาน  

99 โครงการ 
18 งาน  

81 โครงการ 
84.62 

18 
โครงการ 

15.38 95 95.96 4 4.04 

ธุรการ-การเงิน 
21 งาน  

10 โครงการ 
21 งาน 

9 โครงการ 
96.77 

1  
โครงการ 

3.23 30 100 0 0 

บริหารทัว่ไป 
38 งาน  

26 โครงการ         
38 งาน  

25 โครงการ        
98.44 1โครงการ 1.56 63 100 0 0 

สํานักผู้อาํนวยการ 
32 งาน  

46 โครงการ 
32 งาน  

35 โครงการ 
85.90 

11 
โครงการ 

14.10 62 92.54 5 7.46 

อาคารสถานที่ 
28 งาน  

30 โครงการ 
24 งาน  

25 โครงการ 
84.48 

4 งาน 
 5โครงการ 

15.52 49 100 0 0 

กจิการพเิศษ 
19 งาน  

4 โครงการ 
17 งาน  

4 โครงการ 
91.30 

2 งาน 
 

8.70 21 100 0 0 

English 
Program 

2 งาน 
21 โครงการ 

2 งาน  
17 โครงการ 

82.61 4 โครงการ 17.39 17 89.47 2 10.53 

รวม 
180 งาน  

291 โครงการ 
173 งาน   

246โครงการ 
88.96 

7 งาน 
45โครงการ 

11.04 405 96.66 14 3.34 
 

 

สรุปภาพรวม    ตามแผนปฏิบติัการประจาํปีการศึกษา  2555  ของโรงเรียนอสัสมัชญัธนบุรี  มีการจดัดาํเนินงาน/โครงการ   
                          รวมทั้งส้ินดงัน้ี 
  - ดาํเนินการ  173 งาน     246  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 88.96 
  - ไม่ไดด้าํเนินการ    7 งาน 45  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  11.04 
  - บรรลุตามเกณฑต์วัช้ีวดัความสาํเร็จของโครงการ       96.66 
  - ไม่บรรลุตามเกณฑต์วัช้ีวดัความสาํเร็จของโครงการ   3.34 
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บทที ่3 
 

ผลการพฒันาคุณภาพการศึกษา  ประจําปีการศึกษา 2555 
 

โรงเรียนไดด้าํเนินตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา  ประจาํปีการศึกษา 2555  เพื่อให้บรรลุความสําเร็จตาม
เป้าหมายของการจดัการศึกษาให้มีคุณภาพ  มีความสอดคลอ้งมาตรฐานคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษามูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย  รวม 16  มาตรฐาน 68 ตวับ่งช้ี  แบ่งออกเป็น 5 ดา้น  ไดแ้ก่  
มาตรฐานดา้นคุณภาพผูเ้รียน  มาตรฐานดา้นการจดัการศึกษา  มาตรฐานดา้นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  มาตรฐาน
ดา้นอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา และมาตรฐานดา้นมาตรการส่งเสริม  โดยมีผลการดาํเนินงานดงัน้ี 

 

3.1  มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 
 

   มาตรฐานที ่1  ผู้เรียนมีสุขภาวะทีด่แีละมีสุนทรียภาพ 

ตวับ่งช้ีที ่ รายละเอยีดการประเมิน ร้อยละ 
1.1 มีสุขนิสยัในการดูแล

สุขภาพและออกกาํลงักาย
สมํ่าเสมอ 

 
 
 
 
 

   โรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี  ส่งเสริมและสนบัสนุนให้ผูเ้รียนมีสุขภาพท่ีดี 
สามารถดูแลรักษาสุขภาพทางกายและสุขภาพทางใจท่ีแขง็แรงสมบูรณ์ตามวยั
รู้จักเลือกบริโภคอาหารท่ีถูกหลกัโภชนาการ  ตลอดจนการดาํรงตนอยู่ใน
สงัคมอยา่งมีความสุข  โดยดาํเนินกิจกรรม ดงัน้ี  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษาไดส้อดแทรกสาระการรักษาสุขภาพร่างกายในแผนการจดัการ
เรียนรู้ทุกระดับชั้น   เพื่อมุ่งปลูกฝังให้ผูเ้รียนมีสุขนิสัยรักการดูแลสุขภาพ   
งานพยาบาลจดัโครงการตรวจสุขภาพประจาํปีของผูเ้รียนโดยหน่วยแพทย์
เคล่ือนท่ีจากโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชันแนล  จัดให้มีเจ้าหน้าท่ี 
พยาบาลวิชาชีพประจาํห้องพยาบาลของโรงเรียน เพื่อบริการดา้นสุขภาพแก่
ผูเ้รียน  และบุคลากรของโรงเรียน ทั้ งในด้านการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น 
ตลอดจนจดัป้ายนิเทศและการจดักิจกรรมให้ความรู้ดา้นสุขอนามยัแก่ผูเ้รียน
ในทุกระดบัชั้น  นอกจากน้ีโรงเรียนไดส่้งเสริมสุขภาพควบคู่ไปกบัการพฒันา
ดา้นการศึกษา โดยการจดัโครงการและกิจกรรมเพ่ือปลูกฝังให้ผูเ้รียนทุกคน 
รักการออกกาํลงักาย  ให้ผูเ้รียนทุกคนมีส่วนร่วมในการเล่นกีฬา เช่น การ
แข่งขันกีฬาสี  การแข่งขันกีฬาระดับชั้ น การแข่งขันทักษะกีฬา  รวมทั้ ง
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ยงัจดักิจกรรมดา้นกีฬา ให้ผูเ้รียนเลือกอยา่งหลากหลาย
ตามความถนัดและความสนใจ เช่น ชมรมแบดมินตนั ชมรมว่ายนํ้ า ชมรม
ฟุตบอล ชมรมบาสเกตบอล ชมรมเทเบิลเทนนิส ชมรมเทนนิส ชมรมกีฬา
สแตก็ เป็นตน้  สาํหรับผูเ้รียนท่ีมีความสามารถดา้นกีฬา  โรงเรียนส่งเสริมและ
สนบัสนุนดว้ยการสรรหาผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทางในกีฬาแต่ละประเภท   มาเป็น
ผูฝึ้กสอนทกัษะกีฬา  เพื่อให้เป็นตวัแทนของโรงเรียนเขา้ร่วมแข่งขนักีฬา
ภายนอก เช่น กีฬาแบดมินตนั ว่ายนํ้ า เทควนัโด ฟุตบอล เทเบิลเทนนิส สแตก็ 
ฯลฯ จนได้รับรางวลัชนะเลิศจากการแข่งขนัในกีฬาหลากหลายประเภท 
รวมทั้งได้รับการคดัเลือกเขา้เป็นนักกีฬาเยาวชนระดับเขต เยาวชนทีมชาติ  
เป็นจาํนวนมาก  

98.00 
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ตวับ่งช้ีที ่ รายละเอยีดการประเมิน ร้อยละ 
1.2 มีนํ้ าหนกั ส่วนสูง และมี

สมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑม์าตรฐาน 

 
 
 

          โรงเรียนไดด้าํเนินการส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียนให้มีนํ้ าหนัก ส่วนสูง 
และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน โดย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษา  ได้ดํา เนินการชั่งนํ้ าหนัก  วัดส่วนสูง  และทดสอบ
สมรรถภาพทางกายให้แก่ผู ้เรียนทุกคน เพื่อนําข้อมูลท่ีได้ไปดําเนินการ
ปรับปรุงแกไ้ขใหแ้ก่ผูเ้รียนท่ีมีสมรรถภาพตํ่ากวา่เกณฑม์าตรฐานใหพ้ฒันาการ
ท่ีดีข้ึน 
 

ตารางสรุป  ผลรูปกายจากนํา้หนักและส่วนสูง ปีการศึกษา 2555 
ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่1 – มัธยมศึกษาปีที ่6   

จํานวน 5,504 คน 

เกณฑ์ 
 ค่อนข้าง
ผอม 
(%) 

สม
ส่วน 
(%) 

ท้วม 
(%) 

ค่อนข้าง
อ้วน 
(%) 

อ้วน 
(%) 

อ้วนมาก 
(%) 

ตามเกณฑ์ 
(%) 

สมรรถภาพ
ทางกาย 

45.97 38.34 11.41 3.47 0.64 0.18 95.72 

จํานวน 2,530 2,110 628 191 35 10 5,268 
 

ตารางสรุป   ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่1 – มัธยมศึกษาปีที ่6 

จํานวน 5,504 คน 

เกณฑ์ 
ดมีาก 
(%) 

ด ี
(%) 

ปานกลาง 
(%) 

ตํา่ 
(%) 

ตํา่มาก 
(%) 

ผ่านเกณฑ์ 
(%) 

สมรรถภาพทางกาย 7.61 38.05 44.93 9.14 0.27 90.59 
จํานวน 491 2,094 2,473 503 15 4,986 

          

 ตารางสรุป   นํา้หนัก – ส่วนสูงและสมรรถภาพตามเกณฑ์  
ปีการศึกษา 2555 

รายการ ร้อยละ 
นํ้าหนกั-ส่วนสูงตามเกณฑ ์           95.72 
สมรรถภาพตามเกณฑ ์          90.59 
ผลรวมค่าเฉลีย่ตามเกณฑ์มาตรฐาน 93.15 

   - สรุปผลรูปกายจากนํ้าหนกัและส่วนสูง ปีการศึกษา 2555  จาํนวนผูเ้รียน 
5,504 คน ผา่น ตามเกณฑ ์5,268 คน คิดเป็น 95.72 % ไม่ผา่นเกณฑ ์236 คน 
คิดเป็น 4.29% 
   - สรุปผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย จาํนวนผูเ้รียน 5,504 คน ผ่านตาม
เกณฑ ์4,986 คน คิดเป็น 4,986 คน คิดเป็น 90.58 % ตํ่ากว่าเกณฑ ์518 คนคิด
เป็น 9.41 % 

93.15 
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ตวับ่งช้ีที ่ รายละเอยีดการประเมิน ร้อยละ 
1.3 ป้องกนัตนเองจากส่ิงเสพติด

ใหโ้ทษและหลีกเล่ียงตนเอง
จากสภาวะท่ีเส่ียงต่อความ
รุนแรง โรค ภยั อุบติัเหตุ 
และปัญหาทางเพศ 

 
 
 

       โรงเรียนตระหนักและให้ความสําคญัต่อโทษภยัของส่ิงเสพติด โดยงาน
สวสัดิภาพนกัเรียน  ฝ่ายกิจการนกัเรียน ไดด้าํเนินงานป้องกนัตนเองจากส่ิงเสพ
ติดให้โทษและหลีกเล่ียงตนเองจากสภาวะท่ีเส่ียงต่อความรุนแรง โรค ภัย 
อุบติัเหตุ และปัญหาทางเพศ โดยจดัทาํแผนงาน โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อ
ส่งเสริมและผูเ้รียนมีความรอบรู้ถึงโทษ ภยัของส่ิงเสพติด เช่น  งานให้ความรู้
และการป้องกนัส่ิงเสพติด การสุ่มตรวจปัสสาวะของผูเ้รียนกลุ่มเส่ียง  เพื่อเป็น
การป้องกนัและปราบปรามภยัจากส่ิงเสพติด 

ผูเ้รียนมีความรู้และสามารถปฏิบติัตนให้พน้จากส่ิงเสพติด ส่ิงมอมเมา
และอบายมุขต่าง ๆ โดยมีการสอนในวิชาสุขศึกษา และมีการสอดแทรกเน้ือหา
ในวิชาอ่ืน ๆ ท่ีมีความเช่ือมโยงกนัแบบบูรณาการ เช่น วิชาคอมพิวเตอร์ ให้
ผูเ้รียนรู้จกัวิธีดูแลรักษาตนเองให้ปลอดภยัจากส่ิงเสพติด จากความรุนแรงท่ี
อาจเกิดข้ึนโดยไม่ทนัรู้ตวั รวมทั้งรู้จกัการใชป้ระโยชนจ์ากอินเตอร์เน็ต  การจดั
ป้ายนิเทศให้ความรู้ตามห้องเรียนและอาคารต่าง ๆ  การอบรมให้ความรู้โดย
หวัหนา้ระดบัในกิจกรรมยามเชา้ เป็นตน้ 

99.00 

1.4 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความ
มัน่ใจ กลา้แสดงออกอยา่ง
เหมาะสม 

 

      โรงเรียนไดด้าํเนินงาน โครงการ และจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้
ผูเ้รียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมัน่ใจ กลา้แสดงออกอย่างเหมาะสม โดย
ผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง  ๆ  เช่น การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามหลกัสูตรในทุกรายวิชาให้ผูเ้รียนนาํเสนอหนา้ชั้นเรียน   การแสดง
บทบาทสมมุติ  การกล่าวสุนทรพจน์  การอ่านทาํนองเสนาะ และจดักิจกรรม
เสริมหลกัสูตรมีการส่งเสริมให้นกัเรียนกลา้แสดงออกอย่างเหมาะสมเนน้การ
ปฏิบติัจริง เช่น กิจกรรมการแสดงออกงานราตรีสัมพนัธ์ กิจกรรมวนัสุนทรภู่ 
กิจกรรมรําลึกพระคุณแม่ กิจกรรมวนัวิชาการ โครงการ ACT ASEAN 
Knowledge กิจกรรมนิทรรศการของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 
การประกวดมารยาทงามอยา่งไทย สัปดาห์วิทยาศาสตร์ วนั ASEAN DAY การ
จดักิจกรรมนิทรรศการทศันศิลป์  การแข่งขนัดนตรี ACT  MUSIC  AWARD 
การแสดงดนตรีเฉพาะเคร่ือง ของศูนย์ดนตรี  การแข่งขนัร้องเพลง  และ
กิจกรรมคลบัต่าง ๆ    

  94.00 

1.5 มีมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดีและ
ใหเ้กียรติผูอ่ื้น 

 
 

      โรงเรียนไดด้าํเนินงาน โครงการ และจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้
ผูเ้รียนเป็นผูมี้มนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี รู้จักให้เกียรติผูอ่ื้น   โดยผ่านกิจกรรมการ
เรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน    โดยมุ่งเน้นส่งเสริมให้ผูเ้รียนเป็นผูมี้ความ
พร้อมครบทุกมิติ  มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีและให้เกียรติผูอ่ื้น   สามารถอยู่ร่วมกบั
ผู ้อ่ืนอย่างมีความสุข   โดยการจัดกิจกรรมค่ายสหวิชาพัฒนาทักษะชีวิต 
โครงการสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน  กิจกรรรมวนั ASAEN DAY 
กิจกรรมกรีฑาสี   กิจกรรมคลบั   กิจกรรมชมรม   โครงการสายสัมพนัธ์บา้น 
โรงเรียน สู่ชุมชน การเยีย่มบา้นนกัเรียน  และการเขา้ค่ายลูกเสือ เป็นตน้ 

98.00 
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 นอกจากน้ีการจดักิจกรรมการเรียนการสอนในทุกรายวิชา  ไดส่้งเสริม

ให้ผูเ้รียนเป็นผูมี้มนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีและให้เกียรติผูอ่ื้นโดนผ่านกิจกรรมการ
จัดการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง  ๆ  ได้แก่  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
กระบวนการกลุ่ม  การเรียนรู้แบบร่วมดว้ยช่วยกนั  การแสดงบทบาทสมมุติ   
กระบวนการแกปั้ญหา  และกิจกรรมระดมสมอง เป็นตน้ 

 

1.6 สร้างผลงานจากการเขา้
ร่วมกิจกรรมดา้นศิลปะ 
ดนตรี / นาฏศิลป์ กีฬา/
นนัทนาการตาม
จินตนาการ 

โรงเรียนไดด้าํเนินงาน โครงการ และจดักิจกรรมการเรียนรู้เนน้ส่งเสริม
ความสามารถดา้นสุนทรียภาพสู่ความเป็นเลิศ สามารถสร้างผลงานจาการเขา้
ร่วมกิจดา้นศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์  กีฬา/นนัทนาการ อย่างครบถว้น โดยการ
จดักิจกรรมการเรียนรู้ตามหลกัสูตรในกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง ส่งเสริม
ให้ผูเ้รียนเขา้ร่วมการแข่งขนัทั้งภายในและภายนอก นอกจากน้ียงัจดักิจกรรม
ส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดแ้สดงความสามารถจากการร่วมกิจกรรมและแสดงผลงาน
ของตนเองตามความถนดัและช่ืนชอบในกิจกรรมท่ีตนสนใจ ดงัน้ี 

        กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา  จัดหลกัสูตรและจดัการเรียนรู้ 
เพ่ือใหผู้เ้รียนมีความรู้และเห็นความสาํคญัของการเล่นกีฬา  รักและเห็นคุณค่า
ของกิจกรรมกีฬา จนนาํการเล่นกีฬาไปส่งเสริมสุขภาพของตนเอง  โดยจดัทาํ
โครงการเพ่ือส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดเ้ขา้ร่วมและแสดงออกซ่ึงความสามารถของ
ตนในกิจกรรมกีฬาหรือการเชียร์ เช่น โครงการแข่งขนัทกัษะกีฬา จดัโครงการ
แข่งขนักีฬาระดับชั้น ประกอบด้วย  การแข่งขนักีฬาประเภทต่าง ๆ ได้แก่ 
ฟุตบอล บาสเกตบอล และสแตค็ เป็นตน้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้จดักิจกรรมการจดัการเรียนรู้ทั้งในและ
นอกห้องเรียน ดว้ยการให้ผูเ้รียนไดฝึ้กปฏิบติัจริงควบคู่กบัการปฏิบติัจริง มุ่ง
ให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาดา้นความคิดสร้างสรรค ์  กลา้คิดกลา้แสดงออก ดว้ยความ
มัน่ใจ  มีจินตนาการ แลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั เช่น การวาดภาพระบายสี 
การวาดภาพตามความคิดและจินตนาการ การวาดภาพจากส่ิงแวดลอ้มและ
วฒันธรรม  การป้ัน  และการพิมพภ์าพ  การสร้างสรรคผ์ลงานตามความคิด
สร้างสรรค ์ ดา้นดนตรีและนาฏศิลป์ ผูเ้รียนสามารถ  เล่นดนตรีไดอ้ย่างนอ้ย
คนละ 1 ช้ิน  การแสดงดนตรี  การร้องเพลง  การแสดงออกตามจงัหวะลีลา 
การแสดงละครวนัแม่  โรงเรียนจดัตั้งศูนยด์นตรีสาํหรับผูเ้รียนท่ีสนใจพฒันา
ดา้นดนตรีตามความถนดัและสนใจ  ผูเ้รียนสามารถแสดงผลงานดา้นดนตรีท่ี
สนใจไดอ้ยา่งชาํนาญและกลา้แสดงความสามารถของตนเองอยา่งมัน่ใจ 
           กจิกรรมพฒันาผู้เรียน  จดักิจกรรมชมรมใหผู้เ้รียนไดรั้บความรู้และพฒันา
ทกัษะอย่างหลากหลาย  เช่น ชมรมดนตรีไทย-สากล  ชมรมนาฎศิลป์  ชมรมวง
โยธวาทิต  ชมรมศิลปะการแสดง ชมรมไวโอลิน ชมรมศิลปะ   ชมรม  Movie Club 
ชมรม ACT Media ชมรม B-Boy  ชมรมฟุตบอล  ชมรมบาสเกตบอล ชมรม
แบตมินตนั  ชมรมแฟลกฟุตบอล เป็นตน้  จดักิจกรรมตามเทศกาล  เช่น  การรํา
กลองยาว การแสดงดนตรีไทย เน่ืองในวนัแม่แห่งชาติ  เป็นตน้ 

100 
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สรุปผลการประเมินระดบัมาตรฐาน 
มาตรฐานที่ 1  ผู้เรียนมีสุขภาวะทีด่แีละมีสุนทรียภาพ  

มาตรฐาน/ตวับ่งช้ี 
เฉลีย่ 
ร้อยละ 

ระดบัคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดมีาก 

1.1 มีสุขนิสยัในการดูแลสุขภาพและออกกาํลงักายสมํ่าเสมอ 98.00     

1.2 มีนํ้ าหนกั ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑม์าตรฐาน 93.15     

1.3  ป้องกนัตนเองจากส่ิงเสพติดใหโ้ทษและหลีกเล่ียงตนเองจาก 
       สภาวะท่ีเส่ียงต่อความรุนแรง โรค ภยั อุบติัเหตุ และปัญหาทางเพศ 

99.00     

1.4  เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมัน่ใจ กลา้แสดงออกอยา่งเหมาะสม 94.00     

1.5 มีมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดีและใหเ้กียรติผูอ่ื้น 98.00     

1.6  สร้างผลงานจากการเขา้ร่วมกิจกรรมดา้นศิลปะ ดนตรี / นาฏศิลป์ 
       กีฬา/นนัทนาการตามจินตนาการ 

100.00     

มาตรฐานที่ 1  ผู้เรียนมีสุขภาวะทีด่แีละมีสุนทรียภาพ  97.03     
 

จุดเด่นในมาตรฐานที ่1  
ผูเ้รียนมีความสามารถในการสร้างสรรค ์ ดนตรี /นาฏศิลป์/กีฬาและนนัทนาการตามจินตนาการ โดยรู้จกัริเร่ิม

ส่ิงใหม่ ๆ ตามความคิดของตนไดอ้ย่างมีระบบ และสามารถพฒันาศกัยภาพของตนจนเป็นท่ียอมรับในระดบัสากลซ่ึง
พิจารณาไดจ้ากผลงานดา้นดนตรี กีฬาและนนัทนาการ  
จุดควรพฒันาในมาตรฐานที ่1 

ผูเ้รียนบางส่วนควรได้รับการส่งเสริมความรู้ด้านโภชนาการท่ีเหมาะสมตามวัย และปลูกฝังการเลือก
รับประทานอาหารท่ีเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย  รวมทั้งการออกกาํลงักายอย่างสมํ่าเสมอและเหมาะสมตามพฒันาการ
ทางดา้นร่างกายเพ่ือใหมี้สุขภาพท่ีสมบูรณ์แขง็แรง 
แนวทางการพฒันาในมาตรฐานที ่1 

1. จดักิจกรรมส่งเสริมความรู้ดา้นโภชนาการ และปลูกฝังการเลือกรับประทานอาหารท่ีเป็นประโยชน ์ 
2. จดักิจกรรมส่งเสริมการออกกาํลงักายท่ีเหมาะสมตามวยัอยา่งสมํ่าเสมอ รวมทั้งจดักิจกรรมส่งเสริมสาํหรับ

ผูเ้รียนท่ีมีปัญหาเร่ืองนํ้าหนกั ส่วนสูง  และสมรรถภาพทางกายท่ีไม่เป็นไปตามเกณฑ ์ 
 
 
 

มาตรฐานที่  2  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมทีพ่งึประสงค์ 

ตวับ่งช้ีที ่ รายละเอยีดการประเมิน ร้อยละ 
2.1 มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์
      ตามหลกัสูตร 
 

โรงเรียนตระหนกัและเห็นความสาํคญัในเร่ืองการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู ้เ รียนตามหลักสูตร 
โรงเรียนจึงจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้เกิด
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์โดยดาํเนินการพฒันาในดา้นการจดัการเรียน
การสอน  กิจกรรมเสริมหลกัสูตรอยา่งหลากหลาย    ดงัน้ี 

 

100 
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         ฝ่ายวิชาการ จดัการเรียนการสอนมุ่งเน้นให้ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะท่ีพึง
ประสงคต์ามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2551   
ซ่ึงระบุไว ้ 8 ประการ ไดแ้ก่  1) รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์  2) ซ่ือสัตยสุ์จริต   
3) มีวินยั  4)ใฝ่เรียนรู้  5)อยูอ่ยา่งพอเพียง 6) มุ่งมัน่ในการทาํงาน 7) รักความ
เป็นไทย 8) มีจิตสาธารณะ  โดย โรงเรียนไดส้อดแทรกลงในกิจกรรมการ
เรียนการสอนในทุกรายวิชาโดยให้ครูผูส้อนในทุกรายวิชาเป็นผูด้าํเนินการ
พฒันาและประเมินคุณภาพผูเ้รียน ผลการดาํเนินงานพบว่า ผูเ้รียนทุกคน
แสดงออกถึงคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานในระดบัดีข้ึนไปร้อยละ 100  ทุกระดบัชั้น   
          นอกจากน้ีมีการจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
เช่น  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ จดัตั้งธนาคารโรงเรียนอสัสัมชญั
ธนบุรีข้ึนเพื่อส่งเสริมและฝึกให้ผู ้เ รียนรู้จักการประหยดั อดออม และ
สามารถดาํรงชีวิตตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
จดักิจกรรมการเขียนเรียงความ เน่ืองในโอกาสวนัแม่แห่งชาติ การจดัการ
อ่านทาํนองเสนาะ แต่งคาํขวญั การคดัลายมือ  ผูเ้รียนมีจิตสาธารณะในการ
ร่วมดูแลและปลูกพรรณไมง้ามในวรรณคดี  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมโดย
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ   จดั
กิจกรรมรําลึกพระคุณแม่  กิจกรรมวนัสําคญัทางศาสนา   กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์จดัสัปดาห์วิทยาศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา  จัดโครงการกรีฑาสี ฝ่ายวิชาการจัดกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
กิจกรรมคลับ    กิจกรรมแสดงผลงานนิทรรศการของนักเรียนระดับ
มธัยมศึกษาตอนปลายกิจกรรม ACT ASAEN  DAY  กิจกรรมACT ASEAN 
QUIZ JUNIOR 2012 และ กิจกรรม ACT ASEAN QUIZ 2012 เป็นตน้ 
        ฝ่ายกิจการนักเรียนได้จัดประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
โรงเรียน ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม   ด้านระเบียบวินัย ด้านความ
รับผดิชอบ   ดา้นความซ่ือสัตยสุ์จริต  ดา้นความประหยดั อดออม  ดา้นความ
เอ้ืออาทร และแบ่งปัน  ดา้นการปลอดส่ิงเสพติดและอบายมุข  ด้านการมี
จิตสาํนึกความเป็นไทย ดา้นความเป็นประชาธิปไตย  และดา้นความยติุธรรม
และสนัติ โดยครูประจาํชั้นและครูคู่ชั้น เป็นผูป้ระเมินจากสภาพจริง   
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2.2  เอ้ืออาทรผูอ่ื้นและกตญัญู 
       กตเวทีต่อผูมี้พระคุณ 
 
 
 
 
 

     โรงเรียนตระหนกัและเห็นความสาํคญัในการส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความเอ้ือ
อาทรและกตญัญูกตเวทีต่อผูมี้พระคุณ  โดยผา่นกระบวนการจดัการเรียนการ
สอนและการจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรต่าง ๆ ดงัน้ี    กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยจัดกิจกรรมวนัสุนทรภู่  การเขียนเรียงความ  การแต่งกลอนวนั
นกับุญหลุยส์  กิจกรรมวนัแม่แห่งชาติ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ  
จัดกิจกรรมรําลึกพระคุณแม่   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยีจดัโครงการตลาดนดัหัดคา้  โดยนกัเรียนไดจ้าํลองปฏิบติักิจกรรม
เก่ียวกับการประกอบธุรกิจขนาดย่อม  และจาํหน่ายผลิตภณัฑ์จากผลงาน
นัก เ รียน  และนํากําไร ท่ีได้จากการปฏิบัติ กิจกรรมไปบริจาคให้กับ
ผูด้อ้ยโอกาสในชุมชน  ซ่ึงนอกจากนกัเรียนจะไดรั้บประสบการณ์ตรงเพื่อ
นาํไปใชเ้ป็นแนวทางในการประกอบอาชีพแลว้  ยงัเป็นการฝึกให้นกัเรียนมี
ความเสียสละเพื่อประโยชนส่์วนรวม  เป็นคนท่ีมีคุณค่าต่อสงัคม 

นอกจากน้ียงัส่งเสริมใหผู้เ้รียนแสดงออกถึงความมีนํ้ าใจ เอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ่
แก่ผูด้อ้ยโอกาสหรืออ่อนแอกว่า โดยการให้ความช่วยเหลือผูอ่ื้นหรือมีส่วน
ร่วมท่ีแสดงถึงความรับผิดชอบในฐานะสมาชิกท่ีดีของสังคม แสดงความ
กตญัญูกตเวที โดยประพฤติตนถูกตอ้งเหมาะสม เอาใจใส่ดูแลช่วยเหลือ
กิจการงานตอบแทนผูมี้พระคุณ ประพฤติตนเป็นนกัเรียนท่ีดี ดว้ยการแสดง
ความสุภาพ นอบนอ้ม โอบออ้มอารี ช่วยเหลือผูอ่ื้น รับฟังความคิดเห็นของ
ผูอ่ื้น มุ่งมัน่ในการเรียน ดูแลรักษาสถานท่ี   ส่ิงของทั้งส่วนรวมและส่วนตวั 
ยดึมัน่ในวิถีชีวิตและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย ์
ทรงเป็นประมุข โดยผ่านกิจกรรมโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการไหวค้รู 
โครงการจดัพิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวฯ โครงการจดัพิธี
ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจา้พระบรมราชินีนารถ  โครงการเทิดเกียรติแม่
พระอัสสัมชัญ โครงการสายสัมพนัธ์บา้น โรงเรียน สู่ชุมชน ในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึง มธัยมศึกษาปีท่ี 6  โครงการวนัเดก็เพื่อชุมชน เป็นตน้ 

99.00 

2.3 ยอมรับความคิดและ 
     วฒันธรรมท่ีแตกต่าง 
 
 
 
 

          เพื่อให้ผูเ้รียนได้เกิดการยอมรับความคิดและวฒันธรรมท่ีแตกต่าง  
โรงเรียนไดส้อดแทรกในการเรียนการเรียนการสอนดว้ยการจดัหลกัสูตรวิชา
สังคมศึกษาเพ่ิมเติมในระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย   รายวิชาเปิดประตูสู่
อาเซียน   วิเคราะห์ไทยวิเคราะห์โลก   ประชาคมโลก    รวมถึงจดักิจกรรม
เสริมหลกัสูตรในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ อยา่งหลากหลาย เช่น   โครงการ
วนัสําคญัทางศาสนา  กิจกรรมการหล่อและแห่เทียนจาํนาํพรรษา  โครงการ 
ACT ASEAN Knowledge กิจกรรมนิทรรศการ 10  ประเทศ ASEN ของ
นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย  กิจกรรม ACT ASAEN  DAY   
กิจกรรม ACT ASEAN QUIZ JUNIOR 2012 กิจกรรม ACT ASEAN QUIZ 2012  
กิจกรรมศึกษาดูงานประเทศเวียดนามของคณะครูและนกัเรียน  และกิจกรรม
วนัสุนทรภู่ซ่ึงสอดแทรก เร่ืองอาเซียน ด้านภาษา อาหาร ดอกไม้พรรณ
อาเซียน การแต่งกาย  การร้องเพลง  การไหว ้ เป็นตน้  

98.50 
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2.4 ตระหนกั รู้คุณค่า ร่วม 
      อนุรักษแ์ละพฒันา 
      ส่ิงแวดลอ้ม 
 
 
 

          โรงเรียนมีเป้าหมายสาํคญัในการเป็นโรงเรียนตน้แบบดา้นการอนุรักษ์
พลังงานและส่ิงแวดล้อม จึงมีการดาํเนินกิจกรรม โครงการต่าง ๆ อย่าง
ต่อเน่ืองและหลากหลาย  เพื่อสร้างความตระหนกัใหผู้เ้รียน  ครู  บุคคลากรใน
โรงเรียนได้เห็นคุณค่า  ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม  โดยมีการ
สอดแทรกองคค์วามรู้ดา้นการอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้มในกิจกรรม
การเรียนการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระฯ รวมถึงจดักิจกรรมต่าง ๆ อยา่งหลากหลาย 
เช่น กิจกรรมเขา้ค่ายส่ิงแวดลอ้ม  ณ อุทยานส่ิงแวดลอ้มนานาชาติสิรินธร  
จงัหวดัเพชรบุรี   โครงการสถานศึกษาดีเด่นดา้นพลงังาน  โดยความร่วมมือ
ร ะห ว่ า ง โ ร ง เ รี ย น อัส สั ม ชัญ ธน บุ รี  ก า ร ไฟ ฟ้ า น ค รหล ว ง  แล ะ
มหาวิทยาลยัมหิดล โครงการสนับสนุนกิจกรรมห้องเรียนสีเขียว จดัตั้งข้ึนเพื่อ
ปลูกฝังให้เยาวชนมีอุปนิสัยในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและรักษา
ส่ิงแวดลอ้ม โดยการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบติัดว้ยตนเองผา่นกิจกรรมต่าง ๆ 
ท่ีทางโรงเรียนไดร่้วมมือกบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและโรงเรียน
ในกลุ่มธนบุรี ซ่ึงมีสมาชิกอยู่จาํนวน 10 โรงเรียน ซ่ึงเยาวชนท่ีร่วมกิจกรรม
จะไดรั้บความสนุกสนานและมีทศันคติท่ีดีในการใชไ้ฟฟ้าอยา่งประหยดัและ
นาํไปปฏิบติัจนเป็นปกนิสัย  โครงการแกะ ล้าง เก็บกบัโอวลัติน และ
โครงการโฟร์โมสต ์สิบลา้นกล่อง สิบลา้นใจ ใหเ้ดก็ไทยดอ้ยโอกาส เป็นตน้ 
               นอกจากน้ีฝ่ายวิชาการจดัค่ายสหวิชาพฒันาทกัษะชีวิต  ณ จงัหวดั
สมุทรสงคราม  เพื่อศึกษาเก่ียวกบัระบบนิเวศของป่าชายเลน  กลุ่มสาระฯ
ภาษาไทยร่วมกบัผูป้กครอง ครูและผูเ้รียน ปลูกตน้ไมพ้รรณวรรณคดี และ
พรรณไมใ้นอาเซียนเพื่อร่วมรณรงคอ์นุรักษส่ิ์งแวดลอ้มภายในโรงเรียน 

95.50 

 

สรุปผลการประเมินระดบัมาตรฐาน 
มาตรฐานที่ 2  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมทีพ่งึประสงค์ 

มาตรฐาน/ตวับ่งช้ี 
เฉลีย่ 
ร้อยละ 

ระดบัคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดมีาก 

2.1 มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคต์ามหลกัสูตร 100.00     
2.2 เอ้ืออาทรผูอ่ื้นและกตญัญูกตเวทีต่อผูมี้พระคุณ 99.00     
2.3 ยอมรับความคิดและวฒันธรรมท่ีแตกต่าง 98.50     
2.4 ตระหนกั รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้ม 95.50     
มาตรฐานที่ 2   ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมทีพ่งึประสงค์ 98.25     
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จุดเด่นในมาตรฐานที ่2  
1. ผูเ้รียนทุกคนผา่นการประเมินคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคต์ามหลกัสูตร ในระดบัดีถึงดีมาก โดยเฉพาะในดา้น

การเอ้ืออาทรผูอ่ื้น ดว้ยการร่วมกนับริจาคทรัพย ์  ส่ิงของแก่เพื่อนนกัเรียน ผูย้ากไร้ในชุมชนและองคก์รการกุศลต่าง ๆ 
ในสังคมดว้ยความเต็มใจ   ในดา้นความกตญัญูกตเวทีต่อผูมี้พระคุณ ผูเ้รียนทุกคนผ่านการประเมินลกัษณะลูกท่ีดีของ
พอ่แม่ในระดบัดีมาก 

2. ผูเ้รียนไดเ้ขา้ร่วมหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมดา้นการอนุรักษแ์ละส่ิงแวดลอ้มอยา่งหลากหลาย เช่น โครงการ
สถานศึกษาดีเด่นดา้นพลงังาน  โครงการเยาวชนรักษส่ิ์งแวดลอ้ม และโครงการค่ายอนุรักษธ์รรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

 

จุดควรพฒันาในมาตรฐานที ่2 
ผูเ้รียนบางส่วนควรไดรั้บการปลูกฝังในเร่ืองการใชท้รัพยสิ์นส่วนตวัและส่วนรวมอยา่งประหยดั คุม้ค่า   และ

ร่วมกนัรักษาความสะอาดทั้งภายในและภายนอกหอ้งเรียน 
 

แนวทางการพฒันาในมาตรฐานที ่2 
 จดักิจกรรมปลูกฝังใหผู้เ้รียนมีจิตสาํนึกในการประหยดัและรู้จกัการใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่า  และสนบัสนุนให้
ผูเ้รียนไดมี้ส่วนร่วมในการรักษาส่ิงแวดลอ้มของโรงเรียน 
 

มาตรฐานที่ 3  ผู้เรียนมทีกัษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้และพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง 

ตวับ่งช้ีที ่ รายละเอยีดการประเมิน ร้อยละ 
3.1 มีนิสยัรักการอ่านและ 
      แสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง 
      จากหอ้งสมุดแหล่งเรียนรู้  
      และส่ือต่าง ๆ รอบตวั 
 
 
 

     โรงเรียนดาํเนินการส่งเสริมให้ผูเ้รียนเป็นผูมี้นิสัยรักการอ่านและแสวงหา
ความรู้ดว้ยตนเองอย่างต่อเน่ือง  มีการกาํหนดแผนงานในการจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนและเสริมหลกัสูตรต่าง ๆ  ท่ีมุ่งเน้นให้ผูเ้รียนมีนิสัยรักการอ่าน
และแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง  จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  รอบตวั โดยฝ่ายวิชาการ
จดักิจกรรมค่ายสหวิชาพฒันาทกัษะชีวิต   และการจดันิทรรศการ  10  ประเทศ 
ASAEN  ในระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ร่วมกบัห้องสมุด ให้ผูเ้รียนจดัทาํบนัทึกการอ่าน  กิจกรรมอ่านวนัละนิดจิต
แจ่มใส เดอะพิซซ่า คอมปะนี ชวนน้องอ่าน  เล่มโปรดบุ๊คคลบั Ikky ชวน
เด็กไทยรักการอ่าน  หนูน้อยนกัล่า  นิทรรศการและกิจกรรมวนัสําคญั เห่เรือ 
โดยกองทพัเรือ Reading  Rally  กิจกรรม Online พบนกัเขียน วนัรักการอ่าน 
สัปดาห์หนงัสือ และยอดนกัอ่าน  เป็นตน้  อีกทั้งมีการจดัทาํและพฒันาแหล่ง
เรียนรู้ภายในโรงเรียน เช่น สวนพฤกษาพรรณวรรณคดี สวนสมุนไพร สวนนก 
ห้องปฏิบติัการทางวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ เพื่อส่งเสริมให้
ผูเ้รียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การฟัง การพดู และแสวงหาความรู้
จากการอ่านและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ เป็นตน้ 
          นอกจากน้ีกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพให้บริการห้องปฏิบติัการ
คอมพิวเตอร์ในเวลาเชา้และพกักลางวนั  เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สาํหรับใหน้กัเรียน
สามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยค้นคว้าหาความรู้จากส่ือคอมพิวเตอร์ผ่าน
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต  

98.00 
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ตวับ่งช้ีที ่ รายละเอยีดการประเมิน ร้อยละ 
3.2 มีทกัษะในการอ่าน ฟัง ดู พดู 
       เขียน และตั้งคาํถามเพ่ือ 
       คน้ควา้หาความรู้เพ่ิมเติม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         โรงเรียนไดด้าํเนินการจดักิจกรรมส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียนใหมี้ทกัษะ
ในการอ่าน ฟัง ดู พดู เขียนและตั้งคาํถามเพ่ือคน้ควา้หาความรู้เพิ่มเติม   ซ่ึงมี
การสอดแทรกในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง  8  กลุ่มสาระ เช่น  กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทยส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีทกัษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน การสรุป
เร่ืองย่อ การพูดต่อหน้าชั้นเรียน การตั้งคาํถามการสรุปขอ้คิดจากการได้
คน้ควา้ส่งเสริมกิจกรรมคดัไทย เขียนสวยดว้ยมือเรา การแข่งขนัสุนทรพจน ์
การแข่งขนัอ่านทาํนองเสนาะ การแข่งขนัเรียงความ 
         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศไดจ้ดักิจกรรม English Weekly / 
Chinese Weekly และกิจกรรมการแข่งขนัทกัษะภายในโรงเรียนเพื่อส่งเสริม
ทกัษะการอ่าน ฟัง ดู พดู เขียนแก่ผูเ้รียนในทุกระดบัชั้น นอกจากยงัมีการสอน
แทรกเน้ือหาการเรียนรู้ท่ีเ ก่ียวข้องในกลุ่มสาระการเรียนรู้ อ่ืนในการ
นําเสนอเพ่ือผูเ้รียนสามารถเรียนรู้เน้ือหาต่าง ๆ ผ่านทักษะภาษาอันเป็น
ประโยชน์ต่อการต่อยอดในการคน้ควา้หาความรู้ต่อไป   กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ฯ  ให้ผู ้เรียนอ่านข่าวจากหนังสือพิมพ์นํามาวิเคราะห์และ
นาํเสนอหนา้ในชั้นเรียน รวมถึงการเขียนบทความทางประวติัศาสตร์ เป็นตน้ 

92.00 

3.3 เรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่ม  
      แลกเปล่ียนความคิดเห็น 
      เพื่อการเรียนรู้ระหวา่งกนั 
 
 

        โรงเรียนจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับผูเ้รียน โดยมุ่งเน้นให้เกิดการ
เรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่ม  มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อให้เกิดการเรียนรู้
ระหวา่งกนั    โดยฝ่ายวิชาการจดัโครงการ  ACT ASEAN Knowledge    การ
จดันิทรรศการ  10  ประเทศ ASAEN   ในระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย   
กิจกรรมค่ายอนุรักษพ์ลงังาน   กิจกรรมค่ายสหวิชาพฒันาทกัษะชีวิต   กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทยส่งเสริมการจดักระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัทาํงาน
เป็นกลุ่ม เช่น  โครงการธํารงเอกลักษณ์ไทย  โครงการพฤกษาพรรณ
วรรณคดี โครงการคลินิกภาษา เป็นตน้          
          นอกจากน้ีมีการสอดแทรกทกัษะท่ีจาํเป็นแก่ผูเ้รียนในกระบวนการ
เรียนการสอนดว้ยการใชก้ระบวนการกลุ่ม การระดมสมอง  การทาํงานเป็น
ทีม ดว้ยโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ไดแ้ก่ กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  กิจกรรม
ชมรม และกิจกรรมคลบั เป็นตน้ 

96.50 
 

3.4 ใชเ้ทคโนโลยใีนการเรียนรู้ 
       และนาํเสนอผลงาน 
 
 
 
 

          โรงเรียนส่งเสริมให้ผูเ้รียนทุกคนสามารถใชเ้ทคโนโลยีในการเรียนรู้
และการนาํเสนอผลงานของตนเองไดต้ามความเหมาะสม   โดยครูในทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้มีการใชเ้ทคโนโลยใีนการจดัการเรียนรู้  และมุ่งเนน้ให้
ผูเ้รียนสืบคน้ขอ้มูลจากอินเทอร์เน็ตสาํหรับการทาํใบงาน  ช้ินงาน  รายงาน   
โครงงาน  การนาํเสนอของผูเ้รียนโดยใชส่ื้อเทคโนโลย ี  
           กลุ่มสาระฯภาษาไทย  ส่งเสริมให้ผูเ้รียนนาํเสนอผลงานตามความ
เหมาะสม   อาทิ   ในเร่ืองหลกัภาษาไทยและวรรณคดีไทยต่าง ๆ เพื่อให้
ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้โดยใชค้วามรู้ทางเทคโนโลย ี

100.00 
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ตวับ่งช้ีที ่ รายละเอยีดการประเมิน ร้อยละ 
          ศูนยว์ิทยบริการใหบ้ริการศูนยห์นงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ เป็นแหล่งขอ้มูล

ในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม    จดัโครงการ พฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษาและงานแนะแนว 
         นอกจากน้ีในการจดัการเรียนการสอน ครูผูส้อนไดอ้อกแบบการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู ้เ รียนได้ฝึกการนําเสนอผลงานด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ และใชร้ะบบอินเทอร์เน็ต   (Search Engine)  เพื่อนาํขอ้มูลท่ีได้
ไปใช้ประกอบในการทาํเอกสารรายงานต่าง ๆ   การเรียนผ่านบทเรียน
อิเลก็ทรอนิกส์ (e-learning) อิเลก็ทรอนิกส์บุ๊ค (e-book)  และการสร้างสรรค์
ผลงานดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นตน้ 

 

 

สรุปผลการประเมินระดบัมาตรฐาน 
มาตรฐานที่ 3  ผู้เรียนมทีกัษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้และพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง 

มาตรฐาน/ตวับ่งช้ี 
เฉลีย่ 
ร้อยละ 

ระดบัคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดมีาก 

3.1 มีนิสยัรักการอ่านและแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองจากหอ้งสมุด  
       แหล่งเรียนรู้ และส่ือต่าง ๆ รอบตวั 

98.00     

3.2 มีทกัษะในการอ่าน ฟัง ดู พดู เขียน และตั้งคาํถามเพ่ือคน้ควา้หา 
      ความรู้ เพิ่มเติม 

92.00     

3.3 เรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่ม แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ 
      ระหวา่งกนั 

96.50     

3.4 ใชเ้ทคโนโลยใีนการเรียนรู้และนาํเสนอผลงาน 100.00     
มาตรฐานที่ 3  ผู้เรียนมทีกัษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง   

                     เรียนรู้และพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง 
96.63     

 

 

จุดเด่นในมาตรฐานที ่3 
1. โรงเรียนมีทรัพยากรดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีทนัสมยัและเพียงพอต่อความตอ้งการของผูเ้รียน  
2. ผูเ้รียนมีความรู้และสามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศส่งเสริมการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

จุดควรพฒันาในมาตรฐานที ่3 
ผูเ้รียนบางส่วนควรไดรั้บการส่งเสริม และปลูกฝังให ้มีทกัษะในการอ่าน ฟัง ดู พดู เขียน และตั้งคาํถามเพ่ือ

คน้ควา้หาความรู้เพ่ิมเติม 
 

แนวทางการพฒันาในมาตรฐานที ่3 
 จดักิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ฟัง ดู พดู เขียน และฝึกการตั้งคาํถามเพ่ือคน้ควา้หาความรู้เพิ่มเติม  
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มาตรฐานที่ 4  ผู้เรียนมีความสามารถในการคดิอย่างเป็นระบบ คดิสร้างสรรค์ ตดัสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสตสิมเหตุผล 

ตวับ่งช้ีที ่ รายละเอยีดการประเมิน ร้อยละ 
4.1 สรุปความคิดจากเร่ืองท่ีอ่าน 
      ฟัง และดู และส่ือสารโดย 
      การพดูหรือเขียนตาม 
      ความคิดของตนเอง 
 

         โรงเรียนเห็นความสาํคญัของการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีมุ่งเนน้การฝึก
ทกัษะกระบวนการคิดและการส่ือสาร จึงกาํหนดให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลายและส่งเสริมการคิดวิเคราะห์  การ
สรุปความคิดจากเร่ืองท่ีอ่านหรือคน้ควา้ จดัให้มีการส่ือสารทั้งการดู การฟัง 
การเขียน  และกิจกรรมเสริมหลกัสูตรต่างๆ การส่งเสริมการอ่านออกเสียงและ
การอ่านทาํนองเสนาะ    การประกวดพูดสุนทรพจน์    ส่งเสริมการเขียน
ประกวดเรียงความปลูกฝังความกตญัญู  วนัแม่แห่งชาติ  วนันักบุญหลุยส์   
การเขียนบทความทางประวติัศาสตร์   การเขียนบทความ  เรียงความเป็น
ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ลงในวารสารของโรงเรียน เป็นตน้ 

89.00 

4.2 นาํเสนอวิธีคิด วิธีแกปั้ญหา 
      ดว้ยภาษาหรือวธีิการของ 
      ตนเอง 
 

       โรงเรียนมีเป้าหมายพฒันาผูเ้รียนให้สามารถนาํเสนอวิธีคิด  วิธีแกปั้ญหา  
ดว้ยภาษาหรือวิธีการของตนเองไดอ้ยา่งมีคุณภาพ โดยฝ่ายวิชาการจดัโครงการ  
ACT ASEAN Knowledge  กิจกรรมนิทรรศการ ASAEN  ของผูเ้รียนระดบัชั้น
มธัยมศึกษาตอนปลาย  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์   
ไดส่้งเสริมให้นกัเรียน นาํเสนอวิธีคิด วิธีการแกปั้ญหา โดยจดัการเรียนการ
สอนในท่ีเนน้ทกัษะกระบวนการคิด โดยมีการจดักิจกรรมเสริมการเรียนใหก้บั
ผูเ้รียนในระดบัประถมศึกษาปีท่ี 4 ถึง มธัยมศึกษาปีท่ี 5  เช่น โครงการหอ้ง
ศูนยพ์ฒันาอจัฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์  กิจกรรมชมรม  a - 
math  ชมรมหมากลอ้ม ชมรมซูโดก ุ Club   เตรียมความพร้อมทางวิชาการตาม
แนวทาง สสวท. และมีการนาํเสนอผลงานอยา่งสมํ่าเสมอ  นอกจากน้ียงัจดัทาํ 
โครงการส่งนักเรียนเขา้ร่วมการแข่งขนัภายใน ภายนอกเพื่อพฒันาผูเ้รียน
ตลอดปีการศึกษา 

86.00 

4.3 กาํหนดเป้าหมาย คาดการณ์  
      ตดัสินใจแกปั้ญหาโดยมี 
      เหตุผลประกอบ 
 
 

        โรงเรียนกําหนดในแผนงานวิชาการ   เพื่อพฒันาผูเ้รียนให้สามารถ
กาํหนดเป้าหมาย   คาดการณ์  ตดัสินใจแกปั้ญหาโดยมีเหตุผลประกอบ ดว้ย
การดาํเนินโครงการ  โครงการ ACT ASEAN Knowledge  โครงการ
สถานศึกษาดีเด่นด้านพลงังาน   กิจกรรมงานลานความรู้สู่บณัฑิตคร้ังท่ี   3  
กิจกรรมแข่งขนัทกัษะทางวิชาการทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน จดักิจกรรม
พฒันาผูเ้รียน  เช่น ชมรม a-math   ชมรมหมากลอ้ม  ชมรมซูโดก ุ  ชมรมจรวด
ขวดนํ้า และชมรมวิทยาศาสตร์  เพื่อฝึกฝนใหผู้เ้รียนสามารถเลือกแนวทางการ
ตดัสินใจและแกปั้ญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   
ไดส่้งเสริมผูเ้รียนทั้งในดา้นการเรียนการสอน การจดักิจกรรมเพ่ือให้ผูเ้รียน
กาํหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตดัสินใจแก้ปัญหาได้  โดยมีเหตุผลประกอบ
ผูเ้รียนไดรั้บการฝึกทกัษะจากการเรียนท่ีแทรกอยูใ่นหน่วยการเรียน เร่ืองความ
น่าจะเป็นในระดบัประถมปีท่ี 5 – มธัยมศึกษาปีท่ี 5 เป็นตน้  

95.00 
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ตวับ่งช้ีที ่ รายละเอยีดการประเมิน ร้อยละ 
4.4 มีความคิดริเร่ิมและ 
     สร้างสรรคผ์ลงานดว้ยความ 
     ภาคภูมิใจ 
 
 
 
 

        โรงเรียนไดมี้การจดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษา มุ่งพฒันาผูเ้รียนให้เรียนรู้
อย่างมีความสุข เพื่อให้มีความรู้ความสามารถ    มีทกัษะการเรียนท่ีสําคญัๆ   
มีกระบวนการคิดอยา่งมีเหตุมีผล  มีความคิดริเร่ิม และสร้างสรรคผ์ลงานดว้ย
ความภาคภูมิใจ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยฝึกให้ผูเ้รียนมีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรคผ์ลงานดว้ยความภาคภูมิใจเช่นการจดักิจกรรมการแสดงละครวนั
สุนทรภู่การพากยก์ารบรรยาย บทละคร การแสดงจินตลีลา  การแสดงดนตรี
ไทย  การร้องเพลง   การเขียนเรียงความปลูกฝังความกตญัญู การแต่งกลอนสด   
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน   
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จดัการเรียนการสอนแบบคิดวิเคราะห์และคิด
สร้างสรรคผ์ลงาน    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจดัการเรียนการ
สอนสร้างสรรคใ์นรูปแบบ การแสดงละคร และการเขียนรูปแบบต่าง ๆ เช่น
การ์ดวนัแม่  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทศันศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์ 
จดัการเรียนการสอนแบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์คิดริเร่ิม ในส่ิงท่ีแปลก
ใหม่ในรูปแบบผลงานดา้นทศันศิลป์ และการแสดงออก   กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ มีโครงการส่ือสร้างสรรคด์ว้ยผลงานทางคณิต การออกแบบงาน
ของวิชาคณิตศาสตร์ท่ีนํารูปเรขาคณิตหลาย ๆ รูปแบบมาสร้างสรรค์เป็น
ช้ินงาน  การประกอบลูกบาศกท่ี์สามารถมองเป็นรูป 3 มิติ กิจกรรมท่ีส่งเสริม
ให้ผูเ้รียนคิดนอกกรอบ ชมรมเกม 24 ชมรม a – math ชมรมหมากลอ้ม  
ชมรมซูโดก ุนอกจากการฝึกใหผู้เ้รียนยอมรับผลการแข่งขนั ผูเ้รียนจะรู้จกัการ
คิดเชิงบวกมากข้ึน ผูเ้รียนมีการพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ืองและเกิดความภูมิใจ
ในผลงานของตนเอง  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ีมีการ
ประดิษฐ์ผลงานจากวสัดุเหลือใช้ ออกแบบช้ินงานและสร้างผลงานด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

100.00 

 

สรุปผลการประเมินระดบัมาตรฐาน 
มาตรฐานที่ 4   ผู้เรียนมีความสามารถในการคดิอย่างเป็นระบบ คดิสร้างสรรค์ ตดัสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสตสิมเหตุผล 

มาตรฐาน/ตวับ่งช้ี 
เฉลีย่ 
ร้อยละ 

ระดบัคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดมีาก 

4.1 สรุปความคิดจากเร่ืองท่ีอ่าน ฟัง และดู และส่ือสารโดยการพดูหรือ 
      เขียนตามความคิดของตนเอง 

89.00     

4.2 นาํเสนอวิธีคิด วิธีแกปั้ญหาดว้ยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 86.00     
4.3 กาํหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตดัสินใจแกปั้ญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 95.00     

4.4 มีความคิดริเร่ิม และสร้างสรรคผ์ลงานดว้ยความภาคภูมิใจ 100.00     

มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคดิอย่างเป็นระบบ  
                      คดิสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสตสิมเหตุผล 

92.50     
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จุดเด่นในมาตรฐานที ่4  
ผูเ้รียนมีความคิดริเร่ิม และสร้างสรรคผ์ลงานต่าง ๆ ดว้ยความภาคภูมิใจ  

 

จุดควรพฒันาในมาตรฐานที ่4 
ผูเ้รียนบางส่วนควรไดรั้บการส่งเสริมพฒันาความสามารถในนาํเสนอวิธีคิด วิธีแกปั้ญหาดว้ยภาษาหรือวิธีการ

ของตนเองอยา่งสร้างสรรค ์
 

แนวทางการพฒันาในมาตรฐานที ่4 
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ควรจดักิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในหลกัสูตรและนอกหลกัสูตร ท่ีเนน้การพฒันาผูเ้รียนให้

เกิดทกัษะการคิดและสามารถนาํเสนอวิธีคิด วิธีแกปั้ญหาดว้ยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 
 

มาตรฐานที่ 5  ผู้เรียนมีความรู้และทกัษะทีจ่ําเป็นตามหลกัสูตร 

ตวับ่งช้ีที ่ รายละเอยีดการประเมิน ร้อยละ 
5.1 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
       เฉล่ียแต่ละกลุ่มสาระ 
       เป็นไปตามเกณฑ ์
 
 
 

         โรงเรียนกาํหนดแผนงานดา้นวิชาการ   มุ่งเน้นพฒันาผูเ้รียนให้มีความรู้
และทกัษะท่ีจาํเป็นตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน   เพื่อพฒันาผูเ้รียนให้มี
ผลสัมฤทธ์ิเป็นไปตามเกณฑ์  จึงได้จัดกิจกรรม   โครงการต่าง ๆ  เพื่อไปสู่
เป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้  ดว้ยการตรวจสอบวิธีการวดัและประเมินผลให้มีความ
หลากหลายทุกรายวิชาให้เป็นไปตามระเบียบการวดัและประเมินผล   การจดัทาํ
สถิติสรุปผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทุกภาคเรียนและเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนยอ้นหลงั 3 ปี เป็นขอ้มูลใหแ้ต่ละกลุ่มสาระฯนาํไปพิจารณากาํหนด
เป็นเป้าหมายในการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน   การตรวจแบบทดสอบของ
ครูผู ้สอนโดยผู ้เ ช่ียวชาญ    การจัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ระดับชั้ น
มธัยมศึกษาตอนปลาย   โครงการวนัวิชาการ  โครงการพฒันาศกัยภาพนกัเรียนสู่
ความเป็นเลิศ  โครงการพฒันาศกัยภาพทางวิทยาศาสตร์สู่โครงการ  สอวน.  ช่วง
ชั้นท่ี  3 – 4  การจดัสอนเสริมความรู้อยา่งเขม้ขน้  การสอนเสริมความรู้  O –NET  
การสอนเสริมความรู้  GAT  PAT  เป็นตน้ 
ตารางแสดงจาํนวนร้อยละของผู้เรียนที่ผลสัมฤทธ์ิเฉลีย่  8 กลุ่มสาระฯ ระดบั 3-4 ขึน้ไป 
 
 

 
 

ระดบัช้ัน ร้อยละ 
ผลสําเร็จตามเป้าหมาย เป้าหมาย ปี 2555 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ ร้อยละ 

ป.1 93.42   85 

ป.2 91.48   85 

ป.3 88.05   85 

ป.4 91.34   85 

ป.5 83.95   85 

ป.6 87.34   85 

ม.1 61.79   62 

ม.2 61.45   62 

ม.3 71.46   62 

ม.4 59.90   62 

ม.5 64.61   62 

ม.6 56.97   62 

เฉลีย่ 75.98  

75.98 
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ตวับ่งช้ีที ่ รายละเอยีดการประเมิน ร้อยละ 
5.2 ผลการประเมินสมรรถนะ 
      สาํคญัตามหลกัสูตร 
       เป็นไปตามเกณฑ ์
 
 
 

          สํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กําหนดให้ผู ้เ รียนมีผลการประเมิน
สมรรถนะสาํคญัของตามเกณฑท่ี์สถานศึกษากาํหนด  โดยงานหลกัสูตร  ไดน้าํ
สมรรถนะจากหลกัสูตรสถานศึกษามากาํหนดไวใ้นแผนการจดัการเรียนรู้ทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้  ซ่ึงครูผูส้อนทุกรายวิชาไดจ้ดักิจกรรมการเรียนรู้ให้ผูเ้รียน
แสดงออกซ่ึงความสามารถพร้อมกบัการประเมินผูเ้รียน มีการสอนซ่อมเสริม
ผูเ้รียนท่ีไม่ผ่านสมรรถนะในแต่ละด้าน  และมีการประเมินโดยการใช้วิธีการ
สงัเกต  การตรวจผลงาน   ผลการประเมินสมรรถนะมีดงัน้ี  
          ผูเ้รียนร้อยละ 88 มีความสามารถในการส่ือสาร โดยการพิจารณาจากการ
รับและส่งสาร วฒันธรรมในการใชภ้าษา  การเลือกใชแ้ละบูรณาการส่ือหรือ
เคร่ืองมือท่ีหลากหลายเพ่ือการถ่ายทอดแลกเปล่ียนความคิด ความรู้สึกและทศันะ
ของตนเองอยา่งคล่องแคล่ว ชดัเจน 
          ผูเ้รียนร้อยละ 85 มีความสามารถในการคิด โดยการพิจารณาจากการคิด
วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอยา่งสร้างสรรค ์ คิดอยา่งมีวิจารณญาณและคิดเป็น
ระบบ  การคิดวางแผนการทาํงานอยา่งเป็นระบบ  และการสร้างองคค์วามรู้หรือ
สารสนเทศเพ่ือการตดัสินใจเก่ียวกบัตนเองและสงัคมได ้

ผูเ้รียนร้อยละ 90  มีความสามารถในการแกปั้ญหา โดยการพิจารณาจาก 
การเขา้ใจความสัมพนัธ์และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ ในสังคม   
การแสวงหาความรู้ ประยุกตค์วามรู้มาใชใ้นการป้องกนั และแกไ้ขปัญหาได ้ 
และการใชเ้หตุผล คุณธรรม และขอ้มูลสารสนเทศ ประกอบการตดัสินใจโดย
ผูเ้รียนสามารถนาํความรู้ท่ีเรียนมาแกปั้ญหาได ้

ผูเ้รียนร้อยละ 95 มีความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต โดยการพิจารณาจาก
การติดต่อส่ือสารและสร้างความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืนในเชิงบวก   และมีความ
รับผิดชอบในหนา้ท่ีในฐานะเป็นสมาชิกในสังคม  การปรับตวัใหท้นักบัความ
เปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอ้ม  ความสามารถในการเผชิญหนา้กบั
สถานการณ์ท่ีเป็นปัญหา  และการหลีกเล่ียงพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค ์
          ผูเ้รียนร้อยละ 98  มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี โดยการพิจารณา
จากการใชเ้ทคโนโลยีในการศึกษาคน้ควา้ เพื่อการพฒันาตนเอง และสังคมใน
ดา้นการเรียนรู้ การส่ือสาร การทาํงาน การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์การเลือกใช้
เทคโนโลยดีา้นต่างๆ ในการสร้างสรรคช้ิ์นงาน  การอา้งอิงแหล่งขอ้มูลท่ีไดจ้าก
การสืบคน้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  และการวิเคราะห์ และเลือกใชส่ื้อได้
เหมาะสมกบัวยั 

91.20 
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ตวับ่งช้ีที ่ รายละเอยีดการประเมิน ร้อยละ 
5.3 ผลการประเมินการอ่าน  
      คิดวิเคราะห์ และเขียน 
      เป็นไปตามเกณฑ ์
 
 
 

โรงเรียนไดส่้งเสริมและพฒันาผูเ้รียนให้สามารถอ่าน  คิด   วิเคราะห์และ
ใหเ้ขียนเป็นไปตามเกณฑ ์  โดยฝ่ายวิชาการไดก้าํหนดใหค้รูผูส้อนในทุกรายวิชา
ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  จดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  เนน้ผูเ้รียนเป็น
สาํคญั  ส่งเสริมใหผู้เ้รียนแสดงความสามารถของตนไดอ้ยา่งชดัเจน   โดยงานวดั
ผลไดก้าํหนดใหค้รูผูส้อนทาํการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียนส่ือความ
ในแต่ละรายวิชา   ทั้งน้ีฝ่ายวิชาการและกลุ่มสาระการเรียนรู้ยงัไดจ้ดักิจกรรม  
โครงการเพื่อสนับสนุนความสามารถดา้นการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียนของ
ผูเ้รียนใหเ้ป็นไปตามเกณฑ ์ เช่น  การประกวดเรียงความวนัแม่ กิจกรรมประกวด
การอ่านทาํนองเสนาะ การแต่งคาํขวญั  คาํกลอนในวนัสุนทรภู่   กิจกรรมอ่านวนั
ละนิดจิตแจ่มใส   กิจกรรมเดอะพิซซ่า คอมปะนี ชวนน้องอ่าน   กิจกรรมเล่ม
โปรดบุค๊คลบั   กิจกรรม  Ikky ชวนเดก็ไทยรักการอ่าน   เป็นตน้ 

100.00 

5.4 ผลการทดสอบระดบัชาติ 
เป็นไปตามเกณฑ ์
 
 
 
 

        โรงเรียนมุ่งส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียนให้มีผลการทดสอบระดบัชาติเป็นไป
ตามเกณฑ ์ โดยฝ่ายวิชาการ   งานวดัผล  กลุ่มสาระกาเรียนรู้ไดจ้ดักิจกรรมทาง
วิชาการอยา่งหลากหลายเพ่ือเตรียมความพร้อมและพฒันาศกัยภาพผูเ้รียนสาํหรับ
การทดสอบกบัหน่วยงานภายนอก   เช่น   การเตรียมขอ้สอบ O-NET ยอ้นหลงั
ให้กบัคุณครูนาํไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอนและเตรียมความพร้อมให้กบั
ผูเ้รียน  การจดัสอนเตรียมความพร้อมการสอบ O-NET  GAT  PAT ใหก้บัผูเ้รียน
ก่อนการสอบ   การเข้าร่วมโครงการสอบวัดนักเรียนของมูลนิธิฯ (FSG.)   
เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผูเ้รียนก่อนการสอบระดับชาติ การจัดทาํสถิติ
สรุปผลการสอบ O-NET และผลการสอบ FSG. ยอ้นหลงั 3 ปี  เป็นขอ้มูลใหแ้ต่
ละกลุ่มสาระฯ นําไปพิจารณากาํหนดเป็นเป้าหมายในการพฒันาผลการสอบ
ระดบัชาติ โครงการพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียน เนน้ผลสมัฤทธ์ิ O-NET และ FSG. 
(ป.6 ม.3 และม.6) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้มธัยมศึกษาตอนปลาย  เป็นตน้ 

73.92 

 

สรุปผลการประเมินระดบัมาตรฐาน 
มาตรฐานที ่5   ผู้เรียนมีความรู้และทกัษะทีจ่ําเป็นตามหลกัสูตร 

มาตรฐาน/ตวับ่งช้ี 
เฉลีย่ 
ร้อยละ 

ระดบัคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดมีาก 

5.1 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ ์ 75.98     
5.2 ผลการประเมินสมรรถนะสาํคญัตามหลกัสูตรเป็นไปตามเกณฑ ์ 91.20     

5.3 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ ์ 100.00     

5.4 ผลการทดสอบระดบัชาติเป็นไปตามเกณฑ ์ 73.92     
มาตรฐานที ่5   ผู้เรียนมีความรู้และทกัษะทีจ่ําเป็นตามหลกัสูตร 85.28     
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จุดเด่นในมาตรฐานที ่5 
1. ผูเ้รียนมีความสามารถดา้นการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ ์
2. ผลการทดสอบระดบัชาติในทุกรายวิชาของผูเ้รียนในระดบั ป.6  ม. 3 และม. 6  มีค่าเฉล่ียสูงกวา่ระดบัประเทศ 

จุดควรพฒันาในมาตรฐานที ่5 
1 .พฒันาผลสมัฤทธ์ิแต่ละระดบัชั้นใหบ้รรลุตามเป้าหมายของทุกกลุ่มสาระฯ 
2. พฒันาผลการทดสอบระดบัชาติของผูเ้รียนท่ีไดค้ะแนนผลการทดสอบตํ่ากวา่ขีดจาํกดัล่าง 

แนวทางการพฒันาในมาตรฐานที ่5 
 กาํหนดแนวปฏิบติัดา้นการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางเรียนใหค้รูผูส้อนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมและ

พฒันาผลสมัฤทธ์ิทางเรียนในแต่ละระดบัชั้นใหบ้รรลุเป้าหมายของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และเป้าหมายท่ีกาํหนด 
 

มาตรฐานที่ 6  ผู้เรียนมทีกัษะในการทาํงาน รักการทาํงาน สามารถทาํงานร่วมกบัผู้อืน่ได้ และมีเจตคตทิีด่ต่ีออาชีพสุจริต 
ตวับ่งช้ีที ่ รายละเอยีดการประเมิน ร้อยละ 

6.1 วางแผนการทาํงานและ 
       ดาํเนินการจนสาํเร็จ 
 
 
 
 
 

        เพื่อให้ผูเ้รียนรู้จกัวางแผนการทาํงานและดาํเนินการจนสําเร็จ  โรงเรียน
ได้จดักิจกรรมเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนผูเ้รียนอย่างต่อเน่ืองตลอดปีการศึกษา   
ฝ่ายวิชาการจัดกิจกรรมวนัวิชาการ  กิจกรรมค่ายสหวิชาพฒันาทกัษะชีวิต   
การจดันิทรรศการ  10  ประเทศ ASAEN  โครงการ ACT ASEAN Knowledge  
วนั ASEAN DAY  กิจกรรม ACT ASEAN QUIZ 2012   โครงการสถานศึกษา
ดีเด่นดา้นพลงังาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจดัโครงการธาํรงเอกลกัษณ์ไทย  
ซ่ึงประกอบดว้ยกิจกรรมวนัสุนทรภู่   วนัภาษาไทยแห่งชาติ ลายมือสวยดว้ยมือเรา
(คดัไทย)  โครงการพฤกษาพรรณวรรณคดี  โครงการคลินิกภาษา  โครงการนกัคิด
สู่สังคมอาเซียน  (สุนทรพจน์)  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม  จัดกิจกรรมวนัสําคัญทางศาสนา   กิจกรรมรําลึกพระคุณแม่   
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ีจดักิจกรรมการทาํงานแบบ
กลุ่มให้ผูเ้รียนร่วมกนัเสนอหวัขอ้การเขียนโปรแกรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัฐานขอ้มูล
มีการวางแผนก่อนการเขียนโปรแกรม พฒันาโปรแกรมตามหวัขอ้ท่ีนาํเสนอ 
บนัทึกผลในโปรแกรมและประเมินผลการทาํงานของตนเอง รวมถึงการเนน้
ให้ผูเ้รียนพฒันาการคิดออกแบบการทาํโครงงานอยา่งอิสระ เช่น ให้ผูเ้รียน
เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาจดั
กีฬาภายใน  กิจกรรมกรีฑาสี   เป็นตน้ 

88.50 

6.2 ทาํงานอยา่งมีความสุขมุ่งมัน่ 
      พฒันางานและภูมิใจใน 
      ผลงานของตนเอง 
 
 

         ฝ่ายวิชาการ  มีนโยบายให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ส่งเสริมให้ผูเ้รียน
สามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งมีความสุข  ผูเ้รียนมีความมุ่งมัน่พฒันางานและ
ภูมิใจในผลงานของตนเอง  โดยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ไดส้อดแทรกทกัษะการ
ทาํงานในกิจกรรมการเรียนรู้ทุกระดบัชั้น   ทั้งยงัดาํเนินกิจกรรมเสริมหลกัสูตร
เพื่อให้นักเรียนไปสู่เป้าหมายท่ีกาํหนด  เช่น   กิจกรรมกรีฑาสี   กิจกรรมวนั
สุนทรภู่   กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์   กิจกรรมวนัวิชาการ  กิจกรรมค่ายสห
วิชาพฒันาทกัษะชีวิต   การจดันิทรรศการ  10  ประเทศ ASAEN โครงการ  ACT 
ASEAN Knowledge วนั ASEAN DAY กิจกรรม ACT ASEAN QUIZ 2012  
โครงการสถานศึกษาดีเด่นดา้นพลงังาน  กิจกรรมวนัพธุ  เป็นตน้ 

100.00 
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ตวับ่งช้ีที ่ รายละเอยีดการประเมิน ร้อยละ 
6.3 ทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้
 
 
 
 

         เพ่ือให้ผูเ้รียนสามารถเป็นบุคลท่ีสมบูรณ์ในทุกมิติ  โรงเรียนได้ส่งเสริม
กิจกรรมการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนรู้จกัการทาํงานกบัผูอ่ื้นได ้โดยฝ่ายวิชาการและกลุ่ม
สาระการเรียนรู้จดักิจกรรมอย่างหลากหลาย เช่น กิจกรรมกรีฑาสี   กิจกรรมวนั
สุนทรภู่   กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ กิจกรรมวนัวิชาการ  กิจกรรมค่ายสหวิชา
พฒันาทกัษะชีวิต  การจดันิทรรศการ 10  ประเทศ ASAEN  โครงการ ACT ASEAN 

Knowledge วนั ASEAN  DAY กิจกรรม ACT ASEAN QUIZ 2012 โครงการสถานศึกษา
ดีเด่นดา้นพลงังาน กิจกรรมชมรม กิจกรรมคลบั กิจกรรมวนัพธุ  เป็นตน้ 

95.00 

6.4 มีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพ 
      สุจริตและหาความรู้เก่ียวกบั 
      อาชีพท่ีตนเองสนใจ 
 
 
 

      เพ่ือให้ผูเ้รียนมีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เก่ียวกบัอาชีพท่ี
ตนเองสนใจ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  จดัการเรียนรู้
เก่ียวกบัอาชีพในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 – มธัยมศึกษาปีท่ี 6   กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม สอดแทรกเน้ือหาในสาระเศรษฐศาสตร์
ในทุกระดบัชั้น และงานบริหารแนะแนวจดักิจกรรม เช่น งานพี่นอ้งอสัสัมชญัฯ 
แบ่งปันประสบการณ์ในระดับชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และมัธยมศึกษาปีท่ี 6   
นาํนกัเรียนท่ีสนใจอาชีพแพทยไ์ปศึกษาดูงานท่ีโรงพยาบาลพญาไท เป็นตน้ 

100.00 
 

 

สรุปผลการประเมินระดบัมาตรฐาน 
มาตรฐานที ่ 6   ผู้เรียนมีทกัษะในการทาํงาน รักการทาํงาน สามารถทาํงานร่วมกบัผู้อืน่ได้ และมีเจตคตทิีด่ต่ีออาชีพสุจริต 

มาตรฐาน/ตวับ่งช้ี 
เฉลีย่ 
ร้อยละ 

ระดบัคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดมีาก 

6.1 วางแผนการทาํงานและดาํเนินการจนสาํเร็จ 88.50     
6.2 ทาํงานอยา่งมีความสุข มุ่งมัน่พฒันางานและภมิูใจในผลงานของตนเอง 100.00     

6.3 ทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้ 95.00     

6.4 มีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เก่ียวกบัอาชีพท่ีตนเองสนใจ 100.00     

มาตรฐานที ่ 6   ผู้เรียนมีทกัษะในการทาํงาน รักการทาํงาน สามารถ 
                         ทาํงานร่วมกบัผู้อืน่ได้ และมีเจตคตทิีด่ต่ีออาชีพสุจริต 

95.88     

 
 

จุดเด่นในมาตรฐานที ่6  
ผูเ้รียนสามารถทาํงานอยา่งมีความสุข  มุ่งมัน่พฒันางาน ภูมิใจในผลงานของตนเอง และมีความรู้สึกท่ีดีต่อ

อาชีพสุจริต  รวมทั้งสามารถแสวงหาความรู้เก่ียวกบัอาชีพท่ีตนเองสนใจไดอ้ยา่งเหมาะสม 
จุดควรพฒันาในมาตรฐานที ่6 

ผูเ้รียนบางส่วนควรไดรั้บการส่งเสริมใหมี้ทกัษะในการวางแผนการทาํงาน และมีความมุ่งมัน่ในการดาํเนินการ
จนบรรลุความสาํเร็จ 
แนวทางการพฒันาในมาตรฐานที ่6 

ครูผูส้อนควรจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีพฒันาผูเ้รียนใหเ้กิดทกัษะในเร่ืองการวางแผน การกาํหนดเป้าหมาย และ
ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความมุ่งมัน่ในการดาํเนินงานจนบรรลุความสาํเร็จ 
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มาตรฐานที่ 6 FSG อตัลกัษณ์การศึกษาโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ คอื“ยดึมัน่สัจธรรม มีวริิยะอุตสาหะ รับผดิชอบต่อสังคม” 

ตวับ่งช้ีที่ รายละเอยีดการประเมนิ ร้อยละ 

6.1 ยดึมัน่สัจธรรม 
 

     โรงเรียนไดด้าํเนินงาน/ โครงการและกิจกรรมเพ่ือปลูกฝัง  และเสริมสร้างหนทางสู่
ความสาํเร็จของชีวิต โดยการอบรมส่ังสอนผูเ้รียนใหย้ดึมัน่สัจธรรม และนาํไปประยกุตใ์ช้
ในการดาํเนินชีวิต  โดยดาํเนินกิจกรรมผ่านงานและโครงการต่าง ๆ  ไดแ้ก่ โครงการสาย
สัมพนัธ์ บา้นโรงเรียน สู่ชุมชน โครงการยกยอ่งนกัเรียนประพฤติและปฏิบติัหนา้ท่ีดีเด่น 
โครงการชุมชนสัมพนัธ์  โครงการวจนพิธีกรรมเปิด-ปิด ปีการศึกษา 2555  และโครงการ
วนัประกาศเกียรติคุณนกัเรียนดีเด่น  เป็นตน้ 

98.00 

6.2 มีวริิยะอุตสาหะ    โรงเรียนไดด้าํเนินงาน/ โครงการและกิจกรรมเสริมสร้างใหผู้เ้รียนมีความวิริยะอุตสาหะ โดย
จดัใหผู้เ้รียนไดก้ารเรียนรู้และเขา้ใจถึงผลของความพากเพียรพยายามของกิจการงานหนา้ท่ีของ
ตน คือความสาํเร็จในอนาคต ดว้ยการดาํเนินดาํเนินกิจกรรมผา่นงานและโครงการต่าง ๆ   เสริม
หลกัสูตร ไดแ้ก่  งานแข่งขนัภายในภายนอก  (ทุกกลุ่มสาระฯ)  โครงการมอบเกียรติบตัร
นักเรียนเรียนดี โครงการกิจกรรมวนัวิชาการ โครงการจัดการแข่งขันกรีฑาสีนักเรียน  
โครงการวนัประกาศเกียรติคุณนกัเรียนดีเด่น และโครงการแชมป์ชิงแชมป์ เป็นตน้ 

96.50 

6.3 รับผดิชอบต่อสังคม    โรงเรียนไดด้าํเนินงาน/ โครงการและกิจกรรมเสริมหลกัสูตรให้ผูเ้รียนเห็นคุณค่าของ
ผูด้ ้อยโอกาส  ดว้ยการช่วยเหลือบุคคล หน่วยงาน  องค์กรของรัฐบาลหรือองค์กรของ
เอกชนทั้งการช่วยเหลือดา้นกาย สติปัญญา ทรัพยสิ์น รวมทั้งสนับสนุนให้กาํลงัใจตาม
ความเหมาะสม โดยดาํเนินกิจกรรมผ่านงาน /โครงการต่าง ๆ ไดแ้ก่ โครงการสายสัมพนัธ์ 
บา้นโรงเรียน สู่ชุมชน  โครงการโรงเรียนตน้แบบมาตรฐานระบบตา้นยาเสพติด  (QAD)  
ของสภากาชาดไทย และโครงการแข่งขนัโบวล่ิ์งการกศุล  เป็นตน้ 

98.00 

 

สรุปผลการประเมินระดบัมาตรฐาน 
มาตรฐานที ่ 6 FSG อตัลกัษณ์การศึกษาโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ คอื“ยดึมัน่สัจธรรม มีวริิยะอุตสาหะ รับผดิชอบต่อสังคม” 

มาตรฐาน/ตวับ่งช้ี 
เฉลีย่ 
ร้อยละ 

ระดบัคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดมีาก 
6.1 ยดึมัน่สจัธรรม 98.00     
6.2 มีวริิยะ อุตสาหะ 96.50     
6.3 รับผดิชอบต่อสงัคม 98.00     
มาตรฐานที ่6 FSG อตัลกัษณ์การศึกษาโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ คอื      

“ยดึมั่นสัจธรรม มีวริิยะอุตสาหะ รับผดิชอบต่อสังคม” 
97.50     

 

จุดเด่นมาตรฐานที ่6 FSG  
ผูเ้รียนทุกคนเป็นผูมี้จิตสาธารณะ รับผดิชอบต่อสงัคม โดยการร่วมกิจกรรมต่าง ๆซ่ึงเป็นประโยชนต่์อสงัคม

ส่วนรวม ดว้ยความภาคภูมิใจ 
จุดควรพฒันามาตรฐานที่ 6 FSG 

ผูเ้รียนบางส่วนควรไดรั้บการฝึกฝนและส่งเสริมใหเ้ป็นผูมี้ความวิริยะอุตสาหะ เพื่อนาํตนเองไปสู่เป้าหมายท่ีวางไว ้
แนวทางการพฒันามาตรฐานที ่6 FSG 
 ทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูเ้รียนควรจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมผูเ้รียนใหเ้กิดความตระหนกัและเห็นความสาํคญั
ของความวิริยะอุตสาหะ 
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3.2   มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
 

มาตรฐานที่ 7  ครูปฏบิัตงิานตามบทบาทหน้าทีอ่ย่างมีประสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผล 
ตวับ่งช้ีที ่ รายละเอยีดการประเมิน ร้อยละ 

7.1 ครูมีการกาํหนดเป้าหมาย 
      คุณภาพผูเ้รียนทั้งดา้นความรู้  
      ทกัษะกระบวนการ สมรรถนะ 
      และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์
 
 

         โรงเรียนส่งเสริมและมุ่งพฒันาครูดว้ยการให้ความรู้ สร้างความเขา้ใจ
ในเป้าหมายคุณภาพผูเ้รียนตามหลกัสูตร  โดยการจดัการอบรมเชิงปฏิบติัการ 
“การตรวจสอบคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสาระ
แกนกลาง ฯ  ครูผูส้อนทุกคนสามารถดาํเนินการวางแผนการจดัการเรียนรู้   
มีการกาํหนดเป้าหมายคุณภาพผูเ้รียน ครอบคลุมทั้งดา้นความรู้ ทกัษะ
กระบวนการ สมรรถนะสําคญัและคุณลกัษณะอนัพึงประสงคท่ี์สอดคลอ้ง
กบัหลกัสูตรสถานศึกษา งานหลกัสูตรและนิเทศการสอนร่วมกบัคณะกรรม
ฝ่ายวิชาการดาํเนินการกาํกบัติดตาม  การพฒันาหลกัสูตรของครูผูส้อนทุก
รายวิชาจากการตรวจประเมินแผนการจดัการเรียนรู้  การสังเกตการสอนใน
ชั้นเรียน  การให้คาํปรึกษาแนะนาํดา้นการจดัการเรียนการสอน และมีการ
สรุปผลการดาํเนินงานทุกภาคเรียน 

97.00 

7.2 ครูมีการวิเคราะห์ผูเ้รียนเป็น 
      รายบุคคลและใชข้อ้มูลในการ 
      วางแผนการจดัการเรียนรู้  
      เพื่อพฒันาศกัยภาพของ 
      ผูเ้รียน 
 

         โรงเรียนส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูศึกษาวิเคราะห์ผู ้เ รียนเป็น
รายบุคคล โดยการใชเ้คร่ืองมือท่ีหลากหลายในการวิเคราะห์ศกัยภาพผูเ้รียน 
เช่น  แบบทดสอบก่อน - หลงัเรียน แบบบนัทึกคะแนนรายวิชา การประเมิน
ผูเ้รียนตามสภาพจริง   เพื่อนาํขอ้มูลและผลจากขอ้มูลขา้งตน้ไปใช้ในการ
ปรับเปล่ียนการจัดการเรียนรู้ในการพัฒนาผู ้เ รียนให้มีพัฒนาการตาม
ศกัยภาพของตนเอง  จดัทาํสารสนเทศอยา่งเป็นระบบ ใชข้อ้มูลสารสนเทศ
จากผลการวิเคราะห์ผูเ้รียนมาใชใ้นการวางแผนจดัการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบั
ความแตกต่างระหวา่งบุคคล  ส่งผลใหค้รูผูส้อนสามารถจดักิจกรรมการเรียน
การสอนโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั    ใชว้ิธีการสอนท่ีหลากหลาย  นอกจากน้ี
ไดจ้ดัโครงการต่าง ๆ ท่ีส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียน เช่น โครงการ
พัฒนาศักยภาพนักเ รียนสู่ความเป็นเ ลิศ   โครงการห้อง เ รียนพิ เศษ
วิทยาศาสตร์ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน.    เป็นตน้ 

85.00 

7.3 ครูออกแบบและจดัการ 
       เรียนรู้ท่ีตอบสนองความ 
      แตกต่างระหวา่งบุคคลและ 
      พฒันาการทางสติปัญญา 
 

          โรงเรียนส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูผู ้สอนให้สามารถศึกษา
หลกัสูตรสถานศึกษา มาตรฐานการเรียนรู้ ตวัช้ีวดั  สมรรถนะสาํคญั และ
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ ดว้ยการอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบติัทั้ง
ภายใน  และภายนอกโรงเรียน  เพื่อทบทวน  ปรับปรุงหลักสูตร  และ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย เพื่อให้ผูเ้รียนสามารถ
พฒันาตามศกัยภาพของตนเอง ไดแ้ก่  การสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน โครงการ
พฒันาบุคลากรส่งเสริมให้ครูไดเ้พิ่มพูนวิทยฐานะ โดยมีสถิติการจดัส่งครูเขา้
รับการอบรมสัมมนาดูงาน ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ไม่ตํ่ากว่าคนละ 
20  ชัว่โมง ต่อหน่ึงปีการศึกษา การให้ทุนครูศึกษาต่อระดบัปริญญาโทใน
สาขาวิชาต่าง ๆ  การประชุมครูผูส้อนและจดัอบรมพฒันาหลกัสูตรทุกกลุ่ม 

86.00 
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ตวับ่งช้ีที ่ รายละเอยีดการประเมิน ร้อยละ 
 สาระการเรียนรู้ รวมทั้งส่งเสริมให้ครูผูส้อนจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้ดว้ย

วิธีการสอนท่ีหลากหลายเพ่ือส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถฝึกคิด ฝึกทาํและ
แก้ปัญหาด้วยตนเอง เช่น วิธีการสอนแบบสาธิต แบบกระบวนการกลุ่ม  
แบบ  3P  แบบร่วมมือ  แบบทดลอง   แบบสืบสวนสอบสวน  แบบเน้น
กระบวนการปฏิบติั เป็นตน้  นอกจากน้ีไดก้าํหนดแผนงานท่ีตอบสนองความ
แตกต่างระหวา่งบุคคลและพฒันาการทางสติปัญญา  โดยดาํเนินงานโครงการ
ต่าง ๆ  เช่น โครงการพฒันาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ โครงการ
หอ้งเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ตามแนวทาง สสวท.และสอวน. เป็นตน้ 

 

7.4 ครูใชส่ื้อและเทคโนโลยท่ีี 
       เหมาะสมผนวกกบัการนาํ 
       บริบทและภูมิปัญญาของ 
       ทอ้งถ่ินมาบูรณาการในการ 
       จดัการเรียนรู้ 
 
 

          โรงเรียนส่งเสริมใหค้รูใชส่ื้อและเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม  ผนวกกบัการ
นาํบริบทและภูมิปัญญาของทอ้งถ่ินมาบูรณาการในการจดัการเรียนรู้ เพื่อให้
ผูเ้รียนสามารถพฒันาตนเองจากการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของครูผูส้อน โดย
เร่ิมจากการพฒันาครูผูส้อนทุกคนของโรงเรียนให้มีความรู้ความสามารถใน
การจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ และเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั   
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพจดัการอบรมการสร้างวิดีโอดว้ยโปรแกรม 
iMovie เบ้ืองตน้  อบรมเชิงปฏิบติัหลกัสูตรการสร้างเวบ็ไซตด์ว้ยโปรแกรม 
Joomla  การใชอุ้ปกรณ์ Tablet อบรมการสร้างส่ือการเรียนการสอนดว้ย
โปรแกรม  iBook Author  การแปลงคลิปวีดีโอจากเวบ็ Youtube ดว้ยเวบ็ 
Keepvid/การแปลงไฟลป์ระเภทไฟลเ์สียง ไฟลว์ีดีโอ Format Factory  และ
การสร้างแบบทดสอบออนไลน ์ดว้ยโปรแกรม Wondershare QuizCreator 
             ฝ่ายวิชาการจดัโครงการ Innovation Award 2012   เพื่อส่งเสริมให้
ครูผูส้อนทุกคนมีความรู้ความเขา้ใจหลกัการการใชส่ื้อการสอน  เลือกใชส่ื้อ
ท่ีมีคุณภาพ  มีความเหมาะสม  หลากหลาย  สอดคลอ้งกบัวิธีการเรียนรู้ตาม
ธรรมชาติของสาระการเรียนรู้และความแตกต่างของผูเ้รียน     
           นอกจากน้ีมีการนาํภูมิปัญญาของทอ้งถ่ินมาบูรณาการในการจดัการ
เรียนรู้และกิจกรรมเสริมหลกัสูตร  เช่น สมุนไพร นักบุญหลุยส์ กลว้ยไม้
พนัธุ์อสัสมัชญั   กิจกรรมหล่อและแห่เทียนจาํนาํพรรษา  ฯลฯ      

95.00 

7.5 ครูมีการวดัและประเมินผลท่ี 
      มุ่งเนน้การพฒันาการเรียนรู้ 
      ของผูเ้รียน ดว้ยวิธีการท่ี 
      หลากหลาย 
 
 

           โรงเรียนดาํเนินการส่งเสริมและพฒันาครูผูส้อนใหมี้ความรู้ในการวดั
ประเมินผล   ตามจุดมุ่งหมายของการวดัและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อพฒันา
ผูเ้รียนและตดัสินผลการเรียน   ดังนั้นงานวดัผลและวิจัย   จึงได้กาํหนด
แผนงานการวดัและการประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน   โดยให้ครูผูส้อน
ทุกคนดาํเนินการพฒันาและประเมินผูเ้รียนตามตวัช้ีวดั  เพื่อให้บรรลุตาม
มาตรฐานการเรียนรู้  สะท้อนสมรรถนะสําคญั  และคุณลักษณะอันพึง
ประสงคข์องผูเ้รียน  ดว้ยวิธีการวดัและประเมินผลท่ีหลากหลาย 
 

97.00 
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ตวับ่งช้ีที ่ รายละเอยีดการประเมิน ร้อยละ 
7.6 ครูใหค้าํแนะนาํ คาํปรึกษา  
      และแกไ้ขปัญหาใหแ้ก่ผูเ้รียน 
     ทั้งดา้นการเรียนและคุณภาพ 
     ชีวิตดว้ยความเสมอภาค 

          โรงเรียนตระหนกัและเห็นความสาํคญัดา้นจิตวิญญาณของความเป็นครู  
โดยการจดักิจกรรมส่งเสริมให้ครูมีคุณธรรมจริยธรรม พฒันาตนเองให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ  มีความรัก เมตตา เอาใจใส่ เอ้ืออาทรชีวิต
ความเป็นอยูข่องผูเ้รียนทุกคนอยา่งใกลชิ้ด มีการศึกษาผูเ้รียนเป็นรายบุคคล 
เพ่ือนําขอ้มูลมาวางแผนในการให้ความดูแลช่วยเหลือ ให้คาํแนะนํา 
คาํปรึกษา และแกไ้ขปัญหาของผูเ้รียนทั้งดา้นการเรียนและคุณภาพชีวิตดว้ย
ความเท่าเทียมกนั    นอกจากน้ีโรงเรียนมีการจดัทาํโครงการเยีย่มบา้นผูเ้รียน
ในทุกระดบัชั้น และจดัทาํแผนงานระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนอยา่งทัว่ถึง 

97.00 

7.7 ครูมีการศึกษา วิจยัและ 
      พฒันาการจดัการเรียนรู้ใน 
      วิชาท่ีตนรับผดิชอบ และใช ้
      ผลในการปรับการสอน 
 
 

          โรงเรียนกาํหนดแผนงานใหค้รูทุกคนศึกษา คน้ควา้ แสวงหาความรู้
เก่ียวกบัการวิจยัทางการศึกษา มีความรู้ในการวิจยั และดาํเนินการวิจยัในชั้น
เรียนเพื่อแกปั้ญหาและพฒันาผูเ้รียนท่ีตนรับผิดชอบ ปีการศึกษาละ 1 เร่ือง  
โดยมีงานวดัผลและวิจยั   เป็นผูรั้บผิดชอบในการกาํกบัติดตามผลงานการ
วิจยัในชั้นเรียนของครูผูส้อนทุกคน และมีการเผยแพร่ผลงานวิจยั มีการนาํ
ผลการวิจยัไปใชใ้นการพฒันาการจดัการเรียนรู้ของครู รวมทั้งพฒันาการ
เรียนรู้ของผูเ้รียนอยา่งต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอ 

87.00 

7.8 ครูประพฤติปฏิบติัตนเป็น 
      แบบอยา่งท่ีดี และเป็น 
      สมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา 
 
 

          โรงเรียนเห็นความสําคญัของการพฒันาครูทุกคนให้เป็นผูย้ึดมัน่และ
ปฏิบติัตนตามหลกัธรรมของศาสนาท่ีตนนบัถือ และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
มีความยติุธรรมและเมตตาธรรม มีความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ีและงานท่ีไดรั้บ
มอบหมาย พฒันาตนเองให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ ปฏิบติัตนเป็น
แบบอยา่งท่ีดีในการดาํเนินชีวิต ทั้งต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม ใหค้วาม
ร่วมมือในการแกไ้ขปัญหาและพฒันาคุณภาพการศึกษามีความรักสามคัคีใน
หมู่คณะ รวมทั้งร่วมปกป้องและรักษาช่ือเสียงของสถานศึกษา ดว้ยการจดั
กิจกรรมและโครงการต่าง ๆ เช่น กิจกรรมยกย่องครู โครงการสัมมนาเปิดปี
การศึกษา   และโครงการครูดีเด่น  เป็นตน้ 

98.00 

7.9 ครูจดัการเรียนการสอนตาม 
      วิชาท่ีไดรั้บมอบหมายเตม็ 
       เวลา เตม็ความสามารถ 
 
 

          โรงเรียนไดม้อบหมายให้ครูไดส้อนตามความสามารถและความถนดั  
มีการจดัอตัรากาํลงัมอบหมายหนา้ท่ี ตามความสามารถ ความถนดั และตรง
ตามวฒิุทางการศึกษา    โรงเรียนส่งเสริมใหค้รูทุกคนไดรั้บการอบรมเพิ่มพนู
ความรู้ จากการอบรม สัมมนาทั้งภายในและภายนอก  เช่น จดัอบรมเพ่ิมพูน
ความรู้เป็นรายกลุ่มสาระฯ  จดัอบรมพฒันาทกัษะดา้นการใช้คอมพิวเตอร์  
ส่งเสริมให้ครูศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึน และการส่งคณะครูไปศึกษาดูงาน
ต่างประเทศ เป็นต้น  นอกจากน้ียงัได้สนับสนุนให้ครูทุกคนทาํงานเต็ม
ความสามารถ  ทุ่มเทแรงกาย แรงใจในการปฏิบติังานสอนตามกลุ่มสาระท่ี
ไดรั้บมอบหมายอย่างครบถว้นและมุ่งมัน่พฒันาผูเ้รียนให้มีคุณภาพตามท่ี
หลกัสูตรกาํหนด ดว้ยการสร้างขวญัและกาํลงัใจ น  การใหร้างวลัผูไ้ม่มีสถิติ
ขาด ลา  สาย   การใหร้างวลัแก่ครูท่ีมีผลสอบภาษาองักฤษตามเกณฑ ์เป็นตน้ 

97.00 
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สรุปผลการประเมินระดบัมาตรฐาน 
   มาตรฐานที ่7   ครูปฏิบตังิานตามบทบาทหน้าทีอ่ย่างมีประสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผล 

มาตรฐาน/ตวับ่งช้ี 
เฉลีย่ 
ร้อยละ 

ระดบัคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดมีาก 

7.1 ครูมีการกาํหนดเป้าหมายคุณภาพผูเ้รียนทั้งดา้นความรู้ ทกัษะ 
       กระบวนการ สมรรถนะ และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์

97.00     

7.2 ครูมีการวิเคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล และใชข้อ้มูลในการวาง 
       แผนการจดัการเรียนรู้ เพ่ือพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียน 

85.00     

7.3 ครูออกแบบและจดัการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกต่างระหวา่ง 
      บุคคลและพฒันาการทางสติปัญญา 

86.00     

7.4 ครูใชส่ื้อและเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมผนวกกบัการนาํบริบทและ 
       ภูมิปัญญาของทอ้งถ่ินมาบูรณาการในการจดัการเรียนรู้ 

95.00     

7.5 ครูมีการวดัและประเมินผลท่ีมุ่งเนน้การพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียน  
      ดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย 

97.00     

7.6 ครูใหค้าํแนะนาํ คาํปรึกษา และแกไ้ขปัญหาใหแ้ก่ผูเ้รียนทั้งดา้น 
       การเรียนและคุณภาพชีวิตดว้ยความเสมอภาค 

97.00     

7.7 ครูมีการศึกษา วิจยัและพฒันาการจดัการเรียนรู้ในวิชาท่ีตน 
      รับผดิชอบและใชผ้ลในการปรับการสอน 

87.00     

7.8 ครูประพฤติปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี และเป็นสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา 98.00     
7.9 ครูจดัการเรียนการสอนตามวิชาท่ีไดรั้บมอบหมายเตม็เวลาเตม็ความสามารถ 97.00     
มาตรฐานที ่7   ครูปฏบิัตงิานตามบทบาทหน้าทีอ่ย่างมีประสิทธิภาพ 
                         และเกดิประสิทธิผล 

93.22     

 

จุดเด่นในมาตรฐานที ่ 7 
1. ครูมีความประพฤติ และปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่ผูเ้รียน  รวมทั้งเป็นสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา 

 

จุดควรพฒันาในมาตรฐานที ่ 7 
1. ครูบางส่วนยงัขาดการวิเคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล และการนาํขอ้มูลมาใชส้าํหรับวางแผนการจดัการเรียนรู้

เพื่อพฒันาผูเ้รียนอยา่งต่อเน่ือง  
2. ครูบางส่วนควรไดรั้บการส่งเสริมและพฒันาความสามารถดา้นออกแบบการเรียนรู้ ให้มีความสามารถใน

การจดัการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
 

แนวทางการพฒันาในมาตรฐานที ่ 7 
1. จดัอบรมหรือศึกษาดูงาน เพ่ือเป็นการส่งเสริม พฒันาครูใหมี้ความรู้ ความสามารถดา้นออกแบบการเรียนรู้ท่ี

ตอบสนองความแตกต่างระหวา่งบุคคลและพฒันาการทางสติปัญญาของผูเ้รียนตามศกัยภาพ 
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มาตรฐานที่  8  ผู้บริหารปฏิบตัิงานตามบทบาทหน้าทีอ่ย่างมปีระสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผล 
ตวับ่งช้ีที ่ รายละเอยีดการประเมิน ร้อยละ 

8.1 ผูบ้ริหารมีวสิยัทศัน ์ภาวะ 
      ผูน้าํ และความคิดริเร่ิมท่ีเนน้ 
      การพฒันาผูเ้รียน 
 

        ผูบ้ริหารเป็นผูมี้วิสัยทศัน์ ภาวะผูน้าํ และความคิดริเร่ิมท่ีเนน้การพฒันา
ผูเ้รียน  มีความสามารถในการพฒันาสถานศึกษาอยา่งมีทิศทาง โดยการศึกษา
วิสัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย ตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
ปีการศึกษา 2555 – 2559  จดัการศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาฯ  ดงัน้ี 
          1. ศึกษาสภาพความพึงพอใจผูเ้ก่ียวขอ้งต่อการบริหารจดัการศึกษา  
เพื่อนาํผลมากาํหนดนโยบาย / จุดเนน้ ในการบริหารโรงเรียน พร้อมแจง้ให้
คณะครูทุกท่านไดรั้บทราบแนวทางในการพฒันาโรงเรียน  
          2. จดัการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษาและ
คอมพิวเตอร์เป็นภาษาองักฤษ และส่งบุคลากรไปศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ  
          3. พฒันาบุคลากรเพ่ือรองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน โดยการลง
นามความร่วมมือ (Memorandam of Understanding-MoU)  ร่วมกบัสถาบนั
ภายนอกเพื่อพฒันาดา้นวิชาการ ดา้นดนตรี และกีฬา ดงัน้ี 
*ด้านวิชาการ  จดัตั้งศูนยพ์ฒันาอจัริยภาพทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 
ระดับประถมศึกษา  ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี(สสวท) 
* ด้านดนตรี  โครงการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพนกัเรียน ท่ีมีความสามารถ
พิเศษดา้นดนตรี  ร่วมกบัคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 
*ด้านกีฬาฟุตบอล   โครงการส่งเสริมและพฒันานกักีฬาฟุตบอลโครงการ
พิเศษ ร่วมกบั สโมสร SCG เมืองทองยไูนเตด็ 
*ด้านกีฬาบาสเก็ตบอล โครงการส่งเสริม และพฒันากีฬาบาสเก็ตบอล
โครงการพิเศษ ร่วมกบัสโมสรบาสเกต็บอลไฮเทค 
*ด้านพลังงานทดแทน โครงการพฒันาเทคโนโลยีพลงังานทดแทนเกษตร 
ชลประทาน-อาหารและส่ิงแวดล้อม    ร่วมกับศูนยป์ฏิบติัการวิศวกรรม
พลงังานและส่ิงแวดลอ้ม กาํแพงแสน มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
*ด้านการเรียนการสอนภาษาองักฤษ โครงการแลกเปล่ียนครู และนกัเรียน 
English Program   ร่วมกบั Oak Hill School และ University of Oregon,USA 
          4.  มีวิสัยทศัน์ทางด้านการจัดระบบเทคโนโลยีด้านบริหารจัดการ   
ดา้นการเรียนการสอน โดยสนบัสนุนและส่งเสริมให้ครูไดจ้ดัการเรียนการ
สอนโดยใชส่ื้อการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ เช่น ส่ือมลัติมิเดีย ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์   
ติดตั้งโทรทศัน์ LCD พร้อมเช่ือมต่อสัญญาณเครือข่าย Network ในทุก
ห้องเรียน ติดตั้ง Interactive Board ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 – 6 และ
หอ้งเรียน English Program ทุกหอ้ง  ส่งเสริมโครงการประกวดส่ือการสอน 
และนาํระบบบริหารสารสนเทศ “ School Web-based Information System 
(SWIS) ”  และ  E - office  มาใชใ้นการบริหารจดัการภายในโรงเรียนอยา่ง
ต่อเน่ืองเป็นระบบ เป็นตน้ 

  92.50 
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ตวับ่งช้ีที ่ รายละเอยีดการประเมิน ร้อยละ 
8.2 ผูบ้ริหารสามารถบริหาร 
      แบบมีส่วนร่วมและใช ้
      ขอ้มูลผลการประเมินหรือ 
      ผลการวิจยัเป็นฐานคิดทั้ง 
      ดา้นวิชาการและการจดัการ 
 

ผูบ้ริหารสามารถบริหารแบบมีส่วนร่วมและใชข้อ้มูลผลการประเมิน
หรือผลการวิจยัเป็นฐานในการบริหารทั้งดา้นวิชาการและการจดัการ   มีการ
กาํหนดภาระงานและมอบหมายตาํแหน่งหนา้ท่ีต่าง ๆ รวมทั้งดาํเนินการตาม
บทพรรณนางาน  ตามคู่มือครู   ออกกฎระเบียบ   คาํสั่ง และแนวทางปฏิบติั  
ต่าง ๆ  เพื่อให้การปฏิบติัและการดาํเนินงาน ของโรงเรียนเป็นไปในทิศทาง
เดียวกนั มีการกระจายอาํนาจการบริหารงาน โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาํเนินงาน /โครงการ ทาํหนา้ท่ีรับผิดชอบในการบริหารงานและงบประมาณ
ท่ีไดรั้บอนุมติั  มีการสรุปรายงานผลการดาํเนินงานอย่างเป็นระบบ มีการ
จดัทาํงานวิจยัเชิงสํารวจเพื่อนาํผลการประเมินไปวางแผนพฒันาโรงเรียน   
โดยงานนโยบายและแผนไดจ้ดัทาํโครงการวิจยัเชิงสํารวจความพึงพอใจใน
การบริหารจดัการศึกษา เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการบริหารจดัการศึกษา
ผูเ้ก่ียวขอ้ง  ศึกษาความคิดเห็นของครูต่อการบริหารจดัการศึกษาตามนโยบาย
ผูอ้าํนวยการ    

90.00 

8.3 ผูบ้ริหารสามารถบริหารจดั 
      การศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมาย 
      ตามท่ีกาํหนดไวใ้น 
      แผนปฏิบติัการ 

            ผูบ้ริหารโรงเรียนสามารถบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย
ตามท่ีกาํหนดไวใ้นแผนปฏิบติัการประจาํปี 2555 โดยมีการจดัทาํแผนงาน/
โครงการท่ีครอบคลุมเป้าหมายตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2555-
2559 จาํนวน 15 เป้าหมาย 62 ตวัช้ีวดั  มีการนาํผลการประเมินแผนปฏิบติั
งานมาวางแผนการทาํงาน กาํหนดจุดเน้น  มีการติดตามและประเมินการ
ปฏิบติังานทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการอยา่งสมํ่าเสมอ  และนาํผล
มาใช้ในการปรับปรุงและพฒันาการบริหารอย่างต่อเน่ือง มีการประชุม
คณะกรรมการท่ีปรึกษาผูอ้าํนวยการเดือนละ 2 คร้ัง  และให้ฝ่าย/หน่วยงาน
จดัทาํรายงานการปฏิบติังานตามแผนส่งผูอ้าํนวยการทุกเดือน 

92.00 

8.4 ผูบ้ริหารส่งเสริมและพฒันา 
      ศกัยภาพบุคลากรใหพ้ร้อม 
      รับการกระจายอาํนาจ 
 

           ผูบ้ริหารโรงเรียนให้ความสําคญัในการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพ
บุคลากรใหพ้ร้อมรับการกระจายอาํนาจ  มีการจดัทาํโครงการพฒันาบุคลากร
ของโรงเรียนและจดัทาํแผนพฒันาบุคลากรร่วมกบัส่วนกลางมูลนิธิฯ  โดย
มุ่งเนน้การพฒันาบุคลากรทั้งดา้นความรู้ทางวิชาการ  ทกัษะเฉพาะดา้น  โดย
การจัดอบรมสัมมนาครู  ส่งครูอบรม  สัมมนา  ศึกษาดูงานทั้ งในและ
ต่างประเทศ  จดังาน/โครงการรองรับการพฒันาบุคลากรให้สอดรับกบัการ
พฒันาครูสู่ครูมืออาชีพ  เช่น โครงการพฒันาบุคลากรตาํแหน่งหัวหน้างาน 
โครงการเสริมสร้างพลงัจิตและฟ้ืนฟูจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ฯโครงการ
พฒันาระบบนิเทศครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียลฯ  

95.00 

8.5  นกัเรียน ผูป้กครอง และ 
       ชุมชนพึงพอใจผลการ 
       บริหารการจดัการศึกษา 
 

  โรงเรียนได้ดําเนินการบริหารจัดการศึกษา ตามมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่ง
ประเทศไทย  ครอบคลุมการบริหารจดัการ 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นผูเ้รียน  ดา้นการ
จดัการศึกษา  ดา้นการสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ ดา้นอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา 

88.50 
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ตวับ่งช้ีที ่ รายละเอยีดการประเมิน ร้อยละ 
 และดา้นมาตรการส่งเสริม   การบริหารจดัการศึกษาเนน้ระบบ  P D C A ใน

เร่ืองการวางแผน กาํกบั ติดตาม นิเทศและประเมินผลอย่างเป็นระบบ ทาํให้
แผนงาน/โครงการต่าง ๆ สําเร็จตามเป้าหมายและตามมาตรฐานท่ีกาํหนดไว ้
แสดงถึงความตระหนกั และความพยายามในการจดัการศึกษาท่ีจะพฒันาผูเ้รียน
และครูให้ไดรั้บการพฒันาเตม็ตามศกัยภาพ  นอกจากน้ีโรงเรียนยงัเปิดโอกาส
ให้ผูเ้ก่ียวขอ้งได้มีส่วนแสดงความคิดเห็นในรูปของคณะกรรมต่าง ๆ เช่น 
คณะกรรมการสภานักเรียน คณะกรรมการชุมชน  คณะกรรมการผูป้กครอง
เครือข่าย  คณะกรรมการสมาคมผูป้กครองและครูฯ  มีการจดัทาํแบบสอบถาม
ความพึงพอใจผูเ้ก่ียวขอ้งเพ่ือนาํผลมาใชใ้นการพฒันาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเน่ือง 

 

8.6 ผูบ้ริหารใหค้าํแนะนาํ  
      คาํปรึกษาทางวิชาการและ 
      เอาใจใส่การจดัการศึกษา 
      เตม็ศกัยภาพและเตม็เวลา 
 

          ผูบ้ริหารมีความรู้ ความสามารถในการให้คาํแนะนํา คาํปรึกษาทาง
วิชาการ และเอาใจใส่การจดัการศึกษาอยา่งเตม็ศกัยภาพและเตม็เวลา  รวมทั้ง
มีความรอบรู้ในเร่ืองหลกัการและรูปแบบการพฒันาหลกัสูตร การจดัการ
เรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั หลกัการและเทคนิคการวดัประเมินผล 
และส่งเสริมใหค้รูไดรั้บการพฒันาความกา้วหนา้ทางวิชาการอยา่งเป็นระบบ
และต่อเน่ือง  โดยมีการจดัสรรงบประมาณสนบัสนุน  อยา่งเพียงพอ ดว้ยการ
ดาํเนินงานดงัน้ี 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและวิชาการ คณะอนุกรรมการ
กลุ่มสาระ ฯ  เพื่อพฒันาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรกลุ่มสาระ ฯ และ
หลกัสูตร English Program  โดยมีการปรับหลกัสูตรใหเ้หมาะสมสอดคลอ้งกบั
การจดัการศึกษาของโรงเรียน    
 2.   ดาํเนินการจดัการเรียนการสอน Inventive  English Program 
(IEP) โดยมุ่งท่ีจะพฒันาผูเ้รียนให้มีความรู้ทางดา้นภาษาองักฤษเพ่ิมข้ึนใน
วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาองักฤษ สังคมศึกษาและคอมพิวเตอร์เพื่อ
มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ทางวิชาการ สามารถบูรณาการการศึกษาเขา้กบัสังคมใน
ชีวิตประจาํวนั และพฒันาองคค์วามรู้ท่ีสามารถศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน 

 3.  จดัการเรียนการสอนวิชาดนตรีกลุ่มยอ่ยในระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
- 6 เพื่อให้ผูเ้รียนเลือกเรียนตามความถนดัและความสนใจโดยครูผูส้อนเป็น
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นดนตรีเฉพาะทาง เช่น เปียโน ไวโอลิน กลองชุด เป็นตน้ 

4.  จัดสภาพแวดล้อมและสร้างบรรยากาศภายในโรงเรียน ให้เป็น
อุทยานแห่งการเรียนรู้  เช่น  ปรับปรุงสวนพรรณไมใ้นวรรณคดี วงัมจัฉา 
สวนนก สวนพฤกษศาสตร์  สวนสมุนไพร สวนหยอ่มต่าง ๆ ภายในหอ้งเรียน
ทุกห้องเรียนของอาคารเซนตปี์เตอร์ และห้องเรียนแผนก English Program 
ติดตั้ ง อุปกรณ์เทคโนโลยี ท่ีทันสมัย เ ช่ือมต่อระบบคอมพิวเตอร์และ
อินเตอร์เน็ต 

98.00 
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สรุปผลการประเมินระดบัมาตรฐาน 
มาตรฐานที ่ 8   ผู้บริหารปฏบิัตงิานตามบทบาทหน้าทีอ่ย่างมีประสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผล 

มาตรฐาน/ตวับ่งช้ี 
เฉลีย่ 
ร้อยละ 

ระดบัคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดมีาก 

8.1 ผูบ้ริหารมีวสิัยทศัน์ ภาวะผูน้าํ และความคิดริเร่ิมท่ีเนน้การพฒันาผูเ้รียน 92.50     

8.2 ผูบ้ริหารสามารถบริหารแบบมีส่วนร่วมและใชข้อ้มูลผลการ 
      ประเมินหรือผลการวิจยัเป็นฐานคิดทั้งดา้นวิชาการและการจดัการ 

90.00     

8.3 ผูบ้ริหารสามารถบริหารจดัการศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมายตามท่ี 
      กาํหนดไวใ้นแผนปฏิบติัการ 

92.00     

8.4 ผูบ้ริหารส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพบุคลากรใหพ้ร้อมรับการ 
      กระจายอาํนาจ 

95.00     

8.5 นกัเรียน ผูป้กครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจดัการศึกษา 88.50     
8.6 ผูบ้ริหารใหค้าํแนะนาํ คาํปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจดั 
      การศึกษาเตม็ศกัยภาพและเตม็เวลา 

98.00     

มาตรฐานที ่ 8   ผู้บริหารปฏบิัตงิานตามบทบาทหน้าทีอ่ย่างมี  
                         ประสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผล 

92.67     

 

จุดเด่นในมาตรฐานที ่ 8  
             ผูบ้ริหารมีความเสียสละทุ่มเทสามารถให้คาํแนะนาํ คาํปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจดัการศึกษาเต็ม
ศกัยภาพและเต็มเวลา    ส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอาํนาจ  รวมทั้งมีวิสัยทศัน์ ภาวะ
ผูน้าํ และความคิดริเร่ิมท่ีเนน้การพฒันาผูเ้รียน   

 

จุดควรพฒันาในมาตรฐานที ่ 8 
การเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ผลการดาํเนินงานของโรงเรียนใหผู้เ้ก่ียวขอ้งรับทราบยงัไม่ทัว่ถึง  
  

แนวทางการพฒันาในมาตรฐานที ่ 8 
จดัทาํแผนการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ผลการดาํเนินงานของโรงเรียนใหผู้เ้ก่ียวขอ้งรับทราบอยา่งทัว่ถึง  ผา่นส่ือ

ประชาสมัพนัธ์ต่าง ๆ อยา่งต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอ   ทั้งเอกสารส่ิงพิมพ ์และส่ืออิเลก็ทรอนิกส์  
 

มาตรฐานที่ 9  คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏบิตังิานตามบทบาทหน้าทีอ่ย่างมีประสิทธิภาพและ 
                     เกดิประสิทธิผล 

ตวับ่งช้ีที ่ รายละเอยีดการประเมิน ร้อยละ 
9.1 คณะกรรมการสถานศึกษา 
      รู้และปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ี 
      ระเบียบกาํหนด 

          โรง เ รี ยนดํา เ นินการแ ต่ งตั้ ง คณะกรรมการสถาน ศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาโรงเรียนเอกชน  พ .ศ .2550 การได้มาของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและการปฏิบัติหน้าท่ีเป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา พ.ศ.2543 
โดยกาํหนดบทบาทหนา้ท่ีตามท่ีระเบียบกาํหนดอยา่งชดัเจน คณะกรรมการฯ 
 มีการประชุมภาคเรียนละ 2 คร้ังเพ่ือเสนอแนะ วางแผนการพฒันาคุณภาพ 

100.00 
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ตวับ่งช้ีที ่ รายละเอยีดการประเมิน ร้อยละ 
 การศึกษาร่วมกบัคณะผูบ้ริหารของโรงเรียน และมีส่วนร่วมในการกาํหนด

นโยบายและปฏิบติัหน้าท่ีตามท่ีระเบียบกาํหนด รวมทั้งให้ความเห็นชอบ
แผนปฏิบติัการประจาํปี  หลกัสูตรสถานศึกษา รายงานประจาํปี ส่งเสริมและ
สนบัสนุนใหน้กัเรียนไดรั้บการพฒันาตามศกัยภาพของตน มีส่วนร่วมในการ
บริหารจดัการดา้นวิชาการ ดา้นงบประมาณ ดา้นการบริหารงานบุคคล ดา้น
การบริหารทั่วไป ส่งเสริมให้มีการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  และ
ส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน 

 

9.2 คณะกรรมการสถานศึกษา  
       กาํกบัติดตาม ดูแล และ 
      ขบัเคล่ือนการดาํเนินงาน 
      ของสถานศึกษาให ้ 

บรรลุผลสาํเร็จตาม
เป้าหมาย 

           คณะกรรมการสถานศึกษากํากับติดตาม ดูแล และขับเคล่ือนการ
ดาํเนินงานของสถานศึกษาใหบ้รรลุผลสาํเร็จตามเป้าหมาย  เพื่อใหโ้รงเรียน
บรรลุตามเป้าหมายท่ีกาํหนดในแผนงาน/โครงการ /กิจกรรมต่าง ๆ คณะ
กรรมการฯ ไดมี้ส่วนกาํกบัติดตาม ดูแลการดาํเนินงานของโรงเรียน  โดยเขา้
ร่วม เป็นกรรมการต่าง ๆ  เช่น คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการการ
พิจารณาระบบเสียงและภาพ อาคารยิมเนเซียม คณะกรรมการสระว่ายนํ้ า 
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน คณะกรรมการเครือข่าย
ผูป้กครองนกัเรียน  คณะกรรมการดาํเนินงานราตรีสมัพนัธ์ เป็นตน้ 

100.00 

9.3 ผูป้กครองและชุมชนเขา้มา 
      มีส่วนร่วมในการพฒันา 
      สถานศึกษา 

          โรงเรียนได้ดาํเนินการส่งเสริมให้ผูป้กครองและชุมชนเขา้มามีส่วน
ร่วมในการพฒันาสถานศึกษา โดยมีสมาคมผูป้กครองและครูโรงเรียน
อสัสัมชญัธนบุรี ทาํหน้าท่ีในการประสานการจดักิจกรรมต่าง ๆ โดยมีการ
ประชุมเป็นประจาํทุกเดือน และร่วมจดักิจกรรมเพ่ือพฒันาสถานศึกษา เช่น  
จดัโครงการงานราตรีสัมพนัธ์  กิจกรรม ACT Family Rally  กิจกรรมโบวล่ิ์ง
นอกจากน้ีโรงเรียนไดค้ดัเลือกตวัแทนผูป้กครองห้องจดัตั้งคณะกรรมการ
เครือข่ายผูป้กครองนกัเรียน  ร่วมจดักิจกรรมส่งเสริมผูเ้รียน เช่น โครงการ
สายสัมพนัธ์บ้าน โรงเรียนสู่ชุมชน  การเชิญวิทยากรให้ความรู้บุคลากร  
นอกจากน้ีโรงเรียนไดร่้วมกบัชุมชนจดัตั้งคณะกรรมการสัมพนัธ์ชุมชนเพ่ือ
ร่วมวางแผนพฒันาการศึกษาและจดักิจกรรมร่วมกนั เป็นตน้    

83.40 

 

สรุปผลการประเมินระดบัมาตรฐาน 
มาตรฐานที ่ 9   คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผล               

มาตรฐาน/ตวับ่งช้ี 
เฉลีย่ 
ร้อยละ 

ระดบัคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดมีาก 

9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีระเบียบกาํหนด 100.00     

9.2 คณะกรรมการสถานศึกษากาํกบัติดตาม ดูแล และขบัเคล่ือนการ 
      ดาํเนินงานของสถานศึกษาใหบ้รรลุผลสาํเร็จตามเป้าหมาย 

100.00     

9.3 ผูป้กครองและชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาสถานศึกษา 83.40     
มาตรฐานที ่ 9   ผู้บริหารปฏบิัตงิานตามบทบาทหน้าทีอ่ย่างม ี
                         ประสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผล 

94.47     
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จุดเด่นในมาตรฐานที ่9 
คณะกรรมการสถานศึกษามีความรู้  ความเขา้ใจ และสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีระเบียบกาํหนด  รวมทั้ง

สามารถกาํกบัติดตาม ดูแล และขบัเคล่ือนการดาํเนินงานของสถานศึกษาใหบ้รรลุผลสาํเร็จตามเป้าหมาย 
จุดควรพฒันาในมาตรฐานที ่9 

- 
 

แนวทางการพฒันาในมาตรฐานที ่9 
- 
 

มาตรฐานที่ 10  สถานศึกษามีการจัดหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกจิกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบคอบ 

ตวับ่งช้ีที ่ รายละเอยีดการประเมิน ร้อยละ 
10.1 หลกัสูตรสถานศึกษา 
        เหมาะสมและสอดคลอ้ง 
        กบัทอ้งถ่ิน 

        โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีนํา
เป้าหมาย จุดเน้นการพฒันาผูเ้รียนในระดบัทอ้งถ่ิน นาํสาระการเรียนรู้
ทอ้งถ่ิน มาจดัการเรียนรู้เก่ียวกบัทอ้งถ่ินในดา้นต่าง ๆ เช่น กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม นําความรู้เก่ียวกับประวติัการ
ดาํเนินชีวิตและจิตตารมณ์ของนกับุญหลุยส์  มารี กรียอง  เดอ  มงฟอร์ต   
ผูก่้อตั้งคณะเซนตค์าเบรียล เพิ่มเติมในสาระท่ี 1 เพื่อ ให้ผูเ้รียนมีโอกาส
เรียนรู้เร่ืองราวของชุมชน ทอ้งถ่ิน อนัเป็นสภาพแวดลอ้มในชีวิต ทาํใหเ้กิด
ความรัก ความผกูพนั ความภาคภูมิใจ ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีของชุมชน 
และกําหนดให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดเพ่ิมเติมในเร่ืองการประหยดั
พลงังาน  เพื่อให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการดูแล แกไ้ขปัญหา และพฒันา
ทอ้งถ่ินของตนเอง  ในการดาํเนินงานจดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษานั้นอยู่ใน
ความรับผิดชอบและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 
ประกอบดว้ย คณะครู ผูบ้ริหาร กรรมการสถานศึกษา ผูแ้ทนชุมชนและ
ผู ้ทรงคุณวุฒิ  โดยหลักสูตรสถานศึกษามีองค์ประกอบครบถ้วนและ
สอดคลอ้งหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษา  พุทธศกัราช 
2551  ตอบสนองเป้าหมายของโรงเรียน และมีการกาํหนดเวลาเรียน
เหมาะสมกบัระดบัชั้น  สาํหรับในรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพ่ิมเติมท่ีจดัไว้
ในหลกัสูตรมีการจดัลาํดบัเน้ือหา สาระความยากง่าย ความซบัซอ้น และมี
การบูรณาการสภาพปัญหาและความต้องการของท้องถ่ินสอดแทรกใน
รายวิชาอยา่งเหมาะสม  มีการติดตามการใชห้ลกัสูตรทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
และสรุปผลทุกภาคเรียน  มีการทบทวนหลกัสูตรสถานศึกษาทุกปีการศึกษา 
พร้อมสรุปผลการติดตามการใชห้ลกัสูตรอยา่งต่อเน่ือง รวมทั้งส่งเสริมสนบั
นุนครูผูส้อนทุกคนในการทาํวิจยัชั้นเรียนเพ่ือพฒันาหลกัสูตรให้เหมาะสม
และสอดคลอ้งกบัทอ้งถ่ินยิง่ข้ึน 

92.00 
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ตวับ่งช้ีที ่ รายละเอยีดการประเมิน ร้อยละ 
10.2  จดัรายวิชาเพ่ิมเติมท่ี 
         หลากหลายใหผู้เ้รียนเลือก 
         เรียนตามความถนดั  
         ความสามารถและความ 
         สนใจ 

โรงเรียนจดัรายวิชาเพ่ิมเติมอยา่งหลากหลายภายใตส้ดัส่วนเวลาเรียนตาม
โครงสร้างหลกัสูตร รายวิชาเพ่ิมเติมมีเน้ือหาสาระเหมาะสมตามโครงสร้าง
และเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนเลือกเรียนตามความสนใจ โดยโรงเรียนไดก้าํหนด
แผนงาน เช่น  การจดัหลกัสูตร ENGLISH   PROGRAM  การจดัแผนการ
เรียน BELL  การจดัการเรียนการสอนบูรณาการในชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 -  2  
การจดัรายวิชาเพ่ิมเติม ไดแ้ก่ ภาษาจีน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา 
และคอมพิวเตอร์โดยใช้ภาษาองักฤษเป็นส่ือในการจดัการเรียนการสอน  
การจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน การบูรณาการความรู้เร่ืองการประหยดัพลงังาน
ในโครงการสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน เป็นต้น ผลการดาํเนินงานพบว่า 
โรงเรียนมีรายวิชาเพ่ิมเติมท่ีหลากหลายให้ผูเ้รียนเลือกเรียนตามความถนัด 
ความสามารถและความสนใจของผูเ้รียน 

96.00 

10.3 จดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ี 
        ส่งเสริมและตอบสนองความ 
        ตอ้งการ ความสามารถ  
        ความถนดั และความสนใจ 
        ของผูเ้รียน 

          โรงเรียนจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ีมีสัดส่วนเวลาเรียน และจาํนวน
กิจกรรมครบถว้นตามโครงสร้างหลกัสูตร โดยมีการสาํรวจขอ้มูลผูเ้รียน มีการ
วางแผนการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน จดักิจกรรมท่ีจดัส่งเสริมให้ผูเ้รียนทาํ
กิจกรรมดว้ยตนเอง โดยมีครูเป็นผูใ้หค้าํ ปรึกษา รวมทั้งมีการติดตามตรวจสอบ
และสรุปรายงานผลการจดักิจกรรมทุกภาคเรียน  ซ่ึงกิจกรรมชมรมต่าง ๆ ท่ีทาง
โรงเรียนจดัมีความหลากหลาย สามารถตอบสนองความตอ้งการความถนดัและ
ความสนใจของผูเ้รียน เช่น ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  ชมรม
อนุรักษไ์ทย  ชมรมคลินิคภาษา ชมรมA-Math  ชมรม CROSSWORD / English 
Club  / Debate / Drama / Little Guide ชมรมหอ้งสมุด ชมรมแฟลกฟุตบอล ชมรม
ศิลปะ เป็นตน้ นอกจากน้ี โรงเรียนยงัไดจ้ดักิจกรรมคลบัเพิ่มเติมใหก้บันกัเรียน 
เพ่ือส่งเสริมและพฒันาความรู้ และความสามารถของนกัเรียน 

99.00 

10.4 สนบัสนุนใหค้รูจดักระบวน 
        การเรียนรู้ท่ีใหผู้เ้รียนได ้
        ลงมือปฏิบติัจริงจนสรุป 
        ความรู้ไดด้ว้ยตนเอง 

โรงเรียนดาํเนินการบริหารจดัการหลกัสูตรสถานศึกษาสู่การปฏิบติั โดยสร้าง
ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัสูตร การออกแบบและจดัการเรียนรู้ การวดัและ
ประเมินผลการเรียน เพื่อใหค้รูจดัการเรียนการสอนใหบ้รรลุถึงมาตรฐานการเรียนรู้
และตวัช้ีวดั ใหผู้เ้รียนอธิบายกระบวน การคิด การลงมือทาํงานในสถานการณ์จริง
หรือใกล้เคียงความเป็นจริง  จนผูเ้รียนสามารถสรุปความรู้ด้วยตนเองได้จริง  
โรงเรียนมุ่งส่งเสริมและพฒันาครูให้มีความรู้ดา้นการจดัการเรียนการเรียนการ
สอนดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย  ผลการดาํเนินงานการสังเกตการสอนในชั้นเรียน  
การตรวจแผนการจัดการเรียนรู้  และการประเมินการใช้หลกัสูตรสถานศึกษา  
พบว่า ครูสามารถจดักระบวนการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  ส่งผลให้ผูเ้รียน
สามารถปฏิบติัไดจ้ริงและมีความรู้ไดด้ว้ยตนเองผลการดาํเนินงานการสังเกตการ
สอนในชั้นเรียน  การตรวจแผนการจดัการเรียนรู้  และการประเมินการใชห้ลกัสูตร
สถานศึกษา  พบว่า ครูสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ส่งผลใหผู้เ้รียนสามารถปฏิบติัไดจ้ริงและมีความรู้ไดด้ว้ยตนเอง 

92.00 
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ตวับ่งช้ีที ่ รายละเอยีดการประเมิน ร้อยละ 
10.5 นิเทศภายใน กาํกบั ติดตาม 
        ตรวจสอบ และนาํผลไป 
        ปรับปรุงการเรียนการสอน 
        อยา่งสมํ่าเสมอ 

           โรงเรียนกาํหนดแผนงานการนิเทศ ติดตามกาํกบัการใชห้ลกัสูตร โดย
ความรับผิดชอบของงานหลกัสูตรและนิเทศการสอน ซ่ึงดาํเนินงานด้วย
วิธีการท่ีหลากหลาย  เช่น การสังเกตการสอนในชั้นเรียน  การตรวจแผนการ
สอน การให้คาํปรึกษาด้านการจัดการเรียนการสอนแก่ครูผูส้อน เป็นตน้  
การดาํเนินงานเป็นไปตามแผนงานการนิเทศ ติดตามกาํกบัอย่างเป็นระบบ 
ต่อเน่ือง  มีการนาํผลการนิเทศมาใชใ้นการปรับปรุง  และพฒันาคุณภาพการ
จดัการเรียนการสอนให้เกิด ประสิทธิผลมากข้ึน เช่น การสังเกตการสอนใน
ชั้นเรียนโดยเพ่ือนช่วยเพื่อน  การสังเกตการสอนโดยคณะกรรมการฝ่าย
วิชาการ  เป็นตน้ 

92.00 

10.6 จดัระบบดูแลช่วยเหลือ 
        ผูเ้รียนท่ีมีประสิทธิภาพและ 
        ครอบคลุมถึงผูเ้รียนทุกคน 

          โรงเรียนดาํเนินการจดัและพฒันาระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนท่ีเขม้แขง็
และทัว่ถึง โดยการจดักิจกรรมเยี่ยมบา้นผูเ้รียนในทุกระดบัชั้น มีการจดัเก็บ
ข้อมูลของผู ้เรียนท่ีเป็นระบบ มีการจัดทาํระเบียนสะสมเพื่อให้ครูรู้จัก
นกัเรียนเป็นรายบุคคล  และมีการส่งต่อขอ้มูลของนกัเรียนให้กบัระดบัชั้น
ต่อไป ซ่ึงระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน แบ่งเป็นดา้นพฤติกรรม มีฝ่ายกิจการ
นกัเรียน โดยครูประจาํชั้นและครูคู่ชั้นเป็นผูดู้แลรับผิดชอบและใหค้าํปรึกษา
หาแนวทางแกไ้ข  ดา้นวิชาการ มีฝ่ายวิชาการโดยครูทั้ง 8 กลุ่มสาระฯ เป็น
ผูดู้แลรับผิดชอบและหาทางช่วยเหลือ  โดย ครูแนะแนวจะเป็นผูดู้แลและ
หาทางช่วยเหลือ ในการคดักรองผูเ้รียนจะนาํขอ้มูลผูเ้รียนท่ีไดม้าสรุปหาทาง
ช่วยเหลือ และพฒันาผูเ้รียนในดา้นต่าง ๆ ร่วมกบัครูประจาํชั้นต่อไป   
          นอกจากน้ีครูผูส้อนไดมี้การวิเคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล  เพื่อนาํผล
มาพฒันาและแกปั้ญหาให้กบันกัเรียน เช่น การจดัทาํแบบทดสอบก่อนเรียน
และหลงัเรียน  การวิเคราะห์ผูเ้รียนจาการตอบคาํถาม  การดาํเนินการพฒันา
ผูเ้รียนระหว่างการสอน จากผลการเรียนในภาคเรียนท่ีผ่านเพ่ือศึกษาวิจยัใน
กรณีท่ีตอ้งปรับปรุงพฒันาต่อไป  

95.00 

 

สรุปผลการประเมินระดบัมาตรฐาน 
มาตรฐานที ่ 10   สถานศึกษามีการจัดหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกจิกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบคอบ 

มาตรฐาน/ตวับ่งช้ี 
เฉลีย่ 
ร้อยละ 

ระดบัคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดมีาก 

10.1 หลกัสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัทอ้งถ่ิน 92.00     
10.2 จดัรายวิชาเพ่ิมเติมท่ีหลากหลายใหผู้เ้รียนเลือกเรียนตามความถนดั  
        ความสามารถและความสนใจ 

96.00     

10.3 จดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ีส่งเสริมและตอบสนองความตอ้งการ  
        ความสามารถ ความถนดั และความสนใจของผูเ้รียน 

99.00     
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มาตรฐาน/ตวับ่งช้ี 
เฉลีย่ 
ร้อยละ 

ระดบัคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดมีาก 

10.4 สนบัสนุนใหค้รูจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีใหผู้เ้รียนไดล้งมือปฏิบติั 
        จริงจนสรุปความรู้ไดด้ว้ยตนเอง 

92.00     

10.5 นิเทศภายใน กาํกบั ติดตามตรวจสอบ และนาํผลไปปรับปรุงการ 
         เรียนการสอนอยา่งสมํ่าเสมอ 

92.00     

10.6 จดัระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนท่ีมีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึง 
        ผูเ้รียนทุกคน 

95.00     

มาตรฐานที ่ 10   สถานศึกษามีการจัดหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้  
                            และกจิกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบคอบ 

94.33     

 

จุดเด่นในมาตรฐานที ่10  
สถานศึกษาไดจ้ดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ีส่งเสริมและตอบสนองความตอ้งการ ความสามารถ ความถนดั และ

ความสนใจของผูเ้รียนอยา่งหลากหลาย 
 

จุดควรพฒันาในมาตรฐานที ่10  
1. การบูรณาการภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน กบัการจดัการเรียนรู้ตามหลกัสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพทอ้งถ่ิน   
2. การออกแบบการจดัการเรียนรู้ของครูผูส้อนบางคนยงัไม่ส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดล้งมือปฏิบติัจริงจนสรุป

ความรู้ไดด้ว้ยตนเองเท่าท่ีควร 
3.  การนิเทศภายใน กาํกบั ติดตามตรวจสอบ และนาํผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอยา่งสมํ่าเสมอ 

แนวทางการพฒันาในมาตรฐานที ่10  
1. ครูผูส้อนจดักิจกรรมการเรียนรู้ โดยการนาํแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ และภูมิปัญญาในทอ้งถ่ินมาบูรณาการใน 

เน้ือหาสาระต่าง ๆ  
2.  ครูผูส้อนควรเพ่ิมเติมการออกแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีเป็นการส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดล้งมือปฏิบติัจริงจนสรุป

ความรู้ไดด้ว้ยตนเอง  และจดักิจกรรมเสริมทั้งในหลกัสูตรและกิจกรรมเสริมหลกัสูตรท่ีเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดล้งมือ
ปฏิบติัจริง  และนาํผลการประเมินไปพฒันาการจดัการเรียนการสอน 

 

มาตรฐานที่  11   สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการทีส่่งเสริมให้ผู้เรียนพฒันาเตม็ศักยภาพ 

ตวับ่งช้ีที ่ รายละเอยีดการประเมิน ร้อยละ 
11.1 หอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ  
        อาคารเรียนมัน่คง สะอาด 
         และปลอดภยั มีส่ิงอาํนวย 
        ความสะดวก พอเพียง อยูใ่น 
         สภาพแวดลอ้มร่มร่ืน และมี 
         แหล่งเรียนรู้สาํหรับผูเ้รียน 
 
 

          โรงเรียนดําเนินการจัดห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด และ 
อาคารเรียนใหมี้ความมัน่คง สะอาด ปลอดภยั  มีแหล่งเรียนรู้สาํหรับผูเ้รียน 
มีความพร้อมทางดา้นเคร่ืองมือ อุปกรณ์ ส่ิงอาํนวยความสะดวก  ส่ือการ
เรียนท่ีทนัสมยั เอ้ือต่อการเรียนรู้ ซ่ึงมีสภาพใชก้ารไดดี้และเพียงพอต่อการ
ใชง้าน มีการจดัทาํแผนงาน/โครงการต่าง ๆ รองรับ เช่น โครงการพฤกษา
พรรณวรรณคดีไทย โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน งานอาคาร
สถานท่ีและส่ิงแวดล้อม  และงานซ่อมบํารุงอาคารสถานท่ี  เป็นต้น  
นอกจากน้ี งานสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้มไดด้าํเนินการดูแลรักษาแหล่งการ  

95.27 
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ตวับ่งช้ีที ่ รายละเอยีดการประเมิน ร้อยละ 
 เรียนรู้ทางธรรมชาติของโรงเรียนให้อยูใ่นสภาพพร้อมใช ้และดาํเนินการปรับปรุง  

ให้สอดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้ ต่าง ๆ   เช่น การจดัหาพืชสมุนไพร  และตน้ไม้
นานาพนัธุ์ ท่ีมีความหมายและมีคุณประโยชน์มาปลูกบริเวณสวนสมุนไพร สวน
พรรณไมใ้นวรรณคดี  มีการจดัทาํป้ายนิเทศความรู้ต่าง  ๆรอบบริเวณโรงเรียน  
จดัทาํบ่อปลา (วงัมจัฉา)  จดัทาํสถานท่ีสําหรับสัตวเ์ล้ียง  เพื่อให้ผูเ้รียนไดศึ้กษา
สตัวป์ระเภทต่าง ๆ   จดัสร้างเรือนเพาะเห็ด เรือนกลว้ยไม ้  เป็นตน้ 

 

11.2  จดัโครงการ กิจกรรมท่ี 
         ส่งเสริมสุขภาพอนามยัและ 
         ความปลอดภยัของผูเ้รียน 
 
 
 

          โรงเรียนดาํเนินการจดัโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมสุขภาพอนามยัและ
ความปลอดภยัของผูเ้รียน  เช่น เชิญวิทยากรมาใหค้วามรู้  ดา้นความปลอดภยั
เร่ืองการจราจรและสารเสพติดต่าง ๆ จดัให้บริการตรวจสุขภาพนกัเรียนและ
บุคลากรประจาํปี  จดัประชาสมัพนัธ์และใหค้วามรู้ในการสร้างภูมิคุม้กนัโรค 
เช่น จัดบอร์ดเชิญชวนและให้ความรู้เก่ียวกับโรคท่ีฉีดวคัซีนป้องกัน จัด
นิทรรศการและประชาสัมพนัธ์ให้ความรู้ดา้นสุขภาพและอนามยั นอกจากน้ี
โรงเรียนไดจ้ดัใหมี้ตรวจสุขภาพนกัเรียนและบุคลากรปีละ 1 คร้ัง จดัสัปดาห์
ใหค้วามรู้และการป้องกนัส่ิงเสพติด  อบรมเชิงปฏิบติัการการป้องกนัอคัคีภยั
และการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น โครงการแก้ไขสุขภาพนักเรียนโครงการ
ทดสอบสมรรถภาพทางกายและนํ้ าหนกัส่วนสูง การจดัเวรของครูเพื่อดูแล 
และให้ความปลอดภัยของนักเรียนทั้ งภายในและภายนอกโรงเรียน 
นอกจากน้ีทางโรงเรียนไดร่้วมกบัสถานีตาํรวจหลกัสองจดัเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ 
และอาสาชุมชน ดูแลความปลอดภยัผูเ้รียนเป็นประจาํทุกวนั  งานโภชนาการ
ได้จดัทาํโครงการเพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามยันักเรียน  เช่น โครงการโรง
อาหารมาตรฐาน งานอาหารปลอดภยั (Food Safety)  จดับริการให้นกัเรียน
ระดบัประถมศึกษาด่ืมนมทุกวนั   

98.27 

11.3 จดัหอ้งสมุดท่ีใหบ้ริการส่ือ 
        และเทคโนโลยสีารสนเทศท่ี  
        เอ้ือใหผู้เ้รียนเรียนรู้ดว้ย 
       ตนเองและหรือเรียนรู้แบบมี 
       ส่วนร่วม 
 
 

          โรงเรียนดาํเนินการจดัห้องสมุดเพ่ือให้บริการส่ือและเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีเอ้ือให้ผูเ้รียนเรียนรู้ดว้ยตนเอง โดยงานศูนยว์ิทยบริการได้
จดัทาํแผนงาน/โครงการรองรับเพื่อให้ผูเ้รียนไดศึ้กษาคน้ควา้และเรียนรู้
ดว้ยตนเอง เช่น จดัซ้ือหนงัสือและส่ือโสตทศันวสัดุ  จดัทาํโครงการวนัรัก
การอ่าน   สีสัน  กิจกรรม  เกม  โครงการห้องสมุดภาษาจีนและห้อง
วรรณกรรม  เป็นตน้  นอกจากน้ี งานเทคนิคจดับริการส่งเสริมกิจกรรมการ
เรียนการสอนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ติดตั้งโทรทศัน์ LCD พร้อมเช่ือมต่อ
สัญญาณเครือข่าย   Network ในทุกห้องเรียน  ติดตั้ งกระดาน  I-board   
ในห้องเรียนระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 3-6  และห้องเรียนแผนก English 
Program ทุกห้องเรียน  จดัส่ิงอาํนวยความสะดวกดา้นเทคโนโลยีให้กบั
ครูผูส้อน ในการจัดการเรียนการสอน งานศูนยค์อมพิวเตอร์จัดบริการ 
Account Internet จาํนวน 50 ชัว่โมง/คน/เดือน ให้กบัผูเ้รียนและครูทุกคน  
เพ่ือใชใ้นการศึกษาคน้ควา้หาความรู้    

93.60 
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สรุปผลการประเมินระดบัมาตรฐาน 
มาตรฐานที ่11  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการทีส่่งเสริมให้ผู้เรียนพฒันาเตม็ศักยภาพ 

มาตรฐาน/ตวับ่งช้ี 
เฉลีย่ 
ร้อยละ 

ระดบัคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดมีาก 

11.1 หอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ อาคารเรียนมัน่คง สะอาดและปลอดภยั 
        มีส่ิงอาํนวยความสะดวก พอเพียง อยูใ่นสภาพแวดลอ้มร่มร่ืน  
        และมีแหล่งเรียนรู้สาํหรับผูเ้รียน 

95.27     

11.2  จดัโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมสุขภาพอนามยัและความ 
         ปลอดภยัของผูเ้รียน 

98.27     

11.3 จดัหอ้งสมุดท่ีใหบ้ริการส่ือและเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเอ้ือให ้
        ผูเ้รียนเรียนรู้ดว้ยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

93.60     

มาตรฐานที ่11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ 
                         ส่งเสริมให้ผู้เรียนพฒันาเตม็ศักยภาพ 

95.71     

 
 

จุดเด่นในมาตรฐานที ่11  
สถานศึกษามีการจดักิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามยัและความปลอดภยัของผูเ้รียน  มีการจดัสภาพแวดลอ้มท่ี

ร่มร่ืน เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีอาคารสถานท่ี  หอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ อาคารเรียนมัน่คง สะอาดและปลอดภยั มีส่ิงอาํนวย
ความสะดวก พอเพียงเหมาะสมและอยูใ่นสภาพพร้อมใชง้าน  
จุดควรพฒันาในมาตรฐานที ่11 

- 
แนวทางการพฒันาในมาตรฐานที ่11 

- 
 
 

มาตรฐานที่  12    สถานศึกษามีการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามทีก่าํหนดในกฎกระทรวง 

ตวับ่งช้ีที ่ รายละเอยีดการประเมิน ร้อยละ 
12.1 กาํหนดมาตรฐาน 
        การศึกษาของสถานศึกษา 

        โรงเรียนกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยยึดตาม
มาตรฐานการศึกษาของมูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย (FSG.)   
มาตรฐานการศึกษาของการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานคุณภาพ
ภายนอกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบสาม ของ สมศ. ( พ.ศ.2554-2558)   
เพื่อใชก้าํหนดทิศทางการบริหารสถานศึกษาและนาํไปใชใ้นการวางแผน
และดาํเนินการจดัทาํแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน    

90.00 

12.2 จดัทาํและดาํเนินการตาม 
        แผนพฒันาการจดัการศึกษา 
        ของสถานศึกษาท่ีมุ่งพฒันา 
        คุณภาพตามมาตรฐาน 
        การศึกษาของสถานศึกษา 

        โรงเรียนจัดทาํและดาํเนินการตามแผนพฒันาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีมุ่งพฒันาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดย
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจดัทาํแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา  ระยะท่ี 4  
พ.ศ. 2555-2559   และนาํแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาลงสู่การปฏิบติั  เพื่อ
เป็นแนวทางในบริหารจดัการศึกษาตามเป้าหมาย  ดงัน้ี       

90.00 
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ตวับ่งช้ีที ่ รายละเอยีดการประเมิน ร้อยละ 
      1. มีแผนปฏิบติัการประจาํปีท่ีสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาโรงเรียน  มีงาน / 

โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ  รองรับเป้าหมายครบคลุมทุกเป้าหมายตาม
แผนพฒันาฯ ซ่ึงมีกระบวนการและขั้นตอนในการดาํเนินการดงัน้ี 

1.1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดาํเนินงาน การประชุมเพ่ือรับทราบ
แนวทางปฏิบติัการดาํเนินงานโดยบุคลากรผูรั้บผิดชอบทุกหน่วยงาน/ฝ่ายมี
ส่วนร่วมในการนาํเสนอร่างงบประมาณประจาํปี 

1.2  มีการจดัสรรงบประมาณประจาํปีอยา่งเหมาะสมและเพียงพอ เพื่อ
บริหารจดัการศึกษาและการพฒันาผูเ้รียนตลอดปีการศึกษา  

1.3  มีรูปแบบคณะกรรมการดาํเนินงาน บริหารงานท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิ
ของการดาํเนินงานเป็นเป้าหมายในการพฒันา   

1.4   มีการบริหารจดัการและการวิเคราะห์งบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ  
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้  

1.5 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดาํเนินงานและ
มีการปฏิบติัอยา่งต่อเน่ืองและสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาโรงเรียน  ฯ 
   2.  มีการกาํกบัติดตามผลการดาํเนินงาน /โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ 
   3.  มีการสรุปประเมินผล เพื่อนําผลมาวิเคราะห์ ประเมินแผนงานและ
วิเคราะห์ประเมินแผนพฒันาโรงเรียน 

 

12.3 จดัระบบขอ้มูลสารสนเทศ 
        และใชส้ารสนเทศในการ 
        บริหารจดัการเพ่ือพฒันา 
        คุณภาพสถานศึกษา 

โรงเรียนดาํเนินการจดัระบบขอ้มูลสารสนเทศและใชส้ารสนเทศในการ
บริหารจดัการพฒันาคุณภาพสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ  ครอบคลุมทัว่ถึง
และทนัต่อการใชง้าน โดยดาํเนินการดงัน้ี 

1. แต่งตั้งคณะกรรมสารสนเทศของโรงเรียน  
2. จดัทาํขอ้มูลสารสนเทศท่ีมีระบบฐานมูลขอ้โรงเรียนในดา้นต่าง ๆ   

ท่ีพร้อมสาํหรับการวางแผน และตดัสินใจในการดาํเนินงาน   
3. ปรับปรุง พฒันาขอ้มูลสารสนเทศท่ีเป็นปัจจุบนั  และมีเผยแพร่

ประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือต่าง ๆ ของโรงเรียน ในรูปของแผ่นพบั หนงัสือ   
จุลสารวารสาร อินเตอร์เน็ต รวมทั้งนาํระบบบริหารสารสนเทศของโรงเรียน
บนเวบ็ไซต ์  “ School Web-based Information System (SWIS) ” และ   
E– office  มาใชใ้น การประชาสมัพนัธ์และจดัเกบ็ขอ้มูลเพื่อพฒันางาน 

92.00 

12.4 ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

        โรงเรียนมีการดาํเนินการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน 
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีการกาํกบัติดตามประกนัคุณภาพ
ภายในอยา่งต่อเน่ือง  ดงัน้ี 
            1.  โครงสร้างการบริหารโรงเรียนกาํหนดงานประกนัคุณภาพ สงักดั
สาํนกัผูอ้าํนวยการ 
            2.  แต่งตั้งคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายใน 

87.00 
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ตวับ่งช้ีที ่ รายละเอยีดการประเมิน ร้อยละ 
            3.  มีการกาํหนดภาระงานในการกาํกบัติดตามการดาํเนินงานต่าง ๆ 

ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา พ.ศ.2554 
           4.  จดัทาํแผนงานและปฏิทินปฏิบติังานประกนัคุณภาพภายใน 
           5.  จดัประเมินคุณภาพการศึกษาและจดัทาํรายงานประเมินตนเอง 
เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ผลการดาํเนินงานของโรงเรียนใหผู้เ้ก่ียวขอ้งและ
สาธารณชนรับทราบ ผา่นทางเอกสารและเวบ็ไซตข์องโรงเรียน     
          6. มีการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา จาก ฝ่ายการศึกษา
มูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย เป็นประจาํทุกปี   

 

12.5 นาํผลการประเมินคุณภาพ
ทั้งภายในและภายนอกไป
ใชว้างแผนพฒันาคุณภาพ
การศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

           โรงเรียนนําผลการประเมินคุณภาพทั้ งภายในและภายนอกไปใช้
วางแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง  โดยการนาํผลการประเมิน
และข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมินคุณภาพภายในและภายนอก
สถานศึกษามาวิ เคราะห์   และนําเสนอต่อคณะกรรมการท่ีปรึกษา
ผูอ้าํนวยการ และคณะครู เพื่อใชว้างแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาให้บรรลุ
ตามเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้

90.00 

12.6 จดัทาํรายงานประจาํปีเป็น
รายงานการประเมินคุณภาพ
ภายใน 

          โรงเรียนจัดทาํรายงานประเมินตนเอง  ในรูปแบบคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาโดยการรวบรวม สืบคน้ ตรวจติดตามคุณภาพ
ภายในโรงเรียน วิเคราะห์ขอ้มูลและเขียนรายงานประเมินตนเองในแต่ละ
มาตรฐาน   เสนอต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียน เพื่อรับรอง และเผยแพร่
ประชาสัมพนัธ์ผลการดาํเนินงานให้ผูเ้ก่ียวขอ้งและสาธารณชนไดรั้บทราบ 
โดยผ่านทางเอกสารและเวบ็ไซดข์องโรงเรียน  ส่งผลให้ผูเ้ก่ียวขอ้งสามารถ
เข้าถึงข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ และนําข้อมูลไปใช้พฒันาคุณภาพการจัด
การศึกษาของโรงเรียนอยา่งต่อเน่ือง 

93.00 

 

สรุปผลการประเมินระดบัมาตรฐาน 
มาตรฐานที ่12  สถานศึกษามีการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กาํหนดในกฎกระทรวง 

มาตรฐาน/ตวับ่งช้ี 
เฉลีย่ 
ร้อยละ 

ระดบัคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดมีาก 

12.1 กาํหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 90.00     

12.2 จดัทาํและดาํเนินการตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 
        ท่ีมุ่งพฒันาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

90.00     

12.3 จดัระบบขอ้มูลสารสนเทศและใชส้ารสนเทศในการบริหาร 
        จดัการเพ่ือพฒันาคุณภาพสถานศึกษา 

92.00     
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มาตรฐาน/ตวับ่งช้ี 
เฉลีย่ 
ร้อยละ 

ระดบัคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดมีาก 
12.4 ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน 
        การศึกษาของสถานศึกษา 

87.00     

12.5 นาํผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใชว้างแผน 
        พฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

90.00     

12.6 จดัทาํรายงานประจาํปีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 93.00     
มาตรฐานที่ 12  สถานศึกษามีการประกนัคุณภาพภายในของ 
                          สถานศึกษาตามทีก่าํหนดในกฎกระทรวง 

90.33     

 

จุดเด่นในมาตรฐานที ่12  
สถานศึกษามีการดาํเนินงานระบบประกนัคุณภาพภายในอยา่งต่อเน่ือง ตามกฎกระทรวงฯ ครบทั้ง 8 ขอ้ และมี

การจดัทาํรายงานการประเมินคุณภาพภายในเผยแพร่ต่อผูเ้ก่ียวขอ้งและสาธารณชนเป็นประจาํทุกปีการศึกษา 
จุดควรพฒันาในมาตรฐานที ่12 

การกาํกบัติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ควรเป็นไป
ตามแผนงานท่ีกาํหนดไว ้
แนวทางการพฒันาในมาตรฐานที ่12 

ผูรั้บผดิชอบควรกาํกบัติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ควรเป็นไปตามแผนงาน  มีการเกบ็ขอ้มูลและรายงานผลการดาํเนินงานตามท่ีกาํหนด 
 

3.3   มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 

มาตรฐานที่ 13  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ตวับ่งช้ีที ่ รายละเอยีดการประเมิน ร้อยละ 

13.1 มีการสร้างและพฒันา 
        แหล่งเรียนรู้ภายใน 
        สถานศึกษาและใช ้
        ประโยชนจ์ากแหล่งเรียนรู้ 
        ทั้งภายในและภายนอก 
        สถานศึกษา เพ่ือพฒันาการ 
        เรียนรู้ของผูเ้รียนและ 
        บุคลากรของสถานศึกษา  
        รวมทั้งผูเ้ก่ียวขอ้ง 
 
 

          โรงเรียนไดด้าํเนินการสร้างและพฒันาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา
และใชป้ระโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก เพื่อพฒันาการเรียนรู้
ของผูเ้รียนและบุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผูเ้ก่ียวขอ้ง  โดยไดด้าํเนินการจดั
งาน/โครงการ เพื่อสร้างและพฒันาแหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ ดงัน้ี  สวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน สวนสมุนไพร สวนพรรณไมใ้นวรรณคดี จดัทาํบ่อปลา 
(วงัมจัฉา)  จดัทาํสถานท่ีสําหรับสัตวเ์ล้ียง  เรือนกลว้ยไม ้ จดัห้องสมุดภาพ
ห้องสมุดเสียง ห้องปฏิบัติการพิสิกส์ ห้องปฏิบัติการเคมี ห้องปฏิบัติการ
ชีววิทยา หอ้งปฏิบติัการวิทยาศาสตร์ทัว่ไป ศูนยด์นตรี   หอ้งเรียนคอมพิวเตอร์ 
จดัทาํป้ายนิเทศความรู้ต่าง ๆ รอบบริเวณโรงเรียน ซ่ึงผูเ้รียนสามารถแสวงหา
ความรู้ไดอ้ย่างหลากหลายจากแห่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  นอกจากน้ีโรงเรียน
ไดจ้ดักิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้จากแหล่งเรียนภายนอก เช่น จดัโครงการทศัน
ศึกษาระดบัประถมศึกษาปีท่ี 1- มธัยมศึกษาปีท่ี 6  โดยนาํนกัเรียนไปเรียนรู้จาก
สถานท่ีสาํคญัต่าง ๆ เช่น  สวนสัตวซ์าฟารีเวิลด์  ทอ้งฟ้าจาํลอง พิพิธภณัฑหุ่์น
ข้ีผึ้ง เมืองโบราณ สวนเสือศรีราชา อุทยาน ร.2 พระราชวงัสนามจนัทร์ สวนสัตว์
เขาดินวนา ฟาร์ม จระเขแ้ละลานแสดงชา้งสามพราน เป็นตน้  

93.50 
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ตวับ่งช้ีที ่ รายละเอยีดการประเมิน ร้อยละ 
13.2  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
         ระหวา่งบุคลากรภายใน  
         สถานศึกษา ระหวา่ง 
         สถานศึกษากบัครอบครัว 
         ชุมชน และองคก์รท่ี 
         เก่ียวขอ้ง 
 

          โรงเรียนได้ดําเนินการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายใน
สถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากบัครอบครัว ชุมชน และองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง
โดยจดังาน/โครงการรองรับเพื่อสนบัสนุนและส่งเสริมให้ชุมชนไดมี้ส่วน
ร่วมในการจดัการศึกษา เช่น จดักิจกรรมวนัสาํคญัทางศาสนา ระหว่างโบสถ์
และวดับริเวณรอบโรงเรียน นิมนต์พระสงฆ์และบาทหลวงมาให้ความรู้  
เปิดโอกาสให้ชุมชนเขา้มาใช้สถานท่ีของโรงเรียนในการศึกษาหาความรู้ 
การพกัผ่อน ออกกาํลงักาย เปิดโอกาสให้สถาบนั องคก์รต่าง ๆ เขา้ศึกษาดู
งาน  จัดทาํโครงการรับนักศึกษาฝึกสอน โดยร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  เขา้ร่วมโครงการนักเรียนแลกเปล่ียนกบั  
The Universtiy  of Oregon  and Oak  Hill  School  ใหบ้ริการอาคารสถานท่ี
สําหรับจัดงานและกิจกรรมต่าง  ๆ  ของชุมชนและหน่วยงานต่าง  ๆ  
นอกจากน้ี โรงเรียนไดส่้งบุคลากรเขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการ/อนุกรรมการ
ของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ระหวา่งโรงเรียนในเครือฯ เป็นตน้ 

92.30 

 

สรุปผลการประเมินระดบัมาตรฐาน 
มาตรฐานที ่13  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

มาตรฐาน/ตวับ่งช้ี 
เฉลีย่ 
ร้อยละ 

ระดบัคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดมีาก 

13.1 มีการสร้างและพฒันาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช ้
        ประโยชนจ์ากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  
        เพื่อพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนและบุคลากรของสถานศึกษา  
        รวมทั้งผูเ้ก่ียวขอ้ง 

93.50     

13.2 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งบุคลากรภายในสถานศึกษา  
        ระหวา่งสถานศึกษากบัครอบครัว ชุมชน และองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง 

92.30     

มาตรฐานที ่13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้ 
                         สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

92.90     

 

จุดเด่นในมาตรฐานที ่13 
มีการสร้างและพฒันาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใชป้ระโยชนจ์ากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก

สถานศึกษา  เพื่อพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนและบุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผูเ้ก่ียวขอ้ง 
จุดควรพฒันาในมาตรฐานที ่13 

- 

แนวทางการพฒันาในมาตรฐานที ่13 
- 
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3.4  มาตรฐานด้านอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 14   การพฒันาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวสัิยทศัน์ ปรัชญาและจุดเน้นทีก่าํหนดขึน้ 

ตวับ่งช้ีที ่ รายละเอยีดการประเมิน ร้อยละ 
14.1 จดัโครงการ กิจกรรมท่ี 
        ส่งเสริมใหผู้เ้รียนบรรลุ 
        ตามเป้าหมาย  
 
 
 

       จากปรัชญาของโรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี  คือ  “ จุดมุ่งหมายของชีวิต คือ 
การรู้จกัสัจธรรมและการเขา้ถึงธรรมอนัสูงส่งเป็นบ่อเกิดแห่งชีวิต  มนุษยทุ์ก
คนตอ้งทาํงาน  ความวิริยะ อุตสาหะ เป็นหนทางนาํไปสู่ความสําเร็จ ดงัคติ
พจน์ท่ีว่า  LABOR  OMNIA  VINCIT  โรงเรียนไดจ้ดัทาํแผนพฒันาคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2555-2559 โดยกาํหนดมาตรการ/ยุทธศาสตร์ และจดัทาํ
แผนงาน โครงการรองรับ เพื่อปลูกฝังและเสริมสร้างผูเ้รียนใหบ้รรลุเป้าหมาย
ตามวิสัยทศัน์ ปรัชญาและจุดเน้นท่ีกําหนดข้ึนอย่างเป็นระบบครบวงจร 
PDCA ผูเ้ก่ียวขอ้งในโครงการ/กิจกรรมไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 90.00 รับรู้และให้
ความร่วมมือในการดาํเนินงานเป็นอยา่งดีและงาน/โครงการท่ีสนบัสนุน ดงัน้ี  
แผนงานระเบียบวินยั   แผนงานคุณธรรม จริยธรรม โครงการสายสัมพนัธ์ 
บา้นโรงเรียน สู่ชุมชน  โครงการส่งเสริมการไหวแ้ละทาํความเคารพ 
โครงการส่งเสริมวฒันธรรมประเพณีและวนัสาํคญั   

95.00 
 

14.2  ผลการดาํเนินงานส่งเสริม 
         ใหผู้เ้รียนบรรลุเป้าหมาย 
          วิสยัทศัน์ ปรัชญา และ 
          จุดเนน้ของสถานศึกษา 
 

           ผลการดําเนินงานตามแผนงานระเบียบวินัย  แผนงานคุณธรรม 
จริยธรรม โครงการสายสัมพนัธ์ บา้นโรงเรียน สู่ชุมชน  โครงการส่งเสริม
การไหวแ้ละทาํความเคารพ  โครงการส่งเสริมวฒันธรรมประเพณีและวนั
สาํคญั  ส่งผลใหผู้เ้รียนบรรลุ ตามปรัชญา  วิสัยทศัน์และจุดเนน้ของโรงเรียน 
และผูเ้ก่ียวขอ้งมีความพึงพอใจของในระดบัดีมาก  

95.00 

 

สรุปผลการประเมินระดบัมาตรฐาน 
มาตรฐานที ่14  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการทีส่่งเสริมให้ผู้เรียนพฒันาเตม็ศักยภาพ 

มาตรฐาน/ตวับ่งช้ี 
เฉลีย่ 
ร้อยละ 

ระดบัคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดมีาก 

14.1 จดัโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนบรรลุตามเป้าหมาย  95.00     
14.2  ผลการดาํเนินงานส่งเสริมใหผู้เ้รียนบรรลุเป้าหมาย วิสยัทศัน ์ 
         ปรัชญา และจุดเนน้ของสถานศึกษา 

95.00     

มาตรฐานที่ 14  การพฒันาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวสัิยทศัน์  
                          ปรัชญาและจุดเน้นทีก่าํหนดขึน้ 

95.00     

 

จุดเด่นในมาตรฐานที ่14  
สถานศึกษาสามารถดาํเนินโครงการส่งเสริมใหผู้เ้รียนบรรลุเป้าหมาย วิสยัทศัน ์ปรัชญา และจุดเนน้ของ

สถานศึกษา ไดบ้รรลุเป้าหมายท่ีสถานศึกษากาํหนดไว ้
จุดควรพฒันาในมาตรฐานที ่14 

- 
แนวทางการพฒันาในมาตรฐานที ่14 

- 



 
 

รายงานการประเมินตนเอง ประจาํปีการศึกษา 2555 

  77   

3.5  มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 
มาตรฐานที่ 15  การจัดกจิกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏบิตัิรูปการศึกษาเพือ่พฒันาและส่งเสริมสถานศึกษา 
                         ให้ยกระดบัคุณภาพสูงขึน้ 

ตวับ่งช้ีที ่ รายละเอยีดการประเมิน ร้อยละ 
15.1 จดัโครงการ กิจกรรม 
        พิเศษเพ่ือตอบสนอง 
        นโยบาย จุดเนน้ ตามแนว 
        ทางการปฏิรูปการศึกษา 

      โรงเรียนดาํเนินการจดัโครงการ กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบาย 
จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 3 โครงการ ได้แก่ โครงการ
โรงเรียนตน้แบบมาตรฐานระบบตา้นยาเสพติด  (QAD)  ของสภากาชาดไทย 
โดยมีบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ครู   นกัเรียน  ผูป้กครอง  หน่วยงาน และชุมชน  
และมีคณะกรรมการนกัเรียนเป็นแกนนาํในการดาํเนินงานเผยแพร่ความรู้สู่
ชุมชน  ด้วยการใช้กระบวนการควบคุมคุณภาพอย่างครบวงจร  คือ 
กระบวนการ P D C A   เป็นหลกัในการทาํงาน 
        โครงการสายสัมพันธ์ บ้าน โรงเรียนสู่ชุมชน  โดยโรงเรียนกําหนด
นโยบายให้ผูเ้รียนได้ออกไปสัมผสัชีวิตผูท่ี้ได้รับความยากลาํบากในสังคม  
เพ่ือฝึกผูเ้รียนใหเ้ป็น  ผูเ้สียสละ รับใชชุ้มชนและสังคม และสามารถอยูร่่วมกบั
ผูอ่ื้นไดอ้ย่างมีความสุข ซ่ึงมีบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ครู  นกัเรียน ผูป้กครอง  
และชุมชน และมีผูป้กครองซ่ึงเป็นคณะกรรมการห้องเรียนเป็นแกนนาํในการ
ดาํเนินงาน 
       โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ของกรมอนามยั  กระทรวงสาธารณสุข  
โดยมีบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ครู   นกัเรียน  ผูป้กครอง  หน่วยงาน และชุมชน  
โดยใชก้ระบวนการ P D C A   เป็นเคร่ืองมือในการควบคุมคุณภาพการทาํงาน
อยา่งครบวงจร   พบวา่ โรงเรียนมีผลการดาํเนินงานอยูใ่นระดบัดีมาก  

90.00 

15.2  ผลการดาํเนินงานบรรลุ 
         ตามเป้าหมาย 
 

       ผลการดาํเนินงาน โครงการโรงเรียนตน้แบบมาตรฐานระบบตา้นยา
เสพติด  (QAD)  ของสภากาชาดไทย  พร้อมทั้งไดรั้บมอบหมายให้ดูแล
โรงเรียนเครือข่ายภายในชุมชนรอบโรงเรียน จาํนวน 6 โรงเรียน ได้แก่ 
โรงเรียนวดัศาลาแดง โรงเรียนวดัพรหมสุวรรณสามคัคี โรงเรียนหมู่บา้น
เศรษฐกิจ  โรงเรียนวดับุญยประดิษฐ ์โรงเรียนบางไผ ่และโรงเรียนบางเชือก
หนงั โดยผูเ้ก่ียวขอ้งมีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 100.00 
        โครงการสายสัมพนัธ์ บา้น โรงเรียนสู่ชุมชน พบว่าเป็นการเสริมสร้าง
ความสัมพนัธ์  และส่งเสริมความเขา้ใจอนัดีระหว่างผูป้กครอง  ครู และ
ชุมชน  รวมทั้งเป็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผูป้กครอง  ครู และ
ชุมชน ในการทาํกิจกรรมช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัดว้ย ซ่ึงบรรลุวตัถุประสงค์
ของโครงการฯ  โดยผูเ้ก่ียวขอ้งมีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 94.75 
     โครงการโรงเ รียนส่ง เสริมสุขภาพ  ของกรมอนามัย  กระทรวง
สาธารณสุข พบว่า โรงเรียนมีโครงการดา้นสุขภาพท่ีไดม้าตรฐานและเกิดความ
ร่วมมือท่ีดีระหว่างครู นักเรียน และชุมชน โดยโรงเรียนได้รับการประเมิน
คุณภาพในระดบัดีมาก ซ่ึงผูเ้ก่ียวขอ้งมีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 100.00 

98.25 

 



 
 

รายงานการประเมินตนเอง ประจาํปีการศึกษา 2555 

  78   

สรุปผลการประเมินระดบัมาตรฐาน 
มาตรฐานที่ 15  การจัดกจิกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏบิตัิรูปการศึกษาเพือ่พฒันาและส่งเสริมสถานศึกษา 

                      ให้ยกระดบัคุณภาพสูงขึน้ 

มาตรฐาน/ตวับ่งช้ี 
เฉลีย่ 
ร้อยละ 

ระดบัคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดมีาก 

15.1 จดัโครงการ กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบาย จุดเนน้ ตาม 
         แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

90.00     

15.2  ผลการดาํเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 98.25     

มาตรฐานที่ 15  การจัดกจิกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการ 
                         ปฏบิตัิรูปการศึกษาเพือ่พฒันาและส่งเสริมสถานศึกษา 
                         ให้ยกระดบัคุณภาพสูงขึน้ 

94.13     

 

จุดเด่นในมาตรฐานที ่15 
สถานศึกษาสามารถดาํเนินโครงการท่ีเป็นจุดเน้นของสถานศึกษาบรรลุตามเป้าหมาย เช่น โรงเรียนตน้แบบ

มาตรฐานระบบตา้นยาเสพติด  (QAD)  ของสภากาชาดไทย   โครงการสายสัมพนัธ์ บา้น โรงเรียนสู่ชุมชนและโครงการ
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

 

จุดควรพฒันาในมาตรฐานที ่15 
‐ 

 

แนวทางการพฒันาในมาตรฐานที ่15 
‐ 
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3.6    สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ตามมาตรฐานและตัวบ่งช้ี     ประจําปีการศึกษา 2555 
 

 

มาตรฐาน / ตวับ่งช้ี 
ผลการประเมิน 

ร้อยละ ระดบัคุณภาพ 

ด้านที ่ 1  มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน  (มาตรฐานที ่1 – 6) 

มฐ.1 ผู้เรียนมีสุขภาวะทีด่แีละมีสุนทรียภาพ 97.03 ดมีาก 
 1.1 มีสุขนิสยัในการดูแลสุขภาพและออกกาํลงักายสมํ่าเสมอ 98.00 ดีมาก 
 1.2 มีนํ้ าหนกั ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑม์าตรฐาน 93.15 ดีมาก 
 1.3 ป้องกนัตนเองจากส่ิงเสพติดใหโ้ทษและหลีกเล่ียงตนเองจากสภาวะ 

      ท่ีเส่ียงต่อความรุนแรง โรค ภยั อุบติัเหตุ และปัญหาทางเพศ 
99.00 ดีมาก 

 1.4 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมัน่ใจ กลา้แสดงออกอยา่งเหมาะสม 94.00 ดีมาก 
 1.5 มีมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดีและใหเ้กียรติผูอ่ื้น 98.00 ดีมาก 
 1.6 สร้างผลงานจากการเขา้ร่วมกิจกรรมดา้นศิลปะ ดนตรี / นาฏศิลป์ กีฬา/ 

      นนัทนาการตามจินตนาการ 
100.00 ดีมาก 

มฐ.2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอนัพงึประสงค์ 98.25 ดมีาก 
 2.1 มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคต์ามหลกัสูตร 100.00 ดีมาก 
 2.2 เอ้ืออาทรผูอ่ื้นและกตญัญูกตเวทีต่อผูมี้พระคุณ 99.00 ดีมาก 
 2.3 ยอมรับความคิดและวฒันธรรมท่ีแตกต่าง 98.50 ดีมาก 
 2.4 ตระหนกั รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้ม 95.50 ดีมาก 

มฐ.3 ผู้เรียนมทีกัษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพฒันาตนเอง
อย่างต่อเน่ือง 

96.63 ดมีาก 

 3.1 มีนิสยัรักการอ่านและแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองจากหอ้งสมุด แหล่งเรียนรู้  
      และส่ือต่าง ๆ รอบตวั 

98.00 ดีมาก 

 3.2 มีทกัษะในการอ่าน ฟัง ดู พดู เขียน และตั้งคาํถามเพ่ือคน้ควา้หาความรู้เพิ่มเติม 92.00 ดีมาก 
 3.3 เรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่ม แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหวา่งกนั 96.50 ดีมาก 
 3.4 ใชเ้ทคโนโลยใีนการเรียนรู้และนาํเสนอผลงาน 100.00 ดีมาก 

มฐ.4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคดิอย่างเป็นระบบ คดิสร้างสรรค์ ตดัสินใจแก้ปัญหาได้
อย่างมีสตสิมเหตุผล 

92.50 ดมีาก 

 4.1 สรุปความคิดจากเร่ืองท่ีอ่าน ฟัง และดู และส่ือสารโดยการพดูหรือเขียนตาม 
      ความคิดของตนเอง 

89.00 ดี 

 4.2 นาํเสนอวิธีคิด วิธีแกปั้ญหาดว้ยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 86.00 ดี 
 4.3 กาํหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตดัสินใจแกปั้ญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 95.00 ดีมาก 
 4.4 มีความคิดริเร่ิม และสร้างสรรคผ์ลงานดว้ยความภาคภูมิใจ 100.00 ดีมาก 
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มาตรฐาน / ตวับ่งช้ี 
ผลการประเมิน 

ร้อยละ ระดบัคุณภาพ 
มฐ.5 ผู้เรียนมีความรู้และทกัษะทีจ่ําเป็นตามหลกัสูตร 85.28 ด ี

 5.1 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ ์ 75.98 พอใช ้
 5.2 ผลการประเมินสมรรถนะสาํคญัตามหลกัสูตรเป็นไปตามเกณฑ ์ 91.20 ดมีาก 
 5.3 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ ์ 100.00 ดมีาก 
 5.4 ผลการทดสอบระดบัชาติเป็นไปตามเกณฑ ์ 73.92 พอใช ้

มฐ.6 ผู้เรียนมทีกัษะในการทาํงาน   รักการทาํงาน สามารถทาํงานร่วมกบัผู้อืน่ได้ และมีเจต
คตทิีด่ต่ีออาชีพสุจริต 

95.88 ดมีาก 

 6.1 วางแผนการทาํงานและดาํเนินการจนสาํเร็จ 88.50 ดี 
 6.2 ทาํงานอยา่งมีความสุข มุ่งมัน่พฒันางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง 100.00 ดีมาก 
 6.3 ทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้ 95.00 ดีมาก 
 6.4 มีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เก่ียวกบัอาชีพท่ีตนเองสนใจ 100.00 ดีมาก 

มฐ.6 
FSG 

อตัลกัษณ์การศึกษาโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ คอื “ยดึมั่นสัจธรรม มีวริิยะอุตสาหะ 
รับผดิชอบต่อสังคม” 

97.50 ดมีาก 

 6.1 ยดึมัน่สจัธรรม 98.00 ดีมาก 
 6.2 มีวิริยะ อุตสาหะ 96.50 ดีมาก 
 6.2 รับผดิชอบต่อสงัคม 98.00 ดีมาก 

ผลการประเมินภาพรวม มาตรฐานด้านผู้เรียน 94.72 ดมีาก 
ด้านที ่ 2  มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา   (มาตรฐานที ่7 – 12) 
มฐ.7 ครูปฏบิัตงิานตามบทบาทหน้าทีอ่ย่างมีประสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผล 93.22 ดมีาก 
 7.1 ครูมีการกาํหนดเป้าหมายคุณภาพผูเ้รียนทั้งดา้นความรู้ ทกัษะกระบวนการ  

      สมรรถนะ และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์
97.00 ดีมาก 

 7.2 ครูมีการวิเคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล และใชข้อ้มูลในการวางแผนการ 
      จดัการเรียนรู้ เพ่ือพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียน 

85.00 ดี 

 7.3 ครูออกแบบและจดัการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกต่างระหวา่งบุคคลและ 
      พฒันาการทางสติปัญญา 

86.00 ดี 

 7.4 ครูใชส่ื้อและเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมผนวกกบัการนาํบริบทและภูมิปัญญา 
      ของทอ้งถ่ินมาบูรณาการในการจดัการเรียนรู้ 

95.00 ดีมาก 

 7.5 ครูมีการวดัและประเมินผลท่ีมุ่งเนน้การพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนดว้ย 
      วิธีการท่ีหลากหลาย 

97.00 ดีมาก 

 7.6 ครูใหค้าํแนะนาํ คาํปรึกษา และแกไ้ขปัญหาใหแ้ก่ผูเ้รียนทั้งดา้นการเรียน 
      และคุณภาพชีวิตดว้ยความเสมอภาค 

97.00 ดีมาก 

 7.7 ครูมีการศึกษา วิจยัและพฒันาการจดัการเรียนรู้ในวิชาท่ีตนรับผดิชอบ และ 
      ใชผ้ลในการปรับการสอน 

87.00 ดี 

 7.8 ครูประพฤติปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี และเป็นสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา 98.00 ดีมาก 
 7.9 ครูจดัการเรียนการสอนตามวิชาท่ีไดรั้บมอบหมายเตม็เวลา เตม็ความสามารถ 97.00 ดีมาก 
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มาตรฐาน / ตวับ่งช้ี 
ผลการประเมิน 

ร้อยละ ระดบัคุณภาพ 

มฐ.8 ผู้บริหารปฏิบตัิงานตามบทบาทหน้าทีอ่ย่างมปีระสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผล 92.67 ดมีาก 
 8.1 ผูบ้ริหารมีวสิยัทศัน ์ภาวะผูน้าํ และความคิดริเร่ิมท่ีเนน้การพฒันาผูเ้รียน 92.50 ดีมาก 
 8.2 ผูบ้ริหารสามารถบริหารแบบมีส่วนร่วมและใชข้อ้มูลผลการประเมินหรือ 

      ผลการวิจยัเป็นฐานคิดทั้งดา้นวิชาการและการจดัการ 
90.00 ดีมาก 

 8.3 ผูบ้ริหารสามารถบริหารจดัการศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมายตามท่ีกาํหนดไวใ้น 
      แผนปฏิบติัการ 

92.00 ดีมาก 

 8.4 ผูบ้ริหารส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพบุคลากรใหพ้ร้อมรับการกระจายอาํนาจ 95.00 ดีมาก 
 8.5  นกัเรียน ผูป้กครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจดัการศึกษา 88.50 ดี 
 8.6 ผูบ้ริหารใหค้าํแนะนาํ คาํปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจดัการศึกษา 

      เตม็ศกัยภาพและเตม็เวลา 
98.00 ดีมาก 

มฐ.9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏบิตังิานตามบทบาท หน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผล 

94.47 ดมีาก 

 9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีระเบียบกาํหนด 100.00 ดีมาก 
 9.2 คณะกรรมการสถานศึกษากาํกบัติดตาม ดูแล และขบัเคล่ือนการดาํเนินงาน 

      ของสถานศึกษาใหบ้รรลุผลสาํเร็จตามเป้าหมาย 
100.00 ดีมาก 

 9.3 ผูป้กครองและชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาสถานศึกษา 83.40 ดี 
มฐ.10 สถานศึกษามีการจัดหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกจิกรรมพฒันาคุณภาพ

ผู้เรียนอย่างรอบด้าน 
94.33 ดมีาก 

 10.1 หลกัสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัทอ้งถ่ิน 92.00 ดีมาก 
 10.2 จดัรายวิชาเพ่ิมเติมท่ีหลากหลายใหผู้เ้รียนเลือกเรียนตามความถนดั  

        ความสามารถและความสนใจ 
96.00 ดีมาก 

 10.3 จดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ีส่งเสริมและตอบสนองความตอ้งการ 
        ความสามารถ ความถนดั และความสนใจของผูเ้รียน 

99.00 ดีมาก 

 10.4 สนบัสนุนใหค้รูจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีใหผู้เ้รียนไดล้งมือปฏิบติัจริงจน 
        สรุปความรู้ไดด้ว้ยตนเอง 

92.00 ดีมาก 

 10.5 นิเทศภายใน กาํกบั ติดตามตรวจสอบ และนาํผลไปปรับปรุงการเรียนการ 
        สอนอยา่งสมํ่าเสมอ 

92.00 ดีมาก 

 10.6 จดัระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนท่ีมีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผูเ้รียน 
        ทุกคน 

95.00 ดีมาก 
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มาตรฐาน / ตวับ่งช้ี 
ผลการประเมิน 

ร้อยละ ระดบัคุณภาพ 

มฐ.11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการทีส่่งเสริมให้ผู้เรียนพฒันาเตม็
ศักยภาพ 

95.71 ดมีาก 

 11.1 หอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ อาคารเรียนมัน่คง สะอาดและปลอดภยั มีส่ิง 
        อาํนวยความสะดวก พอเพียง อยูใ่นสภาพแวดลอ้มร่มร่ืน และมีแหล่ง 
        เรียนรู้สาํหรับผูเ้รียน 

95.27 ดีมาก 

 11.2 จดัโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมสุขภาพอนามยัและความปลอดภยัของ 
        ผูเ้รียน 

98.27 ดีมาก 

 11.3 จดัหอ้งสมุดท่ีใหบ้ริการส่ือและเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเอ้ือใหผู้เ้รียน 
         เรียนรู้ดว้ยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

93.60 ดีมาก 

มฐ.12 สถานศึกษามีการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามทีก่าํหนดใน
กฎกระทรวง 

90.33 ดมีาก 

 12.1 กาํหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 90.00 ดีมาก 
 12.2 จดัทาํและดาํเนินการตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่ง 

        พฒันาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
90.00 ดีมาก 

 12.3 จดัระบบขอ้มูลสารสนเทศและใชส้ารสนเทศในการบริหารจดัการเพือ่ 
        พฒันาคุณภาพสถานศึกษา 

92.00 ดีมาก 

 12.4 ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ 
        สถานศึกษา 

87.00 ดี 

 12.5 นาํผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใชว้างแผนพฒันา 
        คุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

90.00 ดีมาก 

 12.6 จดัทาํรายงานประจาํปีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 93.00 ดีมาก 
ผลการประเมินภาพรวม มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 93.46 ดมีาก 

ด้านที ่ 3  มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   (มาตรฐานที ่13) 

มฐ.13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้    92.90 ดมีาก 
 13.1 มีการสร้างและพฒันาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใชป้ระโยชนจ์าก 

       แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพฒันาการเรียนรู้ของ 
       ผูเ้รียนและบุคลาการของสถานศึกษา รวมทั้งผูเ้ก่ียวขอ้ง 

93.50 ดีมาก 

 13.2 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหวา่ง        
       สถานศึกษากบัครอบครัว ชุมชน และองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง 

92.30 ดีมาก 

ผลการประเมินภาพรวม มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้    92.90 ดมีาก 
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มาตรฐาน / ตวับ่งช้ี 
ผลการประเมิน 

ร้อยละ ระดบัคุณภาพ 

ด้านที ่ 4  มาตรฐานด้านอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา   (มาตรฐานที ่14) 

มฐ.14 การพฒันาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวสัิยทศัน์ ปรัชญา และจุดเน้น ที่
กาํหนดขึน้ 

95.00 ดมีาก 

 14.1 จดัโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนบรรลุตามเป้าหมาย  95.00 ดีมาก 
 14.2 ผลการดาํเนินงานส่งเสริมใหผู้เ้รียนบรรลุเป้าหมาย วิสยัทศัน ์ปรัชญา  

        และจุดเนน้ของสถานศึกษา 
95.00 ดีมาก 

ผลการประเมินภาพรวม มาตรฐานด้านอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา    95.000 ดมีาก 

ด้านที ่ 5  มาตรฐานมาตรการส่งเสริม   (มาตรฐานที ่15) 

มฐ.15 การจัดกจิกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏรูิปการศึกษาเพือ่พฒันาและ
ส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดบัคุณภาพสูงขึน้ 

94.13 ดมีาก 

 15.1 จดัโครงการ กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบาย จุดเนน้ ตามแนวทาง 
        การปฏิรูปการศึกษา 

90.00 ดีมาก 

 15.2 ผลการดาํเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 98.25 ดีมาก 
ผลการประเมินภาพรวม  มาตรฐานมาตรการส่งเสริม    94.13 ดมีาก 

 
 

ตารางสรุปผลการประเมินภายในสถานศึกษา  ภาพรวมรายด้าน 
ประจําปีการศึกษา 2555 

 

มาตรฐาน / ตวับ่งช้ี 
ผลการประเมิน 

ร้อยละ ระดบัคุณภาพ 

ด้านที ่ 1  มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน  (มาตรฐานที ่1 – 6) 94.72 ดมีาก 

ด้านที ่ 2 มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา   (มาตรฐานที ่7 – 12) 93.46 ดมีาก 

ด้านที ่ 3 มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   (มาตรฐานที ่13) 92.90 ดมีาก 

ด้านที ่ 4 มาตรฐานด้านอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา   (มาตรฐานที ่14) 95.00 ดมีาก 

ด้านที ่ 5 มาตรฐานมาตรการส่งเสริม   (มาตรฐานที ่15) 94.13 ดมีาก 
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บทที ่ 4 
 

สรุปผลการพฒันาและการนําผลไปใช้ 
 

  การจดัการศึกษาของโรงเรียนอสัสมัชญัธนบุรี  ยดึหลกัการแบบมีส่วนร่วมตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียน 
ปีการศึกษา 2555  แบ่งการบริหารงานเป็น 8 ฝ่าย  ไดแ้ก่  ฝ่ายธุรการ-การเงิน  ฝ่ายวิชาการ  ฝ่ายกิจการนกัเรียน  ฝ่าย
อาคารสถานท่ี  ฝ่ายบริหารทัว่ไป ฝ่ายกิจการพิเศษ  ฝ่าย English Program และสาํนกัผูอ้าํนวยการ   โดยดาํเนินการในรูป
ของคณะกรรมการ  มีแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา  ระยะท่ี 4 พ.ศ.  2555 – 2559  เป็นแนวทางในการพฒันาโรงเรียน   มี
การดาํเนินการอยา่งเป็นระบบ  โดยผา่นกระบวนการวางแผน  ดาํเนินการตามแผนท่ีวางไว ้  มีการตรวจสอบ นิเทศ  
ติดตามผลเป็นระยะตามสภาพของ งาน / กิจกรรม / โครงการ และมีการรายงานผล ตามระบบการทาํงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ   P D C A  และนาํการสรุปรายงานผลมาเป็นขอ้มูลสารสนเทศในการวางแผนปรับปรุงพฒันาต่อไป จะ
เห็นไดว้า่ผลการพฒันาคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษา 2555  ท่ีผา่นมามีผลผลิต (ผูเ้รียน) เป็นท่ีน่าพอใจ ผูเ้รียนมีความรู้ 
(เก่ง)  ผูเ้รียนเป็นผูมี้คุณธรรมจริยธรรม (ดี) และผูเ้รียนมีความสุขในการเรียนรู้ (มีความสุข) สนองต่อเจตนารมณ์ของ
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  ตามศกัยภาพ และมีคุณภาพตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
 

4.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ประจําปีการศึกษา 2555 
โรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี   ดาํเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน  16  มาตรฐาน   68 ตวับ่งช้ี   

มีผลสรุปการพฒันาคุณภาพการศึกษา  ประจาํปีการศึกษา 2555    ดงัน้ี 
      ตัวบ่งช้ี   

 มาตรฐาน 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ค่าเฉลีย่
ร้อยละ 

ระดบั
คุณภาพ 

มาตรฐานด้านผู้เรียน 94.72 ดมีาก 
ม.1 98.00 93.15 99.00 94.00 98.00 100.00    97.03 ดีมาก 
ม.2 100.00 99.00 98.50 95.50      98.25 ดีมาก 
ม.3 98.00 92.00 96.50 100.00      96.63 ดีมาก 
ม.4 89.00 86.00 95.00 100.00      92.50 ดีมาก 
ม.5 75.98 91.20 100.00 73.92      85.28 ดี 
ม.6 88.50 100.00 95.00 100.00      95.88 ดีมาก 

ม.6 FSG 98.00 96.50 98.00       97.50 ดีมาก 
มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 93.46 ดมีาก 

ม.7 97.00 85.00 86.00 95.00 97.00 97.00 87.00 98.00 97.00 93.22 ดีมาก 
ม.8 92.50 90.00 92.00 95.00 88.50 98.00    92.67 ดีมาก 
ม.9 100.00 100.00 83.40       94.47 ดีมาก 
ม.10 92.00 96.00 99.00 92.00 92.00 95.00    94.33 ดีมาก 
ม.11 95.27 98.27 93.60       95.71 ดีมาก 
ม.12 90.00 90.00 92.00 87.00 90.00 93.00    90.33 ดีมาก 

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 92.90 ดมีาก 
ม.13 93.50 92.30        92.90 ดีมาก 

มาตรฐานด้านอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา 95.00 ดมีาก 
ม.14 95.00 95.00        95.00 ดีมาก 

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 94.13 ดมีาก 
ม.15 90.00 98.25        94.13 ดีมาก 
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4.2  จุดเด่นและจุดทีค่วรพฒันาของสถานศึกษา 
4.2.1  มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 
 จุดเด่น  

1. ผูเ้รียนมีความสามารถในการสร้างสรรค ์ ดนตรี /นาฏศิลป์/กีฬาและนนัทนาการตามจินตนาการ โดยรู้จกัริเร่ิมส่ิง
ใหม่ ๆ ตามความคิดของตนไดอ้ยา่งมีระบบ และสามารถพฒันาศกัยภาพของตนจนเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล ซ่ึงพิจารณา
ไดจ้ากผลงานดา้นดนตรี กีฬาและนนัทนาการ  

2. ผูเ้รียนทุกคนผา่นการประเมินคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคต์ามหลกัสูตร ในระดบัดีถึงดีมาก โดยเฉพาะในดา้นการเอ้ือ
อาทรผูอ่ื้น ดว้ยการร่วมกนับริจาคทรัพย ์  ส่ิงของแก่เพื่อนนกัเรียน ผูย้ากไร้ในชุมชนและองคก์รการกุศลต่าง ๆ ในสังคมดว้ย
ความเตม็ใจ  ในดา้นความกตญัญูกตเวทีต่อผูมี้พระคุณ ผูเ้รียนทุกคนผา่นการประเมินลกัษณะลูกท่ีดีของพอ่แม่ในระดบัดีมาก 

3. ผูเ้รียนไดเ้ขา้ร่วมหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมดา้นการอนุรักษแ์ละส่ิงแวดลอ้มอย่างหลากหลาย เช่น โครงการ
สถานศึกษาดีเด่นดา้นพลงังาน  โครงการเยาวชนรักษส่ิ์งแวดลอ้ม และโครงการค่ายอนุรักษธ์รรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

4. โรงเรียนมีทรัพยากรดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีทนัสมยัและเพียงพอต่อความตอ้งการของผูเ้รียน  
5. ผูเ้รียนมีความรู้และสามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศส่งเสริมการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
6. ผูเ้รียนมีความคิดริเร่ิม และสร้างสรรคผ์ลงานต่าง ๆ ดว้ยความภาคภูมิใจ  
7. ผูเ้รียนมีความสามารถดา้นการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ ์
8. ผลการทดสอบระดบัชาติในทุกรายวิชาของผูเ้รียนในระดบั ป.6  ม. 3 และม. 6  มีค่าเฉล่ียสูงกวา่ระดบัประเทศ 
9. ผูเ้รียนสามารถทาํงานอยา่งมีความสุข  มุ่งมัน่พฒันางาน ภูมิใจในผลงานของตนเอง และมีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพ

สุจริต  รวมทั้งสามารถแสวงหาความรู้เก่ียวกบัอาชีพท่ีตนเองสนใจไดอ้ยา่งเหมาะสม 
10. ผูเ้รียนทุกคนเป็นผูมี้จิตสาธารณะ รับผดิชอบต่อสงัคม โดยการร่วมกิจกรรมต่าง ๆซ่ึงเป็นประโยชนต่์อสงัคม

ส่วนรวม ดว้ยความภาคภูมิใจ 
จุดควรพฒันา 

1. ผูเ้รียนบางส่วนควรไดรั้บการส่งเสริมความรู้ดา้นโภชนาการท่ีเหมาะสมตามวยั และปลูกฝังการเลือกรับประทาน
อาหารท่ีเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย  รวมทั้งการออกกาํลงักายอย่างสมํ่าเสมอและเหมาะสมตามพฒันาการทางดา้นร่างกาย
เพื่อใหมี้สุขภาพท่ีสมบูรณ์แขง็แรง 

2. ผูเ้รียนบางส่วนควรไดรั้บการปลูกฝังในเร่ืองการใชท้รัพยสิ์นส่วนตวัและส่วนรวมอย่างประหยดั คุม้ค่า   และ
ร่วมกนัรักษาความสะอาดทั้งภายในและภายนอกหอ้งเรียน 

3. ผูเ้รียนบางส่วนควรไดรั้บการส่งเสริม และปลูกฝังให ้มีทกัษะในการอ่าน ฟัง ดู พดู เขียน และตั้งคาํถามเพ่ือ
คน้ควา้หาความรู้เพ่ิมเติม 

4. ผูเ้รียนบางส่วนควรไดรั้บการส่งเสริมพฒันาความสามารถในนาํเสนอวิธีคิด วิธีแกปั้ญหาดว้ยภาษาหรือวิธีการ
ของตนเองอยา่งสร้างสรรค ์

5 .พฒันาผลสมัฤทธ์ิแต่ละระดบัชั้นใหบ้รรลุตามเป้าหมายของทุกกลุ่มสาระฯ 
6. พฒันาผลการทดสอบระดบัชาติของผูเ้รียนท่ีไดค้ะแนนผลการทดสอบตํ่ากวา่ขีดจาํกดัล่าง 
7. ผูเ้รียนบางส่วนควรไดรั้บการส่งเสริมใหมี้ทกัษะในการวางแผนการทาํงาน และมีความมุ่งมัน่ในการดาํเนินการจน

บรรลุความสาํเร็จ 
8. ผูเ้รียนบางส่วนควรไดรั้บการฝึกฝนและส่งเสริมใหเ้ป็นผูมี้ความวิริยะอุตสาหะ เพื่อนาํตนเองไปสู่เป้าหมายท่ีวางไว ้
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4.2.2   มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
  จุดเด่น  

1. ครูมีความประพฤติ และปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่ผูเ้รียน  รวมทั้งเป็นสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา 
               2. ผูบ้ริหารมีความเสียสละทุ่มเทสามารถให้คาํแนะนาํ คาํปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจดัการศึกษาเตม็
ศกัยภาพและเต็มเวลา    ส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอาํนาจ  รวมทั้งมีวิสัยทศัน์ ภาวะ
ผูน้าํ และความคิดริเร่ิมท่ีเนน้การพฒันาผูเ้รียน   

3. คณะกรรมการสถานศึกษามีความรู้  ความเขา้ใจ และสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีระเบียบกาํหนด  รวมทั้ง
สามารถกาํกบัติดตาม ดูแล และขบัเคล่ือนการดาํเนินงานของสถานศึกษาใหบ้รรลุผลสาํเร็จตามเป้าหมาย 

4. สถานศึกษาไดจ้ดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ีส่งเสริมและตอบสนองความตอ้งการ ความสามารถ ความถนดั 
และความสนใจของผูเ้รียนอยา่งหลากหลาย 

5. สถานศึกษามีการจดักิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามยัและความปลอดภยัของผูเ้รียน  มีการจดัสภาพแวดลอ้มท่ี
ร่มร่ืน เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีอาคารสถานท่ี  หอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ อาคารเรียนมัน่คง สะอาดและปลอดภยั มีส่ิงอาํนวย
ความสะดวก พอเพียงเหมาะสมและอยูใ่นสภาพพร้อมใชง้าน  

6. สถานศึกษามีการดาํเนินงานระบบประกนัคุณภาพภายในอยา่งต่อเน่ือง ตามกฎกระทรวงฯ ครบทั้ง 8 ขอ้ และ
มีการจดัทาํรายงานการประเมินคุณภาพภายในเผยแพร่ต่อผูเ้ก่ียวขอ้งและสาธารณชนเป็นประจาํทุกปีการศึกษา 

จุดควรพฒันา 
1. ครูบางส่วนยงัขาดการวิเคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล และการนาํขอ้มูลมาใชส้าํหรับวางแผนการจดัการเรียนรู้

เพื่อพฒันาผูเ้รียนอยา่งต่อเน่ือง  
2. ครูบางส่วนควรไดรั้บการส่งเสริมและพฒันาความสามารถดา้นออกแบบการเรียนรู้ ให้มีความสามารถใน

การจดัการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
 

3. การเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ผลการดาํเนินงานของโรงเรียนใหผู้เ้ก่ียวขอ้งรับทราบยงัไม่ทัว่ถึง  
  

4. การบูรณาการภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน กบัการจดัการเรียนรู้ตามหลกัสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพทอ้งถ่ิน   
5. การออกแบบการจดัการเรียนรู้ของครูผูส้อนบางคนยงัไม่ส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดล้งมือปฏิบติัจริงจนสรุปความรู้

ไดด้ว้ยตนเองเท่าท่ีควร 
6. การนิเทศภายใน กาํกบั ติดตามตรวจสอบ และนาํผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอยา่งสมํ่าเสมอ 
7. การกาํกบัติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ควรเป็นไป

ตามแผนงานท่ีกาํหนดไว ้
 

4.2.3   มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้                                        
จุดเด่น 

 มีการสร้างและพฒันาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใชป้ระโยชนจ์ากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก

สถานศึกษา  เพื่อพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนและบุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผูเ้ก่ียวขอ้ง 

4.2.4   มาตรฐานด้านอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา                                              
จุดเด่น  
สถานศึกษาสามารถดาํเนินโครงการส่งเสริมใหผู้เ้รียนบรรลุเป้าหมาย วิสยัทศัน ์ปรัชญา และจุดเนน้ของ

สถานศึกษา ไดบ้รรลุเป้าหมายท่ีสถานศึกษากาํหนดไว ้
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4.2.5   มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 
จุดเด่น  

   สถานศึกษาสามารถดาํเนินโครงการท่ีเป็นจุดเนน้ของสถานศึกษาบรรลุตามเป้าหมาย เช่น โรงเรียนตน้แบบ
มาตรฐานระบบตา้นยาเสพติด  (QAD)  ของสภากาชาดไทย   โครงการสายสัมพนัธ์ บา้น โรงเรียนสู่ชุมชนและโครงการ
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
4.3   แนวทางการพฒันาและปรับปรุงมาตรฐาน 

4.3.1 แนวทางการพฒันาและปรับปรุงมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 
1. จดักิจกรรมส่งเสริมความรู้ดา้นโภชนาการ และปลูกฝังการเลือกรับประทานอาหารท่ีเป็นประโยชน ์ 
2. จดักิจกรรมส่งเสริมการออกกาํลงักายท่ีเหมาะสมตามวยัอยา่งสมํ่าเสมอ รวมทั้งจดักิจกรรมส่งเสริมสาํหรับ

ผูเ้รียนท่ีมีปัญหาเร่ืองนํ้าหนกั ส่วนสูง  และสมรรถภาพทางกายไม่เป็นไปตามเกณฑ ์ 
 3. จดักิจกรรมปลูกฝังใหผู้เ้รียนมีจิตสาํนึกในการประหยดัและรู้จกัการใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่า  และสนบัสนุน
ใหผู้เ้รียนไดมี้ส่วนร่วมในการรักษาส่ิงแวดลอ้มของโรงเรียน 
 4. จดักิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ฟัง ดู พดู เขียน และฝึกการตั้งคาํถามเพ่ือคน้ควา้หาความรู้เพิ่มเติม  

5. ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ควรจดักิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในหลกัสูตรและนอกหลกัสูตร ท่ีเนน้การพฒันาผูเ้รียน
ใหเ้กิดทกัษะการคิดและสามารถนาํเสนอวิธีคิด วิธีแกปั้ญหาดว้ยภาษาหรือวธีิการของตนเอง 

6. กาํหนดแนวปฏิบติัดา้นการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางเรียนให้ครูผูส้อนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริม
และพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางเรียนในแต่ละระดบัชั้นใหบ้รรลุเป้าหมายของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และเป้าหมายท่ีกาํหนด 

7. ครูผูส้อนควรจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีพฒันาผูเ้รียนใหเ้กิดทกัษะในเร่ืองการวางแผน การกาํหนดเป้าหมาย 
และส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความมุ่งมัน่ในการดาํเนินงานจนบรรลุความสาํเร็จ 
 8. ทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูเ้รียนควรจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมผูเ้รียนใหเ้กิดความตระหนกัและเห็นความสาํคญั
ของความวิริยะอุตสาหะ 

4.3.2  แนวทางการพฒันาและปรับปรุงมาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
1. จดัอบรมหรือศึกษาดูงาน เพ่ือเป็นการส่งเสริม พฒันาครูใหมี้ความรู้ ความสามารถดา้นออกแบบการเรียนรู้ท่ี

ตอบสนองความแตกต่างระหวา่งบุคคลและพฒันาการทางสติปัญญาของผูเ้รียนตามศกัยภาพ 
 

2. จดัทาํแผนการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ผลการดาํเนินงานของโรงเรียนใหผู้เ้ก่ียวขอ้งรับทราบอยา่งทัว่ถึง  ผา่น
ส่ือประชาสมัพนัธ์ต่าง ๆ อยา่งต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอ   ทั้งเอกสารส่ิงพิมพ ์และส่ืออิเลก็ทรอนิกส์   

3. ครูผูส้อนจดักิจกรรมการเรียนรู้ โดยการนาํแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  และภูมิปัญญาในทอ้งถ่ินมาบูรณาการในสาระต่าง ๆ   
4.  ครูผูส้อนควรเพ่ิมเติมการออกแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีเป็นการส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดล้งมือปฏิบติัจริงจนสรุป

ความรู้ไดด้ว้ยตนเอง  และจดักิจกรรมเสริมทั้งในหลกัสูตรและกิจกรรมเสริมหลกัสูตรท่ีเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดล้งมือ
ปฏิบติัจริง  และนาํผลการประเมินไปพฒันาการจดัการเรียนการสอน 

5. ผูรั้บผดิชอบควรกาํกบัติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ควรเป็นไปตามแผนงาน  มีการเกบ็ขอ้มูลและรายงานผลการดาํเนินงานตามท่ีกาํหนด 

4.3.3  แนวทางการพฒันาและปรับปรุงมาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้              
     - 

4.3.4  แนวทางการพฒันาและปรับปรุงมาตรฐานด้านอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา    
    - 

4.3.5  แนวทางการพฒันาและปรับปรุงมาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 
          - 
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4.4 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  สํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  
4.4.1   ผลการประเมินคุณภายนอกสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน  
           คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)   รอบแรก   

     โรงเรียนอสัสมัชญัธนบุรีไดรั้บการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบแรก  เม่ือวนัท่ี 11 ถึง 13 เดือน 
ธนัวาคม พ.ศ. 2545 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา มีการประเมิน 3 ดา้น คือ ดา้นผูเ้รียน ดา้นครูผูส้อน 
และดา้นผูบ้ริหาร ซ่ึงสรุปผลการประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐานเป็นตารางดงัต่อไปน้ี 
 

สรุปผลการประเมนิคุณภาพภายนอก รอบแรก  จําแนกตามมาตรฐานการศึกษาตามกฎกระทรวงฯ 

ระดบัการศึกษาข้ันพืน้ฐาน : ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา    

มาตรฐาน 
ระดบัคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี

ด้านผู้เรียน 
มาตรฐานที ่๑   ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์

   
 

มาตรฐานที ่๔   ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์   มีวจิารณญาณ 
                          มีความคิดสร้างสรรค ์คิดไตร่ตรองและมีวสิัยทศัน์ 

  
 

มาตรฐานที ่๕  ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะท่ีจาํเป็นตามหลกัสูตร    
มาตรฐานที ่๖   ผูเ้รียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง รักการเรียนรู้  
                         และพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 

  
 

มาตรฐานที ่๙   ผูเ้รียนมีทกัษะในการทาํงาน รักการทาํงาน สามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้
                          และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

  
 

มาตรฐานที ่๑๐   ผูเ้รียนมีสุขนิสัย  สุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี    
มาตรฐานที ่๑๒  ผูเ้รียนมีสุนทรียภาพและลกัษณะนิสัยดา้นศิลปะ ดนตรีและกีฬา    
ด้านครูผู้สอน 
มาตรฐานที ่๒๒  ครูมีความรู้ความสามารถในการจดัการเรียนการสอนอยา่งมีประสิทธิภาพ 
                            และเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

  
 

มาตรฐานที ่๒๔  ครูมีคุณวฒิุ /ความรู้ความสามารถตรงกบังานท่ีรับผดิชอบ และมีครูเพียงพอ     
ด้านผู้บริหาร 
มาตรฐานที ่๑๓  สถานศึกษามีการจดัองคก์าร / โครงสร้างและการบริหารงาน   
                           อยา่งเป็นระบบครบวงจร  ใหบ้รรลุเป้าหมายการศึกษา 

  
 

มาตรฐานที ่๑๔  สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพนัธ์และความร่วมมือกบัชุมชนใน 
                           การพฒันาการศึกษา 

  
 

มาตรฐานที่ ๑๘  สถานศึกษามีการจดักิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั    
มาตรฐานที ่๒๐  ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้าํและมีความสามารถในการบริหารจดัการ    
มาตรฐานที ่๒๕  สถานศึกษามีหลกัสูตรเหมาะสมกบัผูเ้รียนและทอ้งถ่ินมีส่ือ 
                             การเรียนการสอนท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
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4.4.2   ผลการประเมินคุณภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน 
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)   รอบสอง  

      โรงเรียนอสัสมัชญัธนบุรีไดรั้บการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบสอง  (พ.ศ.2549 -2553)  เม่ือ
วนัท่ี 23 ถึง 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา  มีการประเมิน  3 ดา้น คือ 
ดา้นผูเ้รียน ดา้นครู และดา้นผูบ้ริหาร   ซ่ึงสรุปผลการประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐานเป็นตารางดงัต่อไปน้ี 

สรุปผลการประเมนิคุณภาพภายนอก รอบสอง  จําแนกตามมาตรฐานการศึกษาตามกฎกระทรวงฯ 
ระดบัการศึกษาข้ันพืน้ฐาน : ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา    

มาตรฐาน 
ผลการประเมนิ ผลการรับรอง

มาตรฐาน ค่าเฉลีย่ ระดบัคุณภาพ 

ด้านผู้เรียน 
มาตรฐานที ่๑  ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์

 
๓.๘๖ 

 
ดีมาก 

 
ได ้

มาตรฐานที ่๒  ผูเ้รียนมีสุขนิสัย  สุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี ๓.๘๕ ดีมาก ได ้
มาตรฐานที ่๓  ผูเ้รียนมีสุนทรียภาพและลกัษณะนิสัยดา้นศิลปะ ดนตรีและกีฬา ๓.๘๖ ดีมาก ได ้
มาตรฐานที ่๔  ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์    
                       มีวจิารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค ์คิดไตร่ตรองและมีวสิัยทศัน์ 

๓.๘๗ ดีมาก ได ้

มาตรฐานที ่๕  ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะท่ีจาํเป็นตามหลกัสูตร ๓.๔๔ ดี ได ้
มาตรฐานที ่๖  ผูเ้รียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง รักการเรียนรู้  
                       และพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 

๓.๘๔ ดีมาก ได ้

มาตรฐานที ่๗  ผูเ้รียนมีทกัษะในการทาํงาน รักการทาํงาน สามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้
                      และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

๓.๙๐ ดีมาก ได ้

ด้านครู 
มาตรฐานที ่๘  ครูมีคุณวฒิุ /ความรู้ ความสามารถตรงกบังานท่ีรับผดิชอบและมีครูเพียงพอ

 
๔.๐๐ 

 
ดีมาก 

 
ได ้

มาตรฐานที ่๙  ครูมีความสามารถในการจดัการเรียนการสอนอยา่งมีประสิทธิภาพ 
                       และเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

๔.๐๐ ดีมาก ได ้

ด้านผู้บริหาร 
มาตรฐานที ่๑๐  ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้าํและมีความสามารถในการบริหารจดัการ 

 
๔.๐๐ 

 
ดีมาก 

 
ได ้

มาตรฐานที ่๑๑  สถานศึกษามีการจดัองคก์าร / โครงสร้างและการบริหารงาน   
                         อยา่งเป็นระบบครบวงจร  ใหบ้รรลุเป้าหมายการศึกษา 

๔.๐๐ ดีมาก ได ้

มาตรฐานที่ ๑๒  สถานศึกษามีการจดักิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเนน้ผูเ้รียน 
                         เป็นสาํคญั 

๔.๐๐ ดีมาก ได ้

มาตรฐานที ่๑๓  สถานศึกษามีหลกัสูตรเหมาะสมกบัผูเ้รียนและทอ้งถ่ินมีส่ือ 
                         การเรียนการสอนท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

๔.๐๐ ดีมาก ได ้

มาตรฐานที ่๑๔  สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพนัธ์และความร่วมมือกบัชุมชนใน 
                         การพฒันาการศึกษา 

๔.๐๐ ดีมาก ได ้

ผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวมได้มาตรฐานคุณภาพ สมศ.       ได้          ไม่ได้ 
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4.4.3   ผลการประเมินคุณภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน  
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)   รอบสาม  

    โรงเรียนอสัสมัชญัธนบุรีไดรั้บการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบสาม  (พ.ศ.2554 -2558)  เม่ือ
วนัท่ี 11 ถึง 13 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา  มีการประเมิน  3 ดา้น 
คือ ดา้นผูเ้รียน ดา้นครู และดา้นผูบ้ริหาร   ซ่ึงสรุปผลการประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐานเป็นตารางดงัต่อไปน้ี 

 

สรุปผลการประเมนิคุณภาพภายนอก รอบสาม  จําแนกตามมาตรฐานการศึกษาตามกฎกระทรวงฯ 
ระดบัการศึกษาข้ันพืน้ฐาน : ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา    

การศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
นํา้หนัก 

(คะแนน) 

คะแนน   

ท่ีได ้

ระดบั

คุณภาพ 

มาตรฐานที ่๑   ผลการจัดการศึกษา    
ตวับ่งช้ีท่ี ๑  ผูเ้รียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี   ๑๐.๐๐ ๙.๘๔ ดมีาก 

ตวับ่งช้ีท่ี ๒  ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค ์   ๑๐.๐๐ ๙.๘๐ ดมีาก 

ตวับ่งช้ีท่ี ๓  ผูเ้รียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ดมีาก 

ตวับ่งช้ีท่ี ๔  ผูเ้รียนคิดเป็น ทาํเป็น  ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ดมีาก 

ตวับ่งช้ีท่ี ๕  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน ๒๐.๐๐ ๑๑.๓๔ พอใช้ 

ตวับ่งช้ีท่ี ๙  ผลการพฒันาใหบ้รรลุตามปรัชญา ปณิธาน พนัธกิจ และวตัถุประสงค ์

                    ของการจดัตั้งสถานศึกษา 

      ๕.๐๐ ๔.๐๐ 
 

ด ี

ตวับ่งช้ีท่ี ๑๐  ผลการพฒันาตามจุดเนน้และจุดเด่นท่ีส่งผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ 

                      ของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดมีาก 

ตวับ่งช้ีท่ี ๑๑  ผลการดาํเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดมีาก 

มาตรฐานที ่๒  การบริหารจัดการศึกษา    

ตวับ่งช้ีท่ี ๗  ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการพฒันาสถานศึกษา ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดมีาก 

ตวับ่งช้ีท่ี ๑๒   ผลการส่งเสริมพฒันาสถานศึกษาเพ่ือยกระดบัมาตรฐาน รักษา   

                        มาตรฐาน และพฒันาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคลอ้งกบัแนวทางการ 

                        ปฏิรูปการศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดมีาก 

มาตรฐานที ่๓  การจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นสําคญั    

ตวับ่งช้ีท่ี ๖  ประสิทธิผลของการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ดมีาก 

มาตรฐานที ่๔  ว่าด้วยการประกนัคุณภาพภายใน    

ตวับ่งช้ีท่ี ๘ พฒันาการของการประกนัคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและตน้สังกดั ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดมีาก 

รวมผลคะแนนทั้งหมด ๑๐๐.๐๐ ๘๙.๙๘ ด ี
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จุดเด่น 
1. สถานศึกษามีระบบการบริหารจดัการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ มีการมอบหมายงานตรงกบัความถนดัและความรู้ 

ความสามารถของบุคลากร  มีระบบประกนัคุณภาพภายในท่ีดี มีอาคารสถานท่ี สภาพแวดลอ้มกวา้งขวาง 
สะอาด สวยงาม ปลอดภยั มีแหล่งเรียนรู้เพียบพร้อม  เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีกิจกรรมเพ่ือพฒันาผูเ้รียนอย่าง
หลากหลาย ทั้งการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ภาษาต่างประเทศ การจดัการเรียนแบบกลุ่มยอ่ย  มีการส่งเสริม
สุนทรียภาพดา้นกีฬา ดนตรี ศิลปะ อยา่งหลากหลายตามความสนใจและศกัยภาพของผูเ้รียน 

2. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ มีความพร้อมและกระตือรือร้นในการพฒันาตนเองและพฒันางาน มีความรู้ 
ความสามารถในดา้นการใชส่ื้อเทคโนโลย ีและภาษาต่างประเทศ มีการดูแล เอาใจใส่ผูเ้รียนอยา่งใกลชิ้ดโดยมี
การประสานงานกบัผูป้กครองอยา่งสมํ่าเสมอ 

3. ผูเ้รียนมีความมัน่ใจในตวัเอง กลา้คิด กลา้แสดงออกมีจิตสาธารณะในการบาํเพญ็ประโยชน์ มีทกัษะในการใช้
เทคโนโลยีท่ีทนัสมยั  และมีความสามารถในการใชภ้าษาต่างประเทศ  ผูเ้รียนมีสุนทรียภาพ  โดยเฉพาะดา้น
กีฬา และดนตรี 
 

จุดทีค่วรพฒันา 
1. ผูเ้รียนบางส่วนขาดการแสดงออกตามรูปแบบวฒันธรรมไทย  โดยเฉพาะการทาํความเคารพดว้ยการไหว ้
2. ผลการทดสอบระดบัชาติของผูเ้รียนท่ีลดลงเม่ือเทียบกบัปีท่ีผา่นมา (2552)         

    

ข้อเสนอแนะเพือ่พฒันามาตรฐานคุณภาพสถานศึกษาตามมาตรฐานกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลกัเกณฑ์และวธีิการ
ประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 
ด้านผลการจัดการศึกษา 

1. ครูควรวิเคราะห์หาสาเหตุและปัจจยัท่ีส่งผลต่อผลการทดสอบระดบัชาติ  เพื่อหาแนวทางการพฒันาในอนาคต 
2. ครูควรทบทวนกระบวนการพฒันาผูเ้รียนตั้งแต่การจดัทาํหลกัสูตร การจดัการเรียนรู้การประเมินผลให ้

สอดคลอ้งกบัแนวทางการพฒันาผลสมัฤทธ์ิของผูเ้รียน 
3. สถานศึกษาควรจดักิจกรรมในการส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดความมัน่ใจท่ีจะแสดงออกตามรูปแบบวฒันธรรมไทย 

โดยเฉพาะการไหว ้ซ่ึงครูควรปฏิบติัเป็นตวัอยา่งใหก้บัผูเ้รียน  โดยมีการทกัทายผูเ้รียน เพื่อกระตุน้ใหผู้เ้รียนได้
ทกัทายครูทุกคร้ังท่ีพบกนั  รวมทั้งการประสานความร่วมมือกบัผูป้กครองในการปลูกฝังผูเ้รียนใหมี้มารยาท
แบบไทย ๆ ทั้งขณะอยูบ่า้นและอยูท่ี่โรงเรียน 
 

นวตักรรมหรือตวัอย่างการปฏบิตัทิีด่ ี(Good Practice)  ของสถานศึกษาทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสังคม 
 สถานศึกษาไดพ้ฒันานวตักรรมการศึกษาดา้นสุนทรียภาพ  โดยเฉพาะดา้นดนตรี  ดว้ยการจดัตั้งศูนยด์นตรี
โรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรีข้ึน  เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ดา้นดนตรีท่ีไดม้าตรฐานสากล  ทั้งดา้นสถานท่ี อุปกรณ์ หลกัสูตร
และบุคลากร  บริการใหก้บัผูเ้รียน ผูป้กครอง และบุคคลทัว่ไปในชุมชน  สามารถพฒันาหลกัสูตรและรูปแบบการสอน
ดนตรีแบบบูรณาการ  ตามมาตรฐานสากลในหลกัสูตรปกติเกิดเป็นกระบวนการพฒันาศกัยภาพทางดนตรีตามความ
สนใจขอบงผูเ้รียน  ตั้งแต่ระดบัขั้นพ้ืนฐานถึงระดบัเป็นเลิศส่งผลให้ผูเ้รียนมีความสามารถ  เกิดทกัษะและสุนทรียภาพ
ทางดนตรีจนเป็นท่ียอมรับของผูเ้รียน  ผูป้กครองและชุมชนอยา่งแทจ้ริง 
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การนําผลการประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้ 
 
 

จากการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก (รอบสาม)  ระหว่างวนัท่ี 11 - 13 กรกฎาคม  2554  คณะผูป้ระเมิน
ภายนอก  ได้ให้ขอ้เสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาคุณภาพการศึกษา โดยโรงเรียนได้นาํไปวิเคราะห์และ
ดาํเนินการดงัน้ี  

 

ข้อที ่
ข้อเสนอแนะเพือ่การพฒันา
สถานศึกษา ในภาพรวม 

งาน/โครงการ/กจิกรรม 
ทีด่าํเนินการ 

ผลสําเร็จ 

1 ผูเ้รียนบางส่วนขาดการแสดงออก
ต า ม รู ป แ บ บ วัฒ น ธ ร ร ม ไ ท ย  
โดยเฉพาะการทาํความเคารพด้วย
การไหว ้

      โรงเรียนตระหนักและเห็นความสําคญั
ในการปลูกฝังให้ผูเ้รียนประพฤติปฏิบติัตน 
และแสดงออกตามรูปแบบวฒันธรรมไทย
ตลอดจนภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมไทย 
โดยกําหนดในแผนงาน/โครงการ ต่าง ๆ 
เ ช่น  โครงการ ส่ง เส ริมวันสํ าคัญและ
ประเพณีไทย โครงการส่งเสริมการไหวแ้ละ
การทาํความเคารพ และโครงการไหวง้าม
อยา่งไทย  รวมทั้งจดัประชุมผูป้กครอง  เพื่อ
ประชาสัมพนัธ์ และแนะนําผูป้กครองใน
การปลูกฝังมารยาทแบบไทย ๆให้แก่ผูเ้รียน
ในขณะอยูท่ี่บา้นดว้ยอีกทางหน่ึง 

     จากการดาํเนินงานเพ่ือ
ส่งเสริมและปลูกฝังค่านิยม
ท่ีดีงามในเ ร่ืองการไหว ้
การทําความเคารพต่อครู 
และผูใ้หญ่ พบว่าผูเ้รียนมี
ความประพฤติสุภาพอ่อน
น้อม  และมีสัมมาคารวะ  
สามารถแสดงออกตาม
รูปแบบวัฒนธรรมไทย 
โดยเฉพาะการทําความ
เคารพด้วยการไหว้  คิด
เป็นร้อยละ 92.80 

2 ผลการทดสอบระดบัชาติของผูเ้รียน
ท่ีลดลงเม่ือเทียบกบัปีท่ีผา่นมา 
(2552)         

     โรงเรียนดําเนินการจัดกิจกรรมท่ีมุ่ง
พฒันาผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียน ด้วยการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผูเ้รียน
เ ป็ นสํ า คัญ     และ ใช้ วิ ธี ก า ร สอน ท่ี
หลากหลาย   รวมถึงมีการจัดโครงการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับชั้ นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย โครงการวนัวิชาการ  โครงการ
พัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ  
โครงการพฒันาศกัยภาพทางวิทยาศาสตร์สู่
โครงการ สอวน. ช่วงชั้นท่ี 3 -4  โครงการ
ส่งเสริมศกัยภาพนักเรียนด้านศิลปะและ
ดนตรี  โครงการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เ รียนวิชาภาษาไทย    โครงการพัฒนา
นักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางคอมพิวเตอร์  
เป็นตน้ 

    จากผลการดําเนินงาน 
พบว่ า ผ ล ก า รประ เ มิ น
ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา
ระดับชาติ (O-NET) ปี
ก า ร ศึ ก ษ า  2555  ข อ ง
โรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรีมี
ค ะ แ น น เ ฉ ล่ี ย สู ง ก ว่ า
ร ะ ดั บ ป ร ะ เ ท ศ ใ น ทุ ก
รายวิชา ของทุกระดับชั้น
สูงข้ึน  และมีนกัเรียนสอบ
ไ ด้ ค ะ แ น น เ ต็ ม  1 0 0 
คะแนน   จํานวน  19 คน  
สอบได้คะแนนเป็นลาํดับ
ท่ี 1 มูลนิธิคณะเซนตค์าเบ
รี ย ล แ ห่ งป ร ะ เ ทศ ไทย 
ระดับ ป.3  จํานวน 1 คน 
และ ม.1  จาํนวน 1 คน    
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ข้อที ่
ข้อเสนอแนะเพือ่การพฒันา
สถานศึกษา ในภาพรวม 

งาน/โครงการ/กจิกรรม 
ทีด่าํเนินการ 

ผลสําเร็จ 

3 ครูควรวิเคราะห์สาเหตุและปัจจัยท่ี
ส่งผลต่อการทดสอบระดบัชาติ  เพ่ือ
หาแนวทางการพฒันาในอนาคต 

     โรง เ รี ยน เ ห็นความสํ าคัญของการ
ทดสอบระดับชา ติ   จึ งมอบหมายให้
ผูรั้บผิดชอบโดยตรง ไดแ้ก่ ฝ่ายวิชาการและ 
คณะกรรมการ  8  กลุ่มสาระการเ รียนรู้ 
ร่วมกนัวิเคราะห์ สาเหตุและปัจจยัท่ีส่งผล
ต่อการทดสอบระดับชาติ รวมถึงการหา
แนวทางพฒันาคุณภาพการศึกษา  โดยจดัทาํ
โครงการรองรับ เช่น  โครงการประเมิน
คุณภาพการศึกษาขั้ นพื้ นฐาน  (BSG) 
กิจกรรม Intensive Course งานส่งเสริมการ
เรียนรู้มธัยมศึกษาตอนปลาย  เป็นตน้ 

     จากผลการดําเนินงาน
พบว่ า ผ ล ก า รประ เ มิ น
ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา
ระดับชาติ (O-NET) ปี
การศึกษา  2555 ระหว่าง
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
กบัระดบัประเทศโรงเรียน
อสัสัมชัญธนบุรีมีคะแนน
เฉล่ียสูงกว่าระดบัประเทศ
ในทุกรายวิ ช า  ของ ทุก
ระดบัชั้นสูงข้ึน 

4 ครูควรทบทวนกระบวนการพัฒนา
ผูเ้รียนตั้งแต่การจัดทาํหลกัสูตร การ
จัดการ เ รี ยน รู้การประ เ มินผลให้
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา
ผลสมัฤทธ์ิของผูเ้รียน 

     โรงเรียนดําเนินการจัดกิจกรรมท่ีมุ่ง
พฒันาผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียน ด้วยการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผูเ้รียน
เ ป็ นสํ า คัญ     และ ใช้ วิ ธี ก า ร สอน ท่ี
หลากหลาย  มีการนิเทศการสอน พฒันา
บุคลากร และใชเ้คร่ืองมือท่ีหลากหลายใน
การวดัผลการประเมินผลตามสภาพจริง มี
การวิ เคราะห์ผู ้เ รียนเป็นรายบุคคลและ
วิ เ ค ร าะ ห์หลัก สู ตร  รวม ถึ ง มี ก า รจัด
โครงการส่งเสริมการเ รียนรู้ระดับชั้ น
มธัยมศึกษาตอนปลาย โครงการวนัวิชาการ  
โครงการพฒันาศกัยภาพนักเรียนสู่ความ
เป็นเลิศ   โครงการพัฒนาศักยภาพทาง
วิทยาศาสตร์สู่โครงการ สอวน. ช่วงชั้นท่ี 3 
-4  โครงการส่งเสริมศกัยภาพนกัเรียนดา้น
ศิ ลปะและดนต รี   โ ค ร ง ก า รพัฒน า
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย   
โครงการพฒันานกัเรียนสู่ความเป็นเลิศทาง
คอมพิวเตอร์  เป็นตน้ 

     ครูผูส้อนในแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ได้ร่วมกนั
ทบทวนกระบวนการจดัทาํ
หลกัสูตร การจดัการเรียนรู้ 
ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล แ ล ะ
ดําเนินการกิจกรรมเสริม
หลกัสูตรต่าง ๆใหส้อดคลอ้ง
กับแนวทา งก ารพัฒนา
คุ ณภ าพก า ร ศึ กษ าต าม
มาตรฐานการศึกษาของ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
มาตรฐานการศึกษาของ
มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล
แห่ งประเทศไทย  (FSG)  
ส่งผลให้ผลการประเมินผล
สั ม ฤท ธ์ิ ท า ง ก า ร ศึ กษ า
ระดับชาติ  (O-NET) ปี
การศึกษา 2555 ของโรงเรียน
อัสสัมชัญธนบุรีมี คะแนน
เฉล่ียสูงกวา่ระดบัประเทศใน
ทุกรายวิชา ของทุกระดบัชั้น 
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ข้อที ่
ข้อเสนอแนะเพือ่การพฒันา
สถานศึกษา ในภาพรวม 

งาน/โครงการ/กจิกรรม 
ทีด่าํเนินการ 

ผลสําเร็จ 

5 สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมในการ
ส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดความมัน่ใจท่ีจะ
แสดงออกตามรูปแบบวฒันธรรมไทย 
โดยเฉพาะการไหว  ้ซ่ึงครูควรปฏิบติั
เป็นตวัอย่างให้กบันกัเรียน โดยมีการ
ทกัทายผูเ้รียน เพ่ือกระตุน้ใหผู้เ้รียนได้
ทกัทายครูทุกคร้ังท่ีพบกนั รวมทั้งการ
ประสานความร่วมมือกบัผูป้กครองใน
การปลูกฝังผูเ้รียนให้มีมารยาทแบบ
ไทย  ๆ  ทั้ งขณะอยู่ ท่ีบ้านและอยู่ ท่ี
โรงเรียน  

      โรงเรียนตระหนักและเห็นความสําคญั
ในการปลูกฝังให้ผูเ้รียนประพฤติปฏิบติัตน 
และแสดงออกตามรูปแบบวฒันธรรมไทย
ตลอดจนภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมไทย 
โดยกําหนดในแผนงาน/โครงการ ต่าง ๆ 
เ ช่น  โครงการ ส่ง เส ริมวันสํ าคัญและ
ประเพณีไทย โครงการส่งเสริมการไหวแ้ละ
การทาํความเคารพ และโครงการไหวง้าม
อย่างไทย   จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ครูมี
คุณธรรมจริยธรรม  พัฒนาตนเองให้ มี
คุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและเป็น
แบบอย่างท่ีดีแก่ผูเ้รียน ดว้ยการแสดงออก
ตามรูปแบบวัฒนธรรมไทย  รวมทั้ งจัด
ประชุมผูป้กครอง  เพื่อประชาสัมพนัธ์ และ
แนะนําผูป้กครองในการปลูกฝังมารยาท
แบบไทย ๆให้แก่ผูเ้รียนในขณะอยู่ท่ีบ้าน
ดว้ยอีกทางหน่ึง 

     ผู ้ เ รี ย น ไ ด้ รั บ ก า ร
ส่งเสริมและปลูกฝังค่านิยม
ท่ีดีงามในเ ร่ืองการไหว ้
การทําความเคารพต่อครู 
และผูใ้หญ่ ส่งผลให้ผูเ้รียน
เ ป็นผู ้ มี ค ว ามประพฤ ติ
สุภาพ  อ่อนน้อม  และมี
สัมมาคารวะ สามารถอยู่
ร่ ว มกับผู ้ อ่ื น ได้อ ย่ า ง มี
ความสุข 
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บทที ่ 5 
 

ภาคผนวก 
 

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

ตารางท่ี 2      แสดงจาํนวนร้อยละของผูเ้รียนมีผลสมัฤทธ์ิระดบั 3-4 ข้ึนไป  (ป.1-6)    

ตารางท่ี 3      แสดงจาํนวนร้อยละของผูเ้รียนมีผลสมัฤทธ์ิระดบั 3-4 ข้ึนไป  (ม.1-6)  
ตารางท่ี 4      ผลการประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนระดบัชาติ (O-NET) เปรียบเทียบยอ้นหลงั  

                     ปีการศึกษา 2553-2555 

ตารางท่ี 5      แสดงผลผูเ้รียนจบชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ศึกษาต่อระดบัอุดมศึกษา เปรียบเทียบปีการศึกษา 2553-2555 

ตารางท่ี 6     แสดงจาํนวนผูเ้รียนท่ีจบชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา 2555  สอบเขา้เรียนต่อระดบัอุดมศึกษา    

                    (จาํแนกตามคณะ)  

ตารางท่ี 7    แสดง จาํนวนผูเ้รียนท่ีจบชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา 2555  สอบเขา้เรียนต่อระดบัอุดมศึกษา   

                  (จาํแนกตามสถาบนั) 

 คาํสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน ประจาํปีการศึกษา 2555 

 คาํรับรองและมติของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี ใหค้วามเห็นชอบรายงานการ
ประเมินตนเอง ( SAR )  ปีการศึกษา  2555 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประเมินตนเอง ประจาํปีการศึกษา 2555 

96 

 

 

 

 

             ตารางที่ 1      แสดงจํานวนร้อยละของผู้เรียนมผีลสัมฤทธ์ิระดบั 3-4 ขึน้ไป 

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่1  -   มธัยมศึกษาปีที่  6  ปีการศึกษา 2554 

 

กลุ่มสาระการ

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

ค่าเฉลีย่
ของ
ร้อยละ 

ภาษาไทย  92.15 91.12 79.39 97.70 68.92 92.64 73.35 54.26 64.47 57.25 63.62 48.76 73.62 

คณิตศาสตร์  89.16 90.91 87.50 83.09 78.11 64.85 45.72 37.17 49.30 41.80 41.24 25.48 61.19 

วทิยาศาสตร์  91.03 93.02 90.57 94.57 88.11 93.35 33.06 43.45 63.02 56.65 60.13 37.44 70.37 

สังคมศึกษา  91.37 94.82 88.27 91.23 89.05 89.07 54.87 62.92 76.67 70.30 59.62 72.02 78.34 

สุขศึกษาและพลศึกษา  100.00 99.58 100.00 99.58 98.11 93.59 87.22 90.77 98.70 95.55 95.77 97.54 96.36 

ศิลปะ 98.88 99.79 96.27 98.54 90.00 93.59 74.66 76.68 80.77 57.75 82.73 66.47 84.67 

การงานอาชีพ

และเทคโนโลย ี 
96.64 97.89 93.75 99.16 97.16 98.69 70.61 76.68 74.99 54.12 72.46 58.64 82.56 

ภาษาต่างประเทศ 88.12 64.69 68.64 66.81 62.16 72.92 54.81 49.70 63.76 45.77 41.29 49.42 60.67 

ผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนทุกกลุ่ม 
93.42 91.48 88.05 91.34 83.95 87.34 61.79 61.45 71.46 59.90 64.61 56.97 75.97 

 

หมายเหตุ  การคิดค่าเฉล่ียทาํโดยการคิดรวมระหวา่งวิชาพื้นฐานและวิชาเพ่ิมเติม
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ตารางที ่2  แสดงจํานวนร้อยละของผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิระดับ 3-4 ขึน้ไป 

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่1-6        เปรียบเทยีบกบัเป้าหมายของกลุ่มสาระฯ และเป้าหมายโรงเรียน 

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

ของร้อยละ 

  เป้าหมาย

กลุ่มสาระฯ 

ผลการประเมนิ 

บรรลุ ไม่บรรลุ 

ภาษาไทย  92.15 91.12 79.39 97.50 68.92 92.64 86.95 83.00    

คณิตศาสตร์  89.16 90.91 87.50 82.92 78.11 64.85 82.24 89.00   

วิทยาศาสตร์  91.03 93.02 90.57 94.38 88.11 93.35 91.74 82.00    

สงัคมศึกษา  91.37 94.82 88.27 91.04 89.05 89.07 90.60 82.00    

สุขศึกษาและพลศึกษา  100.00 99.58 100.00 99.38 98.11 93.59 98.44 94.00    

ศิลปะ 98.88 99.79 96.27 98.33 90.00 93.59 96.14 86.00    

การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 96.64 97.89 93.75 98.96 97.16 98.69 97.18 85.00    

ภาษาต่างประเทศ 88.12 64.69 68.64 67.08 62.16 72.92 70.60 79.00   
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทุกกลุ่ม 93.42 91.48 88.05 91.20 83.95 87.34 89.24     

 

ตารางที ่3  แสดงจํานวนร้อยละของผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิระดับ 3-4 ขึน้ไป 

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1-6    เปรียบเทยีบกบัเป้าหมายของกลุ่มสาระฯ และเป้าหมายโรงเรียน 

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

ของร้อยละ 

  เป้าหมาย

กลุ่มสาระฯ 

ผลการประเมนิ 

บรรลุ ไม่บรรลุ 

ภาษาไทย  73.35 54.26 64.47 57.25 63.62 48.76 60.29 63.00  

คณิตศาสตร์  45.72 37.17 49.30 41.80 41.24 25.48 40.12 53.00   

วิทยาศาสตร์  33.06 43.45 63.02 56.65 60.13 37.44 48.96 57.00  

สงัคมศึกษา  54.87 62.92 76.67 70.30 59.62 72.02 66.07 72.00  

สุขศึกษาและพลศึกษา  87.22 90.77 98.70 95.55 95.77 97.54 94.26 90.00  

ศิลปะ 74.66 76.68 80.77 57.75 82.73 66.47 73.18 78.00   

การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 70.61 76.68 74.99 54.12 72.46 58.64 67.92 68.00  

ภาษาต่างประเทศ  54.81 49.70 63.76 45.77 41.29 49.42 50.79 57.00  

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทุกกลุ่ม 61.79 61.45 71.46 59.90 64.61 56.97 62.70     
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ตารางที ่4   แสดงข้อมูล O-NET  เปรียบเทยีบย้อนหลงั ปีการศึกษา 2553-2555 

ระดบัช้ัน วชิา 
ค่าร้อยละของโรงเรียนเทยีบระหว่างปี 

ปีการศึกษา 2553  ปีการศึกษา 2554  ปีการศึกษา 2555  

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  ภาษาไทย  37.76 53.00 55.52 

  คณิตศาสตร์ 49.34 64.98 58.40 

  วิทยาศาสตร์ 48.04 47.98 49.34 

  สงัคมศึกษา 52.42 61.08 55.35 

  ภาษาองักฤษ 44.26 59.92 70.42 

  สุขศึกษาฯ 51.55 65.85 64.99 

   ศิลปะ 40.03 48.87 62.48 

   การงานอาชีพฯ 58.29 62.00 63.28 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  ภาษาไทย  47.92 55.29 59.52 

  คณิตศาสตร์ 34.22 40.99 34.91 

  วิทยาศาสตร์ 36.11 41.30 44.58 

  สงัคมศึกษา 51.85 49.27 54.88 

   ภาษาองักฤษ 39.78 47.27 48.11 

   สุขศึกษาฯ 74.00 54.16 62.23 

   ศิลปะ 29.74 46.74 46.69 

   การงานอาชีพฯ 58.04 54.88 54.65 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  ภาษาไทย  49.17 48.36 53.36 

   คณิตศาสตร์ 28.03 37.36 31.79 

   วิทยาศาสตร์ 37.45 35.55 38.03 

   สงัคมศึกษา 52.53 36.56 39.53 

   ภาษาองักฤษ 34.79 38.08 35.77 

   สุขศึกษาฯ 68.05 58.34 58.72 

   ศิลปะ 36.79 34.29 35.91 

  การงานอาชีพฯ 50.12 55.37 51.55 
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                                      ตารางท่ี 5  แสดงผลผูเ้รียนจบชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ศึกษาต่อระดบัอุดมศึกษา 

                                                                          เปรียบเทียบปีการศึกษา 2553-2555 

 

 

 

รายการ 

ปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา 2554 ปีการศึกษา 2555 

จํานวน 

(คน) ร้อยละ 

จํานวน 

(คน) ร้อยละ 

จํานวน 

(คน) ร้อยละ 

แอดมิดชัน่ 117 28.61 76 16.96 103 20.71 

สอบตรง+เคลียร่ิงเฮา้ส์+กสพท 262 64.06 344 76.79 345 70.04 

ทุนมหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 8 1.96 5 1.12 8 1.61 

โควตา/ทุน 7 1.71 8 1.79 13 2.59 

ศึกษาต่อต่างประเทศ 7 1.71 9 2.01 10 2.02 

รอสอบใหม่ 6 1.47 6 1.34 15 3.03 

ทาํงานกบัครอบครัว 2 0.49 - - - - 

รวม 409 100.00 448 100.00 494 100.00 
 

สถาบนั 
ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

คน % คน % คน % 

รัฐบาล 201 49.14 204 45.54 206 41.70 

เอกชน 140 34.23 96 21.43 114 23.07 

ต่างประเทศ+อินเตอร์ 25 6.11 142 31.70 159 32.20 

อ่ืนๆ (รอสอบใหม่) 43 10.51 6 1.34 15 3.03 

รวม 409 100.00 448 100.00 494 100.00 
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ตารางที ่6  แสดงจํานวนผู้เรียนทีจ่บช้ันมัธยมศึกษาปีที ่6  ปีการศึกษา 2555 

สอบเข้าเรียนต่อระดับอุดมศึกษา  (จําแนกตามคณะ)  

คณะ-สาขา จํานวน (คน) ร้อยละ 

บริหารธุรกิจ 125 25.30 

วิศวกรรมศาสตร์ 84 17.00 

นิเทศศาสตร์ 52 10.52 

วิทยาศาสตร์ 27 5.46 

เศรษฐศาสตร์ 26 5.26 

ศิลปศาสตร์ 20 4.08 

นิติศาสตร์ 15 3.03 

สถาปัตยกรรมศาสตร์ 15 3.03 

เทคโนโลยสีารสนเทศ 14 2.83 

การท่องเท่ียวและการโรงแรม 11 2.22 

ดุริยางคศิลป์ 10 2.02 

สงัคมศาสตร์และมนุษยศ์าสตร์ 8 1.61 

แพทยศ์าสตร์ 5 1.01 

รัฐศาสตร์ 5 1.01 

อุตสาหกรรมการครัว 5 1.01 

พาณิชยศาสตร์การบญัชี 4 0.80 

สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ 4 0.80 

มณัฑนศิลป์ 4 0.80 

เภสชัศาสตร์ 3 0.60 

เทคโนโลยกีารเกษตร 3 0.60 

อกัษรศาสตร์ 3 0.60 

จิตวิทยา 3 0.60 

การจดัการการบิน 3 0.60 

วิทยาการจดัการ 3 0.60 

เทคโนโลยกีารบิน 2 0.40 
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คณะ-สาขา จํานวน (คน) ร้อยละ 

การจดัการธุรกิจระหวา่งประเทศ 2 0.40 

อุตสาหกรรมการเกษตร 2 0.40 

เทคนิคการแพทย ์ 2 0.40 

ครุศาสตร์ 1 0.20 

ธรณีวิทยา 1 0.20 

กายภาพบาํบดั 1 0.20 

ทนัตแพทยศ์าสตร์ 1 0.20 

สตัวแพทย ์ 1 0.20 

ประมง 1 0.20 

ธุรกิจการบิน 1 0.20 

ธุรกิจวิศวกรรม 1 0.20 

วสัดุศาสตร์ 1 0.20 

คหกรรมศาสตร์ 1 0.20 

รวม 448 100.00 

 

ตารางที ่7   แสดงจํานวนผู้เรียนทีจ่บช้ันมัธยมศึกษาปีที ่6  ปีการศึกษา 2555   

สอบเข้าเรียนต่อระดับอุดมศึกษา  (จําแนกตามสถาบัน) 

มหาวทิยาลยั 
แอดมิดช่ัน โควตา /ทุน 

สอบตรง 
+เคลยีร่ิงเฮ้าส์ กสพท รวม 

คน % คน % คน % คน % คน % 

มหิดล 20 4.04 3 0.60 52 10.52 - - 75 15.18 

อสัสมัชญั - - 8 1.61 55 11.13 - - 63 12.75 

กรุงเทพ - - - - 41 8.29 - - 41 8.29 

เกษตรศาสตร์ 22 4.45 - - 10 2.02 - - 32 6.47 

ธรรมศาสตร์ 10 2.02 5 1.01 14 2.83 - - 29 5.87 

จุฬาลงกรณ์ 16 3.23 3 0.60 7 1.41 1 0.20 27 5.46 



รายงานการประเมินตนเอง ประจาํปีการศึกษา 2555 

102 

 

มหาวทิยาลยั 
แอดมิดช่ัน โควตา /ทุน 

สอบตรง 
+เคลยีร่ิงเฮ้าส์ กสพท รวม 

คน % คน % คน % คน % คน % 

เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 6 1.21 - - 19 3.84 - - 25 5.06 

ศิลปากร 13 2.63 - - 12 2.42 - - 25 5.06 

กรุงเทพธนบุรี - - - - 19 3.84 - - 19 3.84 

เทคโนโลยเีจา้คุณทหารลาดกระบงั 6 1.21 - - 8 1.61 - - 14 2.83 

รังสิต - - - - 14 2.83 - - 14 2.83 

บูรพา 5 1.01 - - 8 1.61 - - 13 2.63 

หอการคา้ไทย - - - - 11 2.22 - - 11 2.22 

ศรีนครินทร์วโิรฒ - - - - 8 1.61 1 0.20 9 1.82 

เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 2 0.40 - - 7 1.41 - - 9 1.82 

ราชภฎัสวนสุนนัทา - - - - 7 1.41 - - 7 1.41 

สถาบนัการบินพลเรือน - - - - 7 1.41 - - 7 1.41 

วิทยาลยัดุสิตธานี - - - - 6 1.21 - - 6 1.21 

ปรีดีพนมยงค ์ - - - - 4 0.80 - - 4 0.80 

รามคาํแหง - - - - 4 0.80 - - 4 0.80 

แม่ฟ้าหลวง 1 0.20 - - 2 0.40 - - 3 0.60 

ขอนแก่น 1 0.20 - - 2 0.40 - - 3 0.60 

ส. เทคโนโลยไีทย - ญ่ีปุ่น - - 1 0.20 1 0.20 - - 2 0.40 

เชียงใหม่ - - - - 2 0.40 - - 2 0.40 

สยาม - - - - 2 0.40 - - 2 0.40 

หวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ - - - - 1 0.20 - - 1 0.20 

วลยัลกัษณ์ - - - - 1 0.20 - - 1 0.20 

ราชมงคลกรุงเทพ - - - - 1 0.20 - - 1 0.20 

ส. ปัญญาภิวฒัน์ - - 1 0.20 - - - - 1 0.20 

ศิริราช - - - - - - 1 0.20 1 0.20 

วชิระ - - - - - - 1 0.20 1 0.20 

พระมงกฏุ - - - - - - 1 0.20 1 0.20 
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มหาวทิยาลยั 
แอดมิดช่ัน โควตา /ทุน 

สอบตรง 
+เคลยีร่ิงเฮ้าส์ กสพท รวม 

คน % คน % คน % คน % คน % 

เทคโนโลยสุีรนารี 1 0.20 - - - - - - 1 0.20 

Stamford - - - - 1 0.20 - - 1 0.20 

ราชภฎัสวนดุสิต - - - - 1 0.20 - - 1 0.20 

เพราะช่าง - - - - 1 0.20 - - 1 0.20 

ราชมงคลจกัรพงษภู์วนารถ - - - - 1 0.20 - - 1 0.20 

ศึกษาต่อต่างประเทศ - - - - - - - - 10 2.02 

ศึกษาต่อปีหนา้ - - - - - - - - 15 3.03 

รวม 103 20.85 21 4.25 340 68.82 5 1.01 494 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ค ำส่ังโรงเรียนอสัสัมชัญธนบุรี 

ที่ 108/2555 
เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรประกนัคุณภำพภำยในโรงเรียน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2555 

 
เพื่อใหก้ารด าเนินงานระบบประกนัคุณภาพภายในของโรงเรียนอสัสมัชญัธนบุรี ประจ าปีการศึกษา 

2555 ด าเนินไปตามกฎกระทรวง ว่าดว้ยระบบ หลกัเกณฑ์ และวิธีการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
ระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ. 2546  สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษา ด าเนินการไปดว้ยความเรียบร้อย จึงขอ
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  ดงัมีรายนามต่อไปน้ี 

 

คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ   
1. ภราดา ดร. ช านาญ   เหล่ารักผล  ผูอ้  านวยการ    
2. ภราดาวิริยะ  ฉนัทวโรดม  อธิการ     
3. ภราดาสอาด       สญัญลกัษณ์  หวัหนา้ส านกัผูอ้  านวยการ  
4. มาสเตอร์สมบติั บุญสาพิพฒัน์  หวัหนา้ฝ่ายกิจการนกัเรียน 
5. มิสนฤมล       นอ้ยอ่ิม   หวัหนา้ฝ่ายวิชาการ 
6. มิสวรนุช       รัตนจรัสโรจน์  หวัหนา้ฝ่ายธุรการ-การเงิน 
7. มาสเตอร์เศกศกัด์ิ      นิติวฒันานนท ์  หวัหนา้ฝ่ายบริหารทัว่ไป 
8. มาสเตอร์วิศิษฐ ์        ใจมัน่   หวัหนา้ฝ่ายอาคารสถานท่ี 
9. มาสเตอร์สนัติ ศรีเครือแกว้  หวัหนา้ฝ่ายกิจการพิเศษ 
10. มาสเตอร์เวชไชยยนัต ์  จตุรัส   หวัหนา้ฝ่าย English  Program 

คณะกรรมการท่ีปรึกษาการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน  มีหนา้ท่ี  ดงัต่อไปน้ี 
1. ใหค้  าปรึกษาและเสนอแนะแนวทางเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน 
2. ก ากบั ติดตาม การด าเนินงาน ระบบประกนัคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน และพิจารณาให้ความ

เห็นชอบรายงานการประเมินตนเอง  (SAR)  ปีการศึกษา 2555 
คณะกรรมกำรประกนัคุณภำพภำยในโรงเรียน 
     ประธำนด ำเนินงำน มิสร่ืนจิต ใจมัน่ 
     รองประธำน  มาสเตอร์ยทุธพงษ ์ วงศเ์มืองสรรค ์
     เลขำนุกำร  มิสประณีต วงษเ์กษกรณ์ 
คณะกรรมกำรด้ำนคุณภำพผู้เรียน     (มำตรฐำนที่ 1 – 6) 

มำสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมอืงสรรค์  มาสเตอร์จุลพงษ ์ กล่ินหอม 



คณะกรรมกำรด้ำนคุณภำพผู้เรียน     (มำตรฐำนที่ 1 – 6) 
มาสเตอร์เอก เอกสกุล   มาสเตอร์จรัญ นอ้ยอ่ิม 
มิสศมานนัท ์ รัฐธนะรัชต ์  มาสเตอร์สมชาย โสรัจจาภินนัท ์
มิสสุภาพร  ตะกรุดแกว้  มิสจิราพร คุณาบุตร 
มิสอจัฉรา  จนัหา   มิสสุมนา เอ่ียมละออ 
มิสบุปผา  วิเศษศิริ   มิสนิภาพรรณ     ระดมกิจ 

คณะกรรมกำรด้ำนกำรจดักำรศึกษำ       (มำตรฐำนที่ 7 – 12) 
มสิร่ืนจติ       ใจมัน่   มิสวิไล     ศรีประภาสุขสนัติ    
มิสนรีลกัษณ์             ปัทมะทตัต ์  มิสพรพิมล  ปวงนิยม 

คณะกรรมกำรด้ำนกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้     (มำตรฐำนที่ 13) 
มำสเตอร์บัณดิษ คุณำบุตร   

คณะกรรมกำรด้ำนอตัลกัษณ์ของสถำนศึกษำ  (มำตรฐำนที่ 14) 
มสิประณตี               วงษ์เกษกรณ์ 

คณะกรรมกำรด้ำนมำตรกำรส่งเสริม                          (มำตรฐำนที่ 15) 
มำสเตอร์ยุทธพงษ์    วงศ์เมอืงสรรค์    

คณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน มีหนา้ท่ี  ดงัน้ี 
1. ประชุมวางแผนก าหนดแนวทางและวิธีการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน ตามระบบการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน ตามกฎกระทรวง มาตรฐานและตัวช้ีวดัของ สมศ. และ
มาตรฐานของมลูนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย 

2. ประชุมคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายใน อยา่งนอ้ยภาคเรียนละ 2 คร้ัง 
3. ตรวจติดตามคุณภาพภายในโรงเรียน (Internal Audit) ตามมาตรฐานของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่ง

ประเทศไทย  อยา่งนอ้ยภาคเรียนละ 1 คร้ัง 
4. จดัท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR)  ใหเ้สร็จส้ินภายในเดือนเมษายน  2556 
5. น าเสนอรายงานการประเมินตนเอง ต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียน เพื่อพิจารณาอนุมติั 
6. เผยแพร่รายงานการประเมินตนเองแก่ผูเ้ก่ียวขอ้ง (ผูเ้รียน ครู ผูป้กครอง และชุมชน) 

 

ทั้งน้ี  ใหค้ณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน  ด  าเนินงานตามบทบาท หนา้ท่ี
ดงักล่าวขา้งตน้ ใหม้ีประสิทธิภาพ ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 

 

    สัง่  ณ  วนัท่ี  16  สิงหาคม  2555 

 
 

       (ภราดา ดร.ช านาญ   เหล่ารักผล) 
                               ผูอ้  านวยการ 
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