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โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
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คาํนํา 

 

โรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี เป็นโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย                

มีฐานะเป็นโรงเรียนเอกชน สังกดัสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โรงเรียนจดั                 

การเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั�นพื�นฐานที�สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ตาม                             

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ���� และฉบับแก้ไขเพิ�ม เติม พ.ศ. ����                                       

โดยยึดหลกัการ “ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได”้ โรงเรียนไดด้าํเนินการ

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ปรับเปลี� ยนวิธีการจัดการเรียนการสอน เน้นการเรียน รู้จาก

ประสบการณ์ตรงทั�งในและนอกหอ้งเรียน ควบคู่กนัไป มีการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ต่างๆ ส่งเสริมให้ครูใช้วิธีการวดัผลประเมินผลดว้ยวิธีการที�หลากหลาย เน้นให้

ผูเ้รียน เรียนรู้อย่างมีความสุข 

 

การจดัทาํรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจาํปีการศึกษา ���� ฉบบันี�  เป็นผลมาจาก            

การดาํเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน ที�มีการดาํเนินงานตามแผนพฒันา             

คุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ���� – ���� มีการประเมินผลการดาํเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา            

ขั�นพื�นฐาน และมาตรฐานการศึกษามูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย  

 

โรงเรียนอสัสัมชัญธนบุรี ได้จดัทาํรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจาํปีการศึกษา ����      

และรายงานผลการจดัการศึกษาต่อหน่วยงานตน้สังกดัและหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อสร้างความ

เชื�อมั�นวา่การจดัการศึกษาของโรงเรียนเป็นไปตามเป้าหมายและมีการพฒันาอยา่งต่อเนื�อง และหวงั

เป็นอยา่งยิ�งว่ารายงานฉบบันี�  จะเป็นส่วนหนึ� งในการนาํเสนอผลการดาํเนินการพฒันาการศึกษาของ

โรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี ต่อสาธารณะชนและหน่วยงานตน้สังกดั เพื�อการประกนัวา่โรงเรียนไดจ้ดั

การศึกษาที�มีคุณภาพตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาทุกประการ 

 

 

 

 

                                                                                                 (ภราดา ดร.วรียทุธ   บุญพราหมณ์) 

ผูอ้าํนวยการโรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี 
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บทที� �  

�.ข้อมูลทั�วไปของสถานศึกษา 

1.1 ประวตัิโรงเรียน 

โรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรีเป็นสถาบนัการศึกษาที�ก่อตั�งขึ�นเป็นลาํดบัที� 8 ในจาํนวน  

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

ของท่านภราดาผูใ้หญ่ที�ปรารถนาจะให้มีโรงเรียนของภราดาคณะเซนต์คาเบรียลในจงัหวดัธนบุรี

ขณะนั�น  เพื�อจดัการศึกษาให้แก่บุตรหลาน ดว้ยการฝึกฝนให้เป็นคนอ่านออก เขียนได ้คิดเลขเป็น 

และมีหลักศาสนาในการดาํเนินชีวิต ตามแนวทางของนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต       

ผูส้ถาปนาคณะเซนตค์าเบรียล  โดยคุณไถง  สุวรรณฑตั ซึ� งเป็นศิษยเ์ก่าโรงเรียนอสัสัมชญั เขตบางรัก  

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

อนุญาตให้ดาํเนินการเปิดทาํการสอนไดต้ามใบอนุญาตที� 43 / 2504 ลงวนัที� 15 พฤษภาคม 2504 

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

มูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทยไดแ้ต่งตั�งคณะภราดาหมุนเวยีนมาเป็นผูบ้ริหารโรงเรียน

ตั�งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั   

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

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

ระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษา ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบติัการวิทยาศาสตร์ ห้องแนะแนว 

ห้องไฟฟ้า ห้องเรียนสีเขียว  ศูนย์ดนตรี ศูนย์กีฬา ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ศูนย์อาหาร  

นอกจากนั�นยงัมีสระว่ายนํ� าขนาดมาตรฐานโอลิมปิก สนามกีฬา � ช่องวิ�ง สนามฟุตบอลขนาด

มาตรฐาน สนามบาสเกตบอล สนามวอลเลยบ์อล ศูนยกี์ฬาในร่มและกลางแจง้  ห้องจดักิจกรรม  

และแหล่งเรียนรู้ อาทิ ศูนยก์ารเรียนรู้พลงังาน สิ�งแวดลอ้มและเศรษฐกิจพอเพียง จาํนวน �� ศูนย์

การเรียน อาทิการบดย่อยกิ�งไมเ้พื�อทาํปุ๋ยหมกัและปุ๋ยอดัเม็ด การผลิตนํ� ามนัไบโอดีเซล การผลิต

ก๊าซหุงตม้ การผลิตพลงังานไฟฟ้าทดแทนจากแผงโซล่าเซลล์ การผลิตนํ� าหมกัชีวภาพ การปลูกผกั

ไฮโดรโปนิกส์  สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน สนามเด็กเล่น  สวนสมุนไพร   ฯลฯ 

 โรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรีดาํเนินการเปิดการเรียนการสอนในระดบัชั�นประถมศึกษาปีที� � 

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

ใบอนุญาต / ผูอ้าํนวยการ  

     �.�  ที�ตั�งสถานศึกษา 

            โรงเรียนอัส สั มชั �ู ธนบุ รี   ตั� งอยู่ ที�  หมู่ บ้ าน เศรษ ฐกิ จ เลขที�    ��  ถนนอัสสั มชัญ                   

แขวงบางไผ่  เขตบางแค กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10160 โทรศัพท์   0-2827-9555 - 63                       

โทรสาร   0-2421-8119     Website  www.act.ac.th 
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แผนที�โรงเรียนอสัสัมชัญธนุบรี 
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แผนผงัอาคารภายในโรงเรียนอสัสัมชัญธนบุรี 

�. อาคารเซนตค์าเบรียล (����)  

�. อาคารอิลเดอฟองโซ (����) 

�. อาคารอสัสมัชญั (����) 

�. อาคารเซนตแ์มรี� (����) 

�. อาคารเซนตย์อแซฟ (����) 

�. อาคารเทิดเทพรัตน์ (����) 

�. อาคารรัตนบรรณาคาร (����) 

�. อาคารโดมสวนกาญจนา (����) 

�. อาคารราฟาแอล (����) 

��. อาคารหอประชุมหลุยส์ฯ (����) 

��. อาคารบา้นพกัภราดา (����) 

 

แผนผงัภายในโรงเรียนอสัสัมชัญธนบุรี 

��. อาคารยอห์นแมรี�  (����) 

��. อาคารมาร์ติน (����) 

��. อาคารเซนตแ์อนดรูว ์� (����) 

��. อาคารเซนตแ์อนดรูว ์ � (����) 

��. อาคารเซนตปี์เตอร์ (����) 

��. อาคารลวสุต (����) 

��. อาคารซ่อมบาํรุง (����) 

��. อาคารโกลเดน้จบิูลี� (����) 

��. อาคารอฒัจนัทร์ (����) 

��. อาคารศูนยก์ารเรียนรู้พลงังาน (2557) 

��. อาคารอเลก็ซิส มิวสิค (����) 

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

โรงเรียนอัสสัมชั�ู ธนบุรี  เป็นโรงเรียนสหศึกษาขนาดใหญ่ ที� เปิดสอนในระดับ

ประถมศึกษามธัยมศึกษาตอนตน้ และมธัยมศึกษาตอนปลาย  (ป.�-ม.�) 

1.4  เนื�อที� / อาคารสถานที�ของโรงเรียน 

ปัจจุบนัโรงเรียนอสัสัมชัญธนบุรี มีที�ดินจาํนวน 80 ไร่  27 ตารางวา มีอาคารเรียน 

จาํนวน  6  อาคาร และอาคารประกอบ จาํนวน  1�  อาคาร  มีห้องเรียนและห้องประกอบอื�น 

รวมทั�งสิ�น  ��� ห้อง  ประกอบดว้ย  ห้องเรียนรวมและห้องเรียนย่อยจาํนวน  ��� ห้องเรียน   

หอ้งเรียนประกอบจาํนวน  11� หอ้ง  หอ้งพกัครู �� หอ้ง หอ้งสาํนกังาน 2� หอ้งประชุม  

       16 หอ้ง และหอ้งอื�น ๆ  223 หอ้ง   

1.5 หลกัสูตรที�เปิดสอน     

มี � หลักสูตรได้แก่ หลักสูตรสามญั  และ หลักสูตรการจดัการเรียนการสอนตาม

หลกัสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาองักฤษ (English Program) 

        �.�  จํานวนบุคลากร   

1.6.1 จาํนวนนกัเรียนแต่ละระดบัชั�น แยกตามเพศ และหลกัสูตรที�เปิดสอน ปีการศึกษา ���8  

มีจาํนวนนกัเรียนในหลกัสูตรสามญั จาํนวน �,811 คน   และหลกัสูตร English Program  

        จาํนวน �16 คน รวมทั�งสิ�น 5,483 คน ตามตารางต่อไปนี�  

ตาราง แสดงจํานวนนักเรียนเฉลี�ยแต่ละระดับชั�น แยกตามเพศ และหลกัสูตรที�เปิดสอน  

ปีการศึกษา ���� 

ระดับชั�น 

สามัญ English Program รวม 

ชาย หญงิ รวม ชาย หญงิ รวม ชาย หญงิ รวม 

ป.� 208 145 353 25 35 60 233 180 413 

ป.� 233 151 384 32 26 58 265 177 442 

ป.� 251 159 410 36 22 58 287 181 468 

ป.� 247 157 404 33 24 57 280 181 461 

ป.� 272 147 419 35 24 59 307 171 478 

ป.� 296 123 419 33 27 60 329 150 479 

รวมระดับประถม 1,507 882 2,389 194 158 352 1,701 1,040 2,741 

ม.� 253 151 404 24 36 60 277 187 464 

ม.� 298 71 369 40 17 57 338 88 426 

ม.� 291 89 380 38 13 51 329 102 431 

รวมระดับ ม.ต้น 842 311 1,153 102 66 168 944 377 1,321 
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ระดับชั�น 

สามัญ English Program รวม 

ชาย หญงิ รวม ชาย หญงิ รวม ชาย หญงิ รวม 

ม.� 323 118 441 30 26 56 353 144 497 

ม.� 276 115 391 31 22 53 307 137 444 

ม.� 321 116 437 23 20 43 344 136 480 

รวมระดับ ม.ปลาย 920 349 1,269 54 42 96 1,004 417 1,421 

รวมทั�งสิ�น 3,269 1,542 4,811 350 266 616 3,649 1,834 5,483 

ข้อมูล ณ �� มิถนุายน ���� 

งานทะเบียนธุรการ 

 

 

ตาราง แสดงจํานวนบุคลากร แยกตามเพศ  ศาสนา และวุฒิการศึกษา ปีการศึกษา ���� 

ประเภทของบุคลากร 

เพศ ศาสนา ระดบัการศึกษาสูงสุด อายุ

จริง

โดย

เฉลี�ย 

อายุงาน

โดย

เฉลี�ย 

ชาย หญิง รวม พุทธ คริสต์ อื�น ๆ รวม 
ตํ�า

กว่า 

ป.ตรี 

ป.

ตรี 

สูง

กว่า 

ป.ตรี รวม 

ผูอ้าํนวยการ � � � � � � � � � � � ��.�� �.�� 

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

หวัหนา้แผนก  5 5 10 8 2 0 10 0 6 4 10 49.00 21.10 

หวัหนา้งาน 10 21 31 26 5 0 31 0 22 9 31 46.90 20.00 

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

ครูสนบัสนุนการสอน � �� �� �� � � �� � �� � �� ��.�� ��.�� 

บุคลากรทางการศึกษา � � � � � � � � � � � ��.�� �.�� 

รวมครูไทย ��� ��� ��� ��� �� � ��� � ��� �� ��� ��.�� ��.�� 

ครูต่างชาติ �� �� �� � �� �� �� � �� �� �� �� 3.10 

เจา้หนา้ที� �� �� �� �� � � �� �� �� � �� �� 3.57 

พนกังาน �� �� ��� ��� � � ��� ��� � � ��� ��.�� ��.�� 

รวมต่างชาติ เจ้าหน้าที พนักงาน ��� ��� ��� ��� �� �� ��� ��� ��� �� ��� ��.�� �.�� 

รวมทั�งสิ�น ��� ��� ��� ��� �� �� ��� ��� ��� �� ��� ��.�� ��.�� 

                 
         

ขอ้มูล ณ 10 มิถุนายน ���� 
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 บุคลากรต่างชาติ จํานวนรวม �� คน แยกตามสัญชาติได้ ตามตารางต่อไปนี� 

ตาราง แสดงจาํนวนบุคลากรต่างชาติ ประจาํปีการศึกษา ���� 

Native Speakers Non-Native Speakers 

อเมริกนั �� ฟิลิปปินส์ �� 

องักฤษ �� ไนจีเรีย � 

แอฟริกาใต ้ � เคนยา � 

ลีทูวอส � อินเดีย � 

แคนาดา � ปากีสถาน � 

จีน � นิวซีแลนด์ � 

ไทย � สวสิเซอร์แลนด์ � 

รวม �� รวม �� 
งานบคุคล 

            �.�.�  จาํนวนผูบ้ริหาร และผูร่้วมบริหาร  ปีการศึกษา ���� 

        งานบคุคล   

 

 

 

ตาราง แสดงจํานวนผู้บริหารและผู้ร่วมบริหาร ปีการศึกษา ���� 

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

ภราดา ดร.วรียทุธ บุญพราหมณ์ ปริญญาเอก มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั คริสต ์ 4� 2/5/2550 ผูอ้าํนวยการและอาจารยใ์หญ่  

ภราดาอรุณ     เมธเศรษฐ ปริญญาโท Indiana State University, USA คริสต ์ 7� 18/5/2553 อธิการ และดูแลระดบัประถม 

ภราดาสุนนัท ์โยธารักษ ์ ปริญญาโท University of Wollongong คริสต ์ 6� 16/5/2554 ที�ปรึกษา 

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

มิสนฤมล        นอ้ยอิ�ม ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั พทุธ 5� 3/5/2526 ผช.ผอ. ฝ่าย English Program  

มาสเตอร์สมบติั  บุญสาพิพฒัน์ ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั พทุธ 5� 28/7/2535 ผช.ผอ. ฝ่ายปกครอง 

มิสวรนุช        รัตนจรัสโรจน ์ ปริญญาโท ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร พทุธ 5� 18/1/2531 ผช.ผอ. ฝ่ายธุรการ-การเงิน   

มาสเตอร์เศกศกัดิ�   นิติวฒันานนท ์ ปริญญาตรี ม. สุโขทยัธรรมาธิราช  คริสต ์ 5� �/�/���� ผช.ผอ. ฝ่ายบริหารทั�วไป 

มาสเตอร์วศิิษฐ ์ ใจมั�น ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั พทุธ 5� 22/7/2535 ผช.ผอ. ฝ่ายอาคารสถานที� 

มาสเตอร์สนัติ    ศรีเครือแกว้ ปริญญาตรี ม.เกษตรศาสตร์ คริสต ์ 4� ��/��/���� ผช.ผอ. ฝ่ายกิจกรรม 

มาสเตอร์ยทุธพงษ ์วงศเ์มืองสรรค ์ ปริญญาโท ม.ศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมิตร พทุธ �� ��/��/���� ผช.ผอ. ฝ่ายวชิาการ 

       มิสรื�นจิต           ใจมั�น ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั พทุธ 4� ��/��/���� ผช.ผอ. สาํนกัผูอ้าํนวยการ 
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 �. สภาพของโรงเรียนอสัสัมชัญธนบุรี 

�.�  ความสําเร็จและความภาคภูมิใจของโรงเรียนอสัสัมชัญธนบุรี 

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

และนกัเรียนตามตารางต่อไปนี�    

ผลงานของสถาบันในปีการศึกษา ���� 

ลาํดับ ผลงาน จากหน่วยงาน ระดับผลงาน 

� ไ ด้ รั บ ร า ง วั ล  “Thailand Energy Award 2015”

โรงเรียนดีเด่น  ประเภท สถาบันการศึกษ า ระดับ

มธัยมศึกษา ด้านผูส่้งเสริมการอนุรักษ์พลงังาน และ

พลงังานทดแทน     

กรมพฒันาพลงังานทดแทน

และการอนุรักษพ์ลงังาน 

กระทรวงพลงังาน 

ประเทศ 

� ได้รับรางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว โครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเราปีที�  �� 

ประจาํปี ���� และไดน้าํเสนอผลงานที�ประเทศญี�ปุ่น 

สถาบนัมูลนิธิสิ�งแวดลอ้มไทย

ร่วมกบับริษทั โตโยตา้ 

มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั 

ประเทศ 

� ผ่านการประเมินร้านอาหารต้นแบบมาตรฐานสากล ปี 

���� ตามมาตรฐาน GMP in Mass Catering โครงการ 

“ครัวอาหารไทย ก้าวไกลมาตรฐานสากล”  (World 

Class Food Safety Standard  Mass Catering) ปีที� � 

สถาบนัอาหาร 

 กระทรวงอุตสาหกรรม 

ประเทศ 

� ได้รับการรับรองโครงการอาหารปลอดภัย  (Food 

Safety) เป็นปีที� 6 

กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์

กระทรวงสาธารณสุข 

ทั�วไป 

� ได้รับการรับรองเป็นโรงเรียนมาตรฐานต้านสิ�งเสพติด 

โครงการโรงเรียนมาตรฐานตา้นสิ�งเสพติด (TRC.VB 

Harm Prevention) ปีการศึกษา ���� 

สาํนกังานอาสาสภากาชาดไทย ประเทศ 

� ไดรั้บการคดัเลือกใหเ้ป็นสถานศึกษาดีเด่นด้าน

วฒันธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื�นบ้าน ใน

ระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษา ประจาํปี ����    

(ปีที� �) 

กรมส่งเสริมวฒันธรรม เขต 
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ตารางแสดงผลงานของสถาบันในปีการศึกษา ���� (ต่อ) 

ลาํดับ ผลงาน จากหน่วยงาน ระดับผลงาน 

� ไดรั้บโล่เกียรติคุณและเกียรติบตัรโครงการ " The 

Heart of Giving" ประจาํปีการศึกษา ����  ต่อเนื�องเป็น

ปีที� � 

มูลนิธิศุภนิมิตแห่ง 

ประเทศไทย 

ทั�วไป 

� ได้รับการยกย่องให้เป็นสุดยอดสถาบันลูกหนังขาสั� น

ยอดเยี�ยม  ประจาํปี ���� 

หนงัสือพิมพส์ยามกีฬารายวนั

และฟุตบอลสยามรายวนั 

ประเทศ 

� นกักีฬาสแตค็อสัสัมชญัธนบุรี ได้รับรางวลั 8 เหรียญ

ทอง 5 เหรียญเงิน 10 เหรียญทองแดง จากการแข่งขนั

กีฬาสแตค็ชิงแชมป์เอเชีย ณ ประเทศมาเลเซีย 

ประเทศมาเลเซีย สากล 

�� ผลงานด้านกฬีาฟุตบอล   

�) ชนะเลศิ รุ่นอาย ุ�� ปี  ฟุตบอลรายการ กองทพัอากาศ 

2015  ณ สนามธูปเตมีย ์

กองทพัอากาศ ประเทศ 

�) ชนะเลศิ รุ่นอายไุม่เกิน �� ปี  ฟุตบอลรายการ KFC 

Seven Shoot 2015  

KFC ประเทศ 

�) 

 

รางวลัรองชนะเลศิลาํดับที� � รุ่นอาย ุ�� ปี  ฟุตบอล

รายการ ไชน่า-เซี�ยงไฮ ้อินเตอร์เนชนัเเนล ยธู สกลู 

ฟุตบอล ทวัร์นาเมนต ์2015 เมืองเซี�ยงไฮ ้ ประเทศจีน 

ประเทศจีน โลก 

�) ชนะเลิศ รุ่น �� ปี และรุ่นอายุ �� ปี ฟุตบอลนักเรียน

กรมพลศึกษา ประเภททั�วไป ประจาํปี ���� 

กรมพลศึกษา ประเทศ 

�) ชนะเลิศ รุ่น �� ปี   และรุ่น �� ปี  ฟุตบอลรายการ

Miracle Thai Youth League  

มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ประเทศ 

�� ผลงานด้านกฬีาบาสเกต็บอล   

� ชนะเลิศ รุ่นอายุ �� ปี  และรุ่นอายุ �� ปี  บาสเกตบอล

รายการ TOA ชิงแชมป์ประเทศไทย ���� 

สมาคมบาสเกตบอลแห่ง

ประเทศไทย 

ประเทศ 

� ชนะเลิศ รุ่นอายุ �8 ปี  บาสเกตบอลนักเรียน สพฐ. 

Sponsor Thailand Championship 2015 

สาํนกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขั�นพื�นฐาน 

ประเทศ 

� ชนะเลศิ รุ่นอาย ุ�8 ปี บาสเกตบอล SAT ชิงแชมป์

ประเทศไทย 

การกีฬาแห่งประเทศไทย ประเทศ 

� ชนะเลศิ รุ่นอาย ุ�� ปี และรุ่น �� ปี  บาสเกตบอล 

รายการบุรีรัมย ์โอเพน่ ����   

บุรีรัมย ์ จงัหวดั 
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การทาํความร่วมมอืระหว่างโรงเรียนอสัสัมชัญธนบุรีกบัหน่วยงานภายนอก 

Memorandum of Understanding (MoU) 

ประจําปีการศึกษา ���8 

     

  ในปีการศึกษา ���8  โรงเรียนได้ดําเนินการตามกับหน่วยงานภายนอกทั� งในและ

ต่างประเทศ  ดงันี�  

1. ร่วมมือกับ  University of Oregon, USA  เพื� อแลกเป ลี� ยนครู และนัก เรียน  English 

Program (����) ต่อเนื�อง 

2. ร่วมมือด้านการพฒันานักกีฬาบาสเก็ตบอลโครงการพิเศษ กับสโมสรบาสเก็ตบอล

ไฮเทค โดยไดเ้ปิดรับนกักีฬาบาสเก็ตบอลโครงการพิเศษ (����) ต่อเนื�อง 

3. ร่วมมือกบัโรงพยาบาลวิชยัเวชอินเตอร์เนชั�นแนล โครงการส่งเสริมสุขภาพ กีฬา และ

การออกกาํลงักายเพื�อความเป็นเลิศ  (����) ต่อเนื�อง 

4. ร่วมมือกบัคณะดุริยางคศาสตร์มหาวิทยาลยัศิลปากร เพื�อโครงการส่งเสริมและพฒันา

ศกัยภาพนกัเรียน ที�มีความสามารถพิเศษดา้นดนตรี (����) ต่อเนื�อง 

5. ร่วมมือด้านพลังงานทดแทน ในโครงการพฒันาเทคโนโลยีพลังงานทดแทนเกษตร 

ชลประทาน-อาหารและสิ�งแวดลอ้มศูนยป์ฏิบติัการวิศวกรรมพลงังานและสิ�งแวดลอ้ม

กาํแพงแสน มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ (����) ต่อเนื�อง 

6. ร่วมมือกบัสโมสรเมืองทองยูไนเต็ด เพื�อพฒันานักกีฬาฟุตบอลโครงการพิเศษ  (����) 

ต่อเนื�อง 

7. ขอ้ตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ดา้นวิทยาศาสตร์

กบั คณะวทิยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (����) ต่อเนื�อง 

8. ข้อตกลงความร่วมมือในการจัดตั� งศูนย์พ ัฒนาอัจริยภาพทางวิทยาศาสตร์ และ

คณิตศาสตร์ ระดบัประถมศึกษาสถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

(สสวท)  (����) ต่อเนื�อง 

9. ขอ้ตกลงร่วมมือทางวิชาการเพื�อพฒันางานการสอนภาษาจีน กบัวิทยาลยัฉายจิง   เมือง

หนานหนิง   มณฑลกว่างซี  สาธารณรัฐประชาชนจีน  เพื�อแลกเปลี�ยนครูผูส้อน  จัด

กิจกรรมการเรียนการสอนเพื�อพฒันานักเรียน และแลกเปลี�ยนวฒันธรรมระหว่างกัน 

(����) ต่อเนื�อง 

10. ขอ้ตกลงร่วมมือทางวิชาการเพื�อแลกเปลี�ยนด้านภาษาจีน และวฒันธรรมระหว่างนักเรียน

อสัสัมชญัธนบุรี กบัโรงเรียนสาธิตมธัยมทงจี�   เมืองเซี�ยงไฮ ้สาธารณรัฐประชาชนจีน (����) 

11. ขอ้ตกลงร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยอสัสัมชัญ เพื�อพฒันาด้านวิชาการ  และ

การศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษา  (����) 
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ผลงานของครู 

ผลงานครูที�ได้รับรางวัลและได้รับการยกย่องจากหน่วยงานภายนอก 

ตาราง แสดงผลงานครูที�ได้รับรางวลัและได้รับการยกย่องจากหน่วยงานภายนอก 

ลาํดบั ชื�อครู รางวลั/ผลงาน สถาบัน /องค์กร/หน่วยงาน ระดบัผลงาน 

� ภราดา ดร. วีรยทุธ บุญพราหมณ์ รางวลัคุรุสดุดี ประเภทผูบ้ริหาร 

รางวลัศิษย์เก่าดีเด่นจุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 

สาํนกังานคุรุสภา 

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 

ประเทศ 

ทั�วไป 

� ม.ธนกฤต    ดว้งคงมนศรี รางวลั � เหรียญทองประเภท 

category ensemble with free 

instrumentation รุ่น adult 

orchestras และ category 

ensemble with free 

instrumentation up to 35 years 

ในการเขา้ร่วมแข่งขนัในเทศกาล

ดนตรีและการแสดงดนตรี   

กรุงบาติสลาวา สาธารณรัฐ

สโลวกั ร่วมแสดงดนตรี

เฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั 

เนื�องในโอกาสครบรอบ 50 ปี 

ที�สถาบนัดนตรี และศิลปะ

แห่งกรุงเวยีนนา กราบบงัทูล

เชิญ พระบาทสมเด็จพระ

เจา้อยูห่วั ดาํรงตาํแหน่ง

สมาชิกกิตติมศกัดิ�  ณ กรุง

เวยีนนา ประเทศออสเตรีย

และเขา้ร่วมงานสัมมนาใน

เทศกาลดนตรี Clarinet Fest 

2015 ณ กรุงมาดริด ประเทศ

สเปน 

สากล 

� มิสรัชนี    นนัทะวรการ รางวลัคุณธรรมสตรีไทย 

 

รางวลัครูดีเด่น 

ระดบัประถมศึกษาปีที� �-� 

มูลนิธิ ดร.เทียม โชควฒันา  

ร่วม กบัสมาพนัธ์สมาคมสตรีไทย 

สมาพนัธ์สมาคมผูป้กครอง

และครูโรงเรียนในเครือ

มูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่ง

ประเทศไทย 

ทั�วไป 

 
มูลนิธิฯ 

 

� 

� 

มาสเตอร์จุลพงษ ์กลิ�นหอม 

มิสจิราพร  คุณาบุตร 

ผูร่้วมบริหารดีเด่น โครงการ

โรงเรียนตน้แบบมาตรฐานตา้น

ยาเสพติด ปี ���� 

สภากาชาดไทย ประเทศ 
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ตาราง แสดงผลงานครูที�ได้รับรางวลัและได้รับการยกย่องจากหน่วยงานภายนอก (ต่อ) 

ลาํดบั ชื�อครู รางวลั/ผลงาน สถาบัน /องค์กร/หน่วยงาน ระดบัผลงาน 

� 

� 

ม.เทิดพล    วงษรั์กษา 

มิสรัชดา     จนัทร์เป็งผดั 

รางวลั“ผลงานวจัิยระดับดี” 

 

ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิคณะ

เซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย 

มูลนิธิฯ 

� 

� 

�� 

มิสรียานุช   ชยัวฒิุธร 

ม.ปรมินทร์  แกว้เขียว 

มิสสายสุนีย ์จนัทร์พงษ ์

ได้รับทุนของมูลนิธิฯ ไปเรียน

ภาษาองักฤษที�เมือง Hyderabad 

ประเทศอินเดีย 

ฝ่ายการศึกษามูลนิธิคณะ 

เซนตค์าเบรียลแห่งประเทศ

ไทย 

มูลนิธิฯ 

�� 

�� 

�� 

�� 

�� 

�� 

�� 

�� 

�� 

�� 

�� 

มิสฐิติรัตน์    อยูส่วสัดิ�  

มิสอุไร         แซ่เตียว 

มิสอภิญญา  บุญมูสิก 

มิสเกียรติสุดา อินทรถาวร 

ม.ณฏัฐวฒิุ     ทองคาํ 

มิสพณัณ์ชิตา ฉํ�าจิตร 

ม.สุทธิกิตติ�     ธิติวรนนัท ์

มิสวไิลพร      ศิลางาม 

มิสดุลยปณิธิ�   กรณฑแ์สง 

ม.นิมิตร         อยูส่วสัดิ�  

มิสวไิล   ศรีประภาสุขสันติ 

รางวลัหนึ�งแสนครูดี สาํนกังานคณะกรรมการ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

ทั�วไป 

�2 

�3 

มิสขนิษฐา       สิงหเพช็ร์ 

ม.ไพบูลย ์        เสริมชานุ 

ผ่านการคัดเลอืกเขา้ร่วมกิจกรรม

ค่ายมูลนิธิศิลปะเพื�อมวลมนุษย์

(Art for All )  

โครงการดีเด่นของชาติ

สาขาพฒันาสังคม (ดา้น

ผูด้อ้ยโอกาส)มูลนิธิศิลปะ

เพื�อมวลมนุษย ์

ประเทศ 

�4 

�5 

�6 

�7 

�8 

มิสมณฑา        สุขศรี 

มิสมาลยัภรณ์  บุตรดี 

มิสเบญจวรรณ  ทา้วเขื�อน 

ม.นที              กลิ�นสุคนธ์ 

มิสวไิล         ศรีประภาสุขสันติ 

ครูแกนนํา โครงการโรงเรียน

ตน้แบบมาตรฐานตา้นยาเสพติด 

ปี ���� 

สภากาชาดไทย ประเทศ 

29 

�0 

�1 

ม.เวชไชยยนัต ์จตุัรัส 

มิสนฤมล         นอ้ยอิ�ม 

ม.จรัญ             นอ้ยอิ�ม 

รางวลัคุรุสดุดี  ครูผูป้ฏิบติัตาม

จรรยาบรรณวชิาชีพ 

สาํนกังานคุรุสภา ประเทศ 

3� ม.ธร           สอระภูมิ รางวลัผู้ฝึกสอนนักกฬีาฟุตบอล

ยอดเยี�ยม 

กรมพลศึกษา ประเทศ 
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   ตาราง แสดงผลงานครูที�ได้รับรางวลัและได้รับการยกย่องจากหน่วยงานภายนอก (ต่อ) 

ลาํดบั ชื�อครู รางวลั สถาบัน /องค์กร/หน่วยงาน ระดบัผลงาน 

3� ม.วลัลภ       นกพึ�งพุม่ 

 

รางวลัครูดีเด่น ระดบัชั�น

ประถมศึกษาปีที� �-� 

สมาพนัธ์สมาคมผูป้กครอง

และครูโรงเรียนในเครือ

มูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียล

แห่งประเทศไทย 

มูลนิธิ 

3� 

3� 

ม.วศิิษฐ ์       ใจมั�น 
ม.บุญสร้าง อิศรเสนา ณ อยธุยา 

รางวลับุคลากรดีเด่น  เรื�องการ

ประหยดัพลงังานเพื�อ

สิ�งแวดลอ้ม (Energy Master 

Award 2014) 

การไฟฟ้านครหลวง ประเทศ 

3� 

3� 

มิสอจัฉรา      จนัหา 

มิสปิยะฉตัร์   จนัทร์สุวรรณ 

รางวลัชมเชยครูนิเทศ 

รางวลัชมเชยครูผู้สอนระดบัชั�น

มธัยมศึกษาปีที� �-� 

สมาพนัธ์สมาคมผูป้กครอง

และครูโรงเรียนในเครือ

มูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียล

แห่งประเทศไทย 

มูลนิธิฯ 

�� มิสอมรรัตน์      เกษตรธนานุกลู รางวลัเหรียญทองแดง การ

ประกวดผลงานการผลิตสื�อการ

สอนอิเล็กทรอนิกส์ "โครงการ

อบรมครูหลกัสูตรการพฒันา

คุณภาพการศึกษาโดยใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศ"  

สาํนกังานคณะกรรมการ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชน

กระทรวงศึกษาธิการ 

ร่วมกบั มหาวทิยาลยั

เทคโนโลยรีาชมงคล

สุวรรณภูมิ 

 

ทั�วไป 

�� 

�� 

มิสสราวดี       ปรีดิ� เปรม  

มิสนํ�าผึ�ง          แช่มชอ้ย 

รางวลัชมเชย การประกวด

ผลงานการผลิตสื�อการสอน

อิเล็กทรอนิกส์ "โครงการอบรม

ครูหลกัสูตรการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาโดยใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ"  

สาํนกังานคณะกรรมการ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชน

กระทรวงศึกษาธิการ 

ร่วมกบั มหาวทิยาลยั

เทคโนโลยรีาชมงคล

สุวรรณภูมิ 

 

งานบคุคล 
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ตาราง แสดงผลงานครูที�ได้รับรางวลัและได้รับการยกย่องจากหน่วยงานภายนอก (ต่อ) 

ลาํดบั ชื�อครู รางวลั 
สถาบัน /องค์กร/

หน่วยงาน 

ระดบั

ผลงาน 

4� ม.สุทธิกิตติ�      ธิติวรนนัท ์   รางวลั Category Award Winner 

Extended Learning Beyond the 

Classroom 

รางวลั "ครูผู้นําด้านนวตักรรมด้านการ

เรียนการสอน ระดบัภูมภิาค"  

รางวลัชนะเลศิระดบัประเทศ ถว้ย

รางวลัพระราชทาน สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี Thailand Innovative 

Teachers Leadership Award ���� 

"ครูผูน้าํดา้นนวตักรรมดา้นการ

เรียนการสอน"   

โครงการ Thailand 

Innovative Teachers 

Leadership Awards 

����   โดยบริษทั 

ไมโครซอฟท ์(ประเทศ

ไทย) จาํกดั 

 

 

 

  

 

ประเทศ 

4� 

4� 

4� 

4� 

4� 

4� 

4� 

�� 

�� 

5� 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

ม.ธนพตั        สุลาํนาจ 

ม.วนัชยั         จิรคุปการ 

มิสกรรณิกา   พลูทรัพย ์

มิสชุติญา       กุลกววีฒิุ 

มิสณฐักฤตา   ทองใจ 

มิสวลิาวรรณ  ผลสุทธิ�  

มิสศิริวมิล      จาดทอง 

มิสโสมพร      วงษพ์รม 

มิสอติวณัย ์ชื�นชอบศกัดิ� โชติ 

ม.วนัชาติ         บาํรุงภกัดี 

มิสกตญั�ู   นนัทิวฒันโภคิน 

ม.เนติ             สูนยะไกร 

มิสรุ่งนภา       ปรุงเมืองงาม 

มิสธญัณภทัร   ตรีเมต 

มิสนฐักานต ์   โกกิวลิารัตน์ 

มิสณฏัฐารัชต ์ สุลาํนาจ 

มิสสุภา            ปานรักษา 

เครื�องราชอิสริยาภรณ์ชั�นที� � 

(เบญจมดิเรกคุณาภรณ์) 

  



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ���� 

14 
 

ตาราง แสดงผลงานครูที�ได้รับรางวลัและได้รับการยกย่องจากหน่วยงานภายนอก (ต่อ) 

ลาํดบั ชื�อครู รางวลั สถาบัน /องค์กร/หน่วยงาน 
ระดบั

ผลงาน 

�� ม.สราวธุ            เกื�อกลู เครื�องราชอิสริยาภรณ์ชั�นที� � 

(จตุตถดิเรกคุณาภรณ์) 

กระทรวงศึกษาธิการ  

�� ม.ณิชพงศ ์     ปิ� นทอง รางวลัผูจ้ดัการทีมยอดเยี�ยม 

School Football Tournament 2015  

สาธารณรัฐประชาชนจีน สากล 

�� ม.โสภณ     พินิจพชัรเลิศ โคช้บาสเกตบอล ทีมชาติไทย

รุ่น �� ปี 

สมาคมกีฬาบาสเกตบอล

แห่งประเทศไทย 

ประเทศ 

�� ม.อรรถพร   เลิศมาลยัภรณ์ นกักีฬาบาลเกตบอลทีมชาติไทย สมาคมกีฬาบาสเกตบอล

แห่งประเทศไทย 

ประเทศ 

งานบคุคล 

 

ผลงานครูที�ปฏิบัติหน้าที�อื�นทั�งภายในและภายนอก 

ตาราง ผลงานครูที�เป็นวทิยากรภายในโรงเรียน ปีการศึกษา ���� 

ลาํดบั ชื�อ - สกลุ รายการ 

1 ภราดา ดร.วีรยทุธ      บุญพราหมณ์ - นโยบายการบริหารโรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี ปีการศึกษา 2558 

     - การเป็นครูและบุคลากรที�ดีในองคก์ร 

2 ภราดา อรุณ                 เมธเศรษฐ - จิตตารมยน์กับุญหลุยส์ และการเป็นโรงเรียนคาทอลิก 

3 ภราดา สุนนัท ์            โยธารักษ ์ - ภาษาองักฤษ เพื�อการสื�อสารกบัการทาํงาน 

4 ม.สันติ                         ศรีเครือแกว้ - วฒันธรรมการทาํงานของคนรุ่นใหม่ 

     - การจดัทาํสรุปงาน/โครงการ ของแต่ละหน่วยงาน 

     - กระบวนการสร้างเป้าหมายการทาํงาน ใหมี้ประสิทธิภาพ 

5 ม.ยทุธพงษ ์                วงศเ์มืองสรรค ์ - ครูที�ดีใน พ.ศ. นี�  

     - ระบบการสอบเขา้มหาวทิยาลยัในยคุปัจจุบนั 

     - การเลือกแผนการเรียนในระดบัชั�นมธัยมศึกษาตอนปลาย 

� 

� 

� 

� 

มิสเดือนรัศม ์                นิติวฒันานนท ์

มิสอจัฉรา                     จนัหา 

มิสอภิญญา                    บุญมูสิก 

มิสจนัทร์เพญ็               จงพิพฒัน์มงคล 

- การพฒันาครูเครือข่ายนิเทศภายในเพื�อพฒันาผลสัมฤทธิ� ทางการ

เรียน  

- การจดัการเรียนรู้ที�เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัตามมาตรฐาน/ตวับ่งชี�  

��  มิสเดือนรัศน ์              นิติวฒันานนท ์ - การเขียนแผนการจดัการเรียนรู้พร้อมทั�งบนัทึกหลงัสอน 
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ตาราง ผลงานครูที�เป็นวทิยากรภายใน โรงเรียน ปีการศึกษา ���� (ต่อ) 

ลาํดบั ชื�อ - สกลุ รายการ 

��  มิสอจัฉรา                    จนัหา 

  

- การวเิคราะห์ตวัชี� วดั และการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ เพื�อ

พฒันาผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน 

     - การจดัทาํเอกสารหลกัสูตร 

�� ม.สุทธิกิตติ�                     ธิติวรนนัท ์ - การสร้างเวบ็การเรียนการสอน Online ดว้ย SWAY 

�� ม.นิวติั                            แซ่ลี�  - เทคนิคการสอนภาษาและวฒันธรรมจีน 

�� มิสพรพิสุทธิ�                    สุทธิ� รัตนพร 

��  มิสนฤมล          นอ้ยอิ�ม - การสร้างทีมงานที�มีคุณภาพ 

�� ม.เวชไชยยนัต ์   จตุัรัส 

�� ม.จรัญ                 นอ้ยอิ�ม 

�� มิสบุปผา             วเิศษศิริ 

�� มาสเตอร์ชนกนัต ์นนัทช์ยั 

�� มิสวรนุช              รัตนจรัสโรจน์ - การเขียนแผนปฏิบติังานฝ่ายธุรการ-การเงิน การบริหารความ

เสี�ยงและควบคุมภายใน 

     - การจดัทาํแผนงานเครื�องมือประเมินแผนงาน และคู่มือบริหาร

ความเสี�ยง ปีการศึกษา 2558 

     - การประเมินและสรุปแผนงาน/โครงการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน ปี2558 

     - แนวทางการสรุปงานตามแผนงาน และการประเมินแผนงาน/

โครงการ ตามตวัชี�วดัความสาํเร็จของบุคลากรฝ่ายธุรการ-การเงิน 

�� ม.พงษกิ์จ                 เจริญพร - ระบบการสอบเขา้มหาวทิยาลยัในยคุปัจจุบนั 

�� มิสพรพิมล               ปวงนิยม - การเลือกแผนการเรียนในระดบัชั�นมธัยมศึกษาตอนปลาย 

�� ม.วาทิตย ์                 ศรีวชิยัรัตน์ - การสรุปแผนงาน/โครงการ และการวเิคราะห์แผนงาน/โครงการ 

ที�สอดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่ง

ประเทศไทย พ.ศ. 2559-2564 

�� มิสสิริพร                    คงประชา - ภาษาองักฤษ เพื�อการสื�อสารกบัการทาํงาน 

�� Ms.Mary Grace Abueve      

26 Mr.Matthew Chibuike Njoku 

27 Ms.Julie Binay-An 

28 Ms.Tiffany Sharar 
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ตาราง ผลงานครูที�เป็นวทิยากรภายใน โรงเรียน ปีการศึกษา ���� (ต่อ) 

ลาํดบั ชื�อ - สกลุ รายการ 

29 ม. ผดุงศกัดิ�                   แสงสวงค ์ - การใชร้ะบบ SWIS และการบนัทึกคะแนน 

30 

31 

ม.กิตติ                       โฆษะธรรมกุล 

ม. ธรรมนูญ                 เป้าทอง 

- Creative Vector with Adobe Illustrator (การออกแบบภาพ

ลายเส้นดว้ยโปรแกรม Adobe Illustrator) 

32 ม.ฐิติวชัร์                   เชื�อสาย - การดาวน์โหลดไฟลจ์าก Youtube และการบนัทึกลงแผน่ CD 

33 มิสอารญา                  พุทธสาร - การใชง้านโปรแกรมจดัการภาพ สาํหรับขึ�นระบบ SWIS 

   - การแกไ้ขไวรัส Flash Drive ซ่อน File และวธีิป้องกนั 

   - การตดัและปรับแต่งภาพดว้ยโปรแกรม Adobe Photoshop 

   - การปรับแต่งภาพดว้ยโปรแกรม PHOTOSHOP 

 

ตาราง ผลงานครูที�เป็นวทิยากรภายนอก   ปีการศึกษา ����   
 

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

� ม.ผดุงศกัดิ�    แสงสวงค ์ - แบ่งปันประสบการณ์ของคุณครู

ยดุ Digital Age 

คณะภราดาและผูร่้วมบริหารโรงเรียน

ในเครือมูลนิธิฯ 

2 มิสรัชนี        นนัทะวรการ - การทาํผลิตภณัฑก์ารทาํสบู่ฟักขา้ว 

และยาหม่อง 

นกัเรียน โรงเรียนวดัเทพประสิทธิ�

คณาวาส 

� ม.ธนกฤต     ดว้งคงมนศรี - เขา้ร่วมฝึกซอ้มและแสดงดนตรีวง

ซิมโฟนีออร์เคสตราแห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

เขา้ร่วมฝึกซอ้มและแสดงดนตรี 

� มิสนฤมล      นอ้ยอิ�ม - การอบรม ผูป้ระเมินมาตรฐาน

คุณภาพการศึกษามูลนิธิฯ 

งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 

มูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียลฯ 

     - ผูป้ระเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา โรงเรียนเซนตห์ลุยส์ ฉะเชิงเทรา 

� ม. จรัญ       นอ้ยอิ�ม  - กิจกรรมค่ายเยาวชน สาํนกังานคณะกรรมการป้องกนั

การทุจริตแห่งชาติ ปปช.  

� ม.นที           กลิ�นสุคนธ์ - การติดตั�งและประกอบหนา้ผา

จาํลองสาํเร็จรูป 

Intra sport complex เมือง

เวยีงจนัทน ์สปป. ลาว 

� ม.พงษกิ์จ     เจริญพร 

  

- การเลือกแผนการเรียนใน

ระดบัชั�นมธัยมศึกษาตอนปลาย 

ครูและนกัเรียนโรงเรียน 

หนองตาคงพิทยาคาร 

     - ระบบการสอบเขา้มหาวทิยาลยัใน

ยคุปัจจุบนั 

 



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ���� 

17 
 

ตาราง ผลงานครูที�เป็นวทิยากรภายนอก   ปีการศึกษา ����  (ต่อ) 

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

�  มิสพรพิมล       ปวงนิยม - ระบบการสอบเขา้มหาวทิยาลยัใน ครูและนกัเรียนโรงเรียน 

� มิสเบญจวรรณ  ทา้วเขื�อน         ยคุปัจจุบนั หนองตาคงพิทยาคาร 

�� มิสศิริรัตน์    ธรรมครูปัทม ์  

�� 

�� 

�� 

�� 

�� 

�� 

ม.สมบติั    บุญสาพิพฒัน์ 

ม.ฐานพฒัน์  ธีระเชาวพฒัน์ 

ม.วลัลภ        นกพึ�งพุม่ 

ม.กศมพงศ ์ ไตรสมบูรณ์ 

ม.จงดี        สินบุรพา 

มิสขนิษฐา    สิงหเพช็ร 

-  ลูกเสือตา้นภยัยาเสพติด ศูนยกิ์จกรรมยวุกาชาด  

“ผนิ  แจ่มวชิาสอน” 

งานบุคคล 
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ผลงานนักเรียน    

ตารางแสดงผลงานนักเรียนระดับสากล  ปีการศึกษา ���� 

ชื�อ-นามสกุล ด้าน/ประเภท ผลงาน 

ด.ช.กญัจน์พิสิษฐ ์ สินไพศาลทรัพย ์

 ( 21223,ม.2/3)   

วชิาการ/ 

คอมพิวเตอร์ 

รางวลัชนะเลศิจากการแข่งขนัหุ่นยนต ์รายการ 

World Robot Game 2015 (WRG 2015) 

 ณ ประเทศอินโดนีเซีย  

ด.ญ.ธารินี    สกุลรัตนกุลชยั (�����, G�A) วชิาการ ได้รับทุนการศึกษา ตามโครงการทุนมธัยม

อเมริกนั ( iStudy)  เพื�อไปศึกษาที�สหรัฐอเมริกา 

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

กิจกรรม

พฒันาผูเ้รียน 

เป็นตัวแทนเยาวชนทมีชาติไทยและรางวลั

ชนะเลศิ  เขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาสแตค็ 

ชิงแชมป์โลก   ณ ประเทศเยอรมนี   

ด.ช. ศิลา             อนนัตชาติ  (25447, ป.�/�) 

ด.ญ. จินดาหรา   สัจจาพนัธ์ุ (25472, ป.�/�) 

ด.ช. ธิติพนัธ์     ฐิตธรรมพนัธ์ุ  (25493, ป.�/�) 

ด.ช. ราวนิ        ฉตัรอารียกุล (25499, ป.�/�) 

ด.ช. วชิากร      จีนโก๊ว (25516, ป.�/�) 

ด.ช.วณิชย ์       ทองสง่า  (25530, ป.�/�) 

ด.ช. ณฐัปคลัภ ์ โพธิ� แกว้ (25538, ป.�/�) 

ด.ช. ปัณณทตั  ชลศกัดิ� พิพฒัน ์(25559, ป.�/�) 

ด.ญ. ณัฐภคั     ทองแท ้ (25560, ป.�/�) 

ด.ช.ไชยพิมุกต ์ ไชยกาญจน์ (25666, ป.�/�) 

ด.ช.ชิติสรรค ์     อาํไพ  (25677, ป.�/�) 

ด.ช.ภูวรา           วชัรารัตน ์(25���, ป.�/�) 

ด.ช.จารุกิตติ�        กรกมลวนิช (25���, ป.�/�) 

ด.ญ.นภทัร        สัมพนัธ์ทรัพย ์(25���, ป.�/�) 

ด.ช.ดรัณภพ      เถาวพ์นัธ์ (25���, ป.�/�) 

ด.ญ.หทยัภทัร   บุญเลิศวณิชย ์(25���, ป.�/�) 

ด.ช.ณฐัชนนท ์    โชติกะ (25532, ป.�/�) 

ด.ญ.รมณ           เกิดไพบูลย ์(25���, ป.�/�) 

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

ด.ช.อาติยะ   เพียรประเสริฐกุล (25614, ป.�/�) 

วชิาการ สอบขอ้สอบมาตรฐานของมหาวทิยาลยัแคม

บริดจ ์  ( Starters) ไดร้ะดบัดีมาก 
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ตารางที� � ผลงานนักเรียนระดับสากล  ในปีการศึกษา ���� (ต่อ) 

งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 

 

ชื�อ-นามสกุล ด้าน/ประเภท ผลงาน 

ด.ช.ภูริทตั       นิวฒันกาญจนา (25659, ป.�/�) 

ด.ช.ณภทัร      วรีะพิพรรธ (25823, ป.�/�) 

ด.ช.พีรพฒัน์   พงศศิ์ริวลิาศ (2����, ป.� 

ด.ช.อฑัฒ ์       บุญประคอง (25480, ป.�/�) 

ด.ญ.อญัชิษฐา   เส็งเล็ก (2����, ป.�/�) 

ด.ช.โชติวทิย ์   ชุมถนอม (25486, ป.�/�) 

ด.ญ.ปัญชิกา     ก่อเกียรติพิทกัษ ์(25488, ป.�/�)

ด.ช.พีรภาส      รุ่งวฒันไพบูลย ์(2����, ป.�/� 

ด.ช.ปวเรศ       สุขตระกลู (25534, ป.�/�) 

ด.ญ.อรนลิน    ธนพงศพ์ิพฒัน ์(2����, ป.�/�) 

ด.ช.ศุภวชิญ ์    ใสสุวรรณ (2����, ป.�/�) 

ด.ช.กิตติพงศ ์   พงษเ์ฉลิม (2����, ป.�/�) 

ด.ช.ภทัรพล     เจริญสุขโสภณ (�����, ป.�/�) 

ด.ญ.นภทัร      สุรพลชยั (25503, ป.�/�) 

ด.ช.บุญสิริ      วฒันกุล (25508  , ป.�/�)  

ด.ช.ธนวนิท ์    เธียระสรานนท ์(25537, ป.�/�) 

ด.ญ.พิมพอ์ร     กิตติจนัทร์ขจร (�����, ป.�/�) 

ด.ช.ศุภณฐั       เศวตวรรณกุล (�����, ป.�/�) 

ด.ช.ปัณณฑตั   สรรพภาษิต (�����, ป.�/�) 

ด.ช.สหรัช       ศรีพรมคาํ (�����, ป.�/�) 

ด.ญ.อุรชา        อชัชโคสิต (�����, ป.�/�) 

ด.ช.อริยธ์ชั     ไกรคุปต ์(�����, ป.�/�) 

ด.ช.จิณณะ       จารุพิจารณา (�����, ป.�/�) 

ด.ช.พงศพ์ศิน   ธนกาญจนศิริ (�����, ป.�/�) 

ด.ญ.ปุณิกา      บุญฑียก์ุล (�����, ป.�/�) 

ด.ญ.ธญัชนก    ศรีสุขมั�งมี (�����, ป.�/�) 

ด.ญ.ชนก          ทกัษิณ (�����, ป.�/�) 

ด.ญ.นนัทน์ภสั   ทิพยรัตน์ (�7814, ป.�/�) 

วชิาการ สอบขอ้สอบมาตรฐานของมหาวทิยาลยัแคม

บริดจ ์(Starters)ไดร้ะดบัดีมาก 
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ตารางผลงานนักเรียนระดับสากล  ปีการศึกษา ���� (ต่อ) 

ชื�อ-นามสกุล ด้าน/ประเภท ผลงาน 
ด.ช.ศิวกร        แยกโคกสูง  (�����, ม.�/�) กีฬา/ฟุตบอล รางวลักองหลงัยอดเยี�ยม  การแข่งขนัฟุตบอล 

ชา้ง-เอฟเวอร์ตนัจูเนียร์ คพั ���� 
นายพิทกัษช์ยั   ลิ�มรักษา (�����, ม.�/�) กีฬา/ฟุตบอล รางวลัดาวซัลโว การแข่งขนัฟุตบอลไชน่า เซี�ยง

ไฮ ้ยธู ทวัร์นาเมนท ์���� ณ เมืองเซี�ยงไฮ ้
สาธารณรัฐประชาชนจีน 

นายชาติชาย      แสงดาว (�����,ม.�/�) 
นายชินภทัร      ลีเอาะ (�����, ม.�/�) 
นายสรวทิย ์      พานทอง (�����, ม.�/�) 
นายเรืองยศ       จนัชยัชิต (�����, ม.�/�) 
นายสีหนาท       สุทธิศกัดิ�  (�����, ม.�/�)  
นายพิทกัษช์ยั   ลิ�มรักษา (�����, ม.�/�) 

กีฬา/ฟุตบอล เข้าร่วมกบัทมีนักเรียนไทย  ป้องกนัแชมป์เอเชีย
ครั� งที� �� ที�เมืองเป่าโถว เขตปกครองตนเอง
มองโกเลีย สาธารณรัฐประชาธิปไตย 
ประชาชนจีน 

นายวฒิุพงษ ์      เที�ยงแท ้(�����, ม.�/�) 
นายวฒิุชยั          คุม้เคี�ยม (�����, ม.�/�) 
นายสุมนะ         สลบัเพชร (�����, ม.�/�) 
นายปกรณ์เกียรติ แขน้า (�����, ม.�/�) 
นายกอ้งกิดาการ กิ�งทอง (�����, ม.�/�) 
นายธนาดล        สอนโยหา (�����,ม.�/�) 
นายหสัวรรษ      นพเนตร (�����, ม.�/�) 
นายสุทธิรักษ ์     เกิดขมุทอง (�����,ม.�/�) 
นายอานนท ์       ประสงคท์อง (�����,ม.�/�) 

กีฬา/ฟุตบอล เป็นตัวแทนทมีชาติไทย  แข่งขนัฟุตบอล  
รายการ  AFC  U  16 CHAMPIONSHIP 
INDIA 2016  Qualifiers ที�ประเทศสิงคโปร์ 

เด็กชายวฒิุชยั คุ่มเคี�ยม 
นายสุมนะ สลบัเพชร 
นายวฒิุพงษ ์ เที�ยงแท ้

กีฬา/ฟุตบอล เข้าร่วมกบันักกฬีาทมีชาติฟุตบอลนกัเรียนไทย
รุ่น �� ปีรายการ AFF  U  �� 
CHAMPIONSHIP ����  ประเทศกมัพชูา 

นายสิรภพ สะอาดเอี�ยม 
นายถิรพล ธนชาตกุล 

กีฬา/ฟุตบอล เข้าร่วมกบันักกฬีาทมีชาติฟุตบอลนกัเรียนไทย
รุ่น �� ปี รายการ AFF U�� CHAMPIONSHIP 
���� ( ประเทศลาว, ประเทศไทย ) 
 

เด็กชายอิศวเรศ สุขกนัหา 

เด็กชายธราธิป สอนโยหา 

เด็กชายสิทธิศกัดิ�  อินทร์ใย 

เด็กชายกษิดิ� เดช รุ่งกิจวฒันานุกลู 

เด็กชายพีรภทัร เที�ยงแท ้

เด็กชายคงฤทธิ�  บ่อหน่าย 

กีฬา/ฟุตบอล นักกฬีาทีมชาติฟุตบอลเยาวชนชาติไทย  อาย�ุ� 

ปี รายการ Maebashi  Mayor S Cup  U ��   

ณ  ประเทศญี�ปุ่น   
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ตารางแสดงผลงานนักเรียนระดับสากล  ปีการศึกษา ���� (ต่อ) 

ชื�อ-นามสกุล ด้าน/ประเภท ผลงาน 

เด็กชายรัชชานนท ์ ธรรมส่องหลา้ 
เด็กชายสิริชยั สติรักษา 
เด็กชายปริณห์ วงัเยน็สถิต 
เด็กชายพนธกร หาญรัตนะ 
เด็กชายพงศกร หาญรัตนะ 
เด็กชายศรัณย ์ วงษส์าโรจน์ 
เด็กชายชิษณุพงศ ์  บุญสม 
เด็กชายศรวสัย ์ โพธิ� สมนั 
เด็กชายศุภกร โตมรวชัรินทร์ 
เด็กชายรชต ใจมั�น 
เด็กชายโสภณ เอียงเทศ 

กีฬา/ฟุตบอล นกักีฬาทีมชาติฟุตบอลเยาวชนชาติไทย  อาย�ุ� ปี 

รายการ Maebashi  Mayor S Cup  U ��   

ณ  ประเทศญี�ปุ่น   

นายอนนต ์ สมากร 

นายสิรภพ สะอาดเอี�ยม 

นายอภิสิทธ์ มีพนัธ์ 

นายชยพล ทรัพยม์า 

นายธนภทัร ข่าทิพยพ์าที 

นายกฤตเมธ เลิศอคัฆากร 

นายเรืองยศ จนัชยัชิต 

นายอาทิตย ์ อุปดี 

นายปณวตัร ปราบสมรชยั 

นายวศิาสตร์ จริยธีรเวช 

นายวชิรวทิย ์ อภินนัทชาติ 

นายวรีะพงษ ์ รัตนวชิาวฒัน์ 

นายสรชิต   ดีอินทร์ 

นายพิทกัษช์ยั ลิ�มรักษา 

นายชาติชาย แสงดาว 

นายสีหนาท   สุทธิศกัดิ�  

นายสรวทิย ์  พานทอง 

นายชินภทัร   ลีเอาะ 

นายพิทกัษช์ยั ลิ�มรักษา 

ม.ณิชพงศ ์ ปิ� นทอง 

กีฬา/ฟุตบอล รายการ CHIN-SHANGHAI  

INTERNATIONAL  YOUTH  SCHOOL 

FOOTBALL TOURNAMENT 2015  

ประเทศจีน 
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  ตารางแสดงผลงานนักเรียนระดับสากล  ปีการศึกษา ���� (ต่อ) 

งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื�อ-นามสกุล ด้าน/ประเภท ผลงาน 

ด.ญ.นิชนนัท ์     ภู่ศิริ   (�����, ป.�/�) 
ด.ช.อภิวชิญ ์       ลิ�มพานิชภกัดี  (�����, ม.�/�) 
ด.ช.ณภทัร          สมใจปองธรรม   (�����, ม.�/�) 
ด.ช.วงศธร          แซ่เลา้   (�����, ม.�/�) 
นายสิรภพ           จิรจตุรพกัตร์  (�����, ม.�/�) 

กีฬา/ ปีนหนา้ผา เป็นตัวแทนทมีชาติไทย  ไปแข่งขนัปีนหนา้
ผาชิงแชมป์เอเชีย  รายการ Asian Youth 
Climbing Championship _Putrajaya 
Malaysia ���� ที�ประเทศมาเลเซีย 

ด.ช.กิตสดา         ธญัลกัษณ์ภาคย ์ (�����,ป.6B) กีฬา/ ICE 
HOGGY 

 ชนะเลศิ  การแข่งขนั ไอซ์ฮ๊อกกี�  JCUBE 
OLYMPIC ICE RINK เมือง JURONG 
ประเทศสิงคโ์ปร์ 

ด.ช.อภิวชิญ ์       ลิ�มพานิชภกัดี  ( 21809,ม.2/1)  

ด.ช.กฤษฎิ� โชติ   บุญกาํพร้า (22106,ม.2/8) 

 

กีฬา/ ปีนหนา้ผา เหรียญทอง การแข่งขนัปีนหนา้ผา ประเภท

ทีมชาย รายการ NATIONAL CLIMBING 

CHAMPIONSHIP   2016 ประเทศสิงคโปร์   

(��-�� เมษายน ����) 

ด.ญ.โยษิตา       ยิ�มละมยั         (23589, ม.1A) 

ด.ญ.ณชัชา        ชอ้ยเชื�อดี       (25055 ,ม.2/1) 

 

 กีฬา/ ปีนหนา้ผา 

 

เหรียญเงิน การแข่งขนัปีนหนา้ผา ประเภททีม

หญิง รายการ NATIONAL CLIMBING 

CHAMPIONSHIP   2016 ประเทศสิงคโปร์   

(��-�� เมษายน ����) 

นายสิรภพ        จิรจตุรพกัตร์   (19830, ม.5/4) กีฬา/ ปีนหนา้ผา 

 

เหรียญเงิน การแข่งขนัปีนหนา้ผา ประเภท

บุคคลชาย รายการ NATIONAL CLIMBING 

CHAMPIONSHIP   2016 ประเทศสิงคโปร์  

(��-�� เมษายน ����) 
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ตารางแสดงผลงานนักเรียนระดับประเทศ  ในปีการศึกษา ���� 

 

 

 

 

ชื�อ-นามสกุล ดา้น/ประเภท ผลงาน 

นายภูริเชษฐ ์       รัชนะกุล (�����,ม.�/�) วชิาการ เหรียญทอง โอลิมปิกวชิาการระดบัประเทศ สาขา

ชีวะวทิยา (สอวน.) รุ่นที� ��/���� จดัโดยศูนย์

ส่งเสริมโอลิมปิกวชิาการและพฒันามาตรฐาน

วทิยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถมัภส์มเด็จพระเจา้พี�

นางเธอเจา้ฟ้ากลัยาณิวฒันากรมหลวงนราธิวาสราช

นครินทร์ (สอวน.) 

ด.ช.พฐัธนนท ์  พฒันการวิจิตร (�����,ป.�/�) 

ด.ช.ชิษณุพงศ ์  สุนทราทรพิพฒัน ์(�����,ป.�/�) 

ด.ช. สิรวชิญ ์    กิจนพ (�����,ป.�/�) 

ด.ช.วชิรวชิญ ์ ปิยะประภาพนัธ์ (�����,ป.�/�) 

ด.ญ.รากานต ์   วศิิษฎว์รพร (�����,ป.�/�) 

ด.ช.ณฐัวุฒิ       อรรควฒัน์ (�����,ป.�/�) 

ด.ช.เอกสิทธิ�     ภวสัจจานนัท ์(�����,ป.�/�) 

ด.ญ.คุณัญญา   เหลืองสกุลพานิช (�����,ป.�B) 

วชิาการ  สอบได้  100 คะแนนเต็ม ในการสอบ  O-NET 

วชิาภาษาองักฤษ ประจาํปีการศึกษา 2558  

ด.ช. พฐัธนนท ์ พฒันาการวิจิตร (�����,ป.�/1) 

ด.ญ. รินรดา      เรืองศรี (�����, ป.�/2) 

ด.ช.เขมณภทัร   สิทธิธีรรัตน์ (�����,ป.�/2) 

ด.ช. ชญานนท ์   อินทรักษ ์(�����,ป.�/3) 

ด.ช.ณฐัภูมิ          บาํรุงชูเกียรติ (�����,ป.�/3) 

ด.ญ.พลอยวรา    คาํมะนิด (�����, ป.�/�) 

ด.ช.พีรภาส        สุระสรางค ์(�����,ป.�/�) 

ด.ช.ณฐัวุฒิ         อรรควฒัน ์(�����, ป.�/�) 

ด.ญ.วมิลสิริ        อินยนิ (�����,ป.�/�) 

ด.ช.ปวณิ            ปริญญาพล (�����,ป.�A) 

ด.ชปุณณวชิ       ธุวจิตต ์(�����, ป.�/�) 

 สอบได้  100 คะแนนเต็ม ในการสอบ O-NET 

วชิาคณิตศาสตร์  ประจาํปีการศึกษา 2558  
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ตารางแสดงผลงานนักเรียนระดับประเทศ  ในปีการศึกษา ���� (ต่อ) 

  

 

ชื�อ-นามสกุล ด้าน/ประเภท ผลงาน 

นายปัณณธร  ธรรมจาํรัสศรี (�����,ม. 5/3) 

 

วชิาการ ผ่านการคัดเลอืกเข้าร่วมโครงการโอลมิปิกวชิาการ 

สาขาวชิาชีววิทยา (สอวน.) รุ่นที� 16/2558 ค่ายที�  �และ �    

จดัโดยศูนยส่์งเสริมโอลิมปิกวชิาการและพฒันา

มาตรฐานวทิยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถมัภส์มเด็จพระ

เจา้พี�นางเธอเจา้ฟ้ากลัยาณิวฒันากรมหลวงนราธิวาส

ราชนครินทร์ (สอวน.) 

น.ส.กฤติยา   ตนัติวฒันาวรกุล  

(�����,ม.�B) 

วชิาการ ชนะเลศิ รางวลั The Creative Ideas Award การแข่งขนั 

Speech Contest 2015 จากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี

ไทย-ญี�ปุ่น  

นายสีไม ้      บุญเยาวลกัษณ์ (�����,ม.�/�) 

น.ส.ปวรัีตน์ ธนนิศฐ ์(�����,ม.�/�) 

วชิาการ ชนะเลศิ การแข่งขนัรายการเวทีคนเก่ง  ตอบปัญหา

ทางดา้นการศึกษาชิงถว้ยพระราชทานสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รอบประจาํสัปดาห์ 

ด.ช.อดิศร     วชิรานนัท ์(�����,ม.�/�) วชิาการ 

/ กิจกรรม

พฒันาผูเ้รียน 

ชนะเลศิ การแข่งขนั Word up ระดบัมธัยมศึกษา

ตอนตน้ การแข่งขนัรายการ แบรนด ์ครอสเวิร์ด เกมส์ 

คิงส์คพั ครั� งที� ��  

น.ส.จิรัศยา    เกียรติไพศาล (�����,ม.�/�) วชิาการ 

/ภาษาจีน 

ชนะเลศิ รายการเพชรยอดมงกุฎ ภาษาจีน ระดบั

มธัยมศึกษา 

ด.ญ.ปุณิกา    บุญฑียก์ุล (�����,ป.3/4)  

ด.ญ.ปุณณวชิ ธุวจิตต ์(22654,ป.6B) 

ด.ช.อดิศร     วชิรานนัท ์(21164,ม.2/�) 

นายพงศพ์ีระ สุขเกษม (20723,ม.6/3) 

น.ส.อนัน่า    วาง (26016,ม.6B) 

น.ส.กฤตยา   ตนัติวฒันวรกุล (�����,ม.6B) 

วชิาการ  รางวลัชมเชย จากการแข่งขนัเพชรยอดมงกุฎ

ภาษาองักฤษ ครั� งที� 10 ปีการศึกษา 2558  

ด.ช.ธีร์ธวชัณ์  เกียรติวีรภทัร (�����,ป.�/�) วชิาการ เหรียญเงิน  ในรายวิชาคณิตศาสตร์ ระดบัประถมศึกษา

การแข่งขนัโครงการประเมินและพฒันาความเป็นเลิศดา้น

คณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์ (TEDET) ประจาํปี ���� 
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ตารางแสดง ผลงานนักเรียนระดับประเทศ  ในปีการศึกษา ���� (ต่อ) 

ชื�อ-นามสกุล ด้าน/ประเภท ผลงาน 

นายสัจจรว ีลีลาไพบูลยส์กุล (18931,  ม.6/7) วชิาการ  รับทุนการศึกษา  BU Talent  จากมหาวทิยาลยักรุงเทพ 

มูลค่า 400,000 บาท  โดยเลือกศึกษาต่อในคณะนิเทศ

ศาสตร์ สาขาภาพยนตร์  

ด.ช.สวติต ์  เลิศมงคลกุล (�����,ป.�/�) ดนตรี รางวัล Trinity Awards Thailand ในวิชากีต้าร์ไฟฟ้า 

เกรด �  ซึ� งทาํคะแนนไดอ้นัดบั �ของประเทศไทย   

นายวฑูิรย ์ เนียมนาค (�����,ม.6 /5) ดนตรี ชนะเลศิ  ประเภทจะเข ้ การประกวดบรรเลงดนตรีไทย 

รายการ “ ศรทอง” ชิงถว้ยและเขม็พระราชทาน

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั 

ชนะเลศิ ประเภทเดี�ยวจะเข ้จากการประกวดดนตรีไทย 

ประเภทเดี�ยว ในงานส่งเสริมเอกลกัษณ์วฒันธรรม

ทอ้งถิ�นไทย 

ด.ญ.ศุภิสรา  ศรีวานิชภูมิ (�����,ป.6/ B)    

 

ดนตรี ชนะเลศิ  ประเภทจะเข ้ การประกวดบรรเลงดนตรีไทย 

รายการ “ ศรทอง” ชิงถว้ยและเขม็พระราชทาน

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั 

เหรียญทองฝีมือยอดเยี�ยมจากการแข่งขนัการบรรเลง

ดนตรีไทยประเภทจะเข ้รายการศรทองชิงถว้ย

พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ครั� งที� 5 จดั

โดยมูลนิธิหลวงประดิษฐไ์พเราะ 

ด.ช.โอภาส เชื�อมวราศาสตร์ (24690,ป.4/7) ดนตรี เหรียญทองฝีมือยอดเยี�ยมจากการแข่งขนัประเภทซออู ้

ในการประกวดรอบชิงชนะเลิศ การประกวดบรรเลง

ดนตรีไทย “ศรทอง” ชิงถว้ยพระราชทานของ

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ครั� งที� 5   

รางวลัเหรียญทอง จากการแข่งขนัเดี�ยวซออู ้

 ป.1- ป.6 ในการประกวดดนตรีงานศิลปหตัถกรรม

นกัเรียนระดบัภาคกลาง ภาคตะวนัออก ครั� งที� 65  

เหรียญทองฝีมือยอดเยี�ยม จากการแข่งขนัการบรรเลง

ดนตรีไทยประเภทซออู ้รายการศรทองชิงถว้ย

พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ครั� งที� 5 จดั

โดยมูลนิธิหลวงประดิษฐไ์พเราะ 
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ตารางแสดงผลงานนักเรียนระดับประเทศ  ในปีการศึกษา ���8 (ต่อ) 

ชื�อ-นามสกุล ด้าน/ประเภท ผลงาน 

ด.ช.คุณากร   สุขขาํ (�����,ป.4/2) ดนตรี รางวลัเหรียญทอง จากการแข่งขนัขบัร้องเพลงไทย

ลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 ในการประกวดดนตรีงาน

ศิลปหตัถกรรมนกัเรียนระดบัภาคกลาง ภาค

ตะวนัออก ครั� งที� 65     

ด.ช.อดิศกัดิ�  ประเสริฐเพชรมณี (�����,ป.�B)        

ด.ช.อนตัตา  ผลศรีนาค (�����,ป.�/�) 

ด.ญ.มชัฌิมา    ผลศรีนาค (24026,ป.�/�)      

ด.ญ.ภทัรภร   กุลมาตร์ (27854,ป.�/�) 

ด.ช.นพสิทธิ�   เจก๊จนัทึก (25363,ป.�/�)       

ด.ญ.ธิดาพร    กลีบยี�สุ่น (27855,ป.�/�) 

ด.ญ.ภทัรสุดา ไชยวรรณ (�����,ม.�/�) 

นายสหรัฐ       มชัฌิมา (19379,ม.�/�)      

นายวรทตั       เจียรพิพฒัน์กุล (22552,ม.�/�) 

นายพชัรพล  นิพรลมัย ์(�����,ม.�/�)    

นายวริทธิ�      สารพฒัน์ (23335,ม.�B)   

น.ส.ฤทยัชนก ไลส้วน (23333, ม.�/�) 

น.ส.ศุภมาศ   มิ�งเชื�อ (27039, ม.�/�)    

น.ส.ฟารีดา   ลุก (24243, ม.�/�)    

น.ส.ณฐัชา   ฉตัรภทัริน (26743, ม.�/�) 

กีฬา/

แบดมินตนั 

ชนะเลศิ (เหรียญทอง ) รุ่น �� ปี/�� ปี /�� ปี/�� ปี /�� ปี  

การแข่งขนักีฬาแบดมินตนักรมพลศึกษาปี 2558 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด.ช.ศิวณฎัฐ ์    อุย้ตยะกุล (�����,ป.�/�) 

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

กีฬา/ 

แบดมินตนั 

ชนะเลศิชายเดี�ยวอายไุม่เกิน �� ปี  

ชนะเลศิหญิงเดี�ยวอายไุม่เกิน �� ปี  

การแข่งขนัเทนนิสเยาวชน รายการ ��� พลสัจูเนียร์ 

แชมเปี� ยนชิพส์ ���� 

นายสรวทิย ์    พานทอง (ม.�/�) กีฬา/ฟุตบอล รางวลันักเตะดีเด่น รุ่นอาย ุ�� ปี การแข่งขนัฟุตบอล

ประชาชนและเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย  

นายโชคอนนัต ์สายมาอินทร์ (�����,ม.�/�)

นายสีหนาท      สุทธิศกัดิ�  

กีฬา/ฟุตบอล  รางวลันักเตะยอดเยี�ยม  รุ่นอาย ุ�� ปี/�� ปี การ

แข่งขนัฟุตบอล “Thailand Prime minister Cup 2015 
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ตารางแสดงผลงานนักเรียนระดับประเทศ  ในปีการศึกษา ���8 (ต่อ) 

ชื�อ-นามสกุล ด้าน/ประเภท ผลงาน 

นายสิรภพ    สะอาดเอี�ยม 
นายอนนต ์   สมากร 
นายณฐัวริศร์   ยอดนวล 
นายนพวชิญ ์   เพช็ร์ออ้ม 
นายถิรพล  ธนชาตกุล 
นายรัฐนนัท ์  รามญั 
นายชชัวาล  ไชยมาตร์ 
นายอภิสิทธ์   มีพนัธ์ 
นายชยพล   ทรัพยม์า 
นายธนภทัร   ข่าทิพยพ์าที 
นายอนุชา   สุทิพยกุล 
นายกฤตเมธ   เลิศอคัฆากร 
นายเรืองยศ จนัชยัชิต 
นายอาทิตย ์  อุปดี 
นายวรีะพงษ ์  รัตนวชิาวฒัน์ 
นายปณวตัร    ปราบสมรชยั 
นายวศิาสตร์   จริยธีรเวช 
นายวชิรวทิย ์   อภินนัทชาติ 
นายชินภทัร์   ลีเอาะ 
นายสรวทิย ์   พานทอง 
นายพิทกัษช์ยั   ลิ�มรักษา 
 นายชาติชาย  แสงดาว 
นายสีหนาท   สุทธิศกัดิ�  

กีฬา/ฟุตบอล ชนะเลศิ รายการแข่งขนัฟุตบอลเยาวชนและ
ประชาชน Thailand Prime Minister Cup 2015 รุ่น
อาย ุ18 ปี ชนะรอบตวัแทนเขต 10 และตวัแทนรอบ
ประเทศไทยและทีมอสัสัมชญัธนบุรีรุ่นอาย ุ18 ปี 
ไดรั้บรางวลัทีมมารยาทยอดเยี�ยม 

เด็กชายกอ้งกิดาการ กิ�งทอง 
เด็กชายสหรัฐ  สวสัดี 
เด็กชายวงศกร    แสนฤาชา 
เด็กชายธนธรณ์   วงศถ์าวร 
เด็กชายสิทธิรักษ ์เกิดขมุทอง 
เด็กชายธราดล   สอนโยหา 
เด็กชายอานนท ์  ประสงคพ์ร 
เด็กชายสุมนะ  สลบัเพชร 
เด็กชายปกรณ์เกียรติ  แขน้า 
เด็กชายหสัวรรษ  นพเนตร 
เด็กชายสรวชิญ ์  สายสม 
เด็กชายสุเมธ  ประเสริฐ 

กีฬา/ฟุตบอล ชนะเลศิ รายการแข่งขนัฟุตบอลเยาวชนและ
ประชาชน Thailand Prime Minister Cup 2015 รุ่น
อาย ุ16 ปี 
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ตารางแสดงผลงานนักเรียนระดับประเทศ  ในปีการศึกษา ���8 (ต่อ) 

ชื�อ-นามสกุล ด้าน/ประเภท ผลงาน 

เด็กชายพชัรพล   แกว้คาํ 

เด็กชายสหรัฐ รัตนวจิิตร 

เด็กชายธาํรงชยั   กอ้นทองดี 

เด็กชายสรารัญ  สุทธิบุตร 

เด็กชายนาคิน   วเิศษชาต 

เด็กชายดนุสรณ์  สมชอบ 

เด็กชายนนทชั  ชุมจินดา 

เด็กชายสหรัถ   คาํพบั 

เด็กชายธนากร   แกว้ดวงดี 

เด็กชายคงเดช    บ่อหน่าย 

เด็กชายกิตติพงษ ์แสนสนิท 

เด็กชายโชคอนนัต ์ สายมาอินทร์ 

เด็กชายวนชั   วงศว์เิชียร 

กีฬา/ฟุตบอล ชนะเลศิ รายการแข่งขนัฟุตบอลเยาวชนและ

ประชาชน Thailand Prime Minister Cup 2015 รุ่น

อาย ุ16 ปี 

เด็กชายณฐัวุฒิ  พิมพว์งศ ์

เด็กชายกฤตพล  วฒิุชยั 

เด็กชายนิติธรรม  ศิริสินธ์ุ 

เด็กชายพงศป์ณต แกว้วิเชียร 

เด็กชายอนุชา สดศรี 

เด็กชายปภงักร  ธนพรวงศก์ร 

เด็กชายกฤษณ์  คู่ควร 

เด็กชายปวริศร์   พิพฒัน์ศิริชยั 

เด็กชายภาณุพงษ ์ วรรณทอง 

เด็กชายพงศกร  อินเนตร 

เด็กชายปัณณฑตั จอ้ยรุ่ง 

เด็กชายณฐัวุฒิ   พนัเดช 

เด็กชายศิวกร   แยกโคกสูง 

เด็กชายกฤษณะ   เปรมชื�น 

เด็กชายอาทิตย ์ บวังาม 

กีฬา/ฟุตบอล ชนะเลศิ รายการ ชา้ง-เอฟเวอร์ตนั จูเนียร์ คพั ����  

U �� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายณพวทิย ์     พินิจทรัพยสิ์น (�����,ม.�/�) กีฬา/ เทนนิส ตัวแทนจังหวดันครปฐม เขา้แข่งขนัเทนนิสรายการ

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั� งที� �� 
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ตารางแสดงผลงานนักเรียนระดับ ภูมิภาค/เขต/จังหวดั ปีการศึกษา ���� 

 

 

 

 

 

ชื�อ-นามสกุล ด้าน ผลงาน 

น.ส.ศุภิสรา นภาพรรณสกุล (�����,ม.�/�) วชิาการ อนัดับที� � ของเขตบางแค ในการสอบPre-

Admission ���� สายวทิย ์ประเภทคะแนน

รวมทุกวชิาในโครงงานทดสอบความ 

สามารถทางวชิาการ จดัโดย ชมรมบณัฑิต

แนะแนว ร่วมกบั สนามสอบทั�วประเทศ 

ด.ช. นภสั  ปัญญาวภิาสวงศ ์ (�����,ม. 2/8 )  กีฬา/ 

เทนนิส 

ชนะเลิศ ชายเดี�ยวรุ่นอายุ �� ปี รายการช้าง 

ลอนเทนนิสพฒันาฝีมือครั� งที� � 

ด.ญ.สลกัทิพย ์อุ่นเมือง (�����, ป.�/�) กีฬา/ 

เทนนิส 

ชนะเลศิ หญิงเดี�ยว รุ่นอาย ุ�� ปี รายการชา้ง 

ลอนเทนนิสพฒันาฝีมือครั� งที� �  

ด.ญ.ศุภิสรา ศรีวานิชภูมิ (�����,ป.6B) ดนตรี 

 

 

 

 เหรียญทอง จากการแข่งขนัเดี�ยวจะเข ้ป.1-ป.6 

ในการประกวดดนตรีงานศิลปหตัถกรรม

นกัเรียนระดบัภาคกลาง ภาคตะวนัออก ครั� งที� 

65 ประจาํปีการศึกษา 2559 

ด.ช.โอภาส   เชื�อมวราศาสตร์ (24690,ป.4/7)  ดนตรี 

 

 

 

เหรียญทอง จากการแข่งขนัเดี�ยวซออู ้ 

ป.1- ป.6 ในการประกวดดนตรีงาน

ศิลปหตัถกรรมนกัเรียนระดบัภาคกลาง ภาค

ตะวนัออก ครั� งที� 65   

ด.ช.ธนชัสรศ ์จนัทร์เกษมสัตย ์(�����,ป.5/3) 

ด.ช.ธีร์ธวชัณ์ เกียรติวรีภทัร (�����,ป.6/3) 

ด.ช.ณฐัภูมิ    บาํรุงชูเกียรติ (�����,ป.�/�) 

ด.ช.สิทธิณฐั วรรณทว ี(�����,ป.6/5) 

จงัหวดั เหรียญทอง จากการแข่งขนัทางวชิาการ

คณิตศาสตร์ รอบแรก ระดบัเขตพื�นที�

การศึกษา ประจาํปี 2559  

ด.ญ.ศุภิสรา ศรีวานิชภูมิ (�����,ป.6/ B)    

นายวฑูิรย ์   เนียมนาค (�����,ม.6 /5) 

ดนตรี ชนะเลศิ ประกวดดนตรีไทยประเภทเดี�ยว 

(จะเข)้  งานส่งเสริมเอกลกัษณ์วฒันธรรม

ทอ้งถิ�นไทย จดัโดยสาํนกังานวฒันธรรม 

จงัหวดัสมุทรสงคราม 
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ตารางแสดงผลงานนักเรียนระดับโรงเรียน/มูลนิธิ/ทั�วไป ปีการศึกษา ���� 

งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 

 

 

 

 

ชื�อ ด้าน/ประเภท ผลงาน 

ด.ญ.ธนาภา     แซ่หลอ (����� , ป.�/�) 

ด.ช.ภูมิรพี       อินทลาภาพร (�����, ป.�A) 

ด.ญ.ศิรดา       ชยับญัชากิจ (�����,ป.�A) 

ด.ช.สพล         สิริยทุธพงษ ์(�����,ป.�/�) 

ด.ญ.ปวณีา      จงรุ่งสกุลโรจน์ (�����,ป.�A) 

ด.ญ. นนัทชัพร อคัรอมรพงศ ์(�����,ป.�) 

ด.ช.วธิวนิท ์    อาชานุภาพ (�����,ม.�A) 

ด.ญ.ปวณีา     ตั�งกิจเจริญวงศ ์(�����, ม.�/�) 

ด.ช. ภูริเชษฐ ์ รัชนกุล (�����, ม.�/�) 

น.ส.จิดาภา    โอภาสภคัธร (�����,ม.�/�) 

น.ส. ปณิตา   ศิริบณัฑิตย ์(�����,ม.�/�) 

นายจกัรชลชั อยูพ่ฒันะวงศ ์(�����,ม.�/�) 

วชิาการ/ภาษาไทย ได้รับทุนการศึกษา ฟ.ฮีแลร์ จากการ

คัด เลื อก นัก เรียน ที� มี ค ะแน น สู งสุ ด

รายวชิาภาษาไทย 

น.ส.จุฑามาศ     อภิสุวรรณกุล (24447,ม.�/�) 

 

วชิาการ /ศิลปะ ชนะเลศิ  การประกวดวาดภาพเทิดพระ

เกียติ �� พรรษา สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ จดัโดยมูลนิธิคณะเซนต์

คาเบรียลแห่งประเทศไทย 

ด.ช.ปฏิญญา    ทองอ่วม  (�����,ม.�/�) วชิาการ /กิจกรรม

พฒันาผูเ้รียน 

ชนะเลศิ การแข่งขนั Crossword Puzzles 

ระดบั ม.ตน้ จากงานวนัวชิาการ ACSP 

LOGIC GAME 

ด.ช.อดิศร        วชิรานนัท ์(�����,ม.�/�) 

 

วชิาการ/กิจกรรม

พฒันาผูเ้รียน 

ชนะเลศิ การแข่งขนั IQ WORD UP  

ระดบั ม.ตน้ จากงานวนัวชิาการ ACSP 

LOGIC GAME 

ด.ช. ธิติพทัธ์    อภิสิทธิ� อมรกุล (27727, ป.�/�) 

นายอธิวชัร       เทียมเมือง (�����, ม.�/�) 

 

กีฬา/ เทควนัโด เหรียญทอง และ ถ้วยนักกฬีายอดเยี�ยม 

เหรียญทอง  การแข่งขนัเทควนัโด Tiger 

Thai ศรีบุณญานนท ์
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ผลงานด้านอื�น ๆ ของนักเรียน 

รางวลับุคคลดีเด่นส่งเสริมมาตรฐานระบบการตา้นสิ�งเสพติด(TRC.VB Harm  Prevention) 

ระดบันกัเรียนแกนนาํ ประจาํปีการศึกษา ����   จากสาํนกังานอาสากาชาด สภากาชาดไทย   

     �. น.ส.อาริยดา ศรีอมัพร   ม.6/1 (23472)            ��.น.ส.นิชาภา ลว้นวทุฒิ ม.5/5 (26890) 

     �. น.ส.ฐิติภรณ์ คลอ้ยเคลื�อน ม.6/1 (23445)       12. น.ส.รุจิกาญจน์ รุจิชยัธนากิตติ�  ม.�/�(�����) 

     �. น.ส.ศิริลกัษณ์ จนัทร์ฉายทอง ม.6/4 (23404)  13. น.ส.แพรชมพ ู ทบัทิมทอง ม.5/5 (24475) 

     �. นายศราวนิ     สากลํ�า  ม.6/5 (18782)                14. นายภาสกร ชาติสุวรรณ ม.�/� (�����) 

     �. นายเจษฎากร   เกรียงไกรยศ  ม.6/5 (19187)     15. นายหฤษฎ ์ คุณศรีรักษส์กุล ม.�/� (�����) 

     �. นายชานุวตัร      อึ�งอจัจิมากลู  ม.6/5 (25971) 16. นายอณุวสัส์  แสงเจริญวรกุล ม.�/� (�����) 

     �. น.ส.มนตณ์ฐั     สิงห์โต  ม.6/7 (23453) ��. นายธรรศ  ภาษิต  ม.�/� (�����) 

     �. นายนทัธพงศ ์  หวงัขจรกิจ ม.6/8 (18854) ��. นายกษิดิศ  เร่งเทียน ม.�/� (�����) 

     �. นายธนินทรั์ฐ  กีรติชยัศกัดิ�   ม.6/8 (18862) 19. นายเมษา  สาทรานุวฒัน์ ม.�/� (�����) 

     ��. น.ส.อญัมณี หล่อประสงคสุ์ข  ม.6/8 (23466) 20. น.ส.อมัพวนั  เฉลิมฤทธิ�  ม.�/� (�����) 

        

 ฝ่ายกิจการนักเรียน 

 

สรุปตารางแสดงผลงานของสถาบัน  ของบุคลากร  ของผู้เรียนที�ได้รับรางวลั  

และรางวลัที�ได้รับจากการแข่งขันของผู้เรียน   ประจําปีการศึกษา 255� 

                ระดับของผลงาน  

          ผลงาน 
สากล ประเทศ ภูมิภาค จังหวดั โรงเรียน มูลนิธิฯ 

รวม

ทั�งสิ�น 

ผลงานสถาบนั 1 12   23 45 2 1 

ผลงานของบุคลากร   23       4   

ผลงานผูเ้รียน 8 105 24 3 44   8 

รางวลัจากการแข่งขัน:- 
       

   *ชนะเลิศ 9 51 7 32 184 1 9 

   *รองชนะเลิศอนัดบั 1 5 50 3 21 148 1 5 

   *รองชนะเลิศอนัดบั 2 10 42 1 22 109 1 10 

   *ชมเชย   14       1   

รวมทั�งสิ�น 33 297 35 101 530 10 33 
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3.  คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

 �.�  คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

                             คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ปีการศึกษา 2558 

ลาํดับ ชื�อ - นามสกุล            ตําแหน่ง 

1 ภราดา ดร.วีรยทุธ      บุญพราหมณ์          ผูแ้ทนผูรั้บใบอนุญาต (ประธาน) 

2 ภราดา ดร.ชาํนาญ เหล่ารักผล          ผูท้รงคุณวุฒิ  

3 ภราดา ดร.พิสูตร                       วาปีโส          ผูท้รงคุณวุฒิ 

  4        ภราดา ดร.เดชาชยั         ศรีพิจารณ์                        ผูท้รงคุณวุฒิ 

5 รองศาสตราจารยก์ารุณ         ใจปัญญา           ผูท้รงคุณวุฒิ 

6 นายส่องแสง        ปทะวานิช           ผูท้รงคุณวุฒิ 

� นายอรุณ              คงเจริญ           ผูแ้ทนผูป้กครอง 

� นายจรัญ นอ้ยอิ�ม           ผูแ้ทนครู 

  

 �.� ข้อมูลผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา 

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ได้รับการประเมินจาก สมศ. ในรอบที� �  เมื�อวนัที�  �� – �� 

กรกฎาคม  ����  มีขอ้มูลตารางนี�  

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม จําแนกตามมาตรฐานการศึกษาตามกฎกระทรวงฯ 

ระดับการศึกษาขั�นพื�นฐาน : ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

การศึกษาขั�นพื�นฐาน 
นํ�าหนัก 

(คะแนน) 

คะแนน 

ที�ได้ 

ระดบั 

คุณภาพ 

มาตรฐานที� �   ผลการจดัการศึกษา    

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

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

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

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

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

ตวับ่งชี� ที� �  ผลการพฒันาใหบ้รรลุตามปรัชญา ปณิธาน พนัธกิจ และ  

วตัถุประสงคข์องการจดัตั�งสถานศึกษา 
�.�� �.�� ดี 

ตวับ่งชี� ที� ��  ผลการพฒันาตามจุดเนน้และจุดเด่นที�ส่งผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์

ของสถานศึกษา 
�.�� �.�� ดีมาก 

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

มาตรฐานที� �  การบริหารจดัการศึกษา    

ตวับ่งชี� ที� �  ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการพฒันาสถานศึกษา �.�� �.�� ดีมาก 
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การศึกษาขั�นพื�นฐาน 
นํ�าหนัก 

(คะแนน) 

คะแนน 

ที�ได้ 

ระดบั 

คุณภาพ 

ตวับ่งชี� ที� ��   ผลการส่งเสริมพฒันาสถานศึกษาเพื�อยกระดบัมาตรฐาน รักษา   

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

มาตรฐานที� �  การจดัการเรียนการสอนที�เน้นผู้เรียนเป็นสําคญั    

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

มาตรฐานที� �  ว่าด้วยการประกนัคุณภาพภายใน    

ตวับ่งชี� ที� �   พฒันาการของการประกนัคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและตน้ 

สงักดั 
�.�� �.�� ดีมาก 

รวมผลคะแนนทั�งหมด ���.�� ��.�� ดี 
 

จุดเด่น 

1. สถานศึกษามีระบบการบริหารจดัการศึกษาที�มีประสิทธิภาพ มีการมอบหมายงานตรงกับ     

ความถนดัและความรู้ ความสามารถของบุคลากร  มีระบบประกนัคุณภาพภายในที�ดี มีอาคาร

สถานที� สภาพแวดลอ้มกวา้งขวาง สะอาด สวยงาม ปลอดภยั มีแหล่งเรียนรู้เพียบพร้อม  เอื�อต่อ

การเรียนรู้ มีกิจกรรมเพื�อพฒันาผูเ้รียนอย่างหลากหลาย ทั� งการจดัการเรียนการสอนที�เน้น

ภาษาต่างประเทศ การจดัการเรียนแบบกลุ่มย่อย  มีการส่งเสริมสุนทรียภาพด้านกีฬา ดนตรี 

ศิลปะ อยา่งหลากหลายตามความสนใจและศกัยภาพของผูเ้รียน 

2. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ มีความพร้อมและกระตือรือร้นในการพฒันาตนเองและพฒันา

งาน มีความรู้ ความสามารถในด้านการใช้สื� อเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ มีการดูแล      

เอาใจใส่ผูเ้รียนอยา่งใกลชิ้ดโดยมีการประสานงานกบัผูป้กครองอยา่งสมํ�าเสมอ 

3. ผูเ้รียนมีความมั�นใจในตวัเอง กลา้คิด กลา้แสดงออกมีจิตสาธารณะในการบาํเพ็ญประโยชน ์    

มีทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยีที�ทนัสมยั  และมีความสามารถในการใชภ้าษาต่างประเทศ  ผูเ้รียน

มีสุนทรียภาพ  โดยเฉพาะดา้นกีฬา และดนตรี 

จุดที�ควรพฒันา 

1. ผูเ้รียนบางส่วนขาดการแสดงออกตามรูปแบบวฒันธรรมไทย  โดยเฉพาะการทาํความเคารพ

ดว้ยการไหว ้

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

ข้อเสนอแนะและการพฒันาตามข้อเสนอแนะของสถานศึกษา 

 ขอ้เสนอแนะเพื�อพฒันามาตรฐานคุณภาพสถานศึกษาตามมาตรฐานกฎกระทรวงวา่ดว้ย

ระบบหลกัเกณฑแ์ละวธีิการประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ���� 
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ด้านผลการจัดการศึกษา 

1. ครูควรวิเคราะห์หาสาเหตุและปัจจยัที�ส่งผลต่อผลการทดสอบระดับชาติ  เพื�อหาแนวทาง       

การพฒันาในอนาคต 

2. ครูควรทบทวนกระบวนการพัฒนาผู ้เรียนตั� งแต่การจัดทําหลักสูตร การจัดการเรียนรู้                

การประเมินผลให ้สอดคลอ้งกบัแนวทางการพฒันาผลสัมฤทธิ� ของผูเ้รียน 

3. สถานศึกษาควรจดักิจกรรมในการส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดความมั�นใจที�จะแสดงออกตามรูปแบบ

วฒันธรรมไทย โดยเฉพาะการไหว ้ซึ� งครูควรปฏิบติัเป็นตวัอยา่งใหก้บัผูเ้รียน  โดยมีการทกัทาย 

4. ผูเ้รียน เพื�อกระตุน้ให้ผูเ้รียนไดท้กัทายครูทุกครั� งที�พบกนั  รวมทั�งการประสานความร่วมมือกบั

ผูป้กครองในการปลูกฝังผูเ้รียนใหมี้มารยาทแบบไทย ๆ ทั�งขณะอยูบ่า้นและอยูที่�โรงเรียน 
 

นวตักรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที�ดี (Good Practice)  ของสถานศึกษาที�เป็นประโยชน์ต่อสังคม 

 โรงเรียนไดพ้ฒันานวตักรรมการศึกษาดา้นสุนทรียภาพ  โดยเฉพาะดา้นดนตรี  ดว้ยการจดั 

ตั�งศูนยด์นตรีโรงเรียนอสัสัมชัญธนบุรีขึ�น  เพื�อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านดนตรีที�ได้มาตรฐานสากล    

ทั�งดา้นสถานที� อุปกรณ์ หลกัสูตรและบุคลากร  บริการให้กบัผูเ้รียน ผูป้กครอง และบุคคลทั�วไป

ในชุมชน สามารถพฒันาหลกัสูตรและรูปแบบการสอนดนตรีแบบบูรณาการ  ตามมาตรฐานสากล

ในหลกัสูตรปกติเกิดเป็นกระบวนการพฒันาศกัยภาพทางดนตรีตามความสนใจของผูเ้รียน  ตั�งแต่

ระดบัขั�นพื�นฐานถึงระดบัเป็นเลิศส่งผลให้ผูเ้รียนมีความสามารถ  เกิดทกัษะและสุนทรียภาพทาง

ดนตรีจนเป็นที�ยอมรับของผูเ้รียน  ผูป้กครองและชุมชนอยา่งแทจ้ริง 
 

การนําผลการประเมนิคุณภาพภายนอกไปใช้ 

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

คณะผูป้ระเมินภายนอก  ได้ให้ข้อเสนอแนะเพื�อเป็นแนวทางในการพฒันาคุณภาพการศึกษา       

โดยโรงเรียนไดน้าํไปวเิคราะห์และดาํเนินการดงันี�   

ข้อที� ข้อเสนอแนะเพื�อการพฒันา

สถานศึกษาในภาพรวม 
งาน/โครงการ/กจิกรรม ที�ดาํเนินการ ผลสําเร็จ 

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

แ ส ด ง อ อ ก ต า ม รู ป แ บ บ

วฒันธรรมไทย  โดยเฉพาะ

การทาํความเคารพดว้ยการไหว ้

โรงเรียนตระหนักและเห็นความสาํคญัในการปลูกฝังให้

ผูเ้รียนประพฤติปฏิบัติตน และแสดงออกตามรูปแบบ

วฒันธรรมไทยตลอดจนภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมไทย 

โดยกาํหนดในแผนงาน/โครงการ ต่าง ๆ  เช่น โครงการส่ง 

เสริมวนัสําคญัและประเพณีไทย โครงการส่ง เสริมการ

ไหวแ้ละการทาํความเคารพและโครงการไหวง้ามอยา่งไทย 

รวมทั� งจัดประชุมผูป้ก ครอง  เพื�อประชาสัมพันธ์และ

แนะนาํผูป้กครองในการปลูกฝังมารยาทแบบไทย ๆ ใหแ้ก่

ผูเ้รียนในขณะอยูที่�บา้นดว้ยอีกทางหนึ�ง 

จากการดําเนินงานเพื�อส่งเสริม

และปลูกฝังค่านิยมที�ดีงามในเรื�อง

การไหว ้การทาํความเคารพต่อครู 

และผู ้ใหญ่ พบว่าผู ้เรียนมีความ

ประพฤติสุภาพอ่อนน้อม และมี

สัมมาคารวะ  สามารถแสดงออก

ต าม รู ป แ บ บ วัฒ น ธ ร ร ม ไ ท ย 

โดยเฉพาะการทาํความเคารพดว้ย

การไหว ้คิดเป็นร้อยละ ��.�� 
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ข้อที� ข้อเสนอแนะเพื�อการพฒันา

สถานศึกษาในภาพรวม 
งาน/โครงการ/กจิกรรม ที�ดาํเนินการ ผลสําเร็จ 

2 ผลการทดสอบระดบัชาติของ

ผูเ้รียนที�ลดลงเมื�อเทียบกบัปี

ที�ผา่นมา (����) 

โรง เรีย น ดําเนิ น ก าร จัด กิ จก ร รม ที� มุ่ งพัฒ น า

ผลสัมฤทธิ� ของผูเ้รียน ดว้ยการจดักิจกรรมการเรียน

การสอนโดยเน้นผูเ้รียนเป็นสําคัญและใช้วิธีการ

สอนที� หลากหลาย  รวมถึงมีการจัดโครง การ

ส่งเสริมการเรียนรู้ระดบัชั�นมธัยมศึกษาตอนปลาย 

โครงการวันวิชาการ โครงการพัฒนาศักยภาพ

นักเรียนสู่ความเป็นเลิศ  โครงการพฒันาศักยภาพ

ทางวทิยาศาสตร์สู่โครงการ สอวน.ช่วงชั�นที� �-� 

จากผลการดาํเนินงาน พบว่าผล

ก ารป ระเมิ น ผ ล สั ม ฤ ท ธิ� ท าง

การศึกษาระดบัชาติ (O-NET) ปี

การศึกษา 255� ของ 

โรงเรียน อัส สั ม ชัญ ธน บุ รี  มี

ค ะ แ น น เฉ ลี� ย สู ง ก ว่ าร ะ ดั บ 

ประเทศในทุกรายวิชาของทุก

ระดับชั�นสูงขึ� น และมีนักเรียน     

สอบไดค้ะแนนเต็ม ��� คะแนน 

จาํนวน �� คน สอบได ้คะแนน

เป็นลาํดับที� � มูลนิธิคณะเซนต์

คาเบรียลแห่งประเทศไทย ระดบั 

ป .�  จําน วน   �  ค น  แ ล ะ  ม .�  

จาํนวน � คน 

� ครูควรวิเคราะห์สาเหตุและ

ปัจจยัที�ส่งผลต่อการทดสอบ

ระดับชาติ  เพื�อหาแนวทาง 

การพฒันาในอนาคต 

โรงเรียนเห็นความสําคญัของการทดสอบระดบัชาติ  

จึงมอบหมายให้ผู ้รับผิดชอบโดยตรง ได้แก่ ฝ่าย

วิชาการและคณะกรรมการ � กลุ่มสาระการเรียนรู้  

ร่วมกันวิเคราะห์ สาเหตุและปัจจัยที� ส่งผลต่อการ

ทดสอบระดับชาติ รวมถึงการหาแนวทางพัฒนา

คุณภาพการศึกษา  โดยจัดทําโครงการรองรับ เช่น  

โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาขั� นพื� นฐาน 

(BSG) กิจกรรม Intensive Course งานส่งเสริมการ

เรียนรู้มธัยม ศึกษาตอนปลาย  เป็นตน้ 

จาก ผ ล ก ารดําเนิ น งาน พ บ ว่า         

ผลการประเมินผลสัมฤทธิ� ทาง

การศึกษาระดับชาติ (O-NET) ปี

การศึกษา 255� ระหว่างโรงเรียน

อสัสมัชญัธนบุรีกบัระดบัประเทศ

โรงเรียนอสัสมัชญัธนบุรีมี 

ค ะ แ น น เฉ ลี� ย สู ง ก ว่ า ร ะ ดั บ 

ประเทศในทุกรายวิชา ของทุก

ระดบัชั�นสูงขึ�น 

� ครูควรทบทวนกระบวน การ

พฒันาผูเ้รียน ตั�งแต่การจดัทาํ

หลักสูตรการจัดการเรียน รู้ 

การประเมินผลใหส้อดคลอ้ง 

โรงเรียนดาํเนินการจดักิจกรรมที�มุ่งพฒันาผลสัมฤทธิ�

ของผูเ้รียน ดว้ยการจดักิจกรรมการเรียนการสอน โดย

เน้ น ผู ้ เ รี ย น เป็ น สํ าคัญ  แ ล ะ ใ ช้ วิ ธี ก าร ส อ น ที�

หลากหลาย มีการนิเทศการสอน พฒันาบุคลากร และ

ใชเ้ครื�องมือที�หลากหลาย 

ครูผูส้อนในแต่ละกลุ่มสาระการ

เรี ย น รู้ ไ ด้ ร่ ว ม กั น ท บ ท ว น

กระบวนการจัดทาํหลกัสูตรการ

จัดการเรียนรู้ การประ เมินผล

และดาํเนินการ กิจกรรม                      

� กับ แ น ว ท าง ก าร พัฒ น าผ ล 

สมัฤทธิ� ของผูเ้รียน 

ในการวดัผลการประเมินผลตามสภาพจริง มีการ

วิเคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคลและวิเคราะห์หลกัสูตร 

รวมถึงมีการจดัโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ระดบัชั�น

มธัยมศึกษาตอนปลาย โครงการวนัวิชาการ โครงการ

พัฒ น าศัก ย ภ าพ นั ก เรี ย น สู่ ค ว าม เป็ น เลิ ศ ท าง

วิท ยาศ าส ต ร์ สู่ โค รงก ารส อ วน . ช่ วงชั� น ที�  �  -� 

โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้านศิลปะและ

เสริมหลกัสูตรต่าง ๆ ให้สอด คลอ้ง

กับแนวทางการพัฒนา คุณภาพ

การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา

ของการ ศึกษาขั� นพื� นฐาน และ

มาตรฐานการศึกษาของมูลนิธิ

คณะเซนต์คาเบรียล แห่งประเทศ

ไ ท ย  (FSG)  ส่ งผ ล ให้ ผ ล ก าร
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ข้อที� ข้อเสนอแนะเพื�อการพฒันา

สถานศึกษาในภาพรวม 
งาน/โครงการ/กจิกรรม ที�ดาํเนินการ ผลสําเร็จ 

ดนตรี  โครงการพฒันาผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนวิชา

ภาษาไทย   โครงการพฒันานักเรียนสู่ความเป็นเลิศ

ทางคอมพิวเตอร์  เป็นตน้ 

 

ประเมินผลสัมฤทธิ� ทางการศึกษา

ระดับชาติ  (O-NET) ปีการศึกษา 

2555 ของโรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี

มี  ค ะแน น เฉ ลี� ยสู งก ว่ าระดั บ 

ประเทศในทุ กรายวิชา ของทุ ก

ระดบัชั�น 

� สถานศึกษาควรจดักิจกรรมใน

การส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดความ

มั�น ใ จ ที� จ ะ แ ส ด ง อ อ ก ต า ม

รู ป แ บ บ วั ฒ น ธ ร ร ม ไ ท ย  

โดยเฉพาะการไหว ้ซึ� งครูควร

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

นั ก เรียน  โด ยมี ก ารทัก ท าย

ผูเ้รียน เพื�อกระตุน้ให้ผูเ้รียนได้

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

รวม ทั� ง ก าร ป ร ะ ส าน ค วาม

ร่วมมือกับผู ้ปกครองในการ

ปลูก ฝังผู ้เรียนให้ มีมารยาท

แบบไทย ๆ ทั� งขณะอยู่ที�บ้าน

และอยูที่�โรงเรียน 

โรงเรียนตระหนกัและเห็นความสาํคญัในการปลูกฝัง

ให้ผู ้เรียนประพฤติปฏิบัติตน และแสดงออกตาม

รูป แบ บ วัฒ น ธรรม ไท ยตล อดจน ภาคภู มิ ใจใน

ขน บ ธรรม เนี ยมไท ย โดยกําห น ดใน แผน งาน /

โครงการ ต่าง ๆ เช่น โครงการส่ง เสริมวนัสาํคญัและ

ประเพณีไทย โครงการส่ง เสริมการไหวแ้ละการทาํ

ความเคารพ และโครงการไหวง้ามอย่างไทย  จัด

กิจกรรมส่งเสริมให้ครูมีคุณธรรมจริยธรรม พฒันา

ตนเองให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและเป็น

แบบ อย่างที� ดีแก่ผู ้เรียน  ด้วยการแสดงออกตาม

รูปแบบวฒันธรรมไทย รวมทั�งจดัประชุมผูป้กครอง  

เพื�อประชาสัมพันธ์ และแนะนําผู ้ปกครองในการ

ปลูกฝังมารยาทแบบไทย ๆ ให้แก่ผูเ้รียน ในขณะอยูที่�

บา้นดว้ยอีกทางหนึ�ง 

ผู ้เรียน ได้รับ การส่งเส ริมและ

ปลูกฝังค่านิยมที�ดีงามในเรื�องการ

ไหว้ การทําความเคารพต่อครู 

และผูใ้หญ่ ส่งผลให้ผูเ้รียนเป็นผู ้

มีความประพฤติสุภาพ อ่อนน้อม 

และมีสัมมาคารวะ สามารถอยู่

ร่วมกบัผูอื้�นไดอ้ยา่งมีความสุข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ���� 

37 
 

บทที� �    

แผนพฒันาคุณภาพของสถานศึกษา 

แผนพฒันาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนอสัสัมชัญธนบุรี  ระยะที�  4  พ.ศ. 2555 -  2559 
 

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

ปรัชญา   :  จุดหมายของชีวิต คือ การรู้จักสัจธรรมความจริง และการเข้าถึงธรรมอนัสูงส่ง  อนัเป็น

บ่อเกดิของชีวติ 

หมายถึง การจดัการศึกษาที�มุ่งเน้นให้นกัเรียนยึดมั�นในศาสนาที�นักเรียนนับถือ โดยตั�ง

มั�นอยู่ในคุณธรรมและจริยธรรม ซึ� งเป็นสิ�งสําคญัในการดาํรงชีวิต มีความรับผิดชอบต่อตนเอง 

ครอบครัว ชุมชนและสังคม สามารถอยูใ่นสังคมอยา่งมีความสุขทั�งกายและใจ มีความกตญั�ูกตเวที 

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

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

หมายถึง การมุ่งพฒันานักเรียนทั� งทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญาอารมณ์และสังคม 

เพื�อให้นกัเรียนมีความขยนัหมั�นเพียร มีความพยายามที�ไม่ย่อทอ้ต่อความลาํบาก กลา้คิด กลา้ทาํ 

กลา้พูด กลา้แสดงออกเพื�อสามารถนาํสิ�งต่าง ๆ ที�ไดรั้บไปประยุกตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนัและอยูใ่น

สังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 
 

อตัลกัษณ์  : ผู้เรียนยดึมั�นสัจธรรม  มีวิริยะ อุตสาหะ  รับผดิชอบต่อสังคม 
 

คําขวญั      : วนัิยดี  กฬีาเด่น  เน้นคุณธรรม  นําวชิาการ 
 

เอกลกัษณ์  : ผู้เรียนมีความสามารถด้านสุนทรียภาพ (ศิลปะ ดนตรี กฬีา) 
 

นโยบาย ของโรงเรียนอสัสัมชัญธนบุรี 

1.  พฒันาเด็กนักเรียนครบทุกด้าน คือ การพฒันาสติปัญญาร่างกาย ความเป็นผูน้าํมีระเบียบวินัย 

รักษาความสะอาดและอนุรักษสิ์�งแวดลอ้ม 

2.  ปลูกฝังความรักต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย ์อนัเป็นวิถีชีวิตของคนไทยในระบอบ 

ประชาธิปไตยรู้จกัรักษาศิลปวฒันธรรมและคงไวซึ้� งประเพณีต่าง ๆ ที�ดีงามของชาติ 

3.  เนน้ความดีเลิศทางวิชาการ การเจนจดัทางภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์         

และจริยศึกษา 

4.  เน้นการปฏิบัติและการปลูกฝังค่านิยมของการเคารพในสิทธิต่อกันและกัน การมีความคิด 

สร้างสรรค ์การผนึกกาํลงัทาํความดีและการร่วมพฒันาชุมชนที�ตนอาศยัอยู ่
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�.�  วสัิยทัศน์   (VISION) 

โรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี  ผูน้าํองคก์รแห่งการเรียนรู้  เชิดชูคุณธรรม จริยธรรม  นาํสู่ประชาคม

อาเซียน ดว้ยมาตรฐานคุณภาพสากล 

 

 พนัธกจิ   (MISSIONS) 

1.   ผูเ้รียนเป็นผูมี้คุณธรรม จริยธรรม คุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามหลกัสูตรสถานศึกษา 

2.   ผูเ้รียนไดรั้บการพฒันาครบทุกมิติทั�งทางดา้นร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจ สติปัญญา  

      เตม็ตามศกัยภาพ สู่ความเป็นสากล  และอยูร่่วมกบัผูอื้�นไดอ้ยา่งมีความสุข 

3.   บุคลากรมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวชิาชีพ และมีทกัษะการใชเ้ทคโนโลย ี

4.   โรงเรียนมีระบบการบริหารจดัการที�มีมาตรฐานคุณภาพสากล โดยยดึหลกัธรรมาภิบาล 

5.   โรงเรียนเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ 

      

เป้าหมาย     (GOALS) 

1. ผูเ้รียนมีสุขภาวะที�ดีและมีสุนทรียภาพ   

2. ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที�พึงประสงค ์  

3. ผูเ้รียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองรักการเรียนรู้ และพฒันาตนเองอยา่งต่อเนื�อง   

4. ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดอยา่งเป็นระบบ คิดสร้างสรรค ์ตดัสินใจ แกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีสติสมเหตุผล   

5. ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะที�จาํเป็นตามหลกัสูตร   

6. ผูเ้รียนมีทกัษะในการทาํงาน รักการทาํงาน สามารถทาํงานร่วมกบัผูอื้�นไดแ้ละมีเจตคติที�ดีต่ออาชีพสุจริต  

7. ครูปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ที�อยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

8. ผูบ้ริหารปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ที�อยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล   

9. คณะกรรมการสถานศึกษา และผูป้กครอง ชุมชนปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ที�อยา่งมี

ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล   

10. สถานศึกษามีการจดัหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียนอยา่งรอบดา้น 

11. สถานศึกษามีการจดัสภาพแวดลอ้มและการบริการที�ส่งเสริมใหผู้เ้รียนพฒันาเตม็ศกัยภาพ  

12. สถานศึกษามีการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที�กาํหนดในกฎกระทรวง   

13. สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนบัสนุน  ใหส้ถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  

14. การพฒันาสถานศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมายตามวสิัยทศัน์ ปรัชญา และจุดเนน้ที�กาํหนดขึ�น 

15. การจดักิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน้ แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื�อพฒันาและส่งเสริม

สถานศึกษาใหย้กระดบัคุณภาพสูงขึ�น  
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ยุทธศาสตร์ 

1. ส่งเสริมและมุ่งพฒันานกัเรียนใหมี้สุขภาพกาย สุขภาพจิต มีบุคลิกภาพที�ดี รักการออกกาํลงักาย  

2. ส่งเสริม ปลูกฝังนกัเรียนใหมี้ระเบียบวนิยั คุณธรรมธรรมจริยธรรม ยดึมั�นในศาสนาและมี 

คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

3. ส่งเสริมและพฒันานักเรียนให้มีทกัษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ใฝ่รู้ ใฝ่เรียนและ

พฒันาตนเองอยา่งต่อเนื�อง 

4. ส่งเสริมและพฒันานกัเรียนใหมี้ทกัษะในการคิดอยา่งเป็นระบบ คิดสร้างสรรค ์ตดัสินใจ แกปั้ญหา

ไดอ้ยา่งมีสติสมเหตุผล 

5. ส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพดา้นผลสัมฤทธิ� ของนกัเรียนใหสู้งกวา่เกณฑที์�กาํหนด 

6.  ส่งเสริมและพฒันานกัเรียนใหมี้ทกัษะในการทาํงาน รักการทาํงาน สามารถทาํงานร่วมกบั       

ผูอื้�นได ้และมีเจตคติที�ดีต่ออาชีพสุจริต  

7. ส่งเสริมและพฒันาให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถ  มีจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 

และ มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีในการทํางานและการจัดการเรียนการสอนอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

8. ส่งเสริมและพฒันาการบริหารจดัการอย่างเป็นระบบ  มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  

โปร่งใส ตรวจสอบได ้โดยยดึหลกัธรรมาภิบาล 

9. ส่งเสริมและสนบัสนุนให้คณะกรรมการสถานศึกษา ผูป้กครอง และชุมชนปฏิบติังานตาม

บทบาทหนา้ที�อยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

10.  พฒันาหลักสูตรสถานศึกษามุ่งสู่มาตรฐานสากล   จดักระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรม

พฒันาคุณภาพผูเ้รียนอยา่งรอบดา้น 

11. ส่งเสริมและพฒันาสถานศึกษาใหมี้บรรยากาศ สภาพแวดลอ้มที�เอื�อต่อการเรียนรู้   

12. ส่งเสริมและพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ

การศึกษาตามที�กาํหนดในกฎกระทรวง   

13.  พฒันาสถานศึกษาให้เป็นอุทยานแห่งการเรียนรู้ โดยส่งเสริมและสนบัสนุนให้บุคลากรทั�ง

ภายในและภายนอกไดใ้ชส้ถานศึกษาเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้  

14. ส่งเสริมและสนบัสนุนสถานศึกษา ให้มีการดาํเนินงานบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทศัน์ ปรัชญา

และจุดเนน้ตามที�โรงเรียนกาํหนด 

15. ส่งเสริมและสนบัสนุนการจดักิจกรรมโครงการพิเศษ เพื�อพฒันาและส่งเสริมสถานศึกษาให ้      

ยกระดบัคุณภาพสูงขึ�น 
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เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ พนัธกิจ และตัวชี�วดัความสําเร็จ 
 

เป้าหมาย/ยุทธศาสตร์ พนัธกจิ ตวัชี�วดัความสําเร็จ 

เป้าหมาย 

1. ผู ้ เรี ยน มี สุ ข ภ าวะที� ดี แ ล ะ มี

สุนทรียภาพ 

ยุทธศาสตร์ 

1. ส่งเสริมและมุ่งพฒันานักเรียน

ให้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิต มี
บุ ค ลิก ภาพ ที� ดี  รัก ก ารอ อ ก

กาํลงักาย  

 

 

 
 

 

 

�. นกัเรียนไดรั้บการพฒันาครบ 
ทุกมิติทั�งทางดา้นร่างกาย 
อารมณ์ สงัคม จิตใจ สติปัญญา 

เตม็ตามศกัยภาพสู่ความเป็น 
สากล และอยูร่่วมกบัผูอื้�นได ้

อยา่งมีความสุข 

 

1.1 ผูเ้รียนร้อยละ 100  มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออก
กาํลงักายสมํ�าเสมอ 

1.2 ผูเ้รียนร้อยละ 90 มีนํ� าหนกั ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทาง

กายตามเกณฑม์าตรฐาน 
1.3 ผูเ้รียนร้อยละ 98 ป้องกนัตนเองจากสิ�งเสพติดให้โทษและ

หลีกเลี�ยงตนเองจากสภาวะที�เสี�ยงต่อความรุนแรง โรคภยั 
อุบติัเหตุและปัญหาทางเพศ 

1.4 ผูเ้รียนร้อยละ 98 เห็นคุณค่าในตนเองมีความมั�นใจ กลา้
แสดงออกอย่างเหมาะสม มีมนุษยสัมพันธ์ที� ดีและให้

เกียรติผูอื้�น 
1.5 ผูเ้รียนร้อยละ 100 สร้างผลงานจากการเขา้ร่วมกิจกรรม

ด้าน ศิลป ะ ดน ต รี/น าฏ ศิลป์  กีฬ า/นัน ท น าการตาม

จินตนาการ 

เป้าหมาย 

�.ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมที�พึงประสงค ์

ยุทธศาสตร์ 

2. ส่งเสริม ปลูกฝังนักเรียนให้ มี
ระเบียบวินัย คุณธรรมจริยธรรม 
ยดึมั�นในศาสนาและมีคุณลกัษณะ

อนัพึงประสงค ์

 

�. นกัเรียนเป็นผูมี้คุณธรรม 
 จริยธรรม คุณลกัษณะอนัพึง 

ประสงคต์ามหลกัสูตร 
สถานศึกษา 

 
 
 

 

�.�     ผูเ้รียนร้อยละ 100  มีคุณลกัษณะที�พึงประสงคต์าม หลกัสูตร 
�.�   ผูเ้รียนร้อยละ 95  เอื�ออาทรผูอื้�นและกตญั�ูกตเวทีต่อผูมี้

พระคุณ 
2.3 ผู ้เรียนร้อยละ  ��  ยอมรับความคิดและวฒันธรรมที�

แตกต่าง 

2.4 ผูเ้รียนร้อยละ ��� ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และ
พฒันาสิ�งแวดลอ้ม 

 

เป้าหมาย 

3. ผู ้เรียนมีทักษะในการแสวงหา
ความรู้ดว้ยตนเอง รักการเรียนรู้    

และพฒันาตนเองอยา่งต่อเนื�อง 

ยุทธศาสตร์ 

�. ส่งเสริมและพฒันานกัเรียนให้มี

ทักษะในการแสวงหาความรู้
ดว้ยตนเอง ใฝ่รู้  
ใฝ่เรียนและพฒันาตนเอง 

อยา่งต่อเนื�อง 

 

�. นกัเรียนไดรั้บการพฒันาครบ 
ทุกมิติทั�งทางดา้นร่างกาย  

อารมณ์ สงัคม จิตใจ สติปัญญา 
เตม็ตามศกัยภาพสู่ความเป็น 

สากล และอยูร่่วมกบัผูอื้�นได ้
อยา่งมีความสุข 

 

3.1 ผูเ้รียนร้อยละ 100  มีนิสยัรักการอ่านและแสวงหาความรู้
ดว้ยตนเองจากหอ้งสมุด แหล่งเรียนรู้และสื�อต่างๆรอบตวั 

3.2 ผูเ้รียนร้อยละ �� มีทกัษะในการอ่าน ฟัง ดู พดู เขียนและ
ตั�งคาํถามเพื�อคน้ควา้หาความรู้เพิ�มเติม 

3.3 ผูเ้รียนร้อยละ �� เรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่มแลกเปลี�ยนความ
คิดเห็นเพื�อการเรียนรู้ระหวา่งกนั 

3.4 ผูเ้รียนร้อยละ ��� ใชเ้ทคโนโลยใีนการ เรียนรู้และ
นาํเสนอผลงาน 

3.5 ผูเ้รียนร้อยละ ��� ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการ

สื�อสารได ้
�.�  ผูเ้รียนร้อยละ ��� เรียนรู้เกี�ยวกบัสถานการณ์ การเมือง 
       เศรษฐกิจสงัคมวฒันธรรมของประเทศในกลุม่ASEAN ได ้
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เป้าหมาย/ยุทธศาสตร์ พนัธกจิ ตวัชี�วดัความสําเร็จ 

เป้าหมาย 
�.  ผู ้เรียนมีความสามารถในการ

คิ ด อ ย่ า ง เ ป็ น ร ะ บ บ  คิ ด
สร้างสรรค ์ตดัสินใจ แกปั้ญหา
ไดอ้ยา่งมีสติสมเหตุผล 

ยุทธศาสตร์ 
4.    ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้ มี

ทักษะในการคิดอย่าง  เป็นระบบ คิด
สร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้
อยา่ง มีสติสมเหตุผล 

 
�. นกัเรียนไดรั้บการพฒันา 
ครบทุกมิติทั�งทางดา้นร่างกาย 
 อารมณ์ สงัคม จิตใจ 
 สติปัญญา เตม็ตามศกัยภาพ สู่ 
ความเป็นสากล และอยูร่่วมกบั 
ผูอื้�นไดอ้ยา่งมีความสุข 

 
�.� ผูเ้รียนร้อยละ  95 สรุปความคิดจากเรื�องที�อ่าน ฟังและดู 

และสื�อสาร  โดยการพดูหรือเขียนตามความคิดของตนเอง 
4.2 ผูเ้รียนร้อยละ 90 นําเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษา

หรือวธีิการของตนเอง 
4.3 ผูเ้รียนร้อยละ �� กาํหนดเป้าหมาย คาดการณ์  ตดัสินใจ

แกปั้ญหา โดยมีเหตุผลประกอบ 
4.4 ผูเ้รียนร้อยละ �� มีความคิดริเริ�ม และสร้างผลงานด้วย

ความภาคภูมิใจ 

เป้าหมาย  
�. ผู ้เรียน มีความ รู้และทักษ ะที�

จาํเป็นตามหลกัสูตร 
ยุทธศาสตร์ 
5. ส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพดา้น

ผลสัมฤทธิ� ของนักเรียนให้สูง
กวา่เกณฑที์�กาํหนด 

 

 
�. นกัเรียนไดรั้บการพฒันา 
ครบทุกมิติทั�งทางดา้นร่างกาย 
อารมณ์ สงัคม จิตใจ สติปัญญา 
เตม็ตามศกัยภาพ สู่ความเป็น 
สากลและอยูร่่วม กบัผูอื้�นได ้
อยา่งมีความสุข 

 
�.�  ผูเ้รียนระดบัประถมศึกษา ร้อยละ �� มีผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน

ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ อยูใ่นระดบั �-� 
�.�  ผูเ้รียนระดบัมธัยมศึกษา ร้อยละ ��  มีผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน

ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ อยูใ่นระดบั �-� 
�.�  ผูเ้รียนร้อยละ 100 มีผลการประเมินสมรรถนะสําคญัตาม

หลกัสูตรเป็นไปตามเกณฑ ์
�.�  ผูเ้รียนร้อยละ ��� มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์

และเขียนเป็นไปตามเกณฑ ์
�.�  ผูเ้รียนมีผลการทดสอบระดบัชาติในระดบัดีสูงขึ�น ทุกปี 

เป้าหมาย 
6. ผูเ้รียนมีทกัษะในการทาํงาน รัก

การทํางาน  สามารถทํางาน
ร่วมกบัผูอื้�นไดแ้ละมีเจตคติที�ดี
ต่ออาชีพสุจริต     

ยุทธศาสตร์ 
6. ส่งเสริมและพฒันานักเรียนให้มี

ทกัษะในการทาํงาน รักการทาํงาน 
สามารถทํางานร่วมกับ ผู ้อื�นได้
และมีเจตคติที�ดีต่ออาชีพสุจริต     

 
�. นกัเรียนไดรั้บการพฒันา 
ครบทุกมิติทั�งทางดา้นร่างกาย 
 อารมณ์ สงัคม จิตใจ 
 สติปัญญาเตม็ตามศกัยภาพ สู่ 
ความเป็นสากล และอยูร่่วมกบั 
ผูอื้�นไดอ้ยา่งมีความสุข 

 

�.� ผูเ้รียนร้อยละ 96 มีการวางแผนการทาํงานและดาํเนินการ
จนสาํเร็จ 

�.� ผูเ้รียนร้อยละ �� ทาํงานอยา่งมีความสุขมุ่งมั�น พฒันางาน
และภูมิใจในผลงานของตนเอง 

�.�  ผูเ้รียนร้อยละ �� ทาํงานร่วมกบัผูอื้�นได ้

�.� ผูเ้รียนร้อยละ �� มีความรู้สึกที� ดีต่ออาชีพสุจริตและหา
ความรู้เกี�ยวกบัอาชีพที�ตนเองสนใจ 

 

เป้าหมาย 

7.   ค รู ป ฏิ บั ติ งาน ต าม บ ท บ าท 

หน้าที�อย่างมีประสิทธิภาพและ

เกิดประสิทธิผล 

ยุทธศาสตร์ 

7. ส่งเสริมและพฒันาใหบุ้คลากรมี

ค ว า ม รู้ ค ว า ม  ส า ม า ร ถ  มี

จรรยาบ รรณ ต าม ม าต รฐาน

วิชาชีพ และมีทักษะในการใช้

 

�. บุคลากรมีความรู้ความ 

 สามารถตามมาตรฐานวชิาชีพ 

 และมีทกัษะการใชเ้ทคโนโลย ี

 

 

7.1 ครูร้อยละ ��  มีความสามารถในการ จดัการเรียนการสอน

อยา่งมีประสิทธิภาพโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

�.�.� ครูร้อยละ ��  มีการกาํหนดเป้าหมายคุณภาพผูเ้รียนทั�ง 

         ดา้นความรู้ ทกัษะ กระบวนการ สมรรถนะ และ 

         คุณลกัษณะที�พึงประสงค ์

�.�.� ครูร้อยละ �� มีการคิดวเิคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคลและ 

         ใชข้อ้มูลในการวางแผนการจดัการเรียนรู้เพื�อพฒันา 

          ศกัยภาพของผูเ้รียน 
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เทคโนโลยีในการทํางานและ

การจดัการเรียนการสอนอยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

 

 

�.�.� ครูร้อยละ �� ออกแบบและจดัการเรียนรู้ที�ตอบสนอง 

         ความแตกต่างระหวา่งบุคคลและพฒันาการทางสติปัญญา 

�.�.� ครูร้อยละ �� ใชสื้�อและเทคโนโลยทีี�เหมาะสมผนวกกบัการ 

          นาํบริบทและภูมิปัญญาของทอ้งถิ�นมาบูรณาการในการ 

           จดัการเรียนรู้ 

7.1.5 ครูร้อยละ �� มีการวดัและประเมินผลที�มุ่งเนน้การ 

           พฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนดว้ยวธีิการที�หลากหลาย 

7.1.6 ครูร้อยละ �� ใหค้าํแนะนาํ คาํปรึกษาและแกไ้ข 

           ปัญหาใหแ้ก่ผูเ้รียนทั�งดา้นการเรียนและคุณภาพชีวติ 

           ดว้ยความเสมอภาค 

�.�.� ครูร้อยละ �� มีการศึกษา วจิยัและพฒันาการจดัการ 

     เรียนรู้ในวชิาที�ตนรับผิดชอบและใชผ้ลในการปรับการสอน 

�.�.� ครูร้อยละ �� มีความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษสื�อสาร 

          ในหลกัสูตรของโรงเรียนที�สอนเป็นภาษาองักฤษ 

7.2 บุคลากรร้อยละ ��� ประพฤติปฏิบติัตนเป็น  แบบอยา่งที� 

         ดี จดัการเรียนการสอนตามที�ไดรั้บมอบหมายเตม็เวลา 

         เตม็ความสามารถ 

7.3 บุคลากรร้อยละ��� ไดรั้บการพฒันาตามมาตรฐาน 

         จรรยาบรรณวชิาชีพ 

เป้าหมาย 

8. ผูบ้ริหารปฏิบติังานตามบทบาท
หนา้ที�อยา่งมีประสิทธิภาพและ 

      เกิดประสิทธิผล 

ยุทธศาสตร์ 

8 ส่งเสริมและพัฒนาการบริหาร
จั ด ก า ร อ ย่ า ง เ ป็ น ร ะ บ บ  มี
ประสิทธิภาพและเกิด 
ประสิทธิผล โปร่งใส  ตรวจสอบ
ได ้โดยยดึหลกัธรรมาภิบาล 

 

 
�. โรงเรียนมีระบบการบริหาร 
จดัการที�มีมาตรฐานคุณภาพ 
สากล โดยยดึหลกัธรรมาภิบาล 

        

 
�.� ผูบ้ริหารมีวสิยัทศัน์  ภาวะผูน้าํและความคิดริเริ�มที� เนน้การ

พฒันาผูเ้รียน ในระดบัมากขึ�นไป 
8.2 ผูบ้ริหารใชห้ลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใชข้อ้มูล

ผลการประเมินหรือผลการวิจยัเป็นฐานคิดทั�งดา้นวชิาการ
และการจดัการในระดบัมากขึ�นไป 

�.� ผูบ้ริหารสามารถบริหารจดัการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที�
กาํหนดไวใ้นแผนปฏิบติัการไม่นอ้ย กวา่ร้อยละ 9� 

8.4 ผูบ้ริหารส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพบุคลากรใหพ้ร้อมรับ
การกระจายอาํนาจ 

8.5 นกัเรียน ผูป้กครองและชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจดั
การศึกษาในระดบัดีขึ�นไปไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 9� 

8.6 ผูบ้ริหารให้คาํแนะนาํ คาํปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่
การจดัการศึกษาเตม็ศกัยภาพและเตม็เวลา 

เป้าหมาย 

�. คณะกรรมการสถานศึกษา และ
ผูป้กครอง ชุมชนปฏิบัติงานตาม
บ ท บ า ท ห น้ า ที� อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 
�. โรงเรียนมีระบบการบริหาร 
จดัการที�มีมาตรฐานคุณภาพ 
สากล โดยยดึหลกัธรรมาภิบาล 

        

 
�.� คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบติัหนา้ที�ตามที�ระเบียบกาํหนด 
9.2 คณ ะกรรม การสถาน ศึ กษ ากํากับ ติดต าม  ดูแลแล ะ

ขับเคลื�อนการดําเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผล
สาํเร็จตามเป้าหมาย 
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ยุทธศาสตร์ 

� .   ส่ งเส ริ มและสนั บ สนุ น ให้
คณะกรรมการสถานศึกษา ผูป้กครอง 
และชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที�อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

9.3 ผู ้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
สถานศึกษา 

เป้าหมาย 

10. สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร 
ก ร ะ บ ว น ก า ร เรี ย น รู้  แ ล ะ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน
อยา่งรอบดา้น 

ยุทธศาสตร์ 

��. พฒันาหลกัสูตรสถาน ศึกษามุ่ง
สู่ ม า ต ร ฐ า น ส า ก ล    จั ด
ก ร ะ บ ว น ก า ร เรี ย น รู้  แ ล ะ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู ้เรียน
อยา่งรอบดา้น 

 

 
�.  โรงเรียนเป็นองค์กรแห่ง 

การเรียนรู้ 

 
��.�สถาน ศึกษ ามี ห ลักสูตรสถาน ศึกษ าเห มาะสมและ    

สอดคลอ้งกบัทอ้งถิ�น ในระดบัมากขึ�นไป 
��.� สถานศึกษาจัดรายวิชาเพิ�มเติมที�หลากหลายให้ผูเ้รียน

เลือกเรียนตามความถนดั ความสามารถและความสนใจ
ในระดบัมากขึ�นไป 

��.� สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู ้เรียนที� ส่งเสริมและ
ตอบสนองความตอ้งการ ความสามารถ ความถนัดและ
ความสนใจของผูเ้รียน ในระดบัมากขึ�นไป 

��.� สถานศึกษาสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที�ให้
ผูเ้รียนไดล้งมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ดว้ยตนเอง 
ในระดบัมากขึ�นไป 

��.� สถานศึกษานิเทศภายใน กาํกบั ติดตามตรวจสอบและนาํผล ไป
ปรับปรุงการเรียนการสอนอยา่งสมํ�าเสมอ ในระดบัมาก ขึ�นไป 

� � .�   ส ถ าน ศึ ก ษ าจัด ระบ บ ดู แ ล ช่ วยเห ลื อ ผู ้ เรี ยน ที� มี
ประสิทธิภาพ  และครอบคลุมถึงผูเ้รียนทุกคน ในระดับ
มากขึ�นไป 

เป้าหมาย 

11. สถานศึกษามีการจดัสภาพแวดลอ้ม

และการบริการที�ส่งเสริมใหผู้เ้รียน

พฒันาเตม็ศกัยภาพ 

ยุทธศาสตร์ 

��.ส่งเสริมและพฒันาสถานศึกษา

ให้มีบรรยากาศ สภาพแวดลอ้มที�เอื�อ

ต่อการเรียนรู้   

 

�.  โรงเรียนเป็นองค์กรแห่ง  

การเรียนรู้ 

 

��.� สถานศึกษามีห้องเรียน ห้องปฏิบติัการ อาคารเรียนมั�นคง 

สะอาดและปลอดภยัมีสิ�งอาํนวยความสะดวก พอเพียง    

อยูใ่นสภาพใชก้ารไดดี้ สภาพแวดลอ้มร่มรื�นและมีแหล่ง

เรียนรู้สาํหรับส่งเสริมใหน้กัเรียนพฒันาเตม็ศกัยภาพ 

��.�  สถานศึกษาจดัโครงการ กิจกรรมที�ส่งเสริมสุขภาพอนามยั

และความปลอดภยัของผูเ้รียน 

��.�   สถานศึกษาจดัห้องสมุดที�ให้บริการสื�อและ เทคโนโลยี

สารสนเทศที�เอื�อให้ผูเ้รียนรู้ดว้ย ตนเองและหรือเรียนรู้

แบบมีส่วนร่วม 

เป้าหมาย 

12.  สถานศึกษามีการประกนั 

คุณภาพ ภายในของสถานศึกษา 

 ตามที�กาํหนดในกฎกระทรวง 

 

 

�. โรงเรียนมีระบบการบริหาร

จัดการที� มีมาตรฐาน คุณภาพ

สากล โดยยดึหลกัธรรมาภิบาล 

 

12.1 สถานศึกษากาํหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

12.2 สถานศึกษาจัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัด

การศึกษาของสถานศึกษาที�มุ่งพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา 
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ยุทธศาสตร์ 

12. ส่งเสริมและพฒันาระบบการ 

ประกันคุณภาพภายในให้เป็นไป

ต าม เก ณ ฑ์ ม าต ร ฐ าน คุ ณ ภ าพ

ก า ร ศึ ก ษ า ต า ม ที� กํ า ห น ด ใ น

กฎกระทรวง   

 

12.3 สถานศึกษาจดัระบบขอ้มูลสารสนเทศและใชส้ารสนเทศ

ในการบริหารจดัการเพื�อพฒันาคุณภาพสถานศึกษา 

��.� สถานศึกษาติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน 

ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

��.� สถานศึกษานาํผลการประเมินคุณภาพทั�งภายในและภายนอก

ไปใชว้างแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเนื�อง 

��.� สถานศึกษาจดัทาํรายงานประจาํปีที�เป็นรายงานการประเมิน

คุณภาพภายใน 

เป้าหมาย 

13. สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม  

สนบัสนุน  ใหส้ถานศึกษาเป็นสงัคม 

แห่งการเรียนรู้ 

ยุทธศาสตร์ 

13. พฒันาสถานศึกษาให้เป็นอุทยานแห่ง

การเรียนรู้ โดยส่งเสริมและสนบัสนุนให้

บุคลากรทั� งภายใน  และภายนอกได้ใช้

สถานศึกษาเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้  

 

� .  โรงเรียนเป็ นองค์กรแห่ ง     

การเรียนรู้ 

 

13.1 สถานศึกษามีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน

สถานศึกษา และใชป้ระโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั�งภายใน

และภายนอกสถานศึกษาเพื�อพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียน

และบุคลากรของสถานศึกษา รวมทั�งผูที้�เกี�ยวขอ้ง 

13.2 สถานศึกษามีการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร

ภายในสถานศึกษาระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว 

ชุมชน และองคก์รที�เกี�ยวขอ้ง 

เป้าหมาย 

14. การพฒันาสถานศึกษาให ้

บ ร ร ลุ เป้ าห ม าย ต าม วิ สั ย ทั ศ น์ 

ปรัชญา และจุดเนน้ที�กาํหนดขึ�น 

ยุทธศาสตร์ 

��. ส่งเสริมและสนบัสนุนสถานศึกษา 

ใหมี้การดาํเนินงานบรรลุเป้าหมายตาม 

วสิยัทศัน์ ปรัชญาและจุดเนน้ตามที� 

โรงเรียนกาํหนด 

 

�.  นกัเรียนเป็นผูมี้คุณธรรม 

จริยธรรม คุณลกัษณะอนั

พึงประสงคต์ามหลกัสูตร

สถานศึกษา 

 

14.1 ผูเ้กี�ยวขอ้งร้อยละ �� พึงพอใจในระดบัมากขึ�นไป ต่อผล

การดําเนินงานโครงการ กิจกรรมที� ส่งเสริมให้ผู ้เรียน

บรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นของ

สถานศึกษา 

14.2 ผลการดาํเนินงานส่งเสริมให้ผูเ้รียนบรรลุตามเป้าหมาย 

วิส ัยท ัศน์ และจุด เน ้นของสถานศึกษา ไม่น ้อยกว ่า   

ร้อยละ �� 

เป้าหมาย 

15. การจดักิจกรรมตามนโยบาย 

 จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษา

เพื�อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษา

ใหย้กระดบัคุณภาพสูงขึ�น 

ยุทธศาสตร์ 

��. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัด

กิจกรรมโครงการพิ เศษ เพื�อ

พฒันาและส่งเสริมสถานศึกษา

ใหย้กระดบัคุณภาพสูงขึ�น 

 

� .  โรงเรียน เป็ น อ งค์ก รแห่ ง

การเรียนรู้ 

 

��.�  ผูเ้กี�ยวขอ้งร้อยละ �� พึงพอใจในระดบัมากขึ�นไป ต่อผล 

การดาํเนินงานโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื�อตอบสนองนโยบาย 

 จุดเนน้ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา  

��.� สถานศึกษามีผลการดําเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย ไม่

นอ้ยกวา่ร้อยละ ��  
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บทที� � 

ผลการประเมนิคุณภาพภายในประจําปี 2558 

ตอนที� 1 

ด้านคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา  

มาตรฐานที� �  ผู้เรียนมีสุขภาวะที�ดี และมีสุนทรียภาพ 

ตัวบ่งชี� 
จํานวนนักเรียน คิดเป็น

ร้อยละ 

คะแนน

ที�ได้ 

ระดับ

คุณภาพ เต็ม ผ่าน 

1.1  ผูเ้รียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออกกาํลงั

กายสมํ�าเสมอ  (0.5 ) 

�,��� �,��� ��.�� 0.50 5 

1.2 ผูเ้รียนมีนํ� าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกาย

ตามเกณฑม์าตรฐาน (0.5) 

�,��� �,��� ��.�� 0.48 5 

1.3 ผูเ้รียนป้องกนัตนเองจากสิ�งเสพติดให้โทษและหลีก 

เลี� ยงตนเองจากสภาวะที� เสี� ยงต่อความรุนแรง 

โรคภยัอุบติัเหตุ และปัญหาทางเพศ (1) 

�,��� �,��� ��.�� 0.99 5 

1.4 ผูเ้รียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั�นใจ กล้าแสดง 

ออกอยา่งเหมาะสม (1) 

5,483 �,373 ��.�� �.�� � 

1.5 ผูเ้รียนมีมนุษยสัมพนัธ์ที�ดีและใหเ้กียรติผูอื้�น  (1) 5,��� �,��� ��.�� �.�� � 

1.6 ผูเ้รียนสร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ

ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นนัทนาการ ตามจินตนาการ(1)  

�,��� �,��� ��.�� 0.97 5 

ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที� 1 รวมคะแนน   98.49 4.91 5 

 

ปัจจัยสนับสนุนผลการประเมินมาตรฐานที� � 

วธีิการพฒันา 

             โรงเรียนไดก้าํหนดยุทธศาสตร์ไวใ้นแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี 

ระยะที� � พ.ศ. ���� – ����  เพื�อพฒันาผูเ้รียนให้มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออกกาํลังกาย

สมํ�าเสมอ  เป้าหมายที� 1  ผูเ้รียนมีสุขภาวะที�ดี  และมีสุนทรียภาพ  ยุทธศาสตร์ที�   1  ส่งเสริมและ        

มุ่งพฒันานกัเรียนให้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิต มีบุคลิกภาพที�ดีรักการออกกาํลงักาย โดยมีวตัถุประสงค์

เพื�อ  1. ให้ผูเ้รียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออกกาํลงักายสมํ�าเสมอ  2. ให้ผูเ้รียนมีนํ� าหนัก 

ส่วนสูง สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน   3. ให้ผูเ้รียนป้องกนัตนเองจากสิ�งเสพติดให้โทษ

และหลีกเลี�ยงตนเองจากสภาวะที� เสี� ยงต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติ เหตุ และปัญหาทางเพศ                   

4. ให้ผูเ้รียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั�นใจ กลา้แสดงออกอยา่งเหมาะสม  5. ให้ผูเ้รียนมีมนุษยสัมพนัธ์
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ที�ดีและให้เกียรติผูอื้�น   6. ให้ผูเ้รียนสร้างผลงานจากเขา้ร่วมกิจกรรมดา้นศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/

นนัทนาการ ตามจินตนาการ    โดยในปีการศึกษา ���� โรงเรียนไดด้าํเนินการต่างๆดงันี�  

โรงเรียนฯได้จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีที�สอดคล้องกับเป้าหมายและยุทธศาสตร์           

เพื�อพฒันานกัเรียน โดยเริ�มดาํเนินงานตั�งแต่เดือนพฤษภาคม 2558 และสิ�นสุดทุกแผนงาน/โครงการ/

กิจกรรมในเดือนมีนาคม 2559โดย 

กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษาได้ดาํเนินการพฒันานักเรียนทางด้านสุขภาวะที�ดี และมี

สุนทรียภาพ  ดว้ยการกาํหนดแนวทางการดาํเนินงานไวใ้นแผนการจดั      การเรียนรู้ของทุกระดบัชั�น 

ส่งผลให้นกัเรียนร้อยละ 99.85 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออกกาํลงักายสมํ�าเสมอ  นกัเรียนร้อยละ 

96.97  มีการชั�งนํ� าหนกัและวดัส่วนสูง ตามเกณฑ์ของกรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนการ

ทดสอบสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ที�กาํหนด  นักเรียนร้อยละ 99.98 ผูเ้รียนป้องกนัตนเองจากสิ�ง

เสพติดให้โทษและหลีกเลี�ยงตนเองจากสภาวะที�เสี�ยงต่อความรุนแรง โรค ภยัอุบติัเหตุ และปัญหาทาง

เพศ  นักเรียนร้อยละ 97.37 ผูเ้รียนสร้างผลงานจากเขา้ร่วมกิจกรรมดา้นศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/

นนัทนาการ ตามจินตนาการ   นอกจากนี�  โรงเรียนฯเห็นความสาํคญัของการอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข 

      ฝ่ายปกครอง   จดักิจกรรมที�ส่งเสริมผูเ้รียนให้มีความสามารถในการสร้างความสัมพนัธ์ที�

ดีกบัผูอื้�น  สามารถปรับตวั ปฏิบติัตนต่อผูอื้�นอยา่งเหมาะสม    โดยคาํนึงถึงสิทธิหนา้ที�ของตนเองและ

ผูอื้�น  ไม่แสดงพฤติกรรมที�ส่งผลเสียต่อผูอื้�น เป็นที�ปรึกษา หรือให้คาํแนะนาํแก่ผูอื้�นและเป็นตวัอยา่ง

ที�ดีได ้โดยให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ผา่นกิจกรรมต่าง ๆ ไดแ้ก่  การเรียนในรายวิชาลูกเสือ เนตรนารีเขา้ค่าย

ลูกเสือตั�งแต่ระดบัชั�นประถมศึกษาปีที� 1 – ระดบัชั�นมธัยมศึกษาปีที� 3 (ร้อยละ 100 )  การเรียนวิชา

รักษาดินแดน  การเขา้ร่วมกิจกรรมวิชาการของนกัเรียนที�ไม่ไดเ้รียนวิชารักษาดินแดน (ร้อยละ 100 )  

และเขา้ร่วมกิจกรรมทศันศึกษาระดบัชั�นประถมศึกษาปีที� 1 ถึง มธัยมศึกษาปีที� 6 เป็นตน้ (ร้อยละ 96.47 ) 

ฝ่ายกิจกรรมได้ดาํเนินงานงานต่าง ๆ ในการส่งเสริมให้ผูเ้รียนสร้างผลงานจากเข้าร่วม

กิจกรรมดา้นศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นนัทนาการ ตามจินตนาการ โดยการกาํหนดเป็นนโยบาย

การบริหารจดัการศึกษา อีกทั�งยงัใหค้วามสาํคญัดว้ยการประกาศเอกลกัษณ์ของโรงเรียนในการที�จะ

ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีความสามารถด้านสุนทรียภาพศิลปะ ดนตรี กีฬา โดยการดําเนินงานและ

โครงการต่างๆ อย่างต่อเนื�อง ดว้ยกระบวนการตามระบบ P D C A ผ่านการประชุมวางแผน โดย

คณะกรรมการดาํเนินงาน/โครงการ ตลอดจนให้ความสําคญักบัการนาํขอ้มูลจากการสํารวจความ

พึงพอใจ  ขอ้เสนอแนะ ของผูเ้กี�ยวขอ้งมากาํหนดเป็นวตัถุประสงค์  วิธีพฒันา และกระบวนการ

ดําเนินงาน/โครงการต่าง ๆ  ตลอดปีการศึกษา ���� ได้ดําเนินแผนงานและโครงการต่าง ๆ 

ประกอบดว้ย งานกิจกรรมดนตรี และการแสดง / งานสอนพิเศษดนตรี / งานห้องบนัทึกเสียง และ

หอ้งซ้อมดนตรี / โครงการจดัซื�อเครื�องดนตรี / งานจดัซื�ออุปกรณ์การสอน / งานการสอนกีฬา และ

นนัทนาการ / งานบริหารศูนยฟิ์ตเนส / งานกิจกรรมประกาศเกียรติคุณนกัเรียนดีเด่น / งานกิจกรรม
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โบวลิ์�ง และงานกิจกรรมราตรีสัมพนัธ์โดยการดาํเนินงาน / โครงการต่าง ๆ ดงักล่าวมีการพฒันา

คุณภาพการดาํเนินงานอย่างต่อเนื�อง ส่งผลให้ผูเ้รียนสามารถสร้างผลงานจากเขา้ร่วมกิจกรรมดา้น

ศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นนัทนาการ ตามจินตนาการ  สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษา สนอง

นโยบาย และเอกลกัษณ์โรงเรียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะไดด้าํเนินการจดัการเรียนการสอน การออกแบบกิจกรรม  มีการ

วดัประเมินผลนกัเรียนตามเกณฑ์การวดัประเมินผล มีการจดักิจกรรมดงันี�  กิจกรรมสร้างสรรคง์าน

ปั� น  กิจกรรมศิลปะกบัชีวิตในทอ้งถิ�น   กิจกรรมวาดภาพระบายสีจากประสบการณ์  กิจกรรมการ

เคลื�อนไหวประกอบจงัหวะเพลงพื�นเมือง  กิจกรรมภาพพิมพ์( MONOPRINT) กิจกรรมมหรสพ

การละเล่นของไทย กิจกรรมดนตรีกบัมรดกทางวฒันธรรม  กิจกรรมศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญา

ไทย   กิจกรรมศิลปวฒันธรรมภูมิปัญญาไทยและสากล  กิจกรรมการจดัทาํแฟ้มสะสมผลงาน

ทศันศิลป์  กิจกรรมดนตรีไทยและดนตรีในยุคสมยัต่างๆ  กิจกรรมละครสร้างสรรค์ ตั�งแต่เดือน

พฤษภาคม พ.ศ.����และสิ�นสุดกิจกรรม / แผนงานในเดือนมีนาคม พ.ศ. ����  ในระดับชั� น

ประถมศึกษาปีที� � – ระดบัชั�นมธัยมศึกษาปีที� �  รวมจาํนวนนกัเรียนทั�งสิ�น �,��� คน 

งานแนะแนวดาํเนินการ วางแผนการดาํเนินงานต่างๆอย่างเป็นระบบ และจดักิจกรรมที�

สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ โดยประสานไปยงักลุ่มสาระการเรียนรู้ และระดบัชั�นต่างๆ ด้วยวิธี

บูรณาการ เพื�อให้คุณครูประจาํชั� น และคุณครูประจาํวิชาเป็นคนประเมินผลนักเรียน ควรให้

คาํแนะนาํ และฝึกฝนให้นักเรียนทุกคนสามารถรู้จกัตนเอง ภูมิใจในตนเองพฒันาและปรับปรุง

ตนเอง มีความมั�งคงทางอารมณ์ มีความมั�นใจในตนเอง และกลา้แสดงออกอยา่งเหมาะสม 

     ผลการพฒันา  

ผูเ้รียนไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการ ตามจินตนาการ 

ผูเ้รียนมีการพฒันาดา้นสุนทรียภาพจากการเขา้ร่วมกิจกรรม  สร้างสรรคผ์ลงาน เกิดความชื�นชอบ

เห็นประโยชน์ในการเขา้ร่วมกิจกรรมที�หลากหลายอย่างต่อเนื�อง  นําความรู้ไปใช้ประโยชน์ใน

ชีวิตประจาํวนัจากการดาํเนินการตามแผนงาน  โครงการ กิจกรรม   การนาํนักเรียนเขา้ร่วมการ

ประกวดแข่งขนัทั�งภายในและภายนอกตลอดปีการศึกษา 2558 
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ผลงานนักเรียน ระดบัโรงเรียน/ มูลนิธิ/ทั�วไป ปีการศึกษา���� 

ชื�อ-สกลุ ด้าน/ประเภท ระดบัผลงาน 

นางสาวจุฑามาศ  อภิสุวรรณกลุ  ม.�/� วชิาการ/ศิลปะ รางวลัชนะเลศิประกวดวาดภาพเทิดพระเกียรติ �� พรรษา 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกมุารี จดัโดย

มูลนิธิเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทยร่วมกบัโรงเรียน

อสัสมัชญัอุบลราชธานี 

นางสาวอาริยดา ศรีอมัพร ม.�/� วชิาการ/ศิลปะ รางวลัรองชนะเลศิอนัดบัที� �  ประกวดวาดภาพ

เทิดพระเกียรติ �� พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกมุารี จดัโดยมูลนิธิเซนตค์าเบรียลแห่ง

ประเทศไทยร่วมกบัโรงเรียนอสัสมัชญัอุบลราชธานี 

เด็กหญิงธญัญ่า เที�ยงคาํ  ม.�/� วชิาการ/ศิลปะ รางวลัรองชนะเลศิอนัดบัที� �ประกวดวาดภาพเทิดพระเกียรติ 

�� พรรษา สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกมุารี 

จดัโดยมูลนิธิเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทยร่วมกบั

โรงเรียนอสัสมัชญัอุบลราชธานี 

นางสาวศิวนนัท ์ ตระกลูเวยีง ม.�/� วชิาการ/ศิลปะ รางวลัชมเชยประกวดวาดภาพเทิดพระเกียรติ �� พรรษา 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกมุารี จดัโดย

มูลนิธิเซนตค์าเบียลแห่งประเทศไทยร่วมกบัโรงเรียน

อสัสมัชญัอุบลราชธานี ณโรงเรียนอสัสมัชญัอุบลราชธานี 

เด็กชายวรีวชิญ ์  ซุย้วงศษ์า ม.�/� วชิาการ/ศิลปะ รางวลัชมเชยวาดภาพระบายสี “สามวยัหวัใจเดียวกนั”  จดั

โดยวทิยาลยัประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

นายชยตุม ์ งามเอกอุดมพงศ ์ม.�/� วชิาการ/ศิลปะ รางวลัรองชนะเลศิอนัดบัที� �กิจกรรมวาดภาพระบายสี ชอลค์

นํ� ามนั หัวขอ้ “ถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม

บรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมาย ุ� รอบ ” กิจกรรมวจิิตร

มณเฑียร ในวนัเสาร์ที� � กมุภาพนัธ์ พ.ศ. ���� ณ อุทยาน ร. �  

อาํเภออมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม 

นางสาวนนทิยา  เพชรอุดมเดช ม. �/� วชิาการ/ศิลปะ รางวลัรองชนะเลศิอนัดบัที� �วาดภาพระบายสี งานวนั

วชิาการ “พฒันาการเรียนรู้ดว้ยเทคโนโลยสู่ีวถีิแห่ง

นวตักรรม”หวัขอ้วาดภาพ “อคัรศิลปิน” ณ โรงเรียน

อสัสมัชญัหลกัสูตรภาษาองักฤษ 

เด็กหญิงดาราญา  จนัทคาด วชิาการ/ศิลปะ รางวลัเกยีรตบิตัรเหรียญเงนิประกวดร้องเพลงลูกทุ่งไทย ณ 

วทิยาลยัเทคโนโลยเีพชรเกษม 

เด็กหญิงดาราญา  จนัทคาด วชิาการ/ศิลปะ รางวลัเหรียญทอง การแขง่ขนัขบัร้องเพลงไทยลูกทุ่งงาน

ศิลปหตัถกรรมนกัเรียนครั� งที� �� 

เด็กหญิง มนสันนัท ์ มีลาภ ม.�/� วชิาการ/ศิลปะ รางวลัรองชนะเลศิอนัดบัที� �วาดภาพระบายสี หวัขอ้ 

“ประมงไทยในอนาคต” จดัโดยภาควชิาเศรษฐศาสตร์เกษตร

และทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
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ชื�อ-สกลุ ด้าน/ประเภท ระดบัผลงาน 

นายกษิดิ� เดช  ฉายแกว้โปร่ง  ม.�/5 

นายกมัชยั   ตั�งวรางกรู ม.�/� 

นายภีมวจัฒ ์ ลิ�มโพธิ� แดน ม.�/� 

วชิาการ/ศิลปะ รับรางวลั เหรียญเงนิการแข่งขนังานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน

ครั� งที� ��แข่งขนัประเภทประติมากรรมลอยตวั ทีม � คน  

ณ โรงเรียนวมิุตยารามพิทยากร  

นายชยตุม ์ งามเอกอุดมพงศ ์ม.�/� วชิาการ/ศิลปะ รางวลัเหรียญทองการแข่งขนังานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน

ครั� งที� �� ประเภทวาดภาพลายเสน้ ณ โรงเรียนวมิุตยาราม

พิทยากร 

นายธนิก   กณัฑะพงศ ์ ม.�/� 

นายอภินพ   ศรีวชิชุพงษ ์ ม.�/� 

นายธนพงษ ์  สุขสอน  ม.4/3 

วชิาการ/ศิลปะ รางวลัรองชนะเลศิอนัดบัที� � ประกวดเพน้ทสุ์ขภณัฑ ์ครั� งที� 

� งานสถาปนิก ����จดั ณ อิมแพค เมืองทองธานี 

 

          ผลงานจากเข้าร่วมกจิกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กฬีา/นันทนาการ ตามจินตนาการ 

- นกัเรียนที�เรียนกบัศูนยด์นตรี เขา้ร่วมการสอบ Trinity London 

- นักเรียนวงดนตรีไทย เข้าร่วมการบันทึกเทปโทรทัศน์ทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง �         

ในวโรกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจา้สิริกิติ�พระบรมราชินีนาถ  

- นัก เรียน วงขับ ร้องป ระส านเสี ยง เข้าร่วม กิจกรรมการจัด  Workshop ร่วมกับ วง Acapella               

จากประเทศญี�ปุ่น โดยมูลนิธิ Sing Out Asia  

- นัก เรียนวงออร์เคส ตร้าโรงเรียน อัส สั ม ชัญ ธน บุ รี เข้าร่วม การบัน ทึ ก เท ป โท รทัศน์ท าง

สถานีโทรทศัน์สีกอง ทพับกช่อง � ในวโรกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ

พระเจา้อยูห่วั ภูมิพลอดุลยเดช  

- กิจกรรม ACT Music Festival 2015 

- การแสดงคอนเสิร์ต Japan Anime Music Concert 2015 

- กิจกรรม ACT Music Awards 2015 

- นักเรียนวงดนตรีของโรงเรียนได้รางวลัชนะเลิศ จากการประกวดรายการ Smart teen: love 

“say+play” วยัรุ่นฉลาดรัก รู้จกัป้องกนัปี �  

ศูนย์กฬีา และนันทนาการ  นาํนกัเรียนเขา้ร่วมการแข่งขนัรายการต่างๆและไดรั้บรางวลั อาทิ  

 รายการกองทพัอากาศ  

ชนะเลิศ ประเภทหญิงเดี�ยว อายไุม่เกิน �� ปี  ด.ญ.สลกัทิพย ์ อุ่นเมือง  

ชนะเลิศ ประเภทชายเดี�ยว อายไุม่เกิน �� ปี    ด.ช.ศิวณฏัฐ ์ อุย้ตยะกุล 

 รายการจําเริญเทนนิสคัพ-ลอนเทนนิสพฒันาดาวรุ่ง ครั�งที� �  

ชนะเลิศ ประเภทชายเดี�ยว อายไุม่เกิน �� ปี    ด.ช.ศิวณฏัฐ ์ อุย้ตยะกุล 

 รายการช้างลอนเทนนิสพฒันาฝีมือ ครั�งที� � ภาคอสีาน 

ชนะเลิศ ประเภทชายเดี�ยว อายไุม่เกิน �� ปี     ด.ช.ชนาธร กางทอง  
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 รายการโตโยต้า ดาวรุ่ง มุ่งโอลมิปิก ���� 

ชนะเลิศ ประเภทชายเดี�ยว อายไุม่เกิน �� ปี     นายเตชสิทธิ�  แกว้ปาน 

 รายการ EGAT Super Junior 2015 

ชนะเลิศ ประเภทชายเดี�ยว อายไุม่เกิน �� ปี     ด.ช.ชนาธร กางทอง  

 รายการศิลปากรจูเนียร์แชมเปี� ยนชิพ ���� 

ชนะเลิศ ประเภทชายเดี�ยว อายไุม่เกิน �� ปี     ด.ช.นภสั  ปัญญาวภิาสวงศ ์

ชนะเลิศ ประเภทชายเดี�ยว อายไุม่เกิน �� ปี  ด.ช.จกัรภทัร  พนัธ์ุรัศมีทอง 

 รายการกฬีาเยาวชนแห่งชาติ ครั�งที� �� 

ชนะเลิศประเภทชายเดี�ยว                นายณพวิทย ์   พินิจทรัพยสิ์น

   

 รายการกระแสเทนนิสแคมป์  

ชนะเลิศ ประเภทชายเดี�ยว อายไุม่เกิน �� ปี ด.ช.ศิวณฏัฐ ์ อุย้ตยะกุล  

 รายการ ISF ครั�งที� �  

รองชนะเลิศอนัดบั � คลาส D ด.ช. มาศภณ วฒันเดชาชาญ  

รองชนะเลิศอนัดบั � คลาส B  ด.ช.ภูริช สุขอร่าม  

 รายการ The Martial Arts Introductory For School  

ไดรั้บรางวลั 4 เหรียญทอง � เหรียญเงิน 

 รายการ Bangkok Taekwondo 2015  

ไดรั้บรางวลั 2 เหรียญทอง  � เหรียญเงิน � เหรียญทองแดง 

 รายการ Tennis 10s Junior Championship ครั�งที� �  

ไดรั้บรางวลั � เหรียญทอง �� เหรียญเงิน� เหรียญทองแดง 

 รายการปีนหน้าผาชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย   

ไดรั้บรางวลั � เหรียญทอง � เหรียญเงิน �� เหรียญทองแดง 

 นักกฬีาปีนหน้าผาเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันปีนหน้าผา รายการ Asiam Youth 

Championship 2015 ณ ประเทศมาเลเซีย 

 รายการ �th KUSS Climbing Competition 2015  

รองชนะเลิศอนัดบั � Top Rope Novice Female ด.ญ.อรณิชชา  รุ่งอมรนรากุล  

 รายการ Plearpattana Sport Climbing Competition 2015   

ไดรั้บรางวลั 5 เหรียญทอง � เหรียญเงิน � เหรียญทองแดง 

- กิจกรรม Assumption Thonburi Climbing Youth Competition 2015 ครั� งที� � 

- กิจกรรม Assumption Thonburi Taekwondo Championship มือใหม่ ครั� งที� � 
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- กิจกรรม Assumption Thonburi Tennis 10s Junior Championship  

จากการดาํเนินการตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม และประสบการณ์อย่างหลากหลาย และ

ต่อเนื�องตลอดปีการศึกษา ����  เพื�อให้ผูเ้รียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออกกาํลงักายสมํ�าเสมอ               

มีนํ� าหนกั ส่วนสูง สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน สามารถป้องกนัตนเองจากสิ�งเสพติดให้โทษ

และหลีกเลี�ยงตนเองจากสภาวะที�เสี�ยงต่อความรุนแรง โรค ภยัอุบติัเหตุ และปัญหาทางเพศ  เห็นคุณค่าใน

ตนเอง มีความมั�นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม  มีมนุษยสัมพนัธ์ที�ดีและให้เกียรติผูอื้�น และสร้าง

ผลงานจากเขา้ร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการ ตามจินตนาการ  ส่งเสริมให้

ผูเ้รียนมีสุขภาวะที�ดีและมีสุนทรียภาพ เป็นไปตามที�กาํหนดไว ้

 

สรุปภาพรวมของมาตรฐานที� � มีคุณภาพระดับ  �   ดีเยี�ยม 
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มาตรฐานที� �  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที�พงึประสงค์ 
 

ตัวบ่งชี� 
จํานวนนักเรียน คิดเป็น

ร้อยละ 

คะแนน

ที�ได้ 

ระดับ

คุณภาพ เต็ม ผ่าน 

2.1 มีคุณลกัษณะที�พึงประสงคต์ามหลกัสูตร ( 2 ) 5,483 5,483 100.00 �.�� � 

2.2  เอื�ออาทรผูอื้�นและกตญั�ูกตเวทีต่อผูมี้พระคุณ ( 1 ) �,��� �,��� ��.�� �.�� � 

2.3 ยอมรับความคิดและวฒันธรรมที�แตกต่าง ( 1 ) 5,483 5,337 ��.�� 0.97 5 

2.4 ตระหนกั รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษแ์ละพฒันาสิ�งแวดลอ้ม(1) 5,483 �,��� ��.�� �.�� � 

ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที� 2 รวมคะแนน  (�)   ��.�� �.�� � 

 

ปัจจัยสนับสนุนผลการประเมินมาตรฐานที� 2 

วธีิการพฒันา 

โรงเรียนไดก้าํหนดยุทธศาสตร์ไวใ้นแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี 

ระยะที� � พ.ศ. ���� – ����  โดยมีเป้าหมายเพื�อให้ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที�พึง

ประสงค ์   เพื�อให้ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะที�พึงประสงคต์ามหลกัสูตร  เอื�ออาทรผูอื้�นและกตญั�ูกตเวที

ต่อผูมี้พระคุณ ยอมรับความคิดและวฒันธรรมที�แตกต่าง  ตระหนกั รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษแ์ละพฒันา

สิ�งแวดลอ้ม  โดยในปีการศึกษา ���� โรงเรียนไดด้าํเนินการต่างๆดงันี�  

 โรงเรียนฯจึงจดัหลกัสูตรการเรียนการสอน  เพื�อส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดเ้กิดคุณลกัษณะอนัพึง

ประสงค์ โดยดาํเนินการพฒันาในด้านการจดัการเรียนการสอน  กิจกรรมเสริมหลกัสูตรที�หลากหลาย    

ดงันี�  

ฝ่ายวิชาการ จดัการเรียนการสอนมุ่งเน้นให้ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะที�พึงประสงค์ตามหลกัสูตร

แกนกลางการศึกษาขั�นพื�นฐานพุทธศกัราช 2551 ซึ� งระบุไว ้8 ประการ ได้แก่ 1) รักชาติ ศาสน์ 

กษตัริย ์2) ซื�อสัตยสุ์จริต  3) มีวินยั  4) ใฝ่เรียนรู้  5) อยูอ่ยา่งพอเพียง  6) มุ่งมั�นในการทาํงาน 7) รัก

ความเป็นไทย   8) มีจิตสาธารณะ  โดยโรงเรียนไดส้อดแทรกลงในกิจกรรมการเรียนการสอนในทุก

รายวิชา มีครูผูส้อนในทุกรายวิชาเป็นผูด้ ําเนินการพัฒนาและประเมินคุณภาพผูเ้รียน  ผลการ

ดาํเนินงาน พบว่า ผูเ้รียนทุกคนแสดงออกถึงคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ตามหลกัสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั�นพื�นฐานในระดบัดีทุกระดบัชั�น   

นอกจากนี� มีการจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  เช่น  กลุ่มสาระการ

เรียนรู้การงานอาชีพฯ การจดัตั�งธนาคารโรงเรียนขึ�นเพื�อส่งเสริมและฝึกให้ผูเ้รียนรู้จกัการประหยดั 

อดออม และสามารถดาํรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจดั

กิจกรรมการเขียนเรียงความ เนื�องในโอกาสวนัแม่แห่งชาติ การจดัการอ่านทาํนองเสนาะ แต่งคาํ

ขวญั การคัดลายมือ  ผูเ้รียนมีจิตสาธารณะในการร่วมดูแลและปลูกพรรณไม้งามในวรรณคดี  
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ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมโดยการประกวดมารยาทงามอยา่งไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ   

จดักิจกรรมรําลึกพระคุณแม่  กิจกรรมวนัสําคญัทางศาสนา   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จดั

สัปดาห์วิทยาศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  จัดการแข่งขันกรีฑาสี              

ฝ่ายวิชาการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน กิจกรรมคลบั   กิจกรรมแสดงผลงานนิทรรศการของนกัเรียน

ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย เป็นตน้ 

ฝ่ายปกครอง   ดาํเนินการตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศกัราช  2542  ที�ได้

กาํหนดความมุ่งหมายและหลักการจดัการศึกษาต้องเป็นไปเพื�อพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที�

สมบูรณ์ทั�งร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  ความรู้  และคุณธรรม  มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการ

ดาํรงชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกบัผูอื้�นไดอ้ย่างมีความสุข  (มาตรา 6 )  โรงเรียนฯจึงกาํหนดนโยบาย 

ส่งเสริม สนบัสนุนและปลูกฝังให้นักเรียนพฒันาครบทั�ง 5 มิติ คือ ดา้นสังคม ร่างกาย  สติปัญญา 

อารมณ์ และจิตวิญญาณ เพื�อให้รู้จกัการเอื�ออาทรผูอื้�นและการแสดงความกตญั�ูกตเวทีต่อผูมี้

พระคุณ โดยผ่านการดําเนินงานกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมสัมพันธ์บ้านโรงเรียนสู่ชุมชน  

กิจกรรมช่วยเหลือผู ้ยากไร้  กิจกรรมพิ ธีไหว้ครู โครงการพิ ธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จ            

พระเจ้าอยู่หัวฯ  โครงการพิ ธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ เป็นต้น  

นอกจากนี� โรงเรียนไดอ้อกแบบประเมินคุณลกัษณะของผูเ้รียนที�เป็นลูกที�ดีของพ่อแม่ ผูป้กครอง   

โดยใหผู้ป้กครองเป็นผูป้ระเมินนกัเรียนในความปกครองภาคเรียนละ 1 ครั� ง  

งานกิจกรรม โรงเรียนมีความตระหนกัและเห็นความสําคญัในการส่งเสริมคุณภาพของผูเ้รียน

ใหมี้คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที�พึงประสงคข์องผูเ้รียนตามหลกัสูตร   โรงเรียนจึงจดักิจกรรม

การเรียนการสอนเพื�อส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้เกิดคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที�พึงประสงค์ โดย

ดาํเนินการพฒันาในดา้นการจดัการเรียนการสอน  กิจกรรมเสริมหลกัสูตรอยา่งหลากหลาย ดงันี�  

เพื�อให้ผูเ้รียนไดเ้กิดการยอมรับความคิดและวฒันธรรมที�แตกต่าง  โรงเรียนไดจ้ดักิจกรรม

เสริมหลกัสูตรต่าง ๆ เช่น  พิธีมิสซาเปิด- ปิดปีการศึกษา 2558  พิธีเทิดเกียรติแม่พระอสัสัมชญั  พิธี

สดุดีนกับุญหลุยส์ฯ และพิธีเปิดเทศกาลพระคริสตสมภพ เพื�อส่งเสริมให้ผูเ้รียนที�นบัถือต่างศาสนา 

ไดเ้กิดเรียนรู้ในการอยูร่่วมกนั และยอมรับในความคิดและวฒันธรรมที�แตกต่างกนั 

กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และกลุ่มสาระภาษาไทย ดาํเนินการเพื�อให้

ผูเ้รียนไดเ้กิดการยอมรับความคิดและวฒันธรรมที�แตกต่าง  ไดส้อดแทรกในการเรียนการสอนดว้ย

การจดัหลกัสูตรวิชาสังคมศึกษาเพิ�มเติมในระดบัชั�นมธัยมศึกษาตอนปลาย   รวมถึงจดักิจกรรม

เสริมหลกัสูตรในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ อย่างหลากหลาย เช่นโครงการวนัสําคญัทางศาสนา  

กิจกรรมการหล่อและแห่เทียนจาํนาํพรรษา กิจกรรมวนัสุนทรภู่ซึ� งสอดแทรก ดา้นภาษา อาหาร 

พรรณพืช ดอกไมก้ารร้องเพลง การไหว ้เป็นตน้ นอกจากนี�  โรงเรียนมีเป้าหมายสําคญัในการเป็น

โรงเรียนตน้แบบดา้นการอนุรักษพ์ลงังานและสิ�งแวดลอ้ม โดยกลุ่มสาระฯสังคมศึกษา ศาสนาและ

วฒันธรรม และฝ่ายอาคารสถานที� จึงมีการดําเนินกิจกรรม โครงการต่าง ๆ อย่างต่อเนื�องและ



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ���� 

54 
 

หลากหลาย  เพื�อสร้างความตระหนกัให้ผูเ้รียน  ครู  บุคลากรในโรงเรียนไดเ้ห็นคุณค่า ร่วมอนุรักษ์

และพฒันาสิ�งแวดลอ้ม โดยมีการสอดแทรกองคค์วามรู้ดา้น การอนุรักษพ์ลงังานและสิ�งแวดลอ้มใน

กิจกรรมการเรียนการสอน รวมถึงจดักิจกรรมต่าง ๆ อย่างหลากหลาย เช่นโครงการสถานศึกษา

ดีเด่นด้านพลังงาน  โครงการห้องเรียนสีเขียว จดัตั� งขึ� นเพื�อปลูกฝังให้เยาวชนมีอุปนิสัยในการ

ประหยดัพลงังานไฟฟ้าและรักษาสิ�งแวดลอ้ม โดยการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบติัดว้ยตนเองผ่าน

กิจกรรมต่าง ๆ ที�ศูนยก์ารเรียนรู้พลงังาน สิ�งแวดลอ้มและเศรษฐกิจพอเพียง จาํนวน �� ศูนยก์าร

เรียน อาทิการบดยอ่ยกิ�งไมเ้พื�อทาํปุ๋ยหมกัและปุ๋ ยอดัเม็ด การผลิตนํ� ามนัไบโอดีเซล การผลิตก๊าซหุง

ตม้ การผลิตพลงังานไฟฟ้าทดแทนจากแผงโซล่าเซลล์ การผลิตนํ� าหมกัชีวภาพ การปลูกผกัไฮโดร

โปนิกส์  สวนสมุนไพร   ฯลฯ 

ผลการพฒันา  

�.จากผลการดาํเนินงาน/โครงการต่างๆตลอดปีการศึกษาส่งผลใหผู้เ้รียนมีคุณลกัษณะที�พึงประสงค์

ของผูเ้รียนตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั�นพื�นฐานเป็นไปตามเกณฑที์�โรงเรียนกาํหนด 

�.นกัเรียนโรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี เอื�ออาทรผูอื้�นและกตญั�ูกตเวทีต่อผูมี้พระคุณ  คิดเป็นค่าเฉลี�ย

ร้อยละ ��.��  (กิจกรรมสัมพนัธ์บา้นโรงเรียนสู่ชุมชน คิดเป็นร้อยละ ��.��  คุณลกัษณะอนัพึง

ประสงคข์องผูเ้รียน คิดเป็นร้อยละ ���.��  คุณลกัษณะของผูเ้รียนที�เป็นลูกที�ดีของพอ่แม่ ผูป้กครอง 

คิดเป็นร้อยละ ���.��) 

�.ผูเ้รียนทุกคนมีความเอื�อเฟื� อเผื�อแผ่มีนํ� าใจให้ความช่วยเหลือผูอื้�น  เป็นลูกที�ดีของพ่อแม่  เป็น

นกัเรียนที�ดี   บาํเพญ็ประโยชน์ช่วยเหลือสังคม  และเป็นลูกที�ดีของพอ่แม่ 

�.โรงเรียนไดรั้บรางวลั ระดบั � ดาว ในฐานะเป็นสถานศึกษายอดเยี�ยมและบุคลากรดีเด่นดา้นการ

อนุรักษพ์ลงังานและสิ�งแวดลอ้ม ของปีการศึกษา ���� 

�.โรงเรียนไดรั้บรางวลัชนะเลิศ ถว้ยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว โครงการลดเมือง

ร้อนดว้ยมือเรา ปีที� 11 โดยความร่วมมือระหว่างบริษทัโตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั และ

มูลนิธิสถาบนัสิ�งแวดลอ้มไทย 

�.นกัเรียนโรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรีมีความตระหนกั รู้คุณค่าของสิ�งแวดลอ้ม ประเมินจากการผ่าน

เกณฑ์การทาํงาน การร่วมกิจกรรมดา้นสิ�งแวดลอ้มที�คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา

และวฒันธรรมแต่ละระดบัชั�นมอบหมายแก่นกัเรียน 

�.ผูเ้รียนทุกคน มีส่วนร่วมโครงการอนุรักษ์และพฒันาสิ�งแวดลอ้ม  Energy Mind Award กบัการ

ไฟฟ้านครหลวง ซึ� งฝ่ายอาคารสถานที�เป็นผูที้�นาํโรงเรียนสมคัรเขา้ร่วมโครงการ ดว้ยความร่วมมือ

นี� ทาํให้โรงเรียนได้รับรางวลั ระดับห้าดาวในฐานะเป็นสถานศึกษายอดเยี�ยมด้านการอนุรักษ์

พลงังานและสิ�งแวดลอ้ม 

สรุปภาพรวมของมาตรฐานที� � มีคุณภาพระดับ  �  ดีเยี�ยม 
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มาตรฐานที� �   ผู้เรียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการเรียนรู้และพฒันาตนเอง

อย่างต่อเนื�อง 

ตัวบ่งชี� 
จํานวนนักเรียน คิดเป็น

ร้อยละ 
คะแนน

ที�ได้ 
ระดับ

คุณภาพ เต็ม ผ่าน 

3.1  มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองจาก

หอ้งสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื�อต่างๆ รอบตวั (2) 

5,483 5,254 95.82 �.�� � 

3.2  มีทกัษะในการอ่าน ฟัง ดู  พดู เขียน และตั�งคาํถาม

เพื�อคน้ควา้หาความรู้เพิ�มเติม (1) 

5,483 5,305 94.38 �.�� � 

3.3 เรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่ม แลกเปลี�ยนความคิดเห็นเพื�อ

การเรียนรู้ระหวา่งกนั (1)  

5,483 4,935 90.00 �.�� � 

3.4 ใชเ้ทคโนโลยใีนการเรียนรู้และนาํเสนอผลงาน  (1) 5,483 �,��� ��.�� �.�� 5 

ผลรวมคะแนน   ��.�� �.�� � 
 

ปัจจัยสนับสนุนผลการประเมินมาตรฐานที� 3 

วธีิการพฒันา 

โรงเรียนไดก้าํหนดยทุธศาสตร์เพื�อพฒันาไวใ้นเอกสารแผนพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา

ระยะ �  ปี (พ.ศ.����–����)  พนัธกิจที� �  นกัเรียนไดรั้บการพฒันาครบทุกมิติ ทั�งทางดา้นร่างกาย 

อารมณ์ สังคม จิตใจ สติปัญญาเต็มตามศกัยภาพ สู่ความเป็นสากล และอยู่ร่วมกบัผูอื้�นไดอ้ย่างมี

ความสุข  เป้าหมายที� � ผูเ้รียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง รักการเรียนรู้ และพฒันา

ตนเองอย่างต่อเนื�อง โดยมีวตัถุประสงค์เพื�อให้ผูเ้รียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วย

ตนเองจากหอ้งสมุดแหล่งเรียนรู้และสื�อต่างๆรอบตวั  ผูเ้รียนมีทกัษะในการอ่านฟังดู พูด เขียน  ตั�ง

คาํถามเพื�อคน้ควา้หาความรู้เพิ�มเติม    เรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่ม แลกเปลี�ยนความคิดเห็นเพื�อการ

เรียนรู้ระหว่างกนั  สามารถใชใ้ชเ้ทคโนโลยีในการเรียนรู้และนาํเสนอผลงาน  โดยในปีการศึกษา 

���� โรงเรียนไดด้าํเนินการต่างๆดงันี�  

กลุ่มสาระฯภาษาไทย ได้จัดทําแผนงานและแผนปฏิบัติการประจาํปีที�สอดคล้องกับ

แผนพฒันาคุณภาพฯ ประกอบดว้ย จดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้/บนัทึกหลงัการจดัการเรียนรู้/ใบ

ความรู้/ใบงาน/เกณฑ์การวดัและประเมินผล/สื� อนวตักรรมสื�อเทคโนโลยี และเอกสารต่างๆที�

เกี�ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน   จดักิจกรรมส่งเสริมทักษะให้แก่ผูเ้รียนทั� งภายในและ

ภายนอกสถานศึกษา ไดแ้ก่ กิจกรรมภายในและภายนอก โครงการพฒันาทกัษะภาษาไทย  ชมรม

ต่างๆ งานธํารงเอกลักษณ์ไทย (วนัสุนทรภู่,วนัภาษาไทยแห่งชาติ,คดัลายมือ) โครงการพฒันา

ศกัยภาพทางภาษาไทย  ( ส่งเสริมการอ่านและการเขียน, ประกวดสุนทรพจน์,  ชมรมคาํคม)  

โครงการพฤกษาพรรณวรรณคดี และ  ทาํวจิยัชั�นเรียน เพื�อพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนตามศกัยภาพ 
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กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์  ได้จดัทาํแผนปฏิบติัการประจาํปีที�สอดคล้องกับแผนพฒันา

คุณภาพฯ ดว้ยการจดักระบวนการเรียนรู้ให้กบัผูเ้รียน โดยมุ่งเนน้ให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่ม 

มีการแลกเปลี�ยนความคิดเห็นเพื�อให้เกิดการเรียนรู้ระหว่างกนั ครูผูส้อนทุกคนจดัการเรียนรู้มีการ

สอดแทรกทกัษะที�จาํเป็นแก่ผูเ้รียนในกระบวนการเรียนการสอนดว้ยการใช้กระบวนการกลุ่ม การ

ระดมสมอง การทาํงานเป็นทีม จดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้/บนัทึกหลงัการจดัการเรียนรู้/ใบความรู้/

ใบงาน/เกณฑ์การวดัและประเมินผล/สื�อนวตักรรมสื�อเทคโนโลยี และเอกสารต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบั

การจดัการเรียนการสอน  จดักิจกรรมส่งเสริมทกัษะใหแ้ก่ผูเ้รียนทั�งภายในและภายนอกสถานศึกษา

ไดแ้ก่ กิจกรรมแข่งขนัภายในและภายนอก ส่งเสริมใหผู้เ้รียนเขา้ร่วมการแข่งขนัภายในทุกระดบัชั�น  

เพื�อคดัเลือกนักเรียนไปสู่การแข่งขนัภายนอก เพื�อให้ผูเ้รียนได้รับประสบการณ์และได้พฒันา

ตนเองอย่างต่อเนื�อง  โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์โครงการ

อบรมทกัษะการใชอุ้ปกรณ์วทิยาศาสตร์   

กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ ไดก้าํหนดให้ผูเ้รียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง รัก

การเรียนรู้ และพฒันาตนเองอย่างต่อเนื�องตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา โดยกลุ่มสาระการ

เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีซึ� งจดัการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ให้แก่ผูเ้รียนทุกคนใน

ทุกระดบัชั�นผา่นเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ที�จดัไวอ้ยา่งเพียงพอสัปดาห์ละ � ครั� ง (� ชั�วโมง) จดัการ

เรียนการสอนกิจกรรมคอมพิวเตอร์ กิจกรรมหุ่นยนต ์และเปิดให้บริการหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์

เพื�อใหค้าํปรึกษาและเป็นสถานที�แสวงหาความรู้ดว้ยตนเองหรือร่วมงานกนัเป็นกลุ่มให้แก่นกัเรียน

ที�สนใจ ทาํใหผู้เ้รียนทุกคนไดรั้บการส่งเสริมดา้นเทคโนโลยีในการเรียนรู้อยา่งความเหมาะสม ดว้ย

การศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลผา่นระบบอินเทอร์เน็ต การใช้งานโปรแกรมต่างๆ ตามหลกัสูตรที�กาํหนด 

สร้างผลงาน และนาํเสนอผลงานหน้าชั�นเรียน  ไฟล์งาน เอกสาร หรือระบบออนไลน์ อีกทั�งยงัมี

การส่งเสริมให้ผูเ้รียนเขา้ร่วมการแข่งขนัภายในทุกระดบัชั�นเพื�อคดัเลือกนกัเรียนไปสู่การแข่งขนั

ภายนอกเพื�อใหผู้เ้รียนไดรั้บประสบการณ์และพฒันาตนเองอยา่งต่อเนื�อง   

 กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ  ดาํเนินการจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้/ บนัทึกหลงัการจดั 

การเรียนรู้/ใบความรู้/ใบงาน/เกณฑก์ารวดัและประเมินผล/สื�อนวตักรรมสื�อเทคโนโลย ีและเอกสาร

ต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการจดัการเรียนการสอน   จดักิจกรรมส่งเสริมทกัษะใหแ้ก่ผูเ้รียนทั�งภายในและ

ภายนอกสถานศึกษา ไดแ้ก่ งานพฒันาทกัษะทางภาษา  เช่นกิจกรรมคน้หายอดคนเก่ง และกิจกรรม 

Dream to be the Champion ชมรมต่างๆ และการทาํวจิยัชั�นเรียนเพื�อพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนตาม

ศกัยภาพ 

ผลการพฒันา 

กลุ่มสาระฯภาษาไทย จากการดาํเนินงานตามแผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรมต่าง ๆ อย่าง

ต่อเนื�องตลอดปีการศึกษา พบวา่ ผูเ้รียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง รักการเรียนรู้ และ
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พฒันาตนเองอยา่งต่อเนื�อง และรางวลัที�ไดรั้บ ไดแ้ก่ นกัเรียนเขา้ร่วมการแข่งขนัทกัษะการอ่าน การ

เขียน และการพดูภาษาไทย และไดรั้บรางวลัการแข่งขนัเพชรยอดมงกุฎ ระดบัเขตการศึกษา จดัโดย

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน 

กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ จากผลการจดัการเรียนการสอน และกิจกรรมต่างๆผูเ้กี�ยวขอ้งมี

ความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ ��.��  และ รางวลัที�ไดรั้บจากการส่งนกัเรียนเขา้ร่วมในการแข่งขนั

ต่างๆ 

กลุ่มสาระฯการงาน จากการดาํเนินงานผูเ้รียนทุกคนสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้

และนําเสนอผลงานได้ตามที�กาํหนดจากการจดัการเรียนการสอนในรายวิชาคอมพิวเตอร์ โดย

ภาพรวมพบวา่ผูเ้รียนมีความสนใจและกระตือรือร้นในการใช้เทคโนโลยีในการคน้ควา้หาความรู้ 

สามารถนําความรู้ด้านเทคโนโลยีและการนาํเสนอผลงานที�ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ทาํให้

ไดรั้บรางวลัจากแข่งขนักบัภายนอก ไดแ้ก่  

�.เด็กชายกญัจน์พิสิษฐ์  สินไพศาลทรัพย ์ชั�น ม.2/3 ไดรั้บรางวลัชนะเลิศจากการเขา้ร่วม

การแข่งขนัหุ่นยนต ์รายการ World Robot Game 2015 (WRG 2015) ณ ประเทศอินโดนีเซีย   

�.เด็กชายบุรชยั หงส์ประภศัร ชั�น ม.2/3 ไดรั้บรางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 1 จากการเขา้ร่วม

การแข่งขนัในโครงการ Microsoft IT Youth Challenge 2015  

�.ไดรั้บรางวลั รองชนะเลิศอนัดบั 1 จากการแข่งขนัโปรแกรม Power Point 

4. รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 1 จากการแข่งขนัทาํคลิปวิดิโอสั�น “โตไปไม่โกง”  วนัวชิาการ

โรงเรียนเซนตค์าเบรียล  

�.ได้รับรางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 2 และชมเชยอนัดบั 1 จากการประกวดภาพยนตร์สั� น

ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  

�.รางวลัชนะเลิศ จากการแข่งขนั Drawing by Paint ป.2-3 และ Movie by PowerPoint ป.4-6 

รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 2 จากการแข่งขนัสร้างโปสเตอร์ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CC 

ระดบั ม.1-3 นบัเหรียญกษาปณ์  นบัเหรียญกษาปณ์ ในงานวนัวิชาการ “ACT Extreme Education 2015” 

เป็นตน้ 

กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ  ผูเ้รียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการ

เรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื�อง และได้รับรางวลัจากการแข่งขันรายการต่างๆ ได้แก่     

General Quiz, Crossword, Word Up, Spelling Bee, Speech Crossword Puzzle และ เพชรยอดมงกุฎ

ภาษาองักฤษ 

 

สรุปภาพรวมของมาตรฐานที� 3  มีคุณภาพระดับ  �   ดีเยี�ยม 
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มาตรฐานที� �   ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหา

ได้อย่างมีสติสมเหตุผล 

ตัวบ่งชี� 
จํานวนนักเรียน คิดเป็น

ร้อยละ 

คะแนน

ที�ได้ 

ระดับ

คุณภาพ เต็ม ผ่าน 

4.1  สรุปความคิดจากเรื�องที�อ่าน ฟัง และดู และสื�อสาร

โดยการพดูหรือเขียนตามความคิดของตนเอง (2) 

5,483 4,777 87.12 �.�� 

 

4 

4.2  นําเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการ

ของตนเอง (1) 

5,483 4,716 86.01 �.�� � 

4.3  กําหนดเป้าหมายคาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดย

มีเหตุผลประกอบ (1) 

5,483 4,661 85.00 �.�� � 

4.4  มีความคิดริเริ� ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความ

ภาคภูมิใจ (1) 

5,483 4,662 85.02 �.�� � 

ผลรวมคะแนน   ��.�� �.�� � 

 

ปัจจัยสนับสนุนผลการประเมินมาตรฐานที� 4 

วธีิการพฒันา 

 โรงเรียนอสัสัมชัญธนบุรี ได้กาํหนดยุทธศาสตร์เพื�อพฒันาไวใ้นแผนพฒันาคุณภาพการจดั

การศึกษาระยะที� 4   พ.ศ.2555 – 2559  พนัธกิจขอ้ที� 4 ส่งเสริมและพฒันานักเรียนให้มีทกัษะในการคิด

อย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล เป้าหมายที�  4 ผูเ้รียนมี

ความสามารถในการคิดอยา่งเป็นระบบ คิดสร้างสรรค ์ตดัสินใจ แกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีสติสมเหตุสมผล โดยมี

วตัถุประสงค์เพื�อ ผูเ้รียนสรุปความคิดจากเรื�องที�อ่านฟังและ และสื�อสารโดยการผลหรือการเขียนตาม

ความคิดของตนเอง  นําเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง  กําหนดเป้าหมาย

คาดการณ์ ตดัสินใจแกปั้ญหาโดยมีเหตุผลประกอบ และมีความคิดริเริ�ม และสร้างสรรค์ผลงานดว้ยความ

ภาคภูมิใจ  โดยในปีการศึกษา ���� โรงเรียนไดด้าํเนินการต่างๆดงันี�  

กลุ่มสาระฯภาษาไทย ไดจ้ดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้/บนัทึกหลงัการจดัการเรียนรู้/ใบความรู้/ใบงาน/

เกณฑ์การวดัและประเมินผล/สื�อนวตักรรมสื�อเทคโนโลยี และเอกสารต่างๆที�เกี�ยวขอ้งกบัการจดัการเรียน

การสอน   และจดัทาํแผนปฏิบติัการประจาํปีที�สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาคุณภาพฯ ดว้ยการกิจกรรมส่งเสริม

ทกัษะใหแ้ก่ผูเ้รียนทั�งภายในและภายนอกสถานศึกษา ไดแ้ก่ กิจกรรมภายในและภายนอก โครงการพฒันา

ทกัษะภาษาไทย  ชมรมต่างๆ งานธํารงเอกลักษณ์ไทย (วนัสุนทรภู่,วนัภาษาไทยแห่งชาติ,คดัลายมือ) 

โครงการพฒันาศกัยภาพทางภาษาไทย  ( ส่งเสริมการอ่านและการเขียน, ประกวดสุนทรพจน์,ชมรมคาํคม)  

และทาํวจิยัชั�นเรียน เพื�อพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนตามศกัยภาพ 
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กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ ได้จดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้/บันทึกหลังการจดัการเรียนรู้/ใบ

ความรู้/ใบงาน/เกณฑก์ารวดัและประเมินผล/สื�อนวตักรรมสื�อเทคโนโลยี และเอกสารต่างๆที�เกี�ยวขอ้ง จดั

กระบวนการเรียนการสอนให้ผูเ้รียนได้สร้างผลงานจากใบงานชิ�นงาน แบบฝึกทกัษะต่างๆ จนผูเ้รียน

ส่วนใหญ่ไดแ้สดงความสามารถในการคิดอยา่งเป็นระบบคิดสร้างสรรค ์ตดัสินใจและแกปั้ญหาไดอ้ยา่งมี

สติสมเหตุผล  นอกจากนี� ยงัจดัทาํแผนปฏิบติัการประจาํ ปี มีการกาํหนดงาน / โครงการ/ กิจกรรม ของ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ เช่นกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไดส่้งเสริมให้นกัเรียน นาํเสนอวิธีคิด วิธีการ

แกปั้ญหา โดยจดัการเรียนการสอนในที�เน้นทกัษะกระบวนการคิด โดยมีการจดักิจกรรมเสริมการเรียน

ให้กบัผูเ้รียน เช่น โครงการห้องศูนยพ์ฒันาอจัฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์เตรียมความ

พร้อมทางวิชาการตามแนวทาง สสวท. และมีการนําเสนอผลงานอย่างสมํ�าเสมอ นอกจากนี� ยงัจดัทาํ

โครงการส่งนกัเรียนเขา้ร่วมการแข่งขนัภายใน ภายนอกเพื�อพฒันาผูเ้รียนตลอดปีการศึกษา  

ในการพฒันาผูเ้รียนให้สามารถกาํหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตดัสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผล

ประกอบ โดยจดักิจกรรมแข่งขนัทกัษะทางวิชาการทั�งภายในและภายนอกโรงเรียน จดักิจกรรมพฒันา

ผูเ้รียน เพื�อฝึกฝนให้ผูเ้รียนสามารถเลือกแนวทางการตดัสินใจและแกปั้ญหาไดอ้ย่างเหมาะสม ส่งเสริม

ผูเ้รียนทั�งในดา้นการเรียนการสอน การจดักิจกรรมเพื�อให้ผูเ้รียนกาํหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตดัสินใจ

แกปั้ญหาได ้โดยมีเหตุผลประกอบผูเ้รียนไดรั้บการฝึกทกัษะจากการเรียนที�แทรกอยู่ในหน่วยการเรียน 

มุ่งพฒันาผูเ้รียนให้เรียนรู้อย่างมีความสุข เพื�อให้มีความรู้ความสามารถ มีทกัษะการเรียนที�สําคญัๆมี

กระบวนการคิดอยา่งมีเหตุมีผล มีความคิดริเริ�ม และสร้างสรรคผ์ลงานดว้ยความภาคภูมิใจ    ผูเ้รียนมีการ

พฒันาตนเองอยา่งต่อเนื�องและเกิดความภูมิใจในผลงานของตนเอง 

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  ไดส่้งเสริม ให้นักเรียนสรุปความคิดจากเรื�องที�อ่าน ฟัง และดู 

และสื� อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง โดยจัดการเรียนการสอนที� เน้นทักษะ

กระบวนการคิด โดยมีการจัดกิจกรรมเสริมการเรียนให้กับผู ้เรียน เช่น I.Q. Word UP, Crossword, 

Spelling Bee, Crossword Puzzle, Speech, Quiz และมีการนาํเสนอผลงานอยา่งสมํ�าเสมอ  

นอกจากนี� ยงัจดัทาํโครงการเพื�อส่งนักเรียนเขา้ร่วมการแข่งขนัภายใน/ภายนอก  เพื�อพฒันา

ผูเ้รียนตลอดปีการศึกษา รวมทั�งการจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้และการบนัทึกหลงัสอนของครูผูส้อน 

โดยไดจ้ดักระบวนการเรียนการสอน ให้ผูเ้รียนไดส้ร้างผลงานจากใบงานชิ�นงาน แบบฝึกทกัษะต่างๆ จน

ผูเ้รียนส่วนใหญ่ไดแ้สดงความสามารถในการสรุป ความคิดจากเรื�องที�อ่าน ฟัง และดู และสื�อสารโดยการ

พูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง  มุ่งพัฒนาผู ้เรียนให้เรียนรู้อย่างมีความสุข เพื�อให้มีความรู้

ความสามารถ มีทักษะการเรียนที�สําคัญๆ มีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุมีผล มีความคิดริเริ� ม และ

สร้างสรรค์ผลงานดว้ยความภาคภูมิใจ ผูเ้รียนมีการพฒันา ตนเองอย่างต่อเนื�องและเกิดความภูมิใจใน

ผลงานของตนเอง 
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ผลการพฒันา 

จากการดาํเนินงานตามแผนการจดัการเรียนรู้และแผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรมต่าง ๆ อย่าง

ต่อเนื�องตลอดปีการศึกษา พบวา่ ผูเ้รียนสามารถสรุปความคิดจากเรื�องที�อ่าน ฟัง ดู และสื�อสารโดยการ

พดูหรือเขียนไดต้ามความคิดของตนเอง  และไดรั้บรางวลัต่างๆ ไดแ้ก่  

             นกัเรียนเขา้ร่วมการแข่งขนัทกัษะการอ่าน การเขียน และการพดูภาษาไทย และไดรั้บรางวลัการ

แข่งขนัเพชรยอดมงกุฎ ระดบัเขตการศึกษา จดัโดยสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน  และ

จากผลการจดัการเรียนการสอน และกิจกรรมต่างๆของกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ ผูเ้รียนมีความพึง

พอใจ และไดรั้บรางวลัที�ไดรั้บจากการส่งนกัเรียนเขา้ร่วมในการแข่งขนัต่างๆ 

 

 

สรุปภาพรวมของมาตรฐานที� 4  มีคุณภาพระดับ  �  ดีมาก 
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มาตรฐานที� �   ผู้เรียนมีความรู้และทกัษะที�จําเป็นตามหลักสูตร 

ตัวบ่งชี� 
จํานวนนักเรียน คิดเป็น

ร้อยละ 

คะแนน

ที�ได้ 

ระดับ

คุณภาพ เต็ม ผ่าน 

5.1  ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไป   

ตามเกณฑ ์(1) 

�,��� ���� ��.�� �.�� � 

5.2  ผลการประเมินสมรรถนะสําคญัตามหลกัสูตรเป็นไป

ตามเกณฑ ์(1) 

�,��� �,��� ��.�� �.�� � 

5. 3  ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนเป็นไป

ตามเกณฑ ์(2) 

5,483 5,372 97.98 �.�� � 

5.4  ผลการทดสอบระดบัชาติเป็นไปตามเกณฑ ์(1) ���� ��� ��.�� �.�� � 

ผลรวมคะแนน   ��.�� 4.40 4 

 

ปัจจัยสนับสนุนผลการประเมินมาตรฐานที� 5 

วธีิการพฒันา 

การบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.����      นโยบายดา้นการศึกษาของมูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียล

แห่งประเทศไทย และแผนพฒันาโรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี ระยะที� � พ.ศ. ����-����  เป้าหมายขอ้ที� � 

ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะที�จาํเป็นตามหลกัสูตร โดยมีวตัถุประสงคเ์พื�อให้ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนแต่

ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์  ผลการประเมินสมรรถนะสําคญัตามหลกัสูตรเป็นไปตามเกณฑ์  ผล

การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์  และผลการทดสอบระดบัชาติเป็นไป

ตามเกณฑ ์โดยในปีการศึกษา ���� โรงเรียนฯไดด้าํเนินการต่างๆดงันี�   

งานบริหารงานวิชาการ  ดาํเนินการกาํหนดมาตรการและแนวทางการดาํเนินงานตามแผนการ

จดัการเรียนรู้และแผนงาน/โครงการของทุกกลุ่มสาระฯในรูปของแผนงานโครงการ/กิจกรรม ประจาํปี 

����  ไดแ้ก่  โครงการส่งเสริมศกัยภาพดา้นคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์  งานแข่งขนัทกัษะภายใน- 

ภายนอก  โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ระดบัชั�นมธัยมศึกษาตอนปลาย    โครงการประเมินผลคุณภาพ

ผูเ้รียน  กิจกรรมสอนเสริมแบบเขม้ขน้เพื�อเตรียมสอบ FSG , O-NET , GAT – PAT ในระดบัชั�น ป.�  

ป.�  ม.� และ ม.�   โครงการส่งเสริมศกัยภาพนกัเรียนดา้นทศันศิลป์   โครงการพฒันาเทคนิคการออก

ข้อสอบ   โครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ โครงการ ACT TUTOR และ งานพัฒนา

ผลสัมฤทธิ� ทางดา้นการเรียน      โดยมีผูเ้กี�ยวขอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบโครงการ/งาน/กิจกรรม มีขอบข่าย

การส่งเสริมผูเ้รียนตั�งแต่ระดบัชั�นประถมศึกษาปีที� � ถึงระดบัชั�นมธัยมศึกษาปีที� �  โดยมีผูใ้ห้การ

สนบัสนุน คือ ผูบ้ริหาร/ครู/คณะกรรมการบริหารโรงเรียนเริ�มดาํเนินงานตั�งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 
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����  และสิ� นสุดโครงการ/ กิจกรรมในเดือนมีนาคม พ.ศ. ����     สําหรับการดําเนินงานในปี

การศึกษานี�  ไดป้ระเมินผลการดาํเนินงานดว้ยวธีิ สังเกต/สัมภาษณ์/แบบประเมิน   

งานหลักสูตรและนิเทศการสอน ฝ่ายวิชาการได้นําสมรรถนะจากหลักสูตร มาปฏิบติั และ

กาํหนดไวใ้นแผนการจดัการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้   ซึ� งครูผูส้อนทุกรายวิชาไดจ้ดักิจกรรม การ

เรียนรู้ให้นกัเรียนแสดงออกซึ� งความสามารถ      พร้อมกบัประเมินผลผูเ้รียนเป็นรายชั�วโมง       มีการ

ประเมินนกัเรียนในแต่ละสมรรถนะในแต่ละดา้น      โดยการตรวจใบงาน     ชิ�นงาน    โครงงาน     การ

สร้างสถานการณ์ในการพฒันาสมรรถนะของผูเ้รียน เช่น   ส่งเสริมสมรรถนะด้านการสื�อสาร  ได้แก่   

กิจกรรมค่ายรักการอ่าน   คดัลายมือ เขียนไทย อ่านอาขยาน   โครงการวนัสุนทรภู่    โครงการเสริม

ทกัษะทางภาษาต่างประเทศภายในและภายนอก         โดยผูเ้รียนทุกคน มีความสามารถในการสื�อสาร 

โดยพิจารณาจากการใชภ้าษาในการถ่ายทอดความรู้   พูดเจรจาต่อรอง   รับข่าวสารที�เป็นประโยชน์  และ

เลือกใช้วิธีการสื�อสารที�มีประสิทธิภาพ   และบูรณาการสื�อและเครื�องมือที�หลากหลายในการประเมิน        

ความสามารถในการคิด  โดยการพิจารณาจากการคิดพื�นฐานและคิดชั�นสูง      โดยการพิจารณาจากการ

คิดวิเคราะห์       คิดสังเคราะห์      คิดอย่างสร้างสรรค์      มีจินตนาการ     คิดอย่างมีวิจารณญาณละคิด

เป็นระบบ     ผู ้เรียนทุกคนความสามารถในการแก้ปัญหา     โดยพิจารณาจากความเข้าใจ และ

ความสัมพนัธ์การเปลี�ยนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆในสังคม       แสวงหาความรู้ใหม่ๆ ประยุกต์ความรู้

มาใชใ้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาได ้ โดยผูเ้รียนสามารถนาํความรู้ที�เรียนมาใชแ้กปั้ญหาไดเ้รียนทุก

คนมีความสามารถในการในการใช้ทกัษะชีวิต    โดยพิจารณาจากการประสานและสร้างความสัมพนัธ์

กบับุคคลอื�นในเชิงบวก และทาํงานความรับผิดชอบในหน้าที�     ปรับตวัให้ทนักบัความเปลี�ยนแปลง

ของสังคม  สภาพแวดลอ้มและหลีกเลี�ยงพฤติกรรมที�ไม่พึงประสงค ์     ผูเ้รียนทุกคน มีความสามารถใน

การใชเ้ทคโนโลย ี  โดยพิจารณาจากการใชเ้ทคโนโลยีในการศึกษาคน้ควา้ เพื�อพฒันาตนเอง   สังคมและ

ประเมินจากเอกสารต่าง ที�เกี�ยวข้อง กับการเรียนรู้ได้อย่างสร้างสรรค์ ได้แก่ โครงงาน ใบงาน   การ

แกปั้ญหาและเลือกใชเ้ทคโนโลยใีนการสร้างสรรคชิ์�นงาน 

      นอกจากนี� ยงัดาํเนินการจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้  / บนัทึกหลงัการจดัการเรียนรู้ / ใบ

ความรู้  / ใบงาน / เกณฑ์และเครื�องมือประเมินสมรรถนะผูเ้รียน/ เกณฑ์การวดัและประเมินผล   สื�อ

นวตักรรมสื�อเทคโนโลย ี และเอกสารที�เกี�ยวขอ้งกบัการจดัการเรียนการสอน โครงการ / งาน /กิจกรรม

ต่าง ๆที�สร้างเสริมสมรรถนะทางการเรียนรู้ของผูเ้รียน   ใหเ้ป็นไปตามเกณฑที์�กาํหนด 

งานวัดผล ได้ทาํแผนปฏิบติัการประจาํปีที�สอดคล้องกบัแผนพฒันาคุณภาพ ประกอบด้วย 

กาํหนดให้ผูเ้รียนทุกระดบัชั�นได้ปฏิบติัการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียนในทุกรายวิชา ทั�ง � 

กลุ่มสาระการเรียนรู้  โดยระบุในแผนการจดัการเรียนรู้/บนัทึกหลงัการจดัการเรียนรู้   มีการกาํหนดใบ

ความรู้/ใบงาน/เกณฑ์การวดัและประเมินผลที�ชัดเจน  มีโครงการพัฒนาศักยภาพทางภาษาไทย  

(ส่งเสริมการอ่านและการเขียน,ประกวดสุนทรพจน์,ชมรมคาํคม) เพื�อพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนตาม

ศกัยภาพ 
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ผลการพฒันา 

ผูเ้รียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการโดยมีการเชิญผูเ้ชี�ยวชาญ จาก

ภายนอกมาติวเขม้เพิ�มเติมในคาบเรียน รายวิชา คณิตศาสตร์  ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และภาษาองักฤษ    

และผลจากการจดัการเรียนการสอนและแผนงาน/โครงการ / กิจกรรมต่าง ๆ    และผูเ้กี�ยวขอ้งมีความ

พึงพอใจในการประเมินสมรรถนะสําคญัตามหลกัสูตร   การประเมินผลทกัษะที�จาํเป็นตามหลกัสูตร     

คิดเป็นร้อยละ 95.42   

  จากการดาํเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ตลอดปีการศึกษา พบวา่ ผูเ้รียนมี

ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ และได้รับรางวลัการแข่งขนัเพชร

ยอดมงกุฎ ระดบัเขตการศึกษา จดัโดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน   นอกจากนี� ยงั

ดาํเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม ที�ส่งเสริมสนบัสนุนให้นกัเรียนมีผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนที�ดีขึ�น เช่น

โครงการส่งเสริมศกัยภาพด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์   งานแข่งขนัทกัษะภายใน- ภายนอก    

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ระดับชั�นมธัยมศึกษาตอนปลาย    โครงการประเมินผลคุณภาพผูเ้รียน  

กิจกรรมสอนเสริมแบบเขม้ขน้เพื�อเตรียมสอบ FSG , O-NET , GAT – PAT ในระดบัชั�น ป.�   ป.�  ม.� 

และ ม.�    โครงการส่งเสริมศกัยภาพนักเรียนด้านทศันศิลป์   โครงการคน้หายอดคนเก่ง โครงการ

ทดสอบความสามารถทางวชิาการและงานพฒันาผลสัมฤทธิ� ทางดา้นการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์ เป็นตน้       

 

สรุปภาพรวมของมาตรฐานที� �  มีคุณภาพระดับ  �  ดีมาก 
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มาตรฐานที� �   ผู้เรียนมีทกัษะในการทาํงาน รักการทาํงาน สามารถทาํงานร่วมกบัผู้อื�นได้ และมี 

เจตคติที�ดีต่ออาชีพสุจริต 

ตัวบ่งชี� 
จํานวนนักเรียน คิดเป็น

ร้อยละ 
คะแนน

ที�ได้ 
ระดับ

คุณภาพ เต็ม ผ่าน 

6.1 วางแผนการทาํงานและดาํเนินการจนสาํเร็จ (2) �,��� �,��� ��.�� �.�� � 

6.2  ทาํงานอยา่งมีความสุข มุ่งมั�นพฒันางาน และภูมิใจใน

ผลงานของตนเอง (1) 

�,��� �,��� ��.�� �.�� � 

6.3 ทาํงานร่วมกบัผูอื้�นได ้(1) �,��� �,��� ��.�� �.�� � 

6.4 มีความรู้สึกที�ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี�ยวกบั

อาชีพที�ตนเองสนใจ (1) 

�,��� �,��� ��.�� �.�� � 

ผลรวมคะแนน    ��.�� �.�� � 
 

ปัจจัยสนับสนุนผลการประเมินมาตรฐานที� 6 

วธีิการพฒันา 

โรงเรียนไดก้าํหนดยุทธศาสตร์เพื�อการพฒันาไวใ้นแผนพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา

ระยะที� � (พ.ศ. ���� -����)  โดยมีพนัธกิจขอ้ที� � ผูเ้รียนไดรั้บการพฒันาครบทุกมิติทั�งทางด้าน

ร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจ สติปัญญา เต็มตามศกัยภาพ สู่ความเป็นสากล และอยูร่่วมกบัผูอื้�นได้

อยา่งมีความสุข รวมทั�งมีการกาํหนดเป้าหมาย และยุทธศาสตร์ ขอ้ที� � ส่งเสริมและพฒันานกัเรียน

ให้มีทกัษะในการทาํงาน รักการทาํงาน สามารถทาํงานร่วมกบัผูอื้�นได ้และ มีเจตคติที�ดีต่ออาชีพ

สุจริต โดยมีวตัถุประสงคเ์พื�อให้ผูเ้รียนวางแผนการทาํงานและดาํเนินการจนสําเร็จ ทาํงานอย่างมี

ความสุข มุ่งมั�นพฒันางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง  ทาํงานร่วมกบัผูอื้�นได ้และมีความรู้สึก

ที�ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี�ยวกบัอาชีพที�ตนเองสนใจ   โดยในปีการศึกษา 2558 โรงเรียนได้

ดาํเนินการต่างๆดงันี�  

กลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี จดักิจกรรมต่างๆ เพื�อให้ผูเ้รียนวางแผนในการ

ทาํงานและดาํเนินการจนสําเร็จ ไดแ้ก่  กิจกรรมกรีฑาสี การแสดงงานราตรีสัมพนัธ์ ACT Fantasy 

Night ���� "มหัศจรรยอ์ัสสัมชัญธนบุรี" การเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันภายในและภายนอก  

ประกอบกบักลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  มีวิสัยทศัน์ที�มุ่งพฒันาผูเ้รียนแบบ

องคร์วม ใหมี้ทกัษะพื�นฐานที�จาํเป็นต่อการดาํรงชีวติ  สามารถนาํความรู้เกี�ยวกบัการดาํรงชีวติ   การ

อาชีพ  และเทคโนโลยี  มาใช้ประโยชน์ในการทาํงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ และแข่งขนัใน

สังคมไทยและสากล โดยจดัการเรียนการสอนให้ผูเ้รียนมีความรู้เกี�ยวกบัการทาํงานในชีวิตตนเอง  

เน้นการปฏิบติังานจริงตามความสามารถและความถนดัโดยการประดิษฐ์สิ�งของหรือของเล่นจาก

เศษวสัดุเหลือใช ้
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นอกจากนี� ยงัมีการมอบหมายให้ผูเ้รียนได้ทาํงานร่วมกบัผูอื้�นได้อย่างมีความสุข มุ่งมั�น

พฒันางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง มีทกัษะในการทาํงาน รักการทาํงาน สามารถทาํงาน

ร่วมกับผูอื้�นได้และมีเจตคติที� ดีต่ออาชีพสุจริต ให้มีทักษะพื�นฐานที�จ ําเป็นต่อการดํารงชีวิต    

สามารถนาํความรู้เกี�ยวกบัการดาํรงชีวติ   การอาชีพ  และเทคโนโลยี  มาใชป้ระโยชน์ในการทาํงาน

อยา่งมีความคิดสร้างสรรค ์และแข่งขนัในสังคมไทยและสากล เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ 

รักการทาํงาน และมีเจตคติที�ดีต่อการทาํงาน สามารถทาํงานร่วมกบัผูอื้�นได้จากการทาํงานกลุ่ม

ตามที�ไดรั้บมอบหมาย ทาํใหไ้ดรั้บการฝึกฝนใหเ้ป็นผูน้าํและผูต้ามที�ดี 

มีการมอบหมายให้ผูเ้รียนจดัทาํแฟ้มสะสมผลงานที�นกัเรียนมีความพึงพอใจและภูมิใจทั�ง

ในแต่ละรายวิชา แนะนาํผูเ้รียนเกี�ยวกบัอาชีพสุจริตเพื�อให้เห็นความสาํคญัและมีเจตคติที�ดีต่ออาชีพ 

เห็นคุณค่าและแนวทางเพื�อนาํไปสู่การประกอบอาชีพที�สุจริตในอนาคต โดยมอบหมายให้ผูเ้รียน

จดัทาํรายงานเกี�ยวกบัอาชีพที�ตนเองสนใจ นอกจากนี�งานแนะแนวไดจ้ดักิจกรรมแนะแนวการศึกษา

ต่อให้แก่ผูเ้รียนในระดบัชั�นมธัยมศึกษาตอนปลาย และเชิญสถาบนัต่างๆ มาจดันิทรรศการแนะนาํ

การศึกษาต่อ เป็นตน้ 

 

ผลการพฒันา 

จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ ของโรงเรียนส่งผลให้ผูเ้รียนมีการวางแผนการ

ดาํเนินงาน และดาํเนินการจนสําเร็จ ทาํงานร่วมกบัผูอื้�นได้ ทาํงานอย่างมีความสุข มีความมุ่งมั�น 

ตั�งใจ และภูมิใจในผลงานของตนเอง มีความรู้สึกที�ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี�ยวกบัอาชีพที�

ตนเองสนใจได ้

 

สรุปภาพรวมของมาตรฐานที� 6   มีคุณภาพระดับ  �   ดีเยี�ยม 
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ด้านคุณภาพการจัดการศึกษา                                                         

มาตรฐานที� 7  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที�อย่างมีประสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผล 

ตัวบ่งชี� 
จํานวนครู คิดเป็น

ร้อยละ 
คะแนน

ที�ได้ 
ระดับ

คุณภาพ เต็ม ผ่าน 
7.1 ครูมีการกาํหนดเป้าหมายคุณภาพผูเ้รียนทั�งด้าน

ความ รู้ ทักษ ะกระบ วน การ ส ม รรถ นะ แล ะ
คุณลกัษณะที�พึงประสงค ์(1) 

��� ��� ��.00 0.92 5 

7.2 ครูมีการวิเคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล และใช้
ขอ้มูลในการวางแผนการจดัการเรียนรู้ เพื�อพฒันา
ศกัยภาพของผูเ้รียน (1) 

��� ��� ��.�� 0.96 5 

7.3 ครูออกแบบและจดัการเรียนรู้ที�ตอบสนองความ
แตก ต่างระห ว่างบุ ค คล และ พัฒ น าก ารท าง
สติปัญญา (2) 

��� ��� ��.00 1.78 4 

7.4 ครูใชสื้�อและเทคโนโลยทีี�เหมาะสมผนวกกบัการ
นาํบริบทและภูมิปัญญาของทอ้งถิ�นมา บูรณาการ
ในการจดัการเรียนรู้ (1) 

��� ��� ��.00 0.98 5 

7.5 ค รู มี ก ารว ัด แ ล ะ ป ระ เมิ น ผ ล ที� มุ่ ง เน้ น ก าร
พัฒ น าก าร เรี ย น รู้ ข อ ง ผู ้ เรี ย น  ด้ ว ย วิ ธี ก าร ที�
หลากหลาย (1) 

��� ��� ��.�� 0.93 5 

7.6 ครูให้ค ําแนะนํา ค ําปรึกษา และแก้ไขปัญหา
ให้แก่ผูเ้รียนทั�งดา้นการเรียนและคุณภาพ ชีวิตดว้ย
ความเสมอภาค (1) 

��� ��� ��.00 0.95 5 

7.7 ครูมีการศึกษา วิจยัและพฒันาการจดัการเรียนรู้
ในวิชาที�ตนรับผิดชอบ และใชผ้ลในการ ปรับการ
สอน (1) 

��� ��� ��.�� 0.96 5 

7.8 ครูประพฤติปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างที�ดีและเป็น
สมาชิกที�ดีของสถานศึกษา (1) 

��� ��� ��.�� �.�� � 

7.9 ค รู จัด ก าร เรี ย น ก าร ส อ น ต าม วิ ช าที� ไ ด้ รั บ
มอบหมายเตม็เวลา เตม็ความสามารถ (1) 

255 251 98.43 �.�� � 

ผลรวมคะแนน            ��.�� �.�� � 
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ปัจจัยสนับสนุนผลการประเมินมาตรฐานที� 7 

วธีิการพฒันา 

โรงเรียนไดก้าํหนดยุทธศาสตร์เพื�อการพฒันาไวใ้นแผนพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาระยะ

ที�  � (พ.ศ.���� –����) พันธกิจข้อ � เป้าหมายข้อ �  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที�อย่างมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลโดยมีวตัถุประสงค์   �. เพื�อให้ครูมีการกาํหนดเป้าหมายคุณภาพ

ผูเ้รียนทั� งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที�พึงประสงค์   �. ครูมีการ

วิเคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล และใชข้อ้มูลในการวางแผนการจดัการเรียนรู้ เพื�อพฒันาศกัยภาพของ

ผูเ้รียน  3. ครูออกแบบและจดัการเรียนรู้ที�ตอบสนองความแตกต่างระหวา่งบุคคลและ พฒันาการทาง

สติปัญญา  4. ครูใชสื้�อและเทคโนโลยีที�เหมาะสมผนวกกบัการนาํบริบทและภูมิปัญญาของทอ้งถิ�นมา 

บูรณาการในการจดัการเรียนรู้    5. ครูมีการวดัและประเมินผลที�มุ่งเน้นการพฒันาการเรียนรู้ของ

ผูเ้รียน ดว้ยวิธีการที�หลากหลาย  �. ครูใหค้าํแนะนาํ คาํปรึกษาและแกไ้ขปัญหาใหแ้ก่ผูเ้รียนทั�งดา้นการ

เรียนและคุณภาพ ชีวิตดว้ยความเสมอภาค  7.ครูมีการศึกษา วิจยัและพฒันาการจดัการเรียนรู้ในวิชาที�

ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการ ปรับการสอน  8.ครูประพฤติปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างที�ดีและเป็น

สมาชิกที� ดีของสถานศึกษา  และ�. จดัการเรียนการสอนตามวิชาที�ได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็ม

ความสามารถ โดยในปีการศึกษา ���� มีการดาํเนินงานต่างๆดงันี�  

งานหลกัสูตรและนิเทศการสอน   

�. ส่งเสริมและสนบัสนุน พฒันาครูให้มีความรู้ความเขา้ใจในเป้าหมายคุณภาพผูเ้รียนตาม

หลกัสูตร  สามารถวางแผนและออกแบบการจดัการเรียนรู้ โดยกาํหนดเป้าหมายคุณภาพที�ตอ้งการ

ให้เกิดขึ� นกับผูเ้รียน   คลอบคลุมทั� งด้านความรู้ ทักษะ กระบวนการที� เป็นความคิดรวบยอด  

หลกัการและความสัมพนัธ์  รวมทั�งคุณลกัษณะอนัพึงประสงคท์ั�ง � ขอ้ และสมรรถนะสําคญัของ

ผูเ้รียนทั�ง � ข้อ จากนโยบายด้านการศึกษาของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยได้

กําหนดให้แต่ละกลุ่มสาระฯ  รับผิดชอบตามบริบทของกลุ่มสาระฯ   ทั� ง � กลุ่ม ได้ครบตาม

ขอ้กาํหนด รวมทั�งมีการเชื�อมโยงเป้าหมายคุณภาพผูเ้รียน และมาตรฐานการเรียนรู้ของหลกัสูตร

และหลกัสูตรของสถานศึกษา ในแผนการจดัการเรียนรู้ฉบบัครูผูส้อน ซึ� งมีการกาํกบั ติดตามโดย

งานหลกัสูตรฯ ร่วมกบัคณะกรรมการวชิาการ และมีการสรุปผลการดาํเนินงานสิ�นภาคเรียน 

 �. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูได้ศึกษา วิเคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มเป็น

ขั�นตอนที�สําคญัที�สุดก่อนเริ�มทาํการสอนครูผูส้อนทุกคนตอ้งมีความเขา้ใจว่านักเรียนแต่ละคนมี

พื�นฐานความเป็นมาของชีวติที�ไม่เหมือนกนั    ถูกหล่อหลอมจนเกิดพฤติกรรมหลากหลายรูปแบบ  

แตกต่างกนัออกไป  โดยใชเ้ครื�องมือที�เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัธรรมชาติและบริบทของแต่ละ

กิจกรรมและเนื�อหา เช่น การทดสอบผูเ้รียน ก่อนเรียนและหลังเรียน การสอบถามความรู้ความ
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เขา้ใจเป็นรายบุคคล เป็นตน้ การบนัทึกหลงัสอน มีการบนัทึกให้เห็นร่องรอยของการวิเคราะห์

ผูเ้รียนเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม สามารถทาํใหดู้แลนกัเรียนและแกไ้ขนกัเรียนได ้ 

 3. ส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาครูให้สามารถออกแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้และ

จดักิจกรรมตามแผนการจดัการเรียนรู้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ดว้ยการอบรม  สัมมนา  ประชุมเชิง

ปฏิบติัการทั�งภายในและภายนอกสถานศึกษา  เพื�อให้ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองไดต้าม

ศกัยภาพของแต่ละบุคคล ในการออกแบบการเรียนรู้ และการจดัการเรียนรู้ 

 4. สนบัสนุนให้ครูไดใ้ช้สื�อ เทคโนโลยีที�เหมาะสม รวมทั�งมีการนาํบริบทและภูมิปัญญา

ของท้องถิ�นมาบูรณาการในการจดัการเรียนรู้ มีการจดัหาและเลือกใช้สื� อทั�งสื� อเทคโนโลยี สื� อ

สิ�งประดิษฐ ์สื�อธรรมชาติ แหล่งเรียนรู้และห้องปฏิบติัการ ที�เหมาะสมมีเพียงพอกบัจาํนวนนกัเรียน 

มีการใช้สื�อเทคโนโลยีมาใช้ในการช่วยสอนในรายวิชาต่าง ๆ  เช่นศึกษาสื�อ Online  /  Youtube / 

Powerpointใช้สําหรับการเรียนการสอน   เปิดให้นักเรียนศึกษาค้นควา้จาก  Internet   และการ

นําเสนอผลงานผ่าน  Internet   การส่งงานผ่าน Mail  / Facebook เป็นต้น มีการทดลองทาง

วิทยาศาสตร์ การใช้แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เพื�อศึกษา เช่นสวนสมุนไพร มีการจดัทาํไบโอดีเซล  มี

การบูรณาการในรายวิชาต่าง ๆ  ร่วมกนัอยา่งนอ้ย 2 รายวิชา เช่น สังคมศึกษาและคอมพิวเตอร์ และ

มีการจดังานวนัวชิาการในหวัขอ้ Act  Extreme  Education 2015 

�.ส่งเสริม สนับสนุนและพฒันาครูผูส้อนให้มีความรู้ในการวดัและประเมินผลที�มุ่งเน้น

พฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนด้วยวิธีการที�หลากหลายสอดคล้องและตรงตามตัวชี� วดั หลักสูตร

แกนกลาง 51  จดัให้มีการประเมินความกา้วหนา้ของผูเ้รียนในระหวา่งเรียนสอดคลอ้งกบักิจกรรม 

ธรรมชาติของแต่ละรายวิชาและระดบัพฒันาการของผูเ้รียน ทั�งการใช้แบบทดสอบ การถามตอบ 

เป็นรายบุคคลการสังเกตการณ์ปฏิบติังานของนกัเรียน การส่งงานและการทาํงานที�มอบหมายดว้ย

ตนเอง  และการนาํเสนอผลงานทั�งรายบุคคลและรายกลุ่ม 

              6. สนบัสนุน ส่งเสริมและพฒันาครูให้สอดคลอ้งตามจรรยาบรรณครู มีการนาํขอ้มูลมาใช้

ให้เหมาะสม ในการให้คาํแนะนาํปรึกษาและแกไ้ขปัญหา แก่ผูเ้รียนทั�งดา้นการเรียนและคุณภาพ

ชีวิต มีการประเมินความกา้วหน้าของผูเ้รียน และวิเคราะห์ผลการประเมินเพื�อนาํมาใชใ้นการซ่อม

เสริมละพฒันาผูเ้รียนและสอนเสริมเพิ�มเติมให้กบันกัเรียนที�ตอ้งการไดรั้บการพฒันาดา้นการเรียน 

ในส่วนของพฤติกรรมจะมีการบนัทึกและส่งต่อขอ้งมูลไปยงัฝ่ายปกครองเพื�อส่งต่อครูชั�นต่อไป      

นอกจากนี� โรงเรียนไดจ้ดัให้มีโครงการเยี�ยมบา้นนกัเรียนในทุกระดบัชั�น   รวมทั�งมีแผนงานระบบ

ดูแลช่วยเหลือนกัเรียน เพื�อร่วมกนัปรึกษา แกไ้ข ปัญหาแก่ผูเ้รียนในการพฒันาตนเองให้มีคุณภาพ

ชีวติที�ดีขึ�น 
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              7.กาํหนดแนวปฏิบติัให้คุณครูทุกคนได้มีการศึกษา ค้นควา้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

การศึกษาผลงานวิจยั ให้ครูมีความรู้ในการทาํวิจยั และใช้ผลการวิจยัมาปรับในการพฒันาการ

จดัการเรียนรู้ ครูผูส้อนในกลุ่มสาระฯ มีการศึกษา คน้ควา้ วิจยั โดยนาํบนัทึกหลงัสอนมาจดัทาํวิจยั

ชั�นเรียนเพื�อแก้ไขพฤติกรรมและพฒันาทกัษะของผูเ้รียนให้สามารถเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

และเป็นการแก้ปัญหาในแต่ละกรณีทนัที ซึ� งเป็นทั�งด้านพฤติกรรมและการเรียน  ในส่วนของ

งานวจิยัประจาํปีการศึกษา  คณะครูทุกท่านตอ้งทาํการศึกษาวจิยัและพฒันาการจดัการเรียนรู้ ปีละ 1 เรื�อง   

 8. ฝ่ายวิชาการดาํเนินการกาํหนดมาตรการและแนวทางการดาํเนินงานในรูปแบบของ

แผนงาน โครงการและกิจกรรม ประจาํปี 2558 ดงันี�  จดัทาํคาํสั�งแต่งตั�งอตัรากาํลงัปีการศึกษา 2558  

การจดัทาํตารางสอน  วางแผนงานนิเทศการสอน การจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้และบนัทึกหลงั

การจดัการเรียนรู้  โครงการส่งเสริมศกัยภาพครูผูส้อน  โดยมีผูเ้กี�ยวขอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบดาํเนินการ

ให้บรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทศัน์ ปรัชญาและปรัชญา โดยมีผูใ้ห้การสนับสนุน คือผูบ้ริหาร/ครู/

คณะกรรมการบริหารโรงเรียนเริ�มดาํเนินงานตั�งแต่เดือนพฤษภาคม 2558  และสิ�นสุด โครงการ/

กิจกรรมในเดือนมีนาคม 2559   ประเมินผลการดาํเนินงานดว้ยวธีิ สังเกต/สัมภาษณ์   

ในส่วนของการวิจยัและพฒันาการเรียนรู้ โรงเรียนไดก้าํหนดแนวปฏิบติัให้คุณครูทุกคน

ไดมี้การศึกษาคน้ควา้วิจยั แสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง ปีการศึกษาละ 1 เรื�อง โดยเป็นการวิจยัเพื�อหา

นวตักรรมสําหรับแกปั้ญหาหรือพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียน ที�เกี�ยวกบัการเรียนการสอนในชั�นเรียน 

โดยใชก้ระบวนการวิจยัในการดาํเนินงาน ซึ� งครูผูส้อนจะนาํปัญหาจากบนัทึกหลงัสอนมาจดัทาํวจิยั

ชั�นเรียนเพื�อแกไ้ขพฤติกรรม พฒันาทกัษะของผูเ้รียน ให้สามารถเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และ

เป็นการแกปั้ญหาในแต่ละกรณี ทั�งดา้นพฤติกรรม และการเรียน 

 คณะครูของโรงเรียนฯ ส่วนมากประพฤติปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งที�ดีและเป็นสมาชิกที�ดี

ของโรงเรียน  ปฏิบติัตามกฎ ระเบียบตามที�กาํหนดไว ้พร้อมทั�งมีความรับผดิชอบตามหนา้ที�ที�ไดรั้บ

มอบหมาย ดูแลเอาใจใส่ความประพฤติและพฤติกรรมของผูเ้รียน  

ผลการพฒันา 

1. งานหลกัสูตรและนิเทศการสอน  ไดจ้ดัให้มีการอบรมการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้

ใหแ้ก่ครูใหม่และครูที�สนใจ ภาคเรียนละ 1 ครั� ง 

2. ครูรู้จกัผูเ้รียนเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มจะช่วยให้ครูมีขอ้มูลที�สําคญัในการออกแบบ

การจดัการเรียนรู้ที�เหมาะสม  ตามความตอ้งการ  ความถนดั    ความสนใจการเรียนรู้

ของผูเ้รียนแต่ละคน    ครูผูส้อนจึงจาํเป็นตอ้งมีขอ้มูลต่าง ๆ เกี�ยวกบัผูเ้รียนอยา่งชดัเจน

จะช่วยให้เขา้ใจนักเรียนมากขึ�น  สามารถนาํขอ้มูลมาวิเคราะห์เพื�อเป็นประโยชน์ใน

การส่งเสริม  พฒันาหรือป้องกนัแกไ้ขปัญหานกัเรียนไดอ้ยา่งถูกทาง   ในส่วนของการ

ส่งต่อข้อมูลในการพัฒนาการเรียนการสอน และด้านพฤติกรรมนักเรียนมีการ

ดาํเนินการโดยครูประจาํชั�น และครูประจาํวชิา และส่งต่อในปีการศึกษาต่อไป    
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3. มี ก ารกํากับ  ติ ดตาม  ก ารดํา เนิ น งาน  โดยงาน ห ลัก สู ตรแล ะ นิ เท ศ ก ารส อ น 

คณะกรรมการวิชาการและคณะกรรมการตวัแทนกลุ่มสาระฯ การเรียนรู้แต่ละช่วงชั�น 

และมีการสรุปผลการดาํเนินงานส่งฝ่ายวชิาการสิ�นภาคเรียน 

4. จดัให้มีการประกวดสื�อนวตักรรมการสอน เพื�อหาสื�อที�ดีและมีคุณภาพสื�อการเรียน

การสอนเป็นตวักลางซึ� งมีความสําคญัในกระบวนการเรียนการสอนมีหนา้ที�เป็นตวันาํ

ความต้องการของครูไปสู่ตวันักเรียนอย่างถูกต้องและรวดเร็ว เป็นผลให้นักเรียน

เปลี�ยนแปลงพฤติกรรมไปตามจุดมุ่งหมายการเรียนการสอนไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 

สื�อการสอนไดน้าํไปใชใ้นการเรียนการสอนตลอด และยงัไดรั้บการพฒันาไปตามการ

เปลี�ยนแปลงทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีซึ� งกา้วหนา้ไปไม่หยดุย ั�ง 

5. นาํผลการประเมินแผนการจดัการเรียนรู้ครูผูส้อน และสรุปผลการนิเทศการสอนของ

ครูมาวางแผนการพฒันาบุคลากรโดยให้กลุ่มสาระฯ ดาํเนินการติดตามครูที�ควรไดรั้บ

การพฒันาอยา่งต่อเนื�องทาํใหน้กัเรียนมีผลการเรียนและมีคุณภาพชีวิตที�ดีขึ�น 

6. ครูผูส้อนไดศึ้กษางานวจิยัของนกัเรียนในชั�นเรียน  ส่งผลใหค้รูไดแ้กไ้ขปัญหาที�พบใน

การจดัการเรียนการสอน ซึ� งส่งผลให้นักเรียนมีผลของการพฒันาการเรียนรู้สูงขึ� น   

และส่งผลให้ครูผูส้อนไดรั้บรางวลังานวิจยัของมูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศ

ไทย จาํนวน � คน ไดแ้ก่ มิสรัชดา  จนัทร์เพง็ปัด และม.เทิดพล  วงษรั์กษา  

7. ครูร้อยละ ��.�� ปฏิบติังานตามบทบาทหน้าที�อย่างมีประสิทธิภาพ ดว้ยความทุ่มเท 

เสียสละในการจดัการเรียนการสอนและการดูแลเอาใจใส่พฤติกรรมผูเ้รียนอย่าง

สมํ�าเสมอ  

8. ครูมีการใช้สื�อ และเทคโนโลยี ที�เหมาะสมนาํมาปรับใช้ในการจดัการเรียนการสอน 

อาทิ การสอนมิวสิคคอมพิวเตอร์ การใช ้iPad ในการสอนดนตรี การศึกษาคน้ควา้การ

สอนกีฬารูปแบบใหม่ๆ เป็นต้น รวมถึงทางฝ่ายกิจกรรมมีการจัดสัมมนา ดูงาน 

หน่วยงานภายนอก รวมถึงบุคลากรภายในฝ่ายเขา้ร่วมการอบรม ดูงาน ไดแ้ก่ 

�. บุคลากรฝ่ายกิจกรรมดูงานที�บริษทั ชยับูรณ์บราเดอร์ จาํกดั 

�. มาสเตอร์ธนกฤต ด้วงคงมนศรี เข้าร่วมการประกวดดนตรี รายการ Category 

ensemble with free instrumentation รุ่น adult orchesters และ category ensemble with 

free instrumentation up to �� years ณ กรุงบาติสลาวา สาธารณรัฐสโลวกั  

ประเทศสโลวาเกีย ไดร้างวลัเหรียญทอง � เหรียญ 

�. มาสเตอร์นที กลิ�นสุคนธ์ เป็นตวัแทนโรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี ร่วมกบั Climbing 

Factory ทําการติดตั� งหน้าผาจําลอง ณ  Intra Sports Complex ณ  กรุงเวียงจันท น ์

ประเทศลาว 
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�. มาสเตอร์ชวินทร์ โรยอุตระ กับมาสเตอร์ศุภเลิศ ขวญัมีชัยชนะ เข้าร่วมการ

ประชุมสัมมนาเครือข่ายการกีฬา ณ มหาวทิยาลยับูรพา จ.ชลบุรี 

�.  มาสเตอร์ศุภเลิศ ขวญัมีชัยชนะ มาสเตอร์นที กลิ�นสุคนธ์ มาสเตอร์ศาลสิทธิ�  นพ

อมรบดี เข้าร่วมการอบรมความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยสํานัก

วทิยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที�ยวและกีฬา จ.ชลบุรี 

�. ในส่วนของฝ่ายธุรการ-การเงิน บุคลากรมีความรู้ ความเขา้ใจในกระบวนการเขียน

แผนงาน โครงการ การจดัการความเสี�ยงในงานตนเอง และสามารถนาํไปประยุกต์ใช้

ในการทาํงานประจาํได ้

 

สรุปภาพรวมของมาตรฐานที� 7  มีคุณภาพระดับ �  ดีเยี�ยม 
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มาตรฐานที� 8   ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที�อย่างมีประสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผล 

ตัวบ่งชี� 
คิดเป็น

ร้อยละ 

คะแนน

ที�ได้ 

ระดับ

คุณภาพ 

8.1 ผูบ้ริหารมีวสิัยทศัน์ ภาวะผูน้าํ และความคิดริเริ�มที�เนน้การพฒันาผูเ้รียน (1) ��.�� �.�� 5 

8.2 ผู ้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการ

ประเมินหรือผลการวจิยั เป็นฐานคิดทั�งดา้นวชิาการและการจดัการ (2) 

��.��  �.�� 4 

8.3 ผูบ้ริหารสามารถบริหารจดัการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที�

กาํหนดไวใ้น แผนปฏิบติัการ (2) 

��.�� �.�� 5 

8.4 ผูบ้ริหารส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจาย

อาํนาจ (2) 

��.�� �.�� � 

8.5 นกัเรียน ผูป้กครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจดัการศึกษา (1) 79.96 �.�� � 

8.6 ผูบ้ริหารให้คาํแนะนํา คาํปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัด

การศึกษาเตม็ ศกัยภาพและเตม็เวลา (2) 

��.�� �.�� � 

ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที� �   89.83 9.03 5 
 

ปัจจัยสนับสนุนผลการประเมินมาตรฐานที� 8 

วธีิการพฒันา 

            โรงเรียนฯได้กําหนดยุทธศาสตร์เพื�อพัฒนาไวใ้นแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

โรงเรียนอสัสัมชัญธนบุรี  ระยะที� � พ.ศ. ���� – ����  ยุทธศาสตร์ที� �  ส่งเสริมและพฒันาการ

บริหารจดัการอยา่งเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลโปร่งใสตรวจสอบได ้โดยยดึหลกั

ธรรมาภิบาล  พนัธกิจที� �  โรงเรียนมีระบบการบริหารจดัการที�มีมาตรฐานคุณภาพสากล โดยยึด

หลกัธรรมาภิบาล  เป้าหมายที� � ผูบ้ริหารปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ที�อยา่งมีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผลในปีการศึกษา โดยมีวตัถุประสงคเ์พื�อ  ผูบ้ริหารมีวสิัยทศัน์  ภาวะผูน้าํและความคิดริเริ�ม

ที� เน้นการพฒันาผูเ้รียน ผูบ้ริหารใช้หลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ขอ้มูลผลการประเมิน

หรือผลการวิจยัเป็นฐานคิดทั�งดา้นวิชาการและการจดัการ ผูบ้ริหารสามารถบริหารจดัการการศึกษา

ให้บรรลุเป้าหมายตามที�กาํหนดไวใ้นแผนปฏิบติัการ ผูบ้ริหารส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพบุคลากร

ให้พร้อมรับการกระจายอาํนาจ  นกัเรียน ผูป้กครองและชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจดัการศึกษา 

และผูบ้ริหารให้คาํแนะนาํ คาํปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจดัการศึกษาเต็มศกัยภาพและเต็ม

เวลา  โดยในปี ���� โรงเรียนฯดาํเนินการต่างๆดงันี�  
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สํานักผู้อาํนวยการ 

ไดใ้ห้แต่ละหน่วยงาน/ฝ่ายจดัทาํแผนปฏิบติัการประจาํปี ที�สอดคล้องกบัยุทธศาสตร์เพื�อ

พฒันาโรงเรียน มีการแต่งตั�งคณะกรรมการที�ปรึกษาผูอ้าํนวยการ คณะกรรมการบริหารงานฝ่ายฯ 

คณะกรรมการบริหารงาน/โครงการตามแผนปฏิบติัการประจาํปี  มีการกาํกบัติดตามและประเมินผล

การปฏิบติังานตามแผนงาน/โครงการ  โดยปี ���� มีการดาํเนินงานตาม แผนงาน/โครงการและ

กิจกรรมทั� งในและนอกสถานศึกษาที�สอดคล้องกับมาตรฐานฯ อาทิ โครงการศึกษาดูงาน

ต่างประเทศ โครงการส่งบุคลากรไปศึกษาต่างประเทศ โครงการจดัสอบภาษาองักฤษดว้ยขอ้สอบ

มาตรฐานมหาวิทยาลยัเคมบริดจ ์ป.� ป.� ม.�  งานประกนัคุณภาพภายใน  งานจดัทาํแผนปฏิบติัการ

ประจาํปีการศึกษา ����  โครงการวจิยัเชิงสาํรวจความพึงพอใจในการบริหารจดัการศึกษา  โครงการ

สร้างความร่วมมือกบัต่างประเทศ( MoU)  โครงการพฒันาหลกัสูตรสู่มาตรฐานสากล  โครงการ

ส่งเสริมและพฒันาผลสัมฤทธิ�  โครงการส่งเสริมศกัยภาพดา้นคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์โครงการ

พฒันาศูนยพ์ฒันาอจัฉริยภาพทางคณิตศาสตร์-วทิยาศาสตร์ (ประถม) โครงการพฒันานกัเรียนพิเศษ

วิทยาศาสตร์ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน.โครงการห้องสมุดมีชีวิต โครงการเสริมทกัษะทาง

ภาษาต่างประเทศภายในและภายนอกประเทศ  โครงการส่งเสริมศกัยภาพครูผูส้อน โครงการสาย

สัมพนัธ์บา้นโรงเรียน สู่ชุมชน   กิจกรรมส่งเสริมวทิยฐานะบุคลากรคุณภาพ งานทุนการศึกษาต่อใน

ประเทศสาํหรับบุคลากร กิจกรรมส่งเสริมบุคลากรรับรางวลัภายนอก  กิจกรรมส่งเสริมบุคลากรตาม

มาตรฐานวิชาชีพ  งานประกวดสื�อนวตักรรมการสอนและส่งเสริมศกัยภาพครูผูส้อน งานพฒันา

บุคลากรของโรงเรียน 

                โดยในการบริหารจดัการต่างๆใช้หลักแบบมีส่วนร่วม  จากคณะกรรมการบริหารฝ่าย 

เพื�อให้ทุกฝ่าย / หน่วยงาน / กลุ่มสาระฯ มีส่วนร่วมในการนาํเสนแผนงาน / โครงการและกิจกรรม 

พร้อมทั�งงบประมาณและรายละเอียดของการดาํเนินงาน โดยอยูบ่นพื�นฐานความสอดคลอ้งกบัแผน

ยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  ระยะ � ปี (พ.ศ. ���� – ����)  อตัลกัษณ์

การศึกษามูลนิธิ ฯ  เป้าหมายตามแผนพฒันาโรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี ระยะที� �  พ.ศ. ���� – ����    

มาตรฐานและตวับ่งชี� ตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม (พ.ศ.����-����)   มาตรฐาน

คุณภาพการศึกษาขั�นพื�นฐาน  และผลการประเมินการดําเนินงานโครงการต่าง ๆ ตั� งแต่เดือน

พฤษภาคม ���� และสิ�นสุดในเดือนมีนาคม ����   โดยมีระบบควบคุมและตรวจสอบการใช้จ่าย

งบประมาณอยา่งชดัเจน โปร่งใส เพื�อใหก้ารดาํเนินงานมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

สรุปภาพรวมการพฒันา บรรลุ ตามเป้าหมายและบรรลุวตัถุประสงคที์�กาํหนดไว ้โดยในปี

การศึกษา ���� โดยจดัทาํเครื�องมือที�ใชส้ําหรับการประเมินมาตรฐานนี�  คือ แบบสอบถามความพึง

พอใจการบริหารจดัการศึกษา จากผูมี้ส่วนเกี�ยวขอ้ง ไดแ้ก่ผูป้กครอง  นกัเรียนและชุมชน ผลการจาก

การดาํเนินงานตลอดปีการศึกษา ผูเ้กี�ยวขอ้งมีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ ��.��  
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ฝ่ายวชิาการ 

ผู ้อ ํานวยการได้ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม   เปิดโอกาสให้ครูเข้าพบเพื�อขอ

คําปรึกษางานด้านวิชาการ รวมถึงได้เข้าร่วมประชุมทั� งคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ   

คณะกรรมการบริหารงานหลักสูตร   โดยผู ้อ ํานวยการจะรับฟังข้อมูลในด้านต่าง ๆ  และให้

ขอ้เสนอแนะเพื�อแกไ้ขปัญหาและพฒันางาน    ทั�งนี� ผูอ้าํนวยการจะให้ขอ้คิด  หลกัการสําคญั และ

แนวทางการทาํงานกบัผูรั้บผดิชอบงานในส่วนต่าง ๆ   พร้อมทั�งกาํกบัติดตามงานอยา่งใกลชิ้ด   โดย

ตลอดปีการศึกษา 2558  ท่านให้คาํปรึกษากบังานวิชาการ  งานหลกัสูตร   งานแนะแนว   งานกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ต่าง ๆ   ในเรื�องการพฒันาการจดักิจกรรมการเรียนการสอน   การจดักิจกรรมเสริม

หลักสูตร  การพัฒนาครู   การพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานต่าง ๆ   เป็นต้น    

นอกจากผูอ้าํนวยการเป็นผูใ้ห้คาํปรึกษาแล้วยงัให้การสนับสนุน ส่งเสริมให้การทาํงานสามารถ

บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยการสนับสนุนด้านแนวความคิด   งบประมาณ   วสัดุ

อุปกรณ์   อาคารสถานที�   บุคลากร   เป็นตน้   

ฝ่ายปกครอง 

 ฝ่ายปกครองไดจ้ดัให้มีการประชุมคณะกรรมการฝ่ายปกครองเป็นประจาํทุกสัปดาห์ เพื�อ

พิจารณาปัญหาต่าง ๆ ในการดูแลนกัเรียน เพื�อกาํหนดเป็นความเสี�ยงที�จะตอ้งนาํมาป้องกบั ปรับปรุง 

แก้ไข เพื�อให้เกิดความเสี� ยงต่อนักเรียนน้อยที�สุด โดยให้มีหน่วยงานด้านสวสัดิภาพและความ

ปลอดภยันกัเรียน และงานระดบัชั�นในการดูแลนกัเรียน พร้อมทั�งประสานความร่วมมือกบัฝ่ายต่าง ๆ 

เช่น ฝ่ายอาคารสถานที� งานรักษาความปลอดภยั เป็นตน้ 

ผลการพฒันา 

ฝ่ายปกครองมีการระบุและจดัอนัดบัความเสี�ยงภายใน/ภายนอก ทั�งเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ     

มีการกาํหนดกลยุทธ์และเป้าหมายในการบริหารความเสี�ยง    มีประเมินโอกาสในการเกิดเหตุการณ์

ความเสี�ยงและประเมินผลกระทบของความเสี�ยงที�จะเกิดขึ�น    มีการกาํหนดวิธีการ มาตรการ กลไกการ

ควบคุมไม่ให้เกิด และลดความเสี�ยงให้น้อยลง    มีการกาํกบั ติดตาม ประเมินผลการบริหารความเสี�ยง 

และรายงานต่อคณะกรรมการที�เกี�ยวขอ้ง  โดยมีสภาพความสําเร็จคิดเป็นร้อยละ  95.40  นอกจากนี� ผล

การดาํเนินงานโรงเรียนฯ ไดรั้บรางวลัต่างๆดงันี�  

�. โรงเรียนอสัสัมชัญธนบุรีได้รับป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภยั (Bangkok Food Safety City)  

ปี ����-����  รวม � ปี จดัโดย กรุงเทพมหานคร 

�. โรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรีไดรั้บป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภยั ( Food Safety )  ปี ���3-����  

รวม � ปี  จดัโดย กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์กระทรวงสาธารณสุข 

�. ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาดีเด่นด้านวฒันธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื�นบ้าน          

ในระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษา ประจาํปี ���� กรมส่งเสริมวฒันธรรม กระทรวงวฒันธรรม 
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�. ไดรั้บรางวลัโรงเรียนดีเด่น ประเภทสถาบนัการศึกษา ระดบัมธัยมศึกษา ดา้นผูส่้งเสริมการอนุรักษ์

พลังงาน และพลังงานทดแทน โครงการ“Thailand Energy Award ����”  กรมพัฒนาพลังงาน

ทดแทนและการอนุรักษพ์ลงังาน กระทรวงพลงังาน 

�. ไดรั้บรางวลัชนะเลิศ ถว้ยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว โครงการลดเมืองร้อนดว้ยมือ

เรา ปีที� �� โดยความร่วมมือระหวา่งบริษทัโตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั และมูลนิธิสถาบนั

สิ�งแวดลอ้มไทย 

�. ครูผูส้อนไดรั้บรางวลังานวิจยัของมูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย จาํนวน 2 คน ไดแ้ก่ 

มิสรัชดา  จนัทร์เพง็ปัด และม.เทิดพล  วงษรั์กษา 

ผลงานนักเรียน 

ด้านวชิาการ / ดนตรี /กฬีา / ศิลปะ 

1.ด.ช.กญัจน์พิสิษฐ์  สินไพศาลทรัพย ์  ไดรั้บรางวลัชนะเลิศจากการแข่งขนัหุ่นยนต์ รายการ World 

Robot Game ���� (WRG ����) 

2. ด.ช.ศิวกร แยกโคกสูง  ไดรั้บรางวลักองหลงัยอดเยี�ยม  การแข่งขนัฟุตบอล ชา้ง-เอฟเวอร์ตนัจูเนียร์ คพั ���� 

3.นายพิทกัษ์ชยั ลิ�มรักษา  ไดรั้บรางวลัดาวซัลโว การแข่งขนัฟุตบอลไชน่า เซี�ยงไฮ ้ยูธ ทวัร์นาเมนท ์

���� ณ เมืองเซี�ยงไฮ ้สาธารณรัฐประชาชนจีน 

4.นายโชคอนนัต ์สายมาอินทร์  และนายสีหนาท สุทธิศกัดิ�  ไดรั้บรางวลันกัเตะยอดเยี�ยม  รุ่นอายุ �� ปี/

�� ปี การแข่งขนัฟุตบอล “Thailand Prime minister Cup ���� 

5.นายสรวิทย ์พานทอง ได้รับรางวลันักเตะดีเด่น รุ่นอายุ �� ปี การแข่งขนัฟุตบอลประชาชนและ

เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 

6.ด.ช.ศิวณัฎฐ์ อุย้ตยะกุล   และด.ญ.สลกัทิพย ์อุ่นเมือง  ไดรั้บรางวลัชนะเลิศชายเดี�ยวอายุไม่เกิน �� ปี  

และชนะเลิศหญิงเดี�ยวอายุไม่ เกิน �� ปี การแข่งขันเทนนิสเยาวชน รายการ ��� พลัสจูเนียร์             

แชมเปี� ยนชิพส์ ���� 

7.นายสีไม ้บุญเยาวลกัษณ์  และ น.ส.ปวรัีตน์ ธนนิศฐ์ ไดรั้บรางวลัชนะเลิศ การแข่งขนัรายการเวทีคนเก่ง  

ตอบปัญหาทางดา้นการศึกษาชิงถว้ยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

รอบประจาํสัปดาห์  

8.ด.ช.อดิศร วชิรานันท์  ได้รับรางวลัชนะเลิศ การแข่งขัน Word up ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น          

การแข่งขนัรายการ แบรนด ์ครอสเวร์ิด เกมส์ คิงส์คพั ครั� งที� �� 

9.น.ส.จิรัศยา เกียรติไพศาล ไดรั้บรางวลัชนะเลิศ รายการเพชรยอดมงกุฎ ภาษาจีน ระดบัมธัยมศึกษา 

10.ด.ญ.ศุ ภิสรา ศรีวานิชภู มิ  และนายวิฑู รย์ เนียมนาค  ได้รับรางว ัลชนะเลิศ  ประเภทจะเข ้                

การประกวดบรรเลงดนตรีไทย รายการ “ ศรทอง” ชิงถ้วยและเข็มพระราชทานพระบาทสมเด็จ     

พระเจา้อยูห่วั 

สรุปภาพรวมของมาตรฐานที� 8  มีคุณภาพระดับ  �  ดีเยี�ยม 
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มาตรฐานที� 9   คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที�อย่าง

มีประสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผล 

ตัวบ่งชี� 
คิดเป็น

ร้อยละ 

คะแนน

ที�ได้ 

ระดับ

คุณภาพ 

9.1คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบติัหนา้ที�ตามที�ระเบียบกาํหนด (2) ���.�� �.�� � 

9.2  คณะกรรมการสถานศึกษากาํกับติดตาม ดูแล และขับเคลื�อนการ

ดาํเนินงานของสถานศึกษาใหบ้รรลุผลสาํเร็จตามเป้าหมาย (1) 

���.�� �.�� � 

9.3  ผูป้กครองและชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาสถานศึกษา (2) ��.�� �.�� � 

ผลรวมคะแนน ��.�� �.�� � 

 

ปัจจัยสนับสนุนผลการประเมินมาตรฐานที�  9 

วธีิการพฒันา 

             คณะกรรมการบริหารสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที�ตามที�

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการกาํหนด ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน พ.ศ. 

���� ระเบียบกระทรวงวา่ดว้ยการบริหารจดัการศึกษาและการปฏิบติัหนา้ที�ของสถานศึกษาที�เป็น

นิติบุคคลในสังกดัเขตพื�นที�การศึกษา พ.ศ. ���� มาตรา �� และระเบียบอื�นๆ ในการกาํกบัติดตามดู

และและขับเคลื�อนการดําเนินการของสถานศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ� งโรงเรียนมีการ

ดาํเนินการดงันี�  

1. มีองค์ป ระกอบ และการได้มาของคณ ะกรรม การบ ริหารสถานศึกษ าตามระเบียบ

กระทรวงศึกษาธิการวา่ดว้ยคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. ���� 

2. คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาใหค้วามเห็นชอบแผนปฏิบติัการประจาํปีของสถานศึกษา 

3. คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาให้ความเห็นชอบในการพฒันาหลกัสูตรของสถานศึกษา

ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั�นพื�นฐานและความต้องการของผูเ้รียน 

ชุมชนและทอ้งถิ�น 

4. คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาแต่งตั�งที�ปรึกษาและหรือคณะอนุกรรมการเพื�อดาํเนินงาน

ตามระเบียบ 

5. คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาให้ความเห็นชอบรายงานการดาํเนินงานประจาํปีของ

สถานศึกษาก่อนเสนอต่อสาธารณชน 

6. คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาให้ความเห็น ขอ้เสนอแนะ สนบัสนุนเกี�ยวกบัการระดม

ทรัพยากรเพื�อการศึกษารวมทั� งบํารุงรักษาและจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ

สถานศึกษา 
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7. คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาให้ขอ้เสนอแนะเกี�ยวกบัการจดัระบบและการดาํเนินการ

ตามระบบประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

8. คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาให้ความเห็น เสนอแนะ ให้คาํปรึกษาในการส่งเสริมความ

เขม้แขง็ในชุมชนและสร้างความสัมพนัธ์กบัหน่วยงานอื�นๆ ในชุมชนและทอ้งถิ�น 

9. คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาใหค้วามเห็น เสนอแนะ ใหค้าํปรึกษาในการจดัทาํนโยบาย

แผ น พัฒ น าก ารศึ ก ษ าข อ งส ถ าน ศึ ก ษ าให้ ส อ ด ค ล้อ งกับ น โย บ ายแ ล ะ แ ผ น ข อ ง

กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐานสํานักงานเขตพื�นที�

การศึกษารวมทั�งความตอ้งการของชุมชนและทอ้งถิ�น 

10. คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาให้ความเห็น เสนอแนะ ให้คาํปรึกษาในการออกระเบียบ 

ขอ้บงัคบั ประกาศแนวปฏิบติัในการดาํเนินงานด้านต่างๆ ของสถานศึกษาตามกฎระเบียบ

หรืองบประมาณของสถานศึกษา 

11. คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาให้ความเห็น ขอ้เสนอแนะเกี�ยวกบัการจดัตั�งและการใชจ่้าย

งบประมาณของสถานศึกษา 

12. คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาให้ความเห็น ขอ้เสนอแนะ ในการออกระเบียบและแนว

ปฏิบติัเกี�ยวกบัการบริหารการเงินและการจดัหารายไดจ้ากทรัพยสิ์นของสถานศึกษา 

ทั�งนี� คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ได้มีการกาํกับ ติดตาม ดูแลและขบัเคลื�อนการ

ดาํเนินงานของสถานศึกษาใหบ้รรลุผลเป้าหมายตามที�กาํหนดโดยมีการจดัประชุมภาคเรียนละ�ครั� ง 

โดยคณะกรรมการมีส่วนร่วมในการกาํหนดอตัลกัษณ์ นโยบายและแผนพฒันาการจดัการศึกษา มี

การกาํกบัติดตาม การดาํเนินงานให้เป็นไปตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา และมี

ส่วนร่วมในการเสนอแนวทางการบริหารจดัการด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงาน

บุคคล ด้านการบริหารทั�วไป ของสถานศึกษา รวมถึงให้ขอ้เสนอแนะเกี�ยวกบัการจดับรรยากาศ 

สภาพแวดลอ้ม กระบวนการเรียนรู้ แหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถิ�น รวมถึงมีส่วนในการ

เสริมสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งสถานศึกษากบัชุมชน ตลอดจนประสานงานกบัองคก์รทั�งภาครัฐ

และเอกชนมีส่วนในการพฒันาชุมชนและทอ้งถิ�นโดยสถานศึกษามีการสํารวจความพึงพอใจของ

คณะกรรมการสถานศึกษาซึ�งปรากฏอยูใ่นสารสนเทศของโรงเรียน 

ผูป้กครองและชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาในด้านต่างๆ เช่น 

โครงการสายสัมพันธ์บ้านโรงเรียนสู่ชุมชน ทุกระดับชั� น งานสัมพันธ์ชุมชน งานประชุม

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน งานประชุมสมาคมผูป้กครองและครูฯ โดยมีผูช่้วยผูอ้าํนวยการ 

หวัหนา้แผนก หวัหนา้งานที�เกี�ยวขอ้งหรือผูที้�โรงเรียนมอบหมายเป็นผูรั้บผิดชอบในการดาํเนินการ

พฒันาผูเ้รียน ตั�งแต่ระดบัชั�นประถมศึกษาปีที� � ถึงระดบัชั�นมธัยมศึกษาปีที� � ทุกคนได้รับการ

พฒันาตามศกัยภาพ ผูป้กครอง ชุมชน    มีการร่วมกิจกรรมทั�งภายในและภายนอกโรงเรียน มี

ผูบ้ริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นผูใ้ห้การสนบัสนุน โดยมีกระบวนการแลกเปลี�ยน
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เรียนรู้ซึ� งกนัและกนั นบัตั�งแต่การแสดงความคิดเห็น การวางแผน การดาํเนินการ การแกไขปัญหา 

ตลอดจนการควบคุมกาํกบัติดตามและประเมินผล โดยเริ�มดาํเนินงานตั�งแต่เดือนพฤษภาคม ���� 

และสิ�นสุดทุกโครงการ / กิจกรรม ในเดือนมีนาคม ���� 

โรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรีไดด้าํเนินการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการพฒันาการศึกษา 

โดยให้ความสําคญักบัผูป้กครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพฒันาสถานศึกษา โดยการ

จดัตั� งคณะกรรมการสัมพันธ์ชุมชน  เพื�อดําเนินงานในการพฒันาสถานศึกษาร่วมกัน และจัด

กิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกนั อาทิ 

 ฝ่ายกิจกรรม จดัการประชุมสัมพนัธ์ชุมชน   จดักิจกรรมส่งเสริมวนัเด็กเพื�อชุมชน และ

โครงการมอบทุนลวสุต เพื�อนกัเรียนโรงเรียนเครือข่ายในชุมชน จดักิจกรรมแอโรบิค เพื�อชุมชนทุก

วนัองัคาร และพฤหสับดี เวลา ��.�� -��.�� น.ตลอดเดือนมกราคม ถึงเดือนกุมภาพนัธ์ ปี พ.ศ.���� 

รวมมีผูร่้วมกิจกรรมจาํนวน ��� คน เป็นผูป้กครอง ��� คน ประชาชนทั�วไป ��� คน และส่วนที�

เหลือเป็นนกัเรียนและบุคลากรในโรงเรียน  โดยผลการประเมินภาพรวมการดาํเนินงานโครงการ 

ประสบผลสาํเร็จคิดเป็นค่าเฉลี�ยร้อยละ ��.��  เปอร์เซ็นต ์   

 งานอนามัย   ฝ่ายบริหารทั�วไป ร่วมกบัโรงพยาบาลวชิยัเวช อินเตอร์เนชั�นแนล หนองแขม  

จดับริการตรวจสุขภาพฟรีให้กับชุมชนวงเวียนทะเลสาบ และชุมชนวงเวียนอู่ทองมีผูเ้ข้าร่วม

กิจกรรม ��� คน   
 

ผลการพฒันา 

    คณะกรรมการสถานศึกษา   ปฏิบติัหนา้ที�ตามบทบาทที�กาํหนดในกระทรวง  

สรุปภาพรวมของมาตรฐานที� 9   มีคุณภาพระดับ �  ดีเยี�ยม 
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มาตรฐานที� 10   สถานศึกษามีการจัดหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกจิกรรมพฒันาคุณภาพ 

ผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

ตัวบ่งชี� 
คิดเป็น
ร้อยละ 

คะแนน
ที�ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ตวับ่งชี� ที� ��.� หลกัสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัทอ้งถิ�น (�) ��.�� �.�� � 

ตวับ่งชี� ที� ��.� จดัรายวิชาเพิ�มเติมที�หลากหลายให้ผูเ้รียนเลือกเรียนตาม
ความถนดั ความสามารถและความสนใจ (�) 

��.�� �.�� � 

ตวับ่งชี� ที� ��.� จดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนที�ส่งเสริมและตอบสนองความ
ตอ้งการ ความสามารถและความถนดัและความสนใจของผูเ้รียน (1) 

90.50 �.�� � 

ตวับ่งชี� ที� ��.� สนบัสนุนให้ครูจดักระบวนการเรียนรู้ที�ใหผู้เ้รียนไดล้งมือ
ปฏิบติัจริง จนสรุปความรู้ไดด้ว้ยตนเอง (1) 

��.�� �.�� � 

ตัวบ่งชี� ที�  ��.� นิ เทศภายใน กํากับ ติดตามตรวจสอบและนําผลไป
ปรับปรุงการเรียนการสอนอยา่งสมํ�าเสมอ (�) 

95.00 �.�� � 

ตวับ่งชี� ที� ��.�  จดัระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนที�มีประสิทธิภาพและ
ครอบคลุมถึงผูเ้รียนทุกคน (�) 

��.�� �.�� � 

ผลรวมคะแนน ��.�� �.�� � 

 

ปัจจัยสนับสนุนผลการประเมินมาตรฐานที� 10 

วธีิการพฒันา 

 โรงเรียนได้กาํหนดยุทธศาสตร์เพื�อพฒันาไวใ้นแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน

อสัสัมชญัธนบุรี  ระยะที� � พ.ศ. ���� – ����  เพื�อพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษามุ่งสู่มาตรฐานสากล 

จดักระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียนอยา่งรอบดา้น โรงเรียนเป็นองคก์รแห่งการ

เรียนรู้ โดยมีเป้าหมายเพื�อใหส้ถานศึกษามีการจดัหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพฒันา

คุณภาพผูเ้รียนอย่างรอบด้าน โดยมีวตัถุประสงค์เพื�อจดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและ

สอดคล้องกับท้องถิ�นจัดรายวิชาเพิ�มเติมที�หลากหลายให้ผู ้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด 

ความสามารถและความสนใจ จดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนที�ส่งเสริมและตอบสนองความตอ้งการ 

ความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผูเ้รียน สนับสนุนให้ครูจดักระบวนการเรียนรู้ที�ให้

ผูเ้รียนได้ลงมือปฏิบติัจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จดัระบบการนิเทศภายใน กาํกบั ติดตาม

ตรวจสอบและนาํผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอยา่งสมํ�าเสมอ และการจดัระบบดูแลช่วยเหลือ

ผูเ้รียนที� มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู ้เรียนทุกคน โดยในปีการศึกษา ���� โรงเรียนฯ

ดาํเนินการต่างๆดงันี�  
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 งานหลกัสูตรและนิเทศการสอน ดาํเนินการดงันี�  

�.พฒันาหลกัสูตรสถานศึกษามุ่งสู่มาตรฐานสากล ประกอบดว้ยผูมี้ส่วนเกี�ยวขอ้งทุกฝ่าย

และหลักสูตร ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ซึ� งมีการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษาที�สอดคล้องคลอบคลุมหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั�นพื�นฐาน พ.ศ. ����    แสดง

จุดเน้นของสถานศึกษามาออกแบบโครงสร้างหลกัสูตร       แล้วกาํหนดเป็นองค์ประกอบได้แก่ 

เวลาเรียน รายวิชาพื�นฐาน  รายวิชาเพิ�มเติม และให้เหมาะสมกบัระดบัชั�น พร้อมทั�งหลกัสูตรมีการ

จดัลาํดบัเนื�อหาสาระ ความยากง่าย ซับซ้อน มีการบูรณาการสอดแทรก จุดเนน้ สภาพปัญหา และ

ความตอ้งการของทอ้งถิ�นในรายวชิาต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

�. จดัรายวิชาเพิ�มเติมที�หลากหลายพอเพียงให้ผูเ้รียนได้เลือกตามความถนัด และความ

สนใจ ตามโครงสร้างหลกัสูตรที�กาํหนด สัดส่วนเวลาเรียนในหลกัสูตรสถานศึกษา อีกทั�งรายวิชา

เพิ�มเติมมีเนื�อหา/สาระการเรียนรู้เหมาะสมตามโครงสร้างที�จดัให้ผูเ้รียนไดเ้รียน   ผูเ้รียนสามารถ

เลือกเรียนรายวิชาเพิ�มเติมไดต้ามความตอ้งการ จดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนที�ส่งเสริมและตอบสนอง

ความตอ้งการ ความสามารถ ความถนดัและความสนใจของผูเ้รียน สนบัสนุนให้ครูจดักระบวนการ

เรียนรู้ที�ใหผู้เ้รียนไดล้งมือปฏิบติัจริง จนสรุปความรู้ไดด้ว้ยตนเอง 

�. อบรมและพฒันาครูเพื�อทบทวนความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัหลกัสูตรอิงมาตรฐานและ

การจดัการเรียนรู้ที�เน้นผูเ้รียนเป็นสําคญัอยา่งน้อยภาคเรียนละ � ครั� งมีการจดักิจกรรมการเรียนรู้ที�

ระบุในแผนการสอน / หน่วยการเรียนรู้ของทุกกลุ่มสาระฯสะท้อนว่าผูเ้รียนสามารถบรรลุตาม

มาตรฐานและตัวชี� วดัได้ ผู ้เรียนได้มีโอกาสลงมือปฏิบัติในสถานการณ์จริงหรือใกล้เคียง

สถานการณ์จริงอยา่งนอ้ย � ครั� ง ในทุกกลุ่มสาระฯ 

�. จดัทาํปฏิทินงานนิเทศร่วมกบัหวัหนา้กลุ่มสาระฯ เพื�อนิเทศพฒันาครูผูส้อนครูกลุ่มสาระ

ฯ ภาคเรียนละ � ครั� ง มีการนิเทศจากครูเครือข่ายนิเทศภายในโรงเรียนไปนิเทศช่วยเหลือครูในกลุ่ม

สาระฯ เป็นรายกรณี และการนิเทศติดตามจากฝ่ายวชิาการภาคเรียนละ � ครั� ง 

ฝ่ายกิจกรรม    โรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรีไดด้าํเนินการจดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษาโดยให้

ความสําคญัต่อการตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียนเป็นสาํคญั โดยจดัให้มีรายวิชาเพิ�มเติมดนตรี 

ในระดบัชั�น ม.� – ม.�  เปิดสอนหลกัสูตรดนตรีเขม้ขน้ร่วมกบัมหาวิทยาลยัศิลปากร ในแผนการ

เรียนสหศิลป์ดนตรี  และได้จดัการเรียนการสอนเพื�อส่งเสริมด้านสุนทรียภาพ ดนตรี กีฬา ใน

ระดบัชั�น ป.� – ม.�โดยผูเ้รียนสามารถเลือกเรียนดนตรี กีฬา ไดต้ามความตอ้งการ  ความสามารถ  

ความถนดั และความสนใจของโรงเรียน โดยการจดัการเรียนการสอนของฝ่ายวิชาการร่วมกบัศูนย์

ดนตรีและศูนยกี์ฬา ฯ ของโรงเรียน โรงเรียนไดป้รับปรุงรูปแบบการสอนให้มีความน่าสนใจ  ใช้

อุปกรณ์ และสื�อการสอนที�ไดม้าตรฐานสากล  อีกทั�งพฒันาบุคลากรภายใน และเสริมดว้ยบุคลากร

ผูเ้ชี�ยวชาญภายนอกเพื�อพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียน  ตลอดการดาํเนินงานการจดัการเรียนการสอนได้

มีการนิเทศภาย ใน กํากับติดตามและตรวจสอบอย่างโดยคณะกรรมการนิเทศ อย่างเป็นระบบ 
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สมํ�าเสมอตลอดปีการศึกษา ����  การดาํเนินงานต่าง ๆ ไดมี้การพฒันางานตามหลกัการจดัการเชิง

คุณภาพประกอบด้วย วางแผนงานงาน  การดําเนินงานตามแผนงาน  การตรวจสอบ และการ

ประเมินการดาํเนินงานในแต่ละส่วนแลว้มานาํมาพฒันาปรับปรุงอยา่งต่อเนื�อง  

 ฝ่ายอาคารสถานที�         ดาํเนินการปรับปรุงพฒันาศูนยก์ารเรียนรู้พลงังาน สิ�งแวดลอ้มและ

เศรษฐกิจพอเพียง  จาํนวน �� ศูนย ์ เพื�อรองรับการจดัการเรียนรู้ให้นกัเรียนเป็นผูที้�มีทกัษะในการ

แสวงหาความรู้  ความสามารถ  ในการพฒันาตนเองตามศกัยภาพ  โดยมีครู บุคลากรให้คาํแนะนาํ

จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  ที�โรงเรียนไดจ้ดัทาํและดาํเนินการตามแผนงานโครงการและกิจกรรม การ

ดาํเนินงานภายใตน้โยบายดา้นการอนุรักษพ์ลงังานและสิ�งแวดลอ้ม  เพื�อให้สอดคลอ้งกบัหลกัสูตร

การเรียนการสอนให้นักเรียนพัฒนาครบทุกมิติทั� งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจและ

สติปัญญา อีกทั�งยงัเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ 

    ฝ่ายปกครอง ได้กําหนดแนวทางเพื�อช่วยเหลือนักเรียน  ด้วยการจัดทําแผนการดูแล

ช่วยเหลือ โดยผา่นการดาํเนินงานตามแผนงาน กิจกรรม/โครงการต่างๆ ของหน่วยงานต่าง ๆ เช่น  

กาํหนดนโยบายการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยการแต่งตั�งคณะกรรมการดาํเนินงานระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน การมอบหมายให้ครูประจาํชั�นและครูคู่ชั�นเป็นผูรั้บผิดชอบดูแลนักเรียนเป็น

รายบุคคล   การประสาน การส่งต่อการแกไ้ข และการพฒันานกัเรียนให้แก่ผูที้�เกี�ยวขอ้งทั�งภายใน 

และภายนอกสถานศึกษา    การสํารวจขอ้มูลผูเ้รียนเป็นรายบุคคลดว้ยวิธีการที�หลากหลาย ไดแ้ก่ 

การคดักรองนกัเรียน การบนัทึก ป.พ. �  ซึ� งเป็นระเบียนสะสม มีขอ้มูลเกี�ยวกบันกัเรียนทุกดา้น เป็น

ประโยชน์กบัการแนะแนว ส่งต่อให้ใชต้ลอด �� ปี มีขอ้มูลเกี�ยวกบันกัเรียนเปลี�ยนแปลงให้บนัทึก

และลงวนัที�กาํกบัไวด้ว้ย   การเยี�ยมบา้นนักเรียน  เพื�อศึกษาชีวิตความเป็นอยู่และสภาพแวดลอ้ม

ทางบ้านของนักเรียน โดยการพบปะสนทนากับผูป้กครองนักเรียน เป็นการแลกเปลี�ยนความรู้ 

ความคิดเห็น เจตคติซึ� งกันและกัน ตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพนัธ์อันดี ระหว่างบ้านกับ

โรงเรียน ทาํให้ครูไดข้อ้มูลเกี�ยวกบันกัเรียนอยา่งชดัเจน เกิดประโยชน์ในการส่งเสริม ป้องกนั และ

แกไ้ขปัญหาของนกัเรียนไดอ้ยา่งถูกตอ้งยิ�งขึ�น    

ผลการพฒันา 

1. งานหลกัสูตรและนิเทศการสอน ไดมี้การไดมี้การติดตามการใช้หลกัสูตรทุกกลุ่มสาระฯ และ

ดาํเนินการเก็บขอ้มูลทุกภาคเรียนและสรุปผลสิ�นปีการศึกษา อีกทั�งมีการทบทวนหลักสูตร

สถานศึกษาทุกปีการศึกษา โดยมีการเก็บขอ้มูลโดยผ่านระบบE-Office ของโรงเรียนและทาํ

รายงานสรุปผลการติดตามการใช้หลักสูตรอย่างต่อเนื�อง รวมทั�งส่งเสริมและสนับสนุนให้

ครูผูส้อนคนทาํผลงานวจิยัชั�นเรียน และวจิยัอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการเรียนการสอน 

2. โรงเรียนมีหลักสูตรที�สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน เช่น หลักสูตร(ภาษาอังกฤษ 

ภาษาจีน ภาษาญี�ปุ่น) หลกัสูตรสสวท.  หลกัสูตรคอมพิวเตอร์   หลกัสูตรดนตรีและการแสดง  
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หลกัสูตรกีฬา เป็นตน้ ครูผูส้อนสามารถนาํหลกัสูตรไปใช้ประกอบการเรียนการสอนไดอ้ย่าง

หลากหลายและมีประสิทธิภาพ 

3. ผลงานที�แสดงถึงการให้ผูเ้รียนอธิบายวิธีคิดและการสรุปความคิดของตนเองทุกกลุ่มสาระฯมี

ผลงาน / โครงการ ที�ใช้ในการวิจยัเป็นส่วนหนึ� งในการเรียนรู้อย่างน้อย 3 กลุ่มสาระฯได้แก่ 

โครงการห้องเรียนพิเศษ สสวท. และจดัสัปดาห์วนัวิทยาศาสตร์โดยนกัเรียนจดัทาํโครงงานซึ� ง

เกิดจากการสะท้อนความคิดของนักเรียน  โครงการวิชาการ Partners in Learning   Thailand  

Forum 2016 กิจกรรม “ Thailand Innovative Teacher Leadership Awards 2016” ระดบัประเทศ 

ไดรั้บรางวลั Category   Award Winner Extended Learning Beyond the Classroom  รางวลั “ครู

ผูน้ําด้านนวตักรรมด้านการเรียนการสอน ระดับภูมิภาค  “โครงการ Thailand Innovative 

Teachers Leadership Awards 2016 รางวลัชนะเลิศระดบัประเทศถว้ยรางวลัพระราชทาน สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี Thailand Innovative Teachers Leadership Award 

2016” ครูผูน้าํดา้นนวตักรรมดา้นการเรียนการสอน 

4. โรงเรียนมีแผนการนิเทศที�มุ่งเสริมการพฒันาการจดัการเรียนการสอน มีการดาํเนินการนิเทศ 

กาํกบั ติดตามการใชห้ลกัสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ทีการประเมินสรุปผลและรายงานผลการนิเทศ

ทุกภาคเรียน และสรุปภาพรวมรายปี มีการใชผ้ลการนิเทศ ติดตามตรวจสอบและนาํมาปรับปรุง

การจดัการเรียนรู้ของครูทุกกลุ่มสาระฯ 

ฝ่ายกจิกรรม  

1. นกัเรียนชั�น ป.4 - ม.6 ทุกคนไดเ้ลือกเรียนดนตรีไดต้ามความสามารถ  ความถนดั และความสนใจ 

2. นกัเรียนชั�น ป.1, ป.4 –ม.3 ทุกคนไดเ้ลือกเรียนกีฬาไดต้ามความสามารถ  ความถนดั และความสนใจ 

3. นักเรียนสามารถสร้างผลงานจากการจดัหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพฒันา

คุณภาพผูเ้รียนอยา่งรอบดา้นส่งผลให้ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถดา้นสุนทรียภาพดนตรี กีฬา 

สามารถเล่นเครื�องดนตรีได ้1 ชนิดและเล่นกีฬาได ้1 ประเภท 

4. นักเรียนของโรงเรียนสามารถสร้างผลงานด้านดนตรีกีฬา จนสามารถสอบผ่านการว ัด

ประเมินผลมาตรฐานดนตรี อาทิ  นกัเรียนจาํนวน 24 คนสอบผา่นการประเมินความสามารถจาก

สถาบนั Trinity London  นกัเรียนจาํนวน 130 คนสอบผา่นการประเมินความสามารถทางดนตรี 

ACT MUSIC EXAM จาํนวน 31 คน  ( การประเมินร่วมระหว่างศูนย์ดนตรีอสัสัมชัญธนบุรี 

ร่วมกบัคณะดุริยางคศ์าสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร )   

5. นกัเรียนจาํนวน 44 คนสอบผา่นการประเมิน  ACT SPORTS EXAM 

6. นกัเรียนไดรั้บรางวลัจากการประกวดและแข่งขนัความสามารถทางดนตรีและกีฬา อาทิ  

     ชนะเลิศ รายการ Smart teen:love “say+play” วยัรุ่นฉลาดรัก รู้จกัป้องกนัปี 3 

      ชนะเลิศ รายการ PTT Junior Championship 2016 

       ชนะเลิศ รายการ เฮด ดาวรุ่งมุ่งทีมชาติ ครั� งที� 16/58 
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       รางวลั 2 เหรียญทอง รายการ National Climbing Championship 2016 ณ ประเทศสิงคโปร์   

        รวมจาํนวนนกัเรียนที�ไดรั้บรางวลัประมาณ 30 คน  

ฝ่ายอาคารสถานที� ดาํเนินการพฒันาโรงเรียนให้มีสภาพแวดลอ้มที�ร่มรื�น    มีบรรยากาศที�เอื�อต่อ

การเรียนรู้  มีอาคารสถานที�  หอ้งเรียน  ห้องปฏิบติัการ  อาคารมีความมั�นคง แขง็แรง  สะอาดและมี

ความปลอดภยั  พร้อมสิ�งอาํนวยความสะดวก  มีแหล่งเรียนรู้เพียงพอเหมาะสมพร้อมใช้งาน และ

ไดรั้บรางวลั ประกอบดว้ย   

1. Thailand Energy Awards 2015 ดา้นผูส่้งเสริมการอนุรักษพ์ลงังานและพลงังานทดแทน ประเภท

สถาบนัศึกษาระดบัมธัยมศึกษา ประจาํปี 2558   

2. ตราสัญลกัษณ์ กฟน. อาคารประหยดัพลงังาน MEA Energy Saving Building 2016 เพื�อส่งเสริม

และเชิดชูเกียรติอาคารอนุรักษ์พลงังานที�ผ่านเกณฑ์ดชันีการใช้พลงังานของการไฟฟ้านครหลวง 

โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานในอาคาร ปีที� 4 

ฝ่ายปกครอง จากการดาํเนินงานดงักล่าวขา้งตน้โดยผา่นทางระดบัชั�นพบวา่ บรรลุเป้าหมาย คิดเป็น

ค่าเฉลี�ยร้อยละ 95.49   (กิจกรรมเยี�ยมบา้น คิดเป็นร้อยละ  91.11   การคดักรองของครูประจาํชั�นครู

คู่ชั�น  คิดเป็นร้อยละ  99.87 ) 

 

 

สรุปภาพรวมของมาตรฐานที�  ��  มีคุณภาพ �  ดีเยี�ยม 
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มาตรฐานที� 11   สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริหารที�ส่งเสริมให้ผู้เรียนพฒันาเต็ม

ศักยภาพ 

ตัวบ่งชี� 
คิดเป็น
ร้อยละ 

คะแนน
ที�ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

11.1  ห้องเรียน ห้องปฏิบติัการ อาคารเรียน มั�นคง สะอาด และปลอดภยั มี

สิ� งอํ าน วยค วาม ส ะ ด วก  พ อ เพี ย ง  อ ยู่ ใน ส ภ าพ ใช้ ก ารได้ ดี

สภาพแวดลอ้ม  ร่มรื�น และมีแหล่งเรียนรู้สาํหรับผูเ้รียน  (� คะแนน) 

��.�� �.�� � 

11.2  จดัโครงการ/กิจกรรมที�ส่งเสริมสุขภาพอนามยัและความปลอดภยั

ของผูเ้รียน (3) 

98.54 �.�� � 

11.3  จดัห้องสมุดที�ให้บริการสื� อและเทคโนโลยีสารสนเทศที� เอื�อให้

ผูเ้รียนเรียนรู้ดว้ยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (3) 

��.�� �.�� � 

ผลรวมคะแนน ��.�� �.�� � 

 

ปัจจัยสนับสนุนผลการประเมินมาตรฐานที�  11 

วธีิการพฒันา 

              โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีดําเนินงานตามแผนพัฒนาฯ ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ 

เป้าหมายและยทุธศาสตร์    และนโยบายในการบริหารจดัการศึกษาของโรงเรียน เพื�อใหเ้ป็นองคก์ร

แห่งการเรียนรู้สู่การพฒันาที�ย ั�งยืน    มีอาคารเรียน    อาคารประกอบ  ที�สวยงาม    มีความมั�งคง

แข็งแรงและปลอดภัย    มีห้องเรียน    ห้องปฏิบัติการเพียงพอต่อการใช้งาน    อีกทั� งมีบริเวณ

สภาพแวดลอ้มสะอาด  ร่มรื�น   และมีแหล่งเรียนรู้ที�ให้นกัเรียนไดพ้ฒันาอยา่งเต็มศกัยภาพ   โดยมี

การดาํเนินงานดังนี�     ดาํเนินการปรับปรุงและทาสีอาคารเรียน  อาคารประกอบ        ซ่อมแซม

บนัไดทางขึ�นอาคารรัตนบรรณาคาร        ปูพื�นสนามหญา้เทียมหนา้สนามรัตนบรรณาคาร  เปลี�ยน

มือจบัประตูห้องเรียนอาคารอสัสัมชญั   ลอกบ่อปลาขา้งบา้นพกัภราดา    ดาํเนินการก่อสร้างอาคาร

เรียนโยธวาทิต  Alexis  รองรับการจดัการเรียนการสอนที�มีนักเรียนเพิ�มมากขึ�น     ก่อสร้าง ACT 

Sport Arena (ลานอเนกประสงค์พร้อมโครงหลังคา )   รองรับการจัดการด้านกิจกรรมภายใน

โรงเรียน     จดัทาํผนงัไมร้ะแนงพร้อมประตูหนา้หอ้งประชุมปรีชาวฒิุ     ปรับปรุงห้องเก็บอุปกรณ์

บ้านพกันักกีฬาชั�น  3   ดาํเนินการปรับปรุงและเพิ�ม  Boot มอร์ดูเรเตอร์  TV   ติดตั�งตู ้ทาํนํ� าดื�ม

อาคารเซนตโ์ยเซฟ    เปลี�ยนหลอดไฟฟ้า  LED  อาคารราฟาแอล   วางท่อระบบรดนํ� าตน้ไมจ้ากนํ� า

คลอง    ติดตั�งกลอ้งวงจรปิดอาคารราฟาแอล   อาคารอสัสัมชญั  อาคารเซนตโ์ยเซฟ  และอาคาร 

มาร์ติน  จาํนวน  32  ตวั   จดัซื�อไมล์ลอยประจาํห้องประชุม  4  ตวั      ติดตั�งลาํโพงประชาสัมพนัธ์

เสียงตามสาย  จดัซื�อเครื�องฉายโปรเจคเตอร์ประจาํห้องประชุม  ดาํเนินการหุ้มฉนวนท่อนํ� าเย็น

อาคารหอประชุมหลุยส์ฯ  เปลี�ยนฟิวเตอร์กรองอากาศอาคารอิลเดอฟองโซ และอาคาร 
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เซนตค์าเบรียล   จดัซื�อพดัลมตั�งพื�น  จาํนวน 10 ตวั  ดาํเนินการติดตั�งเครื�องผลิตพลงังานแสงอาทิตย ์

(โซล่าเซลล์)  จดัทาํช่องแชมเบอร์และห้องเซอร์วิสแอร์   อีกทั�งมีบริการตรวจเช็คความเรียบร้อย

ภายใน-ภายนอก อาคาร  ประกอบดว้ย การดูแลตรวจเช็คกาํจดัปลวก  แมลง   การทาํความสะอาด

อาคารเรียน อาคารประกอบ    การดูแลบาํรุงรักษาสวนและตน้ไม ้   การให้บริการดูแลรักษาความ

ปลอดภยัเพื�อดูแลการจราจรและรักษาความปลอดภยัภายใน โรงเรียน  24  ชั�วโมง  มีการตรวจเช็ค

ดูแลระบบลิฟต ์  การดูแลบาํรุงรักษาเครื�องปรับ อากาศในระบบ CHILLER  และ SPLIT TYPE   

 โรงเรียนฯ มีห้องสมุดที�ให้บริการสื�อและเทคโนโลยีสารสนเทศที�เอื�อให้ผูเ้รียนเรียนรู้ดว้ย

ตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  ศูนย์วิทยบริการ(ห้องสมุด) มีระบบการบริหารจดัการ

ทรัพยากรสารสนเทศที�ทนัสมยั นกัเรียนสามารถสืบคน้ขอ้มูลหนงัสือ และขยายเวลาการยืมหนงัสือ

ผ่านหน้าเว็บไซต์ของโรงเรียนได้  ศูนย์วิทยบริการการมีทรัพยากรสารสนเทศที�หลากหลาย

ครอบคลุมทุกสาขาวิชา  จาํนวน ��,��� ชื�อเรื�อง  รวมทั�งหมด ���,��� เล่ม ค่าเฉลี�ยนกัเรียน � คน 

ต่อหนงัสือ �� เล่ม  รวมทั�งหนงัสือพิมพ ์ วารสาร  นิตยสาร จาํนวน �� ชื�อเรื�อง 

ผลการพฒันา 

โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที�ร่มรื� น    มีบรรยากาศที�เอื�อต่อการเรียนรู้  มีอาคารสถานที�  

ห้องเรียน  ห้องปฏิบติัการ  อาคารมีความมั�นคง แข็งแรง  สะอาดและมีความปลอดภยั  พร้อมสิ�ง

อาํนวยความสะดวก  มีแหล่งเรียนรู้เพียงพอเหมาะสมพร้อมใชง้าน รางวลัที�ไดรั้บประกอบดว้ย   

1.Thailand Energy Awards ���� ดา้นผูส่้งเสริมการอนุรักษพ์ลงังานและพลงังานทดแทน ประเภท

สถาบนัศึกษา  ระดบัมธัยมศึกษา ประจาํปี ����   

�.ตราสัญลกัษณ์ กฟน. อาคารประหยดัพลงังาน MEA Energy Saving Building ���� เพื�อส่งเสริม

และเชิดชูเกียรติอาคารอนุรักษ์พลงังานที�ผ่านเกณฑ์ดชันีการใช้พลงังานของการไฟฟ้านครหลวง 

โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานในอาคาร ปีที� 4 

3. ชนะเลิศ  ถว้ยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั โครงการลดเมืองร้อนดว้ยมือเรา ปีที� 11 

โดยความร่วมมือระหวา่งบริษทัโตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั และมูลนิธิสถาบนัสิ�งแวดลอ้มไทย 

 

สรุปภาพรวมของมาตรฐานที� 11  มีคุณภาพระดับ  �  ดีเยี�ยม 
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มาตรฐานที� 12   สถานศึกษามีการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที�กาํหนดใน

กฎกระทรวง  

        ตัวบ่งชี� 
คิดเป็น
ร้อยละ 

คะแนน
ที�ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

12.1 กาํหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (1) 100.00 1.00 5 

12.2  จดัทาํและดาํเนินการตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา
ที�มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (1) 

95.00 0.95 5 

12.3  จดัระบบขอ้มูลสารสนเทศ และใช้สารสนเทศในการบริหารจดัการ
เพื�อพฒันาคุณภาพสถานศึกษา (1) 

95.00 0.95 5 

12.4  ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา (0.5) 

95.00 0.48 5 

12.5  นําผลการประเมินคุณภาพทั� งภายในและภายนอกไปใช้วางแผน
พฒันาคุณภาพการศึกษา (0.5) 

92.53 0.46 5 

12.6  จดัทาํรายงานประจาํปีที�เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน(1) 100.00 1.00 5 

ผลรวมคะแนน ��.�� �.�� � 

ปัจจัยสนับสนุนผลการประเมินมาตรฐานที� 12 

วธีิการพฒันา 

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีมีการจัดทําข้อกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

เกี�ยวกบัคุณลกัษณะที�พึงประสงคท์ั�ง  �  ขอ้ และเพิ�มเติมอีก  �  ขอ้   มีการกาํหนดมาตรฐานภายใน

ร่วมกบังานมาตรฐานมูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย เพื�อใชเ้ป็นมาตรฐานในการพฒันา

คุณภาพของโรงเรียน  โดยข้อมูลที�ได้เกิดจากการศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานและตัวบ่งชี� ตามที�

กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช ้   สอดคลอ้งกบัการศึกษาชาติ  มาตรฐานการศึกษาขั�นพื�นฐาน  ��  

มาตรฐาน  ��  ตวับ่งชี�   และเพิ�มเติมมาตรฐานดา้นอตัลกัษณ์การศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล  

(มาตรฐานที�   �  FSG)  มาตรฐานคุณภาพผู ้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา   มีนโยบายของ

ผูอ้าํนวยการ  และจุดเน้นของโรงเรียน   มีมาตรฐานและตวับ่งชี� สะทอ้นอตัลกัษณ์และมาตรการ

ส่งเสริมของสถานศึกษาที�เด่นชดั  โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา รวมถึงมี

การประกาศค่าเป้าหมายมาตรฐานและตวับ่งชี� ใหผู้เ้กี�ยวขอ้งไดรั้บทราบ 

โรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรีมีการดาํเนินการจดัทาํแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา ระยะที� � ปี

การศึกษา (พ.ศ.�555 – พ.ศ.����)  ในการจดัการศึกษาของสถานศึกษา และพิจารณาผลจากการ

ดาํเนินการดังนี�  มีการวิเคราะห์สภาพปัญหาความต้องการจาํเป็นของสถานศึกษา และกาํหนด 

วิสัยทัศน์ พนัธกิจและเป้าหมาย ระบุไวใ้นแผนพฒันาคุณภาพความสําเร็จเป็นรูปธรรม  มีการ

กาํหนด วิธีการดาํเนินงานตามแผนงานโครงการ/กิจกรรม จดักิจกรรมสอดคล้องกับมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา  และนาํผลไปใชเ้พื�อพฒันา มีการใชแ้หล่งเรียนรู้  และภูมิปัญญาทอ้งถิ�น
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จากทั� งภายในและภายนอกที�หลากหลายเพื�อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน   เช่น  สวน

กาญจนาภิเษก  สวนสุขภาพ  สวนสมุนไพร  สนามกีฬาอเนกประสงค์ ( ACT Sport Arena )  นก  

สนามฟุตบอล ( Assumption United )  เป็นต้น  สําหรับแหล่งการเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน  เช่น  

ทอ้งฟ้าจาํลอง  เมืองโบราณ  สวนสามพราน   อยุธยา เพชรบุรี  เป็นตน้ มีการกาํหนดบทบาทหนา้ที�

ในคําสั�งแต่งตั� งของคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน มีการกําหนดการใช้

งบประมาณและทรัพยากรอยา่งคุม้ค่า มีการจดัทาํแผนงานและแผนปฏิบติัการประจาํปีที�สอดคลอ้ง

กับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  นําเสนอแผนปฏิบัติการประจําปีต่อคณะ

กรรมการบริหารโรงเรียน   ให้ความเห็นชอบและอนุมติัลงนามเห็นชอบอย่างครบถ้วน  มีการ

กาํหนดปฏิทินการนาํแผนปฏิบติัการประจาํปี ไปสู่การปฏิบติั ตามกรอบระยะเวลาที�กาํหนดไว ้ มี

การกาํกบั ติดตาม ประเมินผล มีการสรุปวิเคราะห์ผลการดาํเนินการที�ชดัเจน  และรายงานสรุปผล

การดาํเนินงานตามแผนงาน เพื�อนาํไปวเิคราะห์และพฒันาในปีการศึกษาต่อไป 

โรงเรียนแต่งตั�งคณะกรรมการจดัทาํสารสนเทศ  โดยคระกรรมการมาจากบุคลากรแต่ละ

ฝ่าย มีการจดัประชุม วางระบบขอ้มูลใหเ้ป็นหมวดหมู่ ถูกตอ้ง ครอบคลุม ทนัสมยัและพร้อมใชง้าน

ที�ครอบคลุมภารกิจในด้านต่าง ๆ  ของโรงเรียน ในส่วนของการติดตามตรวจสอบและประเมิน

คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษานั�น โรงเรียนมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพ

การศึกษา  มีการกาํหนดช่วงในการติดตามตรวจสอบกาํหนดในปฏิทิน  มีการติดตามแผนงานที�เป็น

ระบบ  การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทั�งระดบับุคคลและระดบัสถานศึกษาอยา่งนอ้ยภาค

เรียนละ �  ครั� ง  การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอยา่งน้อยปีละ 

�  ครั� ง โดยในปีการศึกษา ����  มีคณะกรรมการจากฝ่ายการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่ง

ประเทศไทย และคณะกรรมการจากสาํนกังานส่งเสริมการศึกษาเอกชน ( สช.) ซึ� งเป็นหน่วยงานตน้

สังกดัเขา้มามีส่วนในกระบวนการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาอีกดว้ย  

โรงเรียนมีการนาํผลการประเมินคุณภาพทั�งภายในและภายนอกไปวิเคราะห์ สังเคราะห์  

เพื�อใชใ้นการปรับปรุงและพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเนื�อง  โดยการนาํผลการประเมินและขอ้ 

เสนอแนะจากการตรวจประเมินคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษามาวิเคราะห์ และนาํเสนอ

ต่อคณะกรรมการที�ปรึกษาผูอ้าํนวยการ เพื�อใช้วางแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาให้บรรลุตาม

เป้าหมายที�กาํหนดไว ้   

โรงเรียนมีการสรุปและจดัทาํรายงานประจาํปีที�เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของ

โรงเรียน มีการจดัทาํรายงานที�สะทอ้นคุณภาพผูเ้รียน เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  กาํหนดอตัลกัษณ์  

และมาตรการส่งเสริมอยา่งชดัเจน มีการมอบหมายผูรั้บผดิชอบตามเป้าหมายของตวับ่งชี�  ทาํหนา้ที�

ร่วมกบัคณะกรรมการประเมินภายใน เพื�อจดัทาํรายงานการประเมินตนเอง (SAR) เพื�อเสนอต่อ

คณะกรรมการสถานศึกษาใหค้วามเห็นชอบ รวมถึงโรงเรียนไดจ้ดัทาํรูปเล่มรายงานประเมินตนเอง
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ส่งต่อหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานอื�นๆ  ที�เกี�ยวข้องเพื�อเผยแพร่ต่อสาธารณชนในระบบ  

SWIS  ของโรงเรียนต่อไป 

ผลการพฒันา 

  สถานศึกษามีการดาํเนินงานระบบประกนัคุณภาพภายในอยา่งต่อเนื�องตามกฎกระทรวง ฯ 

ครบทั�ง �  ขอ้   และมีการจดัทาํรายงานการประเมินคุณภาพภายในเผยแพร่ต่อสาธารณชนเป็น

ประจาํทุกปีการศึกษา 

 

สรุปภาพรวมของมาตรฐานที� 12  มีคุณภาพระดับ  5   ดีเยี�ยม 
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ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

มาตรฐานที� 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน  ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้   

        ตัวบ่งชี� 
คิดเป็น
ร้อยละ 

คะแนน
ที�ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

13.1  มีการสร้างและพฒันาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใชป้ระโยชน์

จากแหล่งเรียนรู้ ทั�งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื�อพฒันาการเรียนรู้

ของผูเ้รียนและบุคลากรของสถานศึกษา รวมทั�ง  ผูที้�เกี�ยวขอ้ง (5) 

��.00 4.80 5 

13.2  มีการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่าง

สถานศึกษากบัครอบครัว ชุมชน และองคก์รที�เกี�ยวขอ้ง (5) 

97.00 4.85 5 

ผลรวมคะแนน          96.50 9.65 5 

ปัจจัยสนับสนุนผลการประเมินมาตรฐานที� 13 

วธีิการพฒันา 

โรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี ดาํเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนอสัสัมชญั

ธนบุรี ระยะที� � พ.ศ.���� – ���� และนโยบายในการบริหารจดัการศึกษาให้เป็นตามวิสัยทศัน์ 

พนัธกิจเป้าหมายและยุทธศาสตร์ เพื�อพฒันาโรงเรียนฯให้เป็นผูน้าํองคก์รแห่งการเรียนรู้  ให้มีการ

ดาํเนินการสร้าง ส่งเสริมและสนบัสนุนให้โรงเรียนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ พร้อมทั�งมีการพฒันา

แหล่งเรียนรู้และใชป้ระโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน เพื�อให้เกิดการพฒันาการเรียนรู้และ

ทกัษะของผูเ้รียนเต็มศกัยภาพ ตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้ที�ให้ความรู้กบัชุมชนภายนอกที�ตอ้งการ

ศึกษาหาความรู้เพิ�มเติม และเป็นโรงเรียนตน้แบบดา้นการจดัการอนุรักษ์พลงังานและสิ�งแวดลอ้ม 

โดยการส่งเสริมการใช้พลงังานทดแทน  มีการบริหารจดัการดูแลบาํรุงรักษา �� ศูนยก์ารเรียนรู้  

เพื�อใหน้กัเรียนไดศึ้กษาหาความรู้และพฒันาความรู้ ดาํเนินการปรับปรุงพฒันาศูนยก์ารเรียนรู้ใหอ้ยู่

ในภาพที�ดีพร้อมใชง้าน   มีการปรับปรุงภูมิทศัน์เพื�อให้โรงเรียนมีสภาพแวดลอ้มสวยงาม ร่มรื�น  มี

การพฒันาความรู้บุคลากรด้านการเป็นวิทยากรภายในศูนยก์ารเรียนรู้ เพื�อรองรับการศึกษาดูงาน

ของนักเรียน ครู บุคลากร ตลอดจนโรงเรียนเครือข่ายในชุมชนใกลเ้คียง  มีการส่งเสริมสนบัสนุน

ให้ผูเ้รียนไดเ้รียนทกัษะการเรียนรู้ การใฝ่รู้ใฝ่เรียนและส่งเสริมกระบวนคิด โดยโรงเรียนไดส้ร้าง

แหล่งการเรียนต่าง ๆ ทั�งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน เช่น ศูนยพ์ฒันากีฬาสเต็ค  ศูนยกี์ฬาและ

นนัทนาการ  ศูนยด์นตรี ศูนยภ์าษา ACT-Bell     ศูนยฟิ์ตเนส   ศูนยก์ารศึกษารัตนบรรณาคาร  ศูนย์

การเรียนรู้พลงังาน สิ�งแวดลอ้มและเศรษฐกิจพอเพียง  ศูนยพ์ฒันาอจัฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และ
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คณิตศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท.  เป็นตน้   นอกจากนี� โรงเรียนมีนโยบายส่งเสริมให้โรงเรียนเป็น

องคก์รแห่งการเรียนรู้ มีการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ระหวา่งบุคลากรภายในโรงเรียน  สร้างความสัมพนัธ์

ระหว่างโรงเรียนกับครอบครัว  ชุมชน  เช่น  โครงการการสัมพันธ์ บ้าน โรงเรียน สู่ชุมชน  

โครงการส่งเสริมศกัยภาพครูผูส้อน โครงการแสดงคอนเสิร์ตประจาํปี  งานราตรีสัมพนัธ์  การ

แข่งขนัแรลลี� การแข่งโบวลิ์�ง   โรงเรียนยงัได้มีการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้และสร้างความ

ร่วมมือ( MoU )กับสถาบนัการศึกษาทั� งในและต่างประเทศ โดยได้ลงนามความมือกับสถาบัน

ภายนอก เพื�อส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพนกัเรียน  ดงันี�    

�.  จดัตั� งศูนยพ์ฒันาอจัฉริยภาพทาง วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ร่วมกับ

สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(สสวท)   

�. โครงการส่ งเส ริม และพัฒ น าศัก ยภาพ นัก เรียน ที� มี ความ ส าม ารถด้าน ดน ตรี ร่วม กับ                     

คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร   

�.  โครงการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทนเกษตรชลปกระทาน อาหารและสิ� งแวดล้อม      

ร่วมกบัศูนยป์ฏิบติัการวิศวกรรมพลงังานและสิ�งแวดลอ้ม  กาํแพงแสน  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์   

�.  โครงการแลกเปลี�ยนครูและนกัเรียน  English  Program  ร่วมกบั University of  Oregon  U.S.A. 

�.  โครงการความร่วมมือทางวชิาการ  ร่วมกบั คณะวทิยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

�.  โครงการความร่วมมือทางวิชาการ  วิทยาลัยกว่างซี ฉายจิง เมืองหนานหนิง มณฑลกว่างซี 

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน   

   �. โครงการสร้างเสริมสุขภาพ กีฬา และการออกาํลงักาย เพื�อความเป็นเลิศ ร่วมกบั โรงพยาบาลวชิยัเวช 

 8.  โครงการความร่วมดา้นวชิาการ ร่วมกบัมหาวทิยาลยัอสัสัมชญั   

 �.  โครงการความร่วมดา้นวชิาการ ร่วมกบัสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

��.   โครงการพฒันาครูสู่ครูมืออาชีพ ร่วมกบัสาขานิเทศการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

��.  โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกบัโรงเรียนสาธิตมธัยมถงจี�  ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน   

��. โครงการส่งเสริมและพฒันานกักีฬาฟุตบอลโครงการพิเศษ ร่วมกบั สโมสร SCG เมืองทองยไูนเตด็  

��.  โครงการส่งเสริมและพฒันานกักีฬาบาสเก็ตบอลโครงการพิเศษ ร่วมกบั สโมสรบาสเก็ตบอลไฮเทค 
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ผลการพฒันา   

สรุปภาพรวมการพฒันา บรรลุตามเป้าหมายและบรรลุวตัถุประสงคต์ามที�กาํหนด โดยโรงเรียน

ไดรั้บรางวลัจากหน่วยงานภายนอกมากมาย  ดงันี�  

- โรงเรียนไดรั้บการคดัเลือกใหเ้ป็นสถานศึกษาดีเด่นดา้นวฒันธรรมดา้นดนตรีไทยและดนตรี

พื�นบา้น ในระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษา ประจาํปีการศึกษา ���� 

- โรงเรียนไดรั้บรางวลัชนะเลิศ  ถว้ยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั โครงการลด

เมืองร้อนดว้ยมือเรา ปีที� �� โดยความร่วมมือระหวา่งบริษทัโตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย 

จาํกดั และมูลนิธิสถาบนัสิ�งแวดลอ้มไทย 

- โรงเรียนไดรั้บรางวลั Thailand  Energy Mind Award 2015 รางวลัดีเด่น ดา้นผูส่้งเสริมการ

อนุรักษพ์ลงังานทดแทน ประเภทสถาบนัการศึกษา ระดบัมธัยม  ประจาํปีการศึกษา ����   

- รางวลัมาตรฐานสถานศึกษาดีเด่น ดา้นพลงังาน  จากการไฟฟ้านครหลวง 

  

สรุปภาพรวมของมาตรฐานที�  ��   มีคุณภาพระดับ   �   ดีเยี�ยม 
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ด้านอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา 

มาตรฐานที� 14   การพฒันาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวสัิยทศัน์ ปรัชญา และจุดเน้นที�

กาํหนดขึ�น 

        ตัวบ่งชี� 
คิดเป็น

ร้อยละ 

คะแนน

ที�ได้ 

ระดับ

คุณภาพ 

14.1  จัดโครงการ กิจกรรมที� ส่งเสริมให้ผู ้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย

วสิัยทศัน์ ปรัชญา  และ จุดเนน้ของสถานศึกษา (3) 

97.82 �.�� � 

��.� ผลการดาํเนินงานส่งเสริมให้ผูเ้รียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทศัน์ 

ปรัชญา และจุดเนน้ของสถานศึกษา (2) 

96.41 �.�� � 

ผลรวมคะแนน ��.�� �.�� � 

 

ปัจจัยสนับสนุนผลการประเมินมาตรฐานที� 14 

วธีิการพฒันา  

โรงเรียนได้กาํหนดยุทธศาสตร์เพื�อพฒันาไวใ้นแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน

อสัสัมชญัธนบุรี ระยะที� � (พ.ศ. ���� – ����)  โดยกาํหนดอตัลกัษณ์ของโรงเรียน  “ผูเ้รียนยึดมั�น 

สัจธรรม มีวิริยะ อุตสาหะ รับผิดชอบต่อสังคม”  ยุทธศาสตร์ที�  �� ส่งเสริมและสนับสนุน

สถานศึกษา ให้มีการดาํเนินงานบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทศัน์ ปรัชญาและจุดเน้นตามที�โรงเรียน

กาํหนด พนัธกิจที� � นกัเรียนเป็นผูมี้คุณธรรม จริยธรรม คุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามหลกัสูตร

สถานศึกษา เป้าหมายที� ��   การพฒันาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทศัน์ที�กาํหนดขึ�น 

โดยมีวตัถุประสงค์ ดงันี�  จดัโครงการ กิจกรรมที�ส่งเสริมให้ผูเ้รียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทศัน์ 

ปรัชญา และ จุดเนน้ของสถานศึกษา ผลการดาํเนินงานส่งเสริมให้ผูเ้รียนบรรลุตามเป้าหมาย 

วสิัยทศัน์ ปรัชญา และจุดเนน้ของสถานศึกษา  

โดยโรงเรียนฯดาํเนินการจดัทาํแผนปฏิบติัการประจาํปี ���� ที�สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์

เพื�อพฒันาโรงเรียน และพฒันาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทศัน์ ปรัชญาและจุดเน้นที�

กาํหนดประกอบดว้ย โครงการ/งาน ต่างๆ เช่น แผนงานระเบียบวินยั  แผนงานคุณธรรม จริยธรรม  

โครงการสายสัมพนัธ์ บ้านโรงเรียน ชุมชน โครงการส่งเสริมมารยาทและการไหว ้ โครงการ

ส่งเสริมวฒันธรรมประเพณีและวนัสําคัญ  โครงการแข่งขันกรีฑาสี  โดยมีผูเ้กี�ยวข้องเป็นผูที้�

รับผิดชอบดาํเนินการส่งเสริมให้ผูเ้รียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นของ

สถานศึกษา ผูเ้รียนตั�งแต่ระดบัชั�นประถมศึกษาปีที� � ถึง ระดบัชั�นมธัยมศึกษาปีที� � ทุกคน ได้มี

ส่วนร่วมในโครงการ กิจกรรม ไดรั้บการพฒันาคุณภาพตามศกัยภาพ ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมทั�งภายใน

และภายนอกโรงเรียน โดยเริ� มดาํเนินงานตั�งแต่เดือนพฤษภาคม ���� และสิ�นสุดทุกโครงการ 

กิจกรรม ในเดือนมีนาคม ���� 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   ได้การจดักิจกรรมและการเขา้ร่วมการประกวดแข่งขนัทั� ง

ภายในและภายนอกโรงเรียนเพื�อให้นกัเรียนไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมใช้ความรู้ความสามารถทกัษะทั�ง

ดา้นทศันศิลป์  ดนตรี  นาฏศิลป์  การจดักิจกรรมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน กิจกรรมCLUB เช่น อนุรักษ์

ดนตรีไทย  นาฏศิลป์ไทย  วาดภาพระบายสี โดยมุ่งเน้นให้ผูเ้รียนไดแ้สดงออกตามศกัยภาพตาม

ความถนัดและความสนใจ และการดาํเนินแผนงานเพื�อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความชอบ เห็น

ประโยชน์ในการเขา้ร่วมกิจกรรม  มีการจดักิจกรรมดา้นศิลปะ ดนตรี  นาฏศิลป์  ใหน้กัเรียนมีความ

พร้อมในการเขา้ร่วมกิจกรรม ไดส้ร้างสรรคผ์ลงานศิลปะ นาํความรู้ในการเลือกใชว้สัดุอุปกรณ์ไป

ใช้ในชีวิตประจาํวนั ตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ประกอบด้วยการดาํเนินแผนงาน

ไดแ้ก่  งานส่งเสริมศกัยภาพนกัเรียนผูมี้ความสามารถพิเศษดา้นทศันศิลป์   งานกิจกรรมนาํนกัเรียน

แสดงทั�งภายในภายนอก  งาน ACT ลูกทุ่งคอนเทสต ์2015    งานศิลป์อาสาพฒันาชุมชน   งานไหว้

ครูดนตรีไทย  งานกิจกรรมประกวดสื�อ Mutimedia   ชมรม ACT MEDIA   

ฝ่ายกิจกรรม  เป็นหน่วยงานที�ดําเนินการด้านการส่งเสริมและพัฒนาผู ้เรียน ให้ มี

สุนทรียภาพทางดนตรีกีฬา ด้วยการร่วมการสอนดนตรี กีฬา กับฝ่ายวิชาการ มีการจัดตั� ง

คณะกรรมการดาํเนินงาน โครงการต่าง ๆ โดยมีขั�นตอนกระบวนการ ปรกอบดว้ย  1) วางแผนการ

ดาํเนินงาน 2) ดาํเนินงานตามแผนงาน 3) ตรวจสอบการดาํเนินงาน และ 4) ประชุมแก้ไขปัญหา 

ประเมินผล และนาํขอ้มูลที�ไดม้าปรับปรุงพฒันา การดาํเนินงานต่าง ๆ อย่างต่อเนื�อง โดยมุ่งเน้น

กระบวนทางคุณภาพ บนแนวคิดผูเ้รียนคือศูนย์กลางการดําเนินงานต่าง ๆ  คณะกรรมการได้

ดาํเนินงานต่าง ๆ ประกอบดว้ย  งานกิจกรรมดนตรีและการแสดง , งานสอนพิเศษดนตรี, งานจดัซื�อ

และซ่อมบาํรุงอุปกรณ์การเรียนต่าง ๆ, งานสอนพิเศษกีฬาและนันทนาการ,การจดัการกิจกรรม

แข่งขนัดนตรี และกีฬา, งานฝึกซ้อมนักดนตรี และฝึกซ้อมนักกีฬาหลายหลายประเภทตามความ

สนใจของผูเ้รียน รวมทั�งงานบริหารศูนยฟิ์ตเนส 

ผลการพฒันา  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดาํเนินการตามแผนงาน  โครงการ กิจกรรม เพื�อมุ่งเนน้ให้

ผูเ้รียนไดแ้สดงออกตามศกัยภาพตามความถนดัและความสนใจ และไดน้าํผูเ้รียนเขา้ร่วมการ

ประกวดแข่งขนัทั�งภายในและภายนอกตลอดปีการศึกษา 2558 มีรายการผลงานดงันี�  

ผลงานนักเรียน ระดับโรงเรียน/ มูลนิธิ/ทั�วไป ปีการศึกษา���� 

ชื�อ-สกุล ด้าน/

ประเภท 

ระดับผลงาน 

นางสาวจุฑามาศ  อภิสุวรรณกุล   วชิาการ/

ศิลปะ 

รางวลัชนะเลศิประกวดวาดภาพเทิดพระเกียรติ �� พรรษา 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จดัโดย

มูลนิธิเซนตค์าเบรียล แห่งประเทศไทยร่วมกบัโรงเรียน

อสัสัมชญัอุบลราชธานี 
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ชื�อ-สกุล ด้าน/

ประเภท 

ระดับผลงาน 

นางสาวอาริยดา  ศรีอมัพร   

 

วชิาการ/

ศิลปะ 

รางวลัรองชนะเลศิอนัดบัที� �  ประกวดวาดภาพ

เทิดพระเกียรติ �� พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม

บรมราชกุมารี จดัโดยมูลนิธิเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย

ร่วมกบัโรงเรียนอสัสัมชญัอุบลราชธานี 

เด็กหญิงธญัญ่า  เที�ยงคาํ    วชิาการ/

ศิลปะ 

รางวลัรองชนะเลศิอนัดบัที� �ประกวดวาดภาพเทิดพระเกียรติ 

�� พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

จดัโดยมูลนิธิเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทยร่วมกบัโรงเรียน

อสัสัมชญัอุบลราชธานี 

นางสาวศิวนนัท ์ ตระกลูเวยีง   วชิาการ/

ศิลปะ 

รางวลัชมเชยประกวดวาดภาพเทิดพระเกียรติ �� พรรษา 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จดัโดย

มูลนิธิเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทยร่วมกบัโรงเรียน

อสัสัมชญัอุบลราชธานี  ณ โรงเรียนอสัสัมชญัอุบลราชธานี 

เด็กชายวรีวชิญ ์  ซุย้วงศษ์า  

  

วชิาการ/

ศิลปะ 

รางวลัชมเชยวาดภาพระบายสี “สามวยัหวัใจเดียวกนั”  จดั

โดยวทิยาลยัประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

นายชยตุม ์ งามเอกอุดมพงศ ์ 

  

วชิาการ/

ศิลปะ 

รางวลัรองชนะเลศิอันดับที� �กิจกรรมวาดภาพระบายสีชอลค์

นํ�ามนั หวัขอ้ “ถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมาย ุ� รอบ ” กิจกรรม

วจิิตรมณเฑียร ในวนัเสาร์ที� � กุมภาพนัธ์ พ.ศ. ���� ณ 

อุทยาน ร. �  อาํเภออมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม 

นางสาวนนทิยา  เพชรอุดมเดช   วชิาการ/

ศิลปะ 

รางวลัรองชนะเลศิอันดับที� �วาดภาพระบายสี งานวนัวชิาการ 

“พฒันาการเรียนรู้ดว้ยเทคโนโลยสู่ีวถีิแห่งนวตักรรม”หวัขอ้

วาดภาพ “อคัรศิลปิน” ณ โรงเรียนอสัสัมชญัหลกัสูตร

ภาษาองักฤษ 

เด็กหญิงดาราญา  จนัทคาด วชิาการ/

ศิลปะ 

รางวลัเกยีรติบัตรเหรียญเงินประกวดร้องเพลงลูกทุ่งไทย ณ 

วทิยาลยัเทคโนโลยเีพชรเกษม 

เด็กหญิงดาราญา  จนัทคาด วชิาการ/

ศิลปะ 

รางวลัเหรียญทอง การแข่งขนัขบัร้องเพลงไทยลูกทุ่งงาน

ศิลปหตัถกรรมนกัเรียนครั� งที� �� 

เด็กหญิง มนสันนัท ์ มีลาภ  วชิาการ/

ศิลปะ 

รางวลัรองชนะเลศิอันดับที� �วาดภาพระบายสี หวัขอ้ “ประมง

ไทยในอนาคต” จดัโดยภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและ

ทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
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ชื�อ-สกุล ด้าน/

ประเภท 

ระดับผลงาน 

นายกษิดิ� เดช  ฉายแกว้โปร่ง  

นายกมัชยั      ตั�งวรางกรู          

นายภีมวจัฒ ์  ลิ�มโพธิ� แดน      

วชิาการ/

ศิลปะ 

รับรางวลั เหรียญเงินการแข่งขนังานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน

ครั� งที� ��แข่งขนัประเภทประติมากรรมลอยตวั ทีม � คน ณ 

โรงเรียนวมุิตยารามพิทยากร  

นายชยตุม ์ งามเอกอุดมพงศ ์ วชิาการ/

ศิลปะ 

รางวลัเหรียญทองการแข่งขนังานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนครั� ง

ที��� ประเภทวาดภาพลายเส้น ณ โรงเรียนวมุิตยารามพิทยากร 

นายธนิก       กณัฑะพงศ ์      

นายอภินพ   ศรีวชิชุพงษ ์  

นายธนพงษ ์  สุขสอน      

วชิาการ/

ศิลปะ 

รางวลัรองชนะเลศิอันดับที� � ประกวดเพน้ทสุ์ขภณัฑ ์ครั� งที� � 

งานสถาปนิก ���� จดั ณ อิมแพค  เมืองทองธานี 

 

 

สรุปภาพรวมของมาตรฐานที� �4  มีคุณภาพระดับ �  ดีเยี�ยม 
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ด้านมาตรการส่งเสริม 

มาตรฐานที� 15   การจัดกจิกรรมตามนโยบาย จุดเน้นแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื�อพฒันาและ 

ส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ�น 

                  ตัวบ่งชี� 
คิดเป็น

ร้อยละ 

คะแนน

ที�ได้ 

ระดับ

คุณภาพ 

15.1  จดัโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื�อตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตาม

แนวทางการปฏิรูปการศึกษา (3) 

��.�� �.�� � 

15.2  ผลการดาํเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย (2) ���.�� �.�� � 

ผลรวมคะแนน ��.�� �.�� � 
 

ปัจจัยสนับสนุนผลการประเมินมาตรฐานที� 15 

วธีิการพฒันา 

  โรงเรียนฯจดัทาํและดาํเนินโครงการ ตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษา

เพื�อพฒันาและส่งเสริมสถานศึกษา ใหย้กระดบัคุณภาพสูงขึ�น  โดยปีการศึกษา ���� ไดด้าํเนินการไดแ้ก่   

�)  งานโรงเรียนมาตรฐานตา้นสิ�งเสพติด  สภากาชาดไทย  

 �)  โครงการลดโลกร้อนดว้ยมือเรา    

�)   กิจกรรมสายสัมพนัธ์บา้น โรงเรียนสู่ชุมชน  

โดย งาน  โครงการและกิจกรรมดงักล่าวขา้งตน้  มีการดาํเนินงานอยา่งเป็นระบบตามวงจร

คุณภาพ  P D C A  ซึ� งมีบุคคลที�เกี�ยวขอ้ง ได้แก่ ครู  นักเรียน ผูป้กครอง  และชุมชนเขา้มามีส่วน

ร่วมในการดาํเนินงาน/โครงการ มีการแต่งตั�งคณะกรรมการที�รับผดิชอบ  มีการประชุมวางแผนงาน  

มีการดาํเนินการเพื�อตอบสนองตามวตัถุประสงคข์อง งาน  โครงการและกิจกรรมตลอดปีการศึกษา   

เช่น  งานโรงเรียนมาตรฐานตา้นสิ�งเสพติด มีการดาํเนินการเพื�อตอบสนองตามวตัถุประสงค์ของ 

งาน เช่น สภากาชาดไทย กิจกรรมอบรมให้ความรู้และป้องกนัสิ�งเสพติด  กิจกรรมให้ความรู้โรค

เอดส์และเพศศึกษา  กิจกรรมวนังดสูบบุหรี�โลก  การประชาสัมพนัธ์ให้ความรู้เสียงตามสาย วนั

รณรงคต่์อตา้นยาเสพติดโลก  วนังดสูบบุหรี�โลก  การบูรณาการกบักลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ดว้ยการประกวดเรียงความ  คาํขวญั  คดัไทย  และกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดว้ยการวาดภาพ  และ

จดัป้ายนิเทศ  เกี�ยวกบัการป้องกนัสิ�งเสพติด  เป็นตน้ โดยทั�ง 3 โครงการมีการดาํเนินโครงการอยา่ง

เป็นระบบ  ตามวงจรคุณภาพ  P D C A ยอ้นหลงั  3  ปี  เห็นได้จากมีการแต่งตั�งคณะกรรมการที�

รับผิดชอบ  มีการประชุมวางแผนงาน  มีการ ดาํเนินกิจกรรมเพื�อสนองตามวตัถุประสงค์ของ

โครงการตลอดปีการศึกษา  เช่น การจดังานสัปดาห์ให้ความรู้และป้องกนัสิ�งเสพติด  การอบรมให้

ความรู้เรื�องโทษของสิ�งเสพติดตามระดบัชั�น   การประชาสัมพนัธ์เสียงตามสายวนัรณรงคต่์อตา้นยา

เสพติดโลก  การประกวดคาํขวญั  เรียงความ วาดภาพและป้ายนิเทศ    
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กิจกรรมสายสัมพันธ์บ้าน โรงเรียนสู่ชุมชน โรงเรียนมีวตัถุประสงค์เพื�อเสริมสร้าง

ความสัมพนัธ์  และส่งเสริมความเขา้ใจอนัดีระหว่างผูป้กครอง  ครู และชุมชน  รวมทั�งเป็นการ

ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผูป้กครอง  ครู และชุมชน โดยผ่านการจดักิจกรรม ซึ� งมีบุคคลที�

เกี�ยวขอ้ง ไดแ้ก่ ครู  นกัเรียน ผูป้กครอง  และชุมชน โดยผูป้กครองซึ� งเป็นคณะกรรมการห้องเรียน

เป็นแกนนําในการดาํเนินงาน  มีการดาํเนินงานตอบสนองตามวตัถุประสงค์ของกิจกรรม  เช่น 

สกรีนเสื�อให้น้องผูย้ากไร้   กระเป๋าผา้ลดโลกร้อนเพื�อชุมชน  กระเป๋าผา้ลดโลกร้อนพร้อมอุปกรณ์

เครื�องเขียนใหน้กัเรียนในชุมชนรอบโรงเรียน  จกัรยานยมืเรียน  เป็นตน้     

นอกจากนี�ผูรั้บผดิชอบงาน  โครงการและกิจกรรมดงักล่าวขา้งตน้ไดก้าํกบั ติดตาม  และนาํ

ผลการนิเทศมาปรับปรุงการดาํเนินงานให้เกิดคุณภาพมากยิ�งขึ�น  โดยผูบ้ริหารสถานศึกษา   ครู  

ผูเ้รียน  ผูป้กครองและผูเ้กี�ยวขอ้งที�มีส่วนร่วมในการดาํเนินงาน  โครงการ  และกิจกรรมอยา่งดีเยี�ยม   

ซึ� งทั�ง  �    งาน  โครงการและกิจกรรม มีผูบ้ริหารสถานศึกษา   ครู  และผูเ้รียน  เขา้ร่วมกิจกรรม

มากกวา่ร้อยละ  ��  รวมถึงมีการสรุปงาน  โครงการและกิจกรรม  ที�แสดงใหเ้ห็นถึงสัมฤทธิผลของ

งาน  โครงการและกิจกรรม   

 ผลการพฒันา 

�.โรงเรียนไดรั้บรางวลัชนะเลิศ ถว้ยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว โครงการลดเมือง

ร้อนด้วยมือเรา ปีที� �� โดยความร่วมมือระหว่างบริษทัโตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั และ

มูลนิธิสถาบนัสิ�งแวดลอ้มไทย 

�.การดําเนินงานกิจกรรมสายสัมพันธ์  บ้าน โรงเรียนสู่ ชุมชน พบว่าเป็นการเส ริมสร้าง

ความสัมพนัธ์  และส่งเสริมความเขา้ใจอนัดีระหว่างผูป้กครอง  ครู และชุมชน  รวมทั�งเป็นการ

ส่งเสริมความร่วมมือระหวา่งผูป้กครอง  ครู และชุมชน  ในการทาํกิจกรรมช่วยเหลือซึ� งกนัและกนั

ดว้ย ซึ� งบรรลุวตัถุประสงคข์องโครงการฯ  (92.00) 

3. งานโรงเรียนมาตรฐานตา้นสิ�งเสพติด  สภากาชาดไทย   โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีได้รับการ

รับรองมาตรฐานตามหลักเกณฑ์และเงื�อนไขในการรับรองโรงเรียนมาตรฐานต้านสิ� งเสพติด 

(TRC.VB Harm Prevention) ของสภากาชาดไทย  และมีบุคลากรไดรั้บการพิจารณาเป็นบุคคลดีเด่น

ส่งเสริมมาตรฐานตา้นสิ�งเสพติด  ดงันี�  

บุคคลดีเด่นส่งเสริมมาตรฐานต้านสิ�งเสพติดระดับผู้บริหาร ภราดาพีรพงศ ์      ดาราไทย 

มาสเตอร์ยทุธพงษ ์  วงษเ์มืองสรรค ์

บุคคลดีเด่นส่งเสริมมาตรฐานต้านสิ�งเสพตดิ  ระดับครูแกนนํา มิสขนิษฐา       สิงหเพช็ร์ 

มิสอจัฉรา       จนัหา 

มิสปิยะฉตัร์        จนัทร์สุวรรณ์ 

มาสเตอร์ประเทือง  โปร่งมะณี 

มาสเตอร์ธนพตั       สุลาํนาจ  
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บุคคลดีเด่นส่งเสริมมาตรฐานต้านสิ�งเสพติดระดับนักเรียน

แกนนํา 

นางสาวอาริยดา      ศรีอมัพร  

นางสาวศิริลกัษณ์    จนัทร์ฉายทอง 

นางสาวอญัมณี       หล่อประสงคสุ์ข  

นางสาวฐิติภรณ์       คลอ้ยเคลื�อน  

นางสาวมนตณ์ัฐ      สิงโต 

นายศราวนิ               สากลํ�า  

นายเจษฎากร           เกรียงไกรยศ   

นายนทัธพงศ ์         หวงัขจรกิจ  

นายธนินทรั์ฐ         กีรติชยัศกัดิ�   

นายชานุวตัร           อึ�งอจัจิมากุล  

นายภาสกร            ชาติสุวรรณ          

นางสาวนิชาภา      ลว้นวุฒิ  

นางสาวแพรชมพ ู   ทบัทิมทอง    

นางสาวรุจิกาญจน์    รุจิชยัธนากิตติ�  

นายอณุวสัส์            แสงเจริญวรกุล   

นายธรรศ                ภาษิต                 

นายกษิดิศ               เร่งเทียน              

นายเมษา                 สาทรานุวฒัน์      

นายหฤษภ ์              คุณศรีรักษส์กุล  

นางสาวอมัพวนั       เฉลิมฤทธิ�  

 

สรุปภาพรวมของมาตรฐานที� �5  มีคุณภาพระดับ �  ดีเยี�ยม 
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อตัลกัษณ์การศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย                                                    

มาตรฐานที� 6 FSG อตัลกัษณ์การศึกษาโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 

                               “ ผู้เรียนยดึมั�นสัจธรรม  มีวิริยะอุตสาหะ  รับผดิชอบต่อสังคม ” 

ตัวบ่งชี� 
จํานวนนักเรียน คิดเป็น

ร้อยละ 

คะแนน 

ที�ได้ 

ระดับ

คุณภาพ เต็ม ผ่าน 

16.1  ผูเ้รียนยดึมั�นในสัจธรรม �,483 �,425 98.95 - � 

16.2  ผูเ้รียนมีวิริยะ อุตสาหะ  �,483 �,257 95.88 - � 

16.3  ผูเ้รียนรับผดิชอบต่อสังคม �,483 �,395 98.40 - � 

ผลรวมคะแนน     97.74 - � 

ปัจจัยสนับสนุนผลการประเมินมาตรฐานที� 16  

                                                “ ผู้เรียนยดึมั�นสัจธรรม  มีวริิยะอุตสาหะ  รับผดิชอบต่อสังคม ” 

วธีิการพฒันา 

โรงเรียนฯไดด้าํเนินงาน/โครงการ และกิจกรรม ในแผนการจดัการเรียนรู้ � กลุ่มสาระฯ 

เช่น ในแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โดย

สอดแทรกสัจธรรมในการดาํเนินชีวิตทั�งในและนอกห้องเรียนได้แก่โครงการสายสัมพนัธ์บา้น 

โรงเรียน สู่ชุมชน โครงการ/กิจกรรมของงานอภิบาล โครงการยกย่องนักเรียนดีเด่นด้านความ

ประพฤติ และปฏิบติัหน้าที�เด่น พิธีมิสซาเปิดและปิดประจาํปีการศึกษา การเขา้เงียบฟื� นฟูจิตใจ

นกัเรียนคาทอลิก โครงการมอบเกียรติบตัรนกัเรียนดีเด่น งานส่งเสริมวฒันธรรม ประเพณีและวนั

สาํคญั เป็นตน้ 

นอกจากนี� โรงเรียนได้ดาํเนินงาน โครงการและกิจกรรม เพื�อปลูกฝังให้ผูเ้รียนมีความ

รับผิดชอบต่อหน้าที�และงานที�ไดรั้บมอบหมาย ทาํงานดว้ยความเพียรพยายาม อดทน เพื�อให้งาน

สําเร็จตามเป้าหมาย กลา้คิด กลา้เผชิญปัญหา และอุปสรรคในการทาํงาน เช่น การจดัการเรียนการ

สอนในวชิาโครงงานวทิยาศาสตร์ การแข่งขนัภายในและนอกของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  พิธีมอบ

เกียรติบตัรเรียนดี  งานการแข่งขนักรีฑาสี  เป็นตน้ 

จดักิจกรรมเสริมหลกัสูตร เพื�อพฒันาผูเ้รียนใหมี้ความรับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชนและ

สังคม รวมทั�งร่วมอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม โดยผา่นกิจกรรมต่าง ๆ ไดแ้ก่ 

โครงการสายสัมพนัธ์บา้น โรงเรียน  สู่ชุมชน ค่ายอาสาพฒันา โรงเรียนมาตรฐานตา้นสิ�งเสพติด 

(TRC.VB Harm Prevention) ของสภากาชาดไทย  โครงการแข่งขนัโบวลิ์�งการกุศล งานจิต

สาธารณะ โครงการสถานศึกษาดีเด่นดา้นพลงังาน  โครงการอนุรักษแ์ละพฒันาสิ�งแวดลอ้ม ค่าย

ส่งเสริมความเป็นนาํ กิจกรรมศิลป์อาสาสร้างสรรคส์ังคม กิจกรรมค่ายเพื�อนนกับุญมงฟอร์ต 

กิจกรรมวนัเด็กเพื�อชุมชน กิจกรรมช่วยเหลือผูย้ากไร้ เป็นตน้   



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ���� 

100 
 

 

ผลการพฒันา  

  ผูเ้รียนได้เรียนรู้เกี�ยวกับสัจธรรม หลักธรรมที�ตนนับถือ โดยผ่านกิจกรรม การ

ปฏิบติัตามอยา่งต่อเนื�องและเห็นคุณค่าในสัจธรรมความจริง มีความตั�งใจและรับผิดชอบในหน้าที� 

ทาํงานดว้ยความมุ่งมั�นวริิยะ อุตสาหะ และรับผดิชอบต่อสังคม 

 

สรุปภาพรวมของมาตรฐานที� 6 (FSG)   มีคุณภาพระดับ  ดีเยี�ยม 



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ���� 

101 
 

บทที� 4   

สรุปผลการประเมนิและทศิทางการพฒันาในอนาคต 

 

ในการจดัการศึกษาของโรงเรียนอสัสัมชัญธนบุรี ยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม มีการ

กาํหนดโครงสร้างการบริหารโรงเรียน ปีการศึกษา ����  โดยแบ่งการบริหารงานออกเป็น � ฝ่าย ได้แก่     

ฝ่ายธุรการ-การเงิน  ฝ่ายวิชาการ  ฝ่ายปกครอง   ฝ่ายกิจกรรม  ฝ่ายอาคารสถานที�   ฝ่ายบริหารทั�วไป           

ฝ่าย English Program และสํานักผูอ้าํนวยการ  โดยดาํเนินการบริหารจดัการในรูปของคณะกรรมการฝ่ายฯ    

มีแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา ระยะที� � (พ.ศ. ���� – ����)  เป็นแนวทางในการพฒันาโรงเรียนฯ มีการ

กาํหนดแผนงานและแผนปฏิบติัการประจาํปี มีการดาํเนินการอยา่งเป็นระบบ โดยผา่นกระบวนการวางแผน 

ดาํเนินการตามแผนที�วางไว ้มีการตรวจสอบ นิเทศ ติดตามผลเป็นระยะๆ ตามสภาพของงาน/กิจกรรม/

โครงการ และมีการรายงานผล ตามระบบการทาํงานแบบ P D C A  และนาํการสรุปรายงานผล  สรุปเป็น

ขอ้มูลสารสนเทศในการวางแผนเพื�อปรับปรุงและพฒันาต่อไป   

จะเห็นไดว้า่ผลการพฒันาคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษา ���� ที�ผา่นมา ผูเ้รียนมีความรู้ เป็นผูมี้

คุณธรรมจริยธรรม และมีความสุขในการเรียนรู้  สนองต่อเจตนารมณ์ของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 

ตามศกัยภาพ และมีคุณภาพตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาตามที�กาํหนดไว ้

 

ตารางที� �  ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับขั�นพื�นฐาน 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี� 
ระดับ

คะแนน 

ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี�ยม 

มาตรฐานที� 1  ผู้เรียนมีสุขภาวะที�ดี และมีสุนทรียภาพ 

ตวับ่งชี� ที� �.�  มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกาํลงั

กาย สมํ�าเสมอ 
0.50 

    
 

ตวับ่งชี� ที� �.�  มีนํ�าหนกั ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกาย

ตามเกณฑม์าตรฐาน 
0.48 

   
  

ตวับ่งชี� ที� �.�  สามารถป้องกนัตนเองจากสิ�งเสพติดใหโ้ทษ

และหลีกเลี�ยงสภาวะที�เสี� ยงต่อความรุนแรง

โรค ภยั อุบติัเหตุ   และปัญหาทางเพศ 

0.99 

    

 

ตัวบ่งชี� ที�  �.� เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั�นใจ กล้า

แสดงออกอยา่เหมาะสม 

0.98     
 

ตวับ่งชี� ที� �.�  มีมนุษยสัมพนัธ์ที�ดี ใหเ้กียรติผูอื้�น 0.99 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี� 
ระดับ

คะแนน 

ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี�ยม 

ตวับ่งชี� ที� �.�  สร้างผลงานจากเขา้ร่วมกิจกรรมดา้นศิลปะ 

ดนตรี/ นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการ และสร้าง

ผลงานตามจินตนาการ 

0.97     

 

***ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที� � 4.91      

มาตรฐานที� 2   ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที�พงึประสงค์ 

ตวับ่งชี� ที� �.� มีคุณลกัษณะที�พึงประสงคต์ามหลกัสูตร  2.00      

ตวับ่งชี� ที� �.� เอื�ออาทรผูอื้�น และกตญั�ูต่อผูมี้พระคุณ 0.95      

ตวับ่งชี� ที� �.� ยอมรับความคิดและวฒันธรรมที�ต่างกนั 0.97      

ตวับ่งชี� ที�  �.� ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพฒันา

สิ�งแวดลอ้ม 
0.97 

    
 

                                ***ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที� �  4.89      

มาตรฐานที� �  ผู้เรียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการเรียนรู้และพฒันาตนเองอย่างต่อเนื�อง 

ตวับ่งชี� ที� �.�  มีนิสัยรักการอ่าน และสามารถแสวงหาความรู้

จากหอ้งสมุด แหล่งเรียนรู้และสื�อต่าง  ๆรอบตวั 
�.�� 

    
 

ตวับ่งชี� ที� �.�  มีทกัษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียนและตั�ง

คาํถามเพื�อคน้ควา้หาความรู้เพิ�มเติม 
�.�� 

    
 

ตวับ่งชี� ที�  �.�  เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี�ยนความ

คิดเห็น เพื�อการเรียนรู้ระหวา่งกนั 
�.�� 

    
 

ตวับ่งชี� ที� �.�ใชเ้ทคโนโลยใีนการเรียนรู้และนาํเสนอผลงาน 0.97      

***ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที� �  �.��      

มาตรฐานที� �  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผล 

ตวับ่งชี� ที� �.� สรุปความคิดจากเรื�องที�อ่าน ฟังและดู และสื�อสาร 

โดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง 
1.74 

   
 

 

ตวับ่งชี� ที�  �.� นําเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือ

วธีิการของตน 
0.86 

   
 

 

ตัวบ่ งชี� ที�  �.� กําหนดเป้าหมาย คาดการณ์  ตัดสินใจ

แกปั้ญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 
0.85 

   
 

 

ตวับ่งชี� ที� �.� มีความคิดริเริ�ม และสร้างสรรค์ผลงานดว้ย

ความภาคภูมิใจ 
0.85 

   
 

 

***ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที� �  4.30      
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี� 
ระดับ

คะแนน 

ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี�ยม 

มาตรฐานที� 5  ผู้เรียนมีความรู้และทกัษะที�จําเป็นตามหลกัสูตร 

ตัวบ่งชี� ที�  5.1 ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระ

เป็นไปตามเกณฑ ์     
0.79 

  
 

 
 

 

ตัวบ่ งชี� ที�  5.2 ผล การป ระเมิ น ส ม รรถน ะสํ าคัญ ตาม

หลกัสูตรเป็นไปตามเกณฑ ์
0.95 

   
 

 
 

ตวับ่งชี� ที�  5.3 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และ

เขียนเป็นไปตามเกณฑ ์
1.96 

    
 

ตวับ่งชี� ที� 5.4  การทดสอบรวบยอดระดบัชาติเป็นไปตามเกณฑ ์ 0.70      

                               ***ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที� �  4.40      

มาตรฐานที� 6   ผู้เรียนมีทักษะในการทาํงาน รักการทํางาน สามารถทํางานร่วมกับผู้อื�นได้และมีเจตคติที�ดีต่ออาชีพสุจริต 

ตวับ่งชี� ที� 6.1   วางแผนการทาํงานและดาํเนินการจนสาํเร็จ 1.96      

ตวับ่งชี� ที�  6.2  ทาํงานอย่างมีความสุข มุ่งมั�นพัฒนางาน 

และภูมิใจในผลงานของตนเอง 

0.97     
 

ตวับ่งชี� ที� 6.3  ทาํงานร่วมกบัผูอื้�นได ้ 0.97      

ตวับ่งชี� ที� 6.4  มีความรู้สึกที�ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้

เกี�ยวกบัอาชีพที�ตนเองสนใจ 

0.99     
 

                                ***ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที� �  4.89      

มาตรฐานที� 7  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที�อย่างมีประสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผล 

ตวับ่งชี� ที� �.�  ครูมีการกาํหนดเป้าหมายคุณภาพผูเ้รียนทั�ง

ดา้นความรู้ ทกัษะ กระบวนการ สมรรถนะ 

และคุณลกัษณะที�พึงประสงค ์

�.�� 

    

 

ตวับ่งชี� ที� �.�  ครูมีการวิเคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคลและ

ใช้ข้อมูลในการวางแผนการจดัการเรียนรู้

เพื�อพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียน 

�.�� 

    

 

ตวับ่งชี� ที� �.�  ครูออกแบบและจดัการเรียนรู้ที�ตอบสนอง

ความแตกต่างระหว่างบุคคลและพฒันาการ

ทางสติปัญญา 

�.�� 

   

 

 

ตวับ่งชี� ที� �.�  ครูใช้สื�อและเทคโนโลยีที�เหมาะสมผนวก

กบัการนาํบริบทและภูมิปัญญาของทอ้งถิ�น

มาบูรณาการในการจดัการเรียนรู้ 

�.�� 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี� 
ระดับ

คะแนน 

ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี�ยม 

ตัวบ่งชี� ที�  �.� ครูมีการวดัและประเมินผลที�มุ่งเน้นการ

พฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียน ด้วยวิธีการที�

หลากหลาย 

�.�� 

    

 

ตวับ่งชี� ที� �.�  ครูให้คาํแนะนาํ คาํปรึกษาและแกไ้ขปัญหา

ให้แก่ผูเ้รียนทั� งด้านการเรียนและคุณภาพ

ชีวติดว้ยความเสมอภาค 

0.95 

   

 

 

ตวับ่งชี� ที�  �.�  ครูมีการศึกษา วิจยัและพฒันาการจดัการ

เรียนรู้ในวิชาที�ตนรับผิดชอบและใช้ผล ใน

การปรับปรุงการสอน 

0.96 

   

  

ตวับ่งชี� ที� �.�  ครูประพฤติปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งที�ดีและ

เป็นสมาชิกที�ดีของสถานศึกษา 
0.98 

    
 

ตัวบ่งชี� ที�  �.�  ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที�ได้รับ

มอบหมายเตม็เวลาเตม็ความสามารถ  
0.98 

    
 

                        ***ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที� �  9.44      

มาตรฐานที� �  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที�อย่างมีประสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผล 

ตวับ่งชี� ที� �.�  ผูบ้ริหารมีวิสัยทศัน์ ภาวะผูน้าํและความคิด

ริเริ�มที�เนน้การพฒันาผูเ้รียน 
�.�� 

   
 

 

ตวับ่งชี� ที�  �.�  ผูบ้ริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม

และใช้ขอ้มูลผลการประเมินหรือ ผลการวิจยั

เป็นฐานคิดทั�งดา้นวิชาการและการจดัการ 

1.61 

   

 

 

ตวับ่งชี� ที� �.�  ผูบ้ริหารสามารถบริหารจดัการศึกษาให้บรรลุ

เป้าหมายตามที�กาํหนดไวใ้นแผนปฏิบติัการ 
�.�� 

   
 

 

ตัวบ่งชี� ที�  �.�  ผู ้บ ริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรใหพ้ร้อมรับการกระจายอาํนาจ 
�.�� 

   
 

 

ตวับ่งชี� ที� �.�  นกัเรียน ผูป้กครอง และชุมชนพึงพอใจผล

การบริหารการจดัการศึกษา 
�.�� 

   
 

 

ตวับ่งชี� ที� �.�  ผูบ้ริหารใหค้าํแนะนาํ คาํปรึกษาทางวชิาการ

และเอาใจใส่การจดัการศึกษาเต็มศกัยภาพ

และเตม็เวลา 

�.��      

***ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที� �  �.��      



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ���� 

105 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี� 
ระดับ

คะแนน 

ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี�ยม 

มาตรฐานที� � คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที�อย่างมีประสิทธิภาพ

และเกดิประสิทธิผล 

ตัวบ่งชี� ที�  �.� คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติ

หนา้ที�ตามระเบียบกาํหนด 

�.��      

ตวับ่งชี� ที�  �.� คณะกรรมการสถานศึกษากํากับ ติดตาม 

ดูแลและขับ เคลื� อนการดําเนินงานของ

สถานศึกษาใหบ้รรลุผลสาํเร็จตามเป้าหมาย 

�.��      

ตวับ่งชี� ที� �.� ผูป้กครองและชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการ

พฒันาสถานศึกษา 

�.��      

***ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที� �  �.��      

มาตรฐานที� 10 สถานศึกษามีการจัดหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกจิกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

ตวับ่งชี� ที� ��.� หลกัสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและ

สอดคลอ้งกบัทอ้งถิ�น 

�.��      

ตวับ่งชี� ที� ��.� จดัรายวิชาเพิ�มเติมที�หลากหลายให้ผูเ้รียน

เลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ

และความสนใจ 

�.��      

ตัวบ่งชี� ที�  ��.� จดักิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนที�ส่งเสริมและ

ตอบสนองความต้องการ ความสามารถ

และความถนดัและความสนใจของผูเ้รียน 

�.��      

ตวับ่งชี� ที� ��.� สนบัสนุนให้ครูจดักระบวนการเรียนรู้ที�ให้

ผูเ้รียนได้ลงมือปฏิบติัจริงจนสรุปความรู้

ไดด้ว้ยตนเอง 

�.��      

ตวับ่งชี� ที� ��.� นิเทศภายใน กาํกบั ติดตามตรวจสอบและ

นาํผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่าง

สมํ�าเสมอ 

�.��      

ตวับ่งชี� ที� ��.� จดัระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนที�มีประสิทธิภาพ

และครอบคลุมถึงผูเ้รียนทุกคน 

1.91 

 

     

***ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที� �� 9.04      



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ���� 

106 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี� 
ระดับ

คะแนน 

ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี�ยม 

มาตรฐานที� 11   สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริหารที�ส่งเสริมให้ผู้เรียนพฒันาเต็มศักยภาพ 

ตวับ่งชี� ที� ��.� ห้องเรียน ห้องปฏิบติัการ อาคารเรียนมั�นคง 

สะอาดและปลอดภัย มี สิ� งอํานวยความ

สะดวก พอเพียง อยูใ่นสภาพแวดลอ้มร่มรื�น

และมีแหล่งเรียนรู้สาํหรับผูเ้รียน 

3.84      

ตวับ่งชี� ที�  ��.�  จดัโครงการ กิจกรรมที�ส่งเสริมสุขภาพ

อนามยัและความปลอดภยัของผูเ้รียน 

2.96      

ตวับ่งชี� ที� ��.�  จดัห้องสมุดที�ใหบ้ริการสื�อและเทคโนโลยี

สารสนเทศที�เอื�อให้ผูเ้รียนเรียนรู้ดว้ยตนเอง

และหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

2.76      

                     ***ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที� ��  9.56      

มาตรฐานที� 12 สถานศึกษามีการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที�กาํหนดในกฎกระทรวง 

ตัวบ่งชี� ที�  ��.�   มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  

�.��      

ตวับ่งชี� ที� ��.�   จดัทาํและดาํเนินการตามแผนพฒันาการ

จดัการศึกษา ของสถานศึกษาที�มุ่งคุณภาพ

ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

�.��      

ตวับ่งชี� ที� ��.�   จดัระบบขอ้มูลสารสนเทศและใชส้ารสนเทศ

ในการบริหารจัดการเพื�อพัฒนาคุณภาพ

สถานศึกษา 

�.��      

ตวับ่งชี� ที�  ��.�   ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพ

ภายใน ตาม  ม าตรฐาน ก ารศึ ก ษ าข อ ง

สถานศึกษา 

�.��      

ตัวบ่งชี� ที�  ��.�   นําผลการประเมินคุณภาพทั� งภายในและ

ภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุ ณ ภาพ

การศึกษา อยา่งต่อเนื�อง 

�.��      

ตวับ่งชี� ที� ��.�   มีการจดัทาํรายงานประจาํปีที�เป็นรายงาน

การประเมินคุณภาพภายใน                            

�.��      

***ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที� ��  �.��      
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี� 
ระดับ

คะแนน 

ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี�ยม 

มาตรฐานที� �� สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน  ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้   

ตวับ่งชี� ที�  �3.� มีการสร้างและพฒันาแหล่งเรียนรู้ภายใน

สถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่ง

เรียนรู้ทั� งภายในและภายนอกสถานศึกษา

เพื� อพัฒ น าก ารเรียน รู้ข องผู ้ เรี ยน แล ะ

บุคลากรของสถานศึกษา รวมทั�งผูเ้กี�ยวขอ้ง 

�.��      

ตวับ่งชี� ที�  �3.� มีการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร

ภายใน  สถานศึกษาระหว่างสถานศึกษา

กบัครอบครัว ชุมชนและองคก์รที�เกี�ยวขอ้ง 

�.��      

***ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที� ��  �.��      

มาตรฐานที� ��  การพฒันาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวสัิยทศัน์ ปรัชญาและจุดเน้นที�กาํหนดขึ�น 

ตวับ่งชี� ที�  ��.� จดัโครงการ กิจกรรมที�ส่งเสริมให้ผูเ้รียน

บรรลุตาม เป้าหมายวิสัยทศัน์ ปรัชญาและ

จุดเนน้ของสถานศึกษา 

2.93      

ตวับ่งชี� ที� ��.�  ผลการดาํเนินงานส่งเสริมให้ผูเ้รียนบรรลุ

ตามเป้าหมายวิสัยทศัน์ ปรัชญาและจุดเนน้

ของสถานศึกษา 

1.93      

***ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที� ��  4.86      

มาตรฐานที� 15 การจัดกจิกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื�อพฒันาและส่งเสริมสถานศึกษา

ให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ�น    

ตัวบ่งชี� ที�  ��.� จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื�อตอบสนอง

นโยบาย จุดเนน้ ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา  
2.76 

   
 

 

ตวับ่งชี� ที� ��.�  ผลการดาํเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 2.00      

***ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที� �� 4.76      

มาตรฐานที� 6 FSG  อตัลกัษณ์การศึกษาโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 

16.1  ผูเ้รียนยดึมั�นในสัจธรรม 98.95      

16.2  ผูเ้รียนมีวิริยะ อุตสาหะ  95.88      

16.3  ผูเ้รียนรับผดิชอบต่อสังคม 98.40      

***ภาพรวมผลประเมินมาตรฐานที� �� 97.74      
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ตารางที� �  สรุปผลประเมินคุณภาพภายใน ระดับประถม – มัธยมศึกษา 

มาตรฐาน/ตวับ่งชี� 
ระดบั

คะแนน 

ระดบัคุณภาพ 
การประกนั 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดมีาก ดเียี�ยม 

ด้านผู้เรียน  

มาตรฐานที� 1 ผูเ้รียนมีสุขภาวะที�ดี และมีสุนทรียภาพ 4.91      มีมาตรฐาน 

มาตรฐานที�  2 ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที�พึง

ประสงค ์
4.89      มีมาตรฐาน 

มาตรฐานที� 3 ผูเ้รียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง รัก

การเรียนรู้ และพฒันาตนเองอยา่งต่อเนื�อง 
4.73      มีมาตรฐาน 

มาตรฐานที� 4 ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ   คิด

สร้างสรรคต์ดัสินใจ แกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีสติ สมเหตุผล 
4.30      มีมาตรฐาน 

มาตรฐานที� 5 ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะที�จาํเป็นตามหลกัสูตร 4.40      มีมาตรฐาน 

มาตรฐานที�  6 ผู ้เรียนมีทักษะในการทํางานรักการทํางาน  

สามารถทาํงานร่วมกบัผูอื้�นไดแ้ละมีเจตคติที�ดีตอ่

อาชีพสุจริต 

4.89      มีมาตรฐาน 

ด้านคุณภาพการจดัการศึกษา 

มาตรฐานที� 7 ครูปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ที�อยา่งมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
9.44      มีมาตรฐาน 

มาตรฐานที� 8  ผูบ้ริหารปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ที�อยา่งมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
9.03      มีมาตรฐาน 

มาตรฐานที� 9 คณะกรรมการสถานศึกษาและผูป้กครอง ชุมชน

ปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ที�อยา่งมีประสิทธิภาพ

และเกิดประสิทธิผล 

4.69      มีมาตรฐาน 

มาตรฐานที� 10 คณะกรรมการสถานศึกษาและผูป้กครอง ชุมชน

ปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ที�อยา่งมีประสิทธิภาพ

และเกิดประสิทธิผล 

9.04      มีมาตรฐาน 

มาตรฐานที� 11 สถานศึกษามีการจดัสภาพแวดลอ้มและการ

บริหารที�ส่งเสริมใหผู้เ้รียนพฒันาเตม็ศกัยภาพ 
9.56      มีมาตรฐาน 

มาตรฐานที� 12 สถานศึกษามีการประกนัคุณภาพภายในของ

สถานศึกษาตามที�กาํหนด ในกฎกระทรวง 
4.84      มีมาตรฐาน 

ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

มาตรฐานที� 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริมสนบัสนุน  ให้

สถานศึกษาเป็นสงัคมแห่งการเรียนรู้   
9.65      มีมาตรฐาน 

 ด้านอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา 

มาตรฐานที� 14 การพฒันาสถานศึกษาใหบ้รรลเุป้าหมาย ตาม

วสิยัทศัน์ ปรัชญาและจุดเนน้ที�กาํหนดขึ�น 
4.86      มีมาตรฐาน 
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มาตรฐาน/ตวับ่งชี� 
ระดบั

คะแนน 

ระดบัคุณภาพ 
การประกนั 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดมีาก ดเียี�ยม 

ด้านมาตรการส่งเสริม 

มาตรฐานที� 15 การจดักิจกรรมตามนโยบายจุดเนน้แนวทาง  

การปฏิรูปการศึกษาเพื�อพฒันาและส่งเสริม

สถานศึกษาใหย้กระดบัคุณภาพสูงขึ�น    

4.76      มีมาตรฐาน 

รวมคะแนน       มมีาตรฐาน 

ค่าเฉลี�ยของผลประเมนิในภาพรวมทั�ง �� มาตรฐาน =93.99 มคุีณภาพระดบั � 

ภาพรวมของมาตรฐานมคุีณภาพระดบัดเียี�ยม �� มาตรฐาน และระดบัดมีาก  � มาตรฐาน   

  ใช่     ไม่ใช่ และไม่มมีาตรฐานใดอยู่ในระดบัปรับปรุง     ใช่     ไม่ใช่ 

ในภาพรวมสถานศึกษาจดัการศึกษาขั�นพื�นฐาน      มมีาตรฐานการจดัการศึกษา     ไม่มมีาตรฐานการจดัการศึกษา 

 

วเิคราะห์ปัจจัยจากผลการประเมิน 

จุดเด่น 

มาตรฐานด้านผู้เรียน 

1. ผูเ้รียนทุกคนผ่านการประเมินคุณลกัษณะที�พึงประสงค์ตามหลกัสูตร มีความสามารถดา้น

การอ่าน คิด วิเคราะห์  และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์   มีความสามารถการประเมินสมรรถนะ

สาํคญัตามหลกัสูตรเป็นไปตามเกณฑ ์

2. ผู ้เรียนได้เข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการอนุรักษ์และสิ� งแวดล้อมอย่าง

หลากหลาย เช่น โครงการสถานศึกษาดีเด่นดา้นพลงังาน  โครงการโลกสวยดว้ยมือเรา 

3. ผูเ้รียนมีความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถนําไป

ประยกุตใ์ชใ้นการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 

4. ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ด้วยการสร้างชิ�นงานและผลงานได้ชัดเจน 

โดยเฉพาะดา้นสุนทรียภาพ 

5. ผูเ้รียนไดรั้บการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพดา้นวิชาการโดยมีการเชิญผูเ้ชี�ยวชาญจากภายนอก

มาติวเขม้เพิ�มเติมในคาบเรียน รายวชิา คณิตศาสตร์  ฟิสิกส์ เคมี ชีววทิยา และภาษาองักฤษ     

มาตรฐานด้านคุณภาพการจัดการศึกษา 

1. ครูส่วนใหญ่มีความทุ่มเท เสียสละในการปฏิบัติหน้าที�ในการพัฒนาผูเ้รียนอย่างเต็ม

ความสามารถ 

2. ครูส่วนใหญ่ปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ที�อยา่งมีประสิทธิภาพ ดว้ยความทุ่มเท เสียสละ 

3. มีการใชสื้�อเทคโนโลยี  ที�เหมาะสมและนาํมาบูรณาการในการจดัการเรียนการสอนในทุก

กลุ่มสาระฯ  

4. โรงเรียนและครูมีผลงานและไดรั้บการยกยอ่งจากหน่วยงานภายนอก 
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5. ผูบ้ริหารส่งเสริม สนบัสนุนแผนงานพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาอยา่งต่อเนื�อง และทุ่มเท

เสียสละในการพฒันาการศึกษา  

6. โรงเรียนมีการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาโดยร่วมกับโรงเรียนในเครือมูลนิ ธิคณะ                             

เซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย ในการพฒันาหลกัสูตรการศึกษาที�เป็นเอกลกัษณะเฉพาะของ

โรงเรียนในเครือ มูลนิธิฯอีกทั� งมีการนิเทศการสอนในรูปแบบต่างๆ เช่น การนิเทศโดย

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ นิเทศโดย เพื�อนร่วมงาน และรับการนิเทศจากผู ้เชี�ยวชาญ

ภายนอก 

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

1. โรงเรียนมีความพร้อมดา้นทรัพยากรทางการศึกษา ในการส่งเสริมนกัเรียนไดรั้บการพฒันา

ครบทุกมิติ  

2. โรงเรียนมีการจดัโครงการสานสัมพนัธ์  บา้นโรงเรียนสู่ชุมชน  เป็นโครงการที�ไดรั้บความ

ร่วมมืออย่างดีจากผูป้กครองนักเรียนเพื�อร่วมกันพฒันาชุมชนและโรงเรียน   มีการจดั

กิจกรรมที�เสริมสร้างความสัมพนัธ์  และส่งเสริมความเขา้ใจอนัดีระหว่างผูป้กครอง   ครู

และชุมชนอย่างหลากหลาย   ส่วนโครงการโรงเรียนมาตรฐานตา้นสิ�งเสพติด (TRC.VB 

Harm Prevention) ของสภากาชาดไทย  เป็นโครงการที�เป็นแบบอยา่งและสร้างคุณค่าใหแ้ก่

สถานศึกษาอยา่งต่อเนื�อง  

3. โรงเรียนมีการสร้าง ส่งเสริม สนบัสนุน ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และมีการสร้างเครือข่าย

ความร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอกทั�งในประเทศและต่างประเทศ  เพื�อร่วมมือแลกเปลี�ยน

องคค์วามรู้อยา่งหลายหลายทั�งดา้นวชิาการ และสุนทรียภาพ 

 

ข้อเสนอแนะเพื�อการพฒันา   

มาตรฐานด้านผู้เรียน 

�.  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   และฝ่ายอาคาร

สถานที�ควรร่วมมือในการพฒันาและการใช้แหล่งเรียนรู้ �� สถานีภายในโรงเรียน และ

สร้างความเขา้ใจให้คุณครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมและ

วทิยาศาสตร์ ในการสอนและมอบหมายงานดา้นสิ�งแวดลอ้มให้กบัผูเ้รียนเพื�อให้ผูเ้รียนเกิด

ความตระหนกัและรู้คุณค่าของสิ�งแวดลอ้มอยา่งชดัเจน 

2. หาวิธี/ออกแบบ/กาํหนดให้เกิดความชัดเจนเกี�ยวกบั เครื�องมือที�ใช้ประเมินและรายการ

ประเมิน งาน/โครงการรวมทั�งผลงานของผูเ้รียน ใหส้อดคลอ้งกบัตวับ่งชี�ของมาตรฐานต่างๆ 

3. พฒันาผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนในระดบัมธัยมศึกษาทุกกลุ่มสาระฯใหบ้รรลุตามเป้าหมายของ 

แต่ละกลุ่มสาระฯที�กาํหนดไว ้
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4. ควรพฒันาผูเ้รียนที�มีความสามารถเป็นรายบุคคลและพฒันาสื�อการสอนที�ทนัสมยั

ในระดบัชั�นประถมศึกษาปีที� 6 ควรพฒันาในรายวิชา สังคมศึกษา และระดบัชั�น

มธัยมศึกษาปีที� 6 ควรพฒันาในรายวชิาภาษาไทย  และวทิยาศาสตร์ 

5. การจดักิจกรรมโครงการ  กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ

ผูเ้รียน  เพื�อส่งเสริมสมรรถนะที�สาํคญัตามหลกัสูตร 

มาตรฐานด้านคุณภาพการจัดการศึกษา 

1. ควรจดัโครงการ กิจกรรม ที�ส่งเสริมสุขภาพอนามยัและความปลอดภยัของผูเ้รียนทุก

คน ให้มีความหลากหลาย ตลอดปีการศึกษา โดยมุ่งเน้นที�จะสร้างเสริมให้นักเรียนมี

สุขนิสัยในตนเองตามสุขบัญญัติแห่งชาติ สามารถนําความรู้ไปใช้ดูแลตนเอง และ

ส่วนรวมในการดาํเนินชีวิตประจาํวนัได ้

2. ควรศึกษาและกาํหนดมาตรการในการบริหารความเสี� ยง เพื�อความปลอดภัย และ

ประชาสัมพนัธ์ใหน้กัเรียน ครู และผูป้กครองทราบ 

3. มอบหมายหน้าที�เวร แก่ครูและบุคลากรในการดูแลความปลอดภยัและความเป็น

ระเบียบเรียบร้อยใหค้รอบคลุมพื�นที�ต่างๆ 

4. นาํนกัเรียนจิตอาสามาช่วยดูแลความปลอดภยัในช่วงเวลาเร่งด่วนในตอนเช้า และ

ตอนเลิกเรียน 

5. สํารวจอุปกรณ์และสถานที�เกิดความชาํรุด เสียหายหรือจุดที�อาจจะเกิดอนัตรายแก่

นกัเรียนอยูเ่สมอ 

6. พฒันาการประชาสัมพนัธ์กิจกรรมต่าง ๆ ใหผู้ป้กครองและชุมชนไดท้ราบเพื�อใหมี้

จาํนวนผูม้าเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ มากยิ�งขึ�น 

�.   พฒันาการนิเทศติดตามใหมี้คุณภาพมากยิ�งขึ�น โดยเฉพาะมีผูเ้ชี�ยวชาญจากภายนอก 

       มาใหค้าํแนะนาํแก่ครูผูส้อน 

�.     ปรับปรุงวสัดุอุปกรณ์ภายในศูนยก์ารเรียนใหท้นัสมยั และใหมี้ประสิทธิภาพมากขึ�น 

9.     เนื�องจากปัจจุบนัเทคโนโลยีมีบทบาทสําคญัในชีวิตประจาํวนั ผูเ้รียนจึงสามารถ

คน้หาขอ้มูลไดอ้ยา่งรวดเร็ว ทาํใหน้กัเรียนเขา้มาใชห้อ้งสมุดนอ้ยลง   

��.    ควรมีการส่งเสริมให้ครูจดักิจกรรมการเรียนการสอนนอกห้องเรียน โดยใชแ้หล่ง

เรียนรู้ภายใน ภายนอกห้องเรียนอยา่งคุม้ค่าและเต็มศกัยภาพ และมีการจดัเก็บขอ้มูล

การใชแ้ห่งเรียนรู้ของกลุ่มสาระ ฯ ที�เป็นปัจจุบนั 

 ��. การพฒันาคุณครูผูส้อนโดยจดัการอบรมกระบวนการเรียนการสอนเนน้กระบวนการ

คิดสร้างสรรค์ จากหน่วยงานภายในและภายนอกในรูปแบบต่างๆเพื�อนํามา

ประยกุตใ์ชก้ารพฒันาผูเ้รียนอยา่งมีคุณภาพ 
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12.  การพฒันาห้องปฏิบติัการทศันศิลป์  ห้องปฏิบติัการนาฏศิลป์  ห้องปฏิบติัการดนตรี 

ให้มีความพร้อมสําหรับการจดักระบวนการกิจกรรมการเรียนการสอนวสัดุอุปกรณ์ที�

ใชใ้นการสาธิต นกัเรียนสามารถใชห้้องปฏิบติัการไดต้ามความถนดัและความสนใจ 

 

ทศิทางการพฒันาคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษาในอนาคต 
 

แนวทางการพฒันาและปรับปรุงมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 

1. การส่งเสริมดา้นจิตสาธารณะ และจดัทาํบนัทึกนกัเรียนจิตอาสา  

2. ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ควรจดักิจกรรมการเรียนรู้ทั� งในหลักสูตรและนอกหลักสูตร ที�

ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู ้เรียนให้มีโอกาสได้แสดงออกซึ� งกระบวนการคิด 

กระบวนการแกปั้ญหา และรู้จกัสร้างสรรคผ์ลงานดว้ยวธีิการของตนเองอยา่งสร้างสรรค ์

     �.    พฒันาครูผูส้อนใหมี้ความเชี�ยวชาญเฉพาะดา้น และส่งเสริมใหใ้ชสื้�อการสอนเพื�อยกมาตรฐาน 

            ในการเรียนใหเ้ทียบเท่าสากล 

      �.   พฒันารูปแบบการวดัประเมินผลใหส้อดคลอ้งกบัรูปแบบวธีิการสอน  และส่งเสริมใหผู้เ้รียน 

             ทดสอบตามมาตรฐานสากลเพื�อวดัความสามารถตนเอง 

       �.  พฒันาการออกแบบจดักิจกรรมใหผู้เ้รียนที�มีความหลากหลาย สร้างแรงจูงใจ มีความน่าสนใจ  

            เนน้ความแตกต่าง ตามความสามารถ  ความถนดั เสริมสร้างความชื�นชม ความชื�นชอบในการ    

            เขา้ร่วมกิจกรรม 

�.  ดาํเนินโครงการดา้นสิ�งแวดลอ้มในทุกระดบัชั�นเพื�อใหเ้ขา้ถึงผูเ้รียนมากขึ�น 

 

แนวทางการพฒันาและปรับปรุงมาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 

1. ควรมีการวางเป้าหมายพฒันาผลสัมฤทธิ� ของแต่ละกลุ่มสาระฯตั�งแต่ตน้ปีการศึกษาและมีการ

กาํกบัติดตามที�ชดัเจนและต่อเนื�อง 

2. ควรมีการนาํขอ้เสนอแนะจากผลประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของ สมศ. และขอ้เสนอแนะ

จากผลประเมินคุณภาพภายในมาพิจารณาทบทวนและวางแผนการพฒันา และมีการกาํกับ

ติดตามที�ชดัเจน 

3. ครูผูส้อน/ครูประจาํชั�น ให้ความรู้เรื�องการดูแลรักษาสุขภาพ  ความปลอดภยัทั�งภายในและ

ภายนอกโรงเรียน  งานประชาสัมพนัธ์จดักิจกรรมเผยแพร่ความรู้ผา่นสื�อวีดีทศัน์ในช่วงเวลา 

ต่าง ๆ และรณรงคใ์หผู้เ้รียนปฏิบติัตนจนเป็นสุขนิสัย 

4. ผูรั้บผิดชอบตวับ่งชี� ตามเป้าหมาย  ควรกาํกับติดตาม ตรวจสอบ และมีการเก็บขอ้มูลและ

รายงานผลการดาํเนินงานตามที�กาํหนด 
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5. จดัหาที�ปรึกษา หรือทาํความร่วมมือกบัสถาบนัที�มีความเชี�ยวชาญเฉพาะดา้นที�ตรงกบัการ

เรียนการสอนใหม้ากขึ�น 

6. ดาํเนินการประเมินความพึงพอใจไปถึงผูป้กครองเพื�อเพิ�มขอ้มูลในการประเมินและสํารวจ

ความพึงพอใจ 

7. โรงเรียนควรกาํหนดใหมี้วชิาการใชห้อ้งสมุด  หรือวชิารักการอ่านทุกระดบัชั�น ตั�งแต่ระดบั

ประถมศึกษาปีที� � ถึงระดบัมธัยมศึกษาปีที� �   

 

แนวทางการพฒันาและปรับปรุงมาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

1. กาํกบัติดตามการจดักิจกรรมส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ ไดแ้ก่ การจดัการเรียนรู้ � กลุ่มสาระการ

เรียนรู้  กิจกรรมเสริมหลกัสูตร  กิจกรรมสายสัมพนัธ์บา้นและโรงเรียน  อย่างหลากหลาย

และต่อเนื�อง   

2. ควรมีการกํากับติดตามการใช้แหล่งเรียนรู้ �� สถานี จากทุกฝ่ายภายในโรงเรียน  เพื�อ

ประเมินการใชแ้หล่งเรียนรู้อยา่งคุม้ค่าวางแผนยทุธศาสตร์การบริหารจดัการการพฒันาแหล่ง

เรียนรู้โดยเชื�อมโยงกบัทุกฝ่าย และส่งเสริมให้ครู และนกัเรียน เขา้ไปใช้ศูนยก์ารเรียนรู้ใน

การเรียนการสอนใหม้ากยิ�งขึ�น 

3. การประชาสัมพนัธ์เพื�อคดัเลือกนกัเรียนที�มีความสามารถ มีความสนใจใหไ้ดมี้โอกาสในการ

ฝึกซอ้มพฒันาทกัษะฝีมือ เสริมกระบวนการคิดสร้างสรรคอ์ยา่งต่อเนื�องเพื�อให้นกัเรียนได้

นาํไปใชใ้นการเขา้ร่วมกิจกรรม และการแข่งขนัรายการต่างๆ ทั�งดา้นทศันศิลป์  ดนตรี และ

นาฏศิลป์ 

 

แนวทางการพฒันาและปรับปรุงมาตรฐานด้านอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา 

1. ควรกาํหนดวิธีการใหค้รู บุคลากร และนกัเรียน สามารถบอกและอธิบายความรู้ความเขา้ใจ

เกี�ยวกบัเป้าหมาย วิสัยทศัน์ ปรัชญาและจุดเนน้ของสถานศึกษาในแต่ละปีไดอ้ยา่งถูกตอ้ง

ชดัเจน 

2. รณรงค์ภาพลักษณ์นักเรียน โดยดาํเนินการอบรมเชิงปฏิบติัการแก่บุคลากรทุกระดบั  การ

ปฐมนิเทศและการอบรมดูแลนกัเรียนประจาํวนั  การประชุมกบัผูป้กครอง ปฏิบติัเป็นกิจวตัร

จะเกิดผลในเชิงปฏิบติัที�ย ั�งยนื 
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แนวทางการพฒันาและปรับปรุงมาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 

 ควรให้ความรู้กบัผูด้าํเนินการจดัทาํโครงการ  ในเรื�องการจดัทาํเอกสารโครงการ  การสรุป

งานให้สอดคลอ้งกบัตวับ่งชี�ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษารวมถึงพิจารณาจดักิจกรรมที�เหมาะสม

กบัวยัของนกัเรียนให้กิจกรรมมีความหลากหลายน่าสนใจ  โดยนกัเรียนสามารถไปประยุกตใ์ชใ้น

ชีวติประจาํวนัได ้
 

 

 

 

 
 

 



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ���� 

115 
 

 
 

ภาคผนวก 
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1. ผลสัมฤทธิ�ทางการเรียนของผู้เรียน 
�.�  ผลสัมฤทธิ�ทางการเรียนของผู้เรียนแต่ละระดบัชั�น  ตามสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา ���� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             ตารางที� 1�  แสดงจํานวนร้อยละของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ�ระดับ 3-4 

ของนักเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 1  -   มัธยมศึกษาปีที�  6  ปีการศึกษา 255� 

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

ค่าเฉลี�ย

ของ

ร้อยละ 

ภาษาไทย  96.85 93.17 88.41 95.22 82.81 97.48 70.61 75.48 67.75 60.01 40.67 37.28 75.48 

คณิตศาสตร์  97.58 89.29 82.40 87.61 69.18 64.50 62.08 45.94 46.97 66.91 37.10 30.83 65.03 

วทิยาศาสตร์  95.64 95.90 92.70 94.78 90.99 81.93 66.98 50.59 55.75 55.77 50.41 53.26 73.73 

สงัคมศึกษา  98.14 96.66 96.07 97.32 86.37 83.33 81.17 76.13 83.27 75.77 59.74 55.41 82.45 

สุขศึกษาและพลศึกษา  99.52 99.32 98.07 98.70 100.00 98.32 90.58 95.28 99.18 83.94 87.47 90.40 95.06 

ศิลปะ 99.27 99.09 99.36 98.48 100.00 99.79 85.14 83.91 71.01 72.50 73.42 73.98 88.00 

การงานอาชีพและ

เทคโนโลย ี 
99.15 94.19 91.74 98.17 96.86 98.21 64.91 81.73 76.77 77.67 56.13 60.91 83.04 

ภาษาต่างประเทศ 94.67 96.81 73.18 82.39 88.05 83.61 77.56 62.08 57.10 44.95 50.01 37.82 70.69 

ผลสัมฤทธิ�ทางการเรียน

ทุกกลุ่ม 
97.60 95.55 90.24 94.08 89.28 88.40 74.88 71.39 69.73 67.19 56.87 54.99 79.18 

หมายเหต ุ การคิดค่าเฉลี�ยทาํโดยการคิดรวมระหวา่งวิชาพื�นฐานและวิชาเพิ�มเติม   
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ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สงัคมศกึษา

สขุศกึษา/พลศกึษา

ศลิปะ

การงานฯ

ภาษาต่างประเทศ

75.48

65.03

73.73

82.45

95.06

88.00

83.04

70.69

ตารางภาพที� 2 แสดงร้อยละของผู้เรียนมผีลสัมฤทธ์ 3-4 ในระดับชั� น ป.1-ม.6 

ปีการศึกษา 2558 (แยกตามกลุ่มสาระฯ)
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�.2  ผลสัมฤทธิ�ทางการเรียนของผู้เรียนที�มีผลสัมฤทธิ�ระดับ 3-4  เปรียบเทยีบกบัเป้าหมาย

ของกลุ่มสาระฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตาราง เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ�ของผู้เรียนระดับชั�นประถมศึกษาปีที� 1-6 ที�มีผลสัมฤทธิ�ระดับ 3-4  

กบัเป้าหมายของกลุ่มสาระฯ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 
ค่าเฉลี�ยของ

ร้อยละ 

  เป้าหมาย

กลุ่มสาระฯ 

ผลการประเมนิ 

บรรล ุ ไม่บรรลุ 

ภาษาไทย  96.85 93.17 88.41 95.22 82.81 97.48 92.32 89.00   

คณิตศาสตร์  97.58 89.29 82.40 87.61 69.18 64.50 81.76 92.00   

วทิยาศาสตร์  95.64 95.90 92.70 94.78 90.99 81.93 91.99 90.00   

สงัคมศึกษา  98.14 96.66 96.07 97.32 86.37 83.33 92.98 88.00   

สุขศึกษาและพลศึกษา  99.52 99.32 98.07 98.70 100.00 98.32 98.99 97.00   

ศิลปะ 99.27 99.09 99.36 98.48 100.00 99.79 99.33 93.00   

การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 99.15 94.19 91.74 98.17 96.86 98.21 96.39 90.00   

ภาษาต่างประเทศ 94.67 96.81 73.18 82.39 88.05 83.61 86.45 83.00   

ผลสัมฤทธิ�ทางการเรียนทุกกลุ่ม 97.60 95.55 90.24 94.08 89.28 88.40 92.53      
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ตารางภาพที� 3 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ�ของผู้เรียน ระดบัชั� น ป.1-ป.6 ทีมผีลสัมฤทธิ�ระดับ 3-4

ปีการศึกษา 2558 เปรียบเทียบกบัเป้าหมายของกลุ่มสาระฯ 

เป้าหมายกลุ่มสาระฯ ผลสมัฤทธิ�

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตาราง เปรียบเทยีบผลสัมฤทธิ�ของผู้เรียนระดบัชั�นมธัยมศึกษาปีที� 1-6 ที�มผีลสัมฤทธิ�ระดบั 3-4 กบัเป้าหมายของกลุ่มสาระฯ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 
 ค่าเฉลี�ย

ของร้อยละ 

  เป้าหมาย

กลุ่มสาระฯ 

ผลการประเมนิ 

บรรล ุ ไม่บรรลุ 

ภาษาไทย  70.61 75.48 67.75 60.01 40.67 37.28 58.63 68.00   

คณิตศาสตร์  62.08 45.94 46.97 66.91 37.10 30.83 48.30 67.00   

วทิยาศาสตร์  66.98 50.59 55.75 55.77 50.41 53.26 55.46 66.00   

สงัคมศึกษา  81.17 76.13 83.27 75.77 59.74 55.41 71.92 78.00   

สุขศึกษาและพลศึกษา  90.58 95.28 99.18 83.94 87.47 90.40 91.14 93.00   

ศิลปะ 85.14 83.91 71.01 72.50 73.42 73.98 76.66 85.00    

การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 64.91 81.73 76.77 77.67 56.13 60.91 69.69 72.00   

ภาษาต่างประเทศ  77.56 62.08 57.10 44.95 50.01 37.82 54.92 66.00   

ผลสัมฤทธิ�ทางการเรียนทุกกลุ่ม 74.88 71.39 69.73 67.19 56.87 54.99 65.84      
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จากตาราง พบว่า   

ผลการประเมินผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนของผูเ้รียนในระดบัประถมศึกษา และมธัยมศึกษา  

สรุปไดด้งันี�   

ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนของผู ้เรียนในระดับชั� นประถมศึกษา เมื�อเปรียบเทียบกับ

ผลสัมฤทธิ� ตามเป้าหมายของกลุ่มสาระฯ พบว่า สามารถบรรลุตามเป้าหมาย � กลุ่มสาระฯ ได้แก่ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม สุขศึกษาและ        

พลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ  ส่วนอีก � กลุ่มสาระฯ ไม่

บรรลุเป้าหมายกลุ่มสาระฯ ที�ตั�งไว ้ไดแ้ก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนของผูเ้รียนในระดบัชั�นมธัยมศึกษา เมื�อเปรียบเทียบกบัผลสัมฤทธิ�

ตามเป้าหมายของกลุ่มสาระฯ พบว่า ไม่มีกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ ใดสามารถบรรลุตามเป้าหมายที�   

ตั�งไว ้
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ตารางเปรียบเทยีบจาํนวนร้อยละของผู้เรียนมผีลสัมฤทธิ�ระดบั 3-4 

ชั�นประถมศึกษาปีที� 1-6  ปีการศึกษา 255�-255� 

                   

  ร้อยละของผู้เรียนที�มผีลสัมฤทธิ�ระดบั 3-4  

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

 ปี 56 ปี 57 ปี 5� ปี 56 ปี 57 ปี 5� ปี 56 ปี 57 ปี 5� ปี 56 ปี 57 ปี 5� ปี 56 ปี 57 ปี 5� ปี 56 ปี 57 ปี 5� 

ภาษาไทย  92.46 95.86 96.85 87.56 89.94 93.17 75.97 86.93 88.41 87.96 96.58 95.22 84.43 74.68 82.81 95.70 97.66 97.48 

คณิตศาสตร์  97.41 98.62 97.58 88.22 89.94 89.29 81.97 79.96 82.40 75.05 80.13 87.61 83.23 75.11 69.18 67.85 64.84 64.50 

วทิยาศาสตร์  92.67 95.86 95.64 88.44 90.79 95.90 92.70 88.24 92.70 91.25 91.88 94.78 89.62 78.79 90.99 86.58 85.74 81.93 

สงัคมศึกษา  92.24 98.01 98.14 91.67 95.93 96.66 87.34 94.05 96.07 80.85 95.58 97.32 86.23 88.82 86.37 78.73 89.71 83.33 

สุขศึกษาและพลศึกษา  100.00 99.54 99.52 97.33 98.93 99.32 98.93 97.60 98.07 96.50 97.86 98.70 99.60 98.48 100.00 98.99 98.24 98.32 

ศิลปะ 99.57 99.08 99.27 99.33 98.72 99.09 100.00 99.35 99.36 97.81 99.36 98.48 87.82 97.19 100.00 95.44 97.66 99.79 

การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 95.80 97.82 99.15 96.11 97.22 94.19 93.88 90.96 91.74 99.23 98.29 98.17 96.51 94.81 96.86 98.61 97.56 98.21 

ภาษาต่างประเทศ  82.97 93.10 94.67 82.22 91.86 96.81 71.89 83.44 73.18 66.52 81.62 82.39 80.44 80.74 88.05 70.89 88.48 83.61 

ผลสัมฤทธิ�ทางการเรียนทุกกลุ่ม 94.14 97.24 97.60 91.36 94.16 95.55 87.84 90.06 90.24 86.90 92.66 94.08 88.49 86.08 89.28 86.60 89.99 88.40 

 



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ���� 

122 
 

           

 

 

 



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ���� 

123 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตาราง เปรียบเทยีบจาํนวนร้อยละของผู้เรียนมผีลสัมฤทธิ�ระดบั 3-4 

ของนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� 1-6 

ปีการศึกษา 255�-255� 

  ร้อยละของผู้เรียนที�มผีลสัมฤทธิ�ระดบั 3-4  

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

 ปี 56 ปี 57 ปี 5� ปี 56 ปี 57 ปี 5� ปี 56 ปี 57 ปี 5� ปี 56 ปี 57 ปี 5� ปี 56 ปี 57 ปี 5� ปี 56 ปี 57 ปี 5� 

ภาษาไทย  85.19 73.83 70.61 70.04 72.41 75.48 49.38 59.22 67.75 43.11 49.19 60.01 61.50 62.08 40.67 48.79 65.93 37.28 

คณิตศาสตร์  44.97 50.29 62.08 38.58 38.99 45.94 44.59 36.51 46.97 56.55 57.09 66.91 34.22 30.77 37.10 27.33 18.72 30.83 

วทิยาศาสตร์  36.31 52.98 66.98 42.02 38.57 50.59 48.61 46.11 55.75 53.35 50.38 55.77 52.06 54.49 50.41 35.78 53.33 53.26 

สงัคมศึกษา  62.89 67.15 81.17 59.48 68.94 76.13 73.41 73.26 83.27 68.21 61.93 75.77 60.35 50.45 59.74 70.19 73.58 55.41 

สุขศึกษาฯ  90.64 95.91 90.58 88.05 97.83 95.28 92.80 97.86 99.18 96.00 97.41 83.94 97.51 95.34 87.47 95.78 92.32 90.40 

ศิลปะ 84.39 78.45 85.14 78.44 81.43 83.91 80.71 80.00 71.01 57.05 64.31 72.50 70.71 67.19 73.42 79.49 57.13 73.98 

การงานฯ  67.32 56.89 64.91 72.70 75.90 81.73 58.11 56.90 76.77 73.71 68.78 77.67 69.11 69.04 56.13 75.72 71.09 60.91 

ภาษาต่างประเทศ 63.75 59.46 77.56 64.01 64.44 62.08 51.05 48.40 57.10 47.34 43.76 44.95 47.37 37.68 50.01 38.99 48.16 37.82 

ผลสัมฤทธิ�ทางการเรียนทุกกลุ่ม 66.93 66.87 74.88 64.17 67.31 71.39 62.33 62.28 69.73 61.92 61.61 67.19 61.60 58.38 56.87 59.01 60.03 54.99 
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 ผลสัมฤทธิ�ทางการเรียนจากการประเมินภายนอก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางแสดงผลการประเมินผลสัมฤทธิ�ทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 255� 

ระหว่างโรงเรียนอสัสัมชัญธนบุรีกบัระดับประเทศ 

 

ระดบัชั�น วชิา คะแนนเตม็ 
ค่าเฉลี�ยร้อยละ 

อสัสัมชัญธนบุรี ระดบัประเทศ 

ชั�นประถมศึกษาปีที� 6  ภาษาไทย  100 57.35 49.33 

  คณิตศาสตร์ 100 62.80 43.47 

  วทิยาศาสตร์ 100 54.28 42.59 

  สงัคมศึกษา 100 59.76 49.18 

   ภาษาองักฤษ 100 74.59 40.31 

ชั�นมธัยมศึกษาปีที� 3  ภาษาไทย  100 44.44 42.64 

  คณิตศาสตร์ 100 43.63 32.40 

  วทิยาศาสตร์ 100 46.46 37.63 

  สงัคมศึกษา 100 53.23 46.24 

   ภาษาองักฤษ 100 49.�� 30.�� 

ชั�นมธัยมศึกษาปีที� 6  ภาษาไทย  100 52.88 49.36 

   คณิตศาสตร์ 100 35.26 26.59 

   วทิยาศาสตร์ 100 35.98 33.40 

   สงัคมศึกษา 100 40.�� 39.7� 

   ภาษาองักฤษ 100 39.60 24.98 
 

 

จากตารางสรุปไดว้า่ โรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรีมีคะแนนเฉลี�ยสูงกวา่ระดบัประเทศในทุกรายวชิา     

ของทุกระดบัชั�น 
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ตารางภาพที�  19 แสดงผลการประเมินผลสัมฤทธิ�ทางการศึกษาระดบัชาติ (O-NET) ระดบัชั�น ป.6 

ปีการศึกษา 2558 ของโรงเรียนอสัสัมชัญธนบุรี กบัระดบัประเทศ

ระดบัประเทศ อสัสัมชญัธนบุรี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  ว ิทยาศาสตร์  สงัคมศกึษา  ภาษาอังกฤษ
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ตารางภาพที� 20 แสดงผลการประเมินผลสมัฤทธิ�ทางการศกึษาระดับชาติ (O-NET) ระดับชั�น ม.3 

ปีการศกึษา 2558 ของโรงเรียนอสัสมัชัญธนบุรี กบัระดับประเทศ

ระดบัประเทศ อัสสมัชัญธนบุรี

 ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สงัคมศกึษา  ภาษาอังกฤษ
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ตารางภาพที� 21 แสดงผลการประเมินผลสมัฤทธิ�ทางการศกึษาระดับชาติ (O-NET) ระดับชั�น ม.6

ปีการศกึษา 2558 ของโรงเรียนอสัสมัชัญธนบุรี กบัระดับประเทศ

ระดบัประเทศ อัสสมัชัญธนบุรี
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ตารางแสดงข้อมูล O-NET  เปรียบเทยีบย้อนหลงั ปีการศึกษา 255�-255� 

ระดบัชั�น วชิา 
ค่าร้อยละของโรงเรียนเทียบระหว่างปี 

ปีการศึกษา 2556 ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2558 

ชั�นประถมศึกษาปีที� 6  ภาษาไทย  52.40 ��.�� 57.35 

  คณิตศาสตร์ 63.48 55.23 62.80 

  วทิยาศาสตร์ 45.81 54.25 54.28 

  สงัคมศึกษา 46.27 63.68 59.76 

  ภาษาองักฤษ 59.61 74.46 74.59 

  สุขศึกษาฯ 70.91 62.04 - 

   ศิลปะ 50.44 53.06 - 

   การงานอาชีพฯ 60.18 64.28 - 

ชั�นมธัยมศึกษาปีที� 3  ภาษาไทย  47.95 36.93 44.44 

  คณิตศาสตร์ 31.78 38.15 43.63 

  วทิยาศาสตร์ 43.16 45.55 46.46 

  สงัคมศึกษา 44.18 50.89 53.23 

   ภาษาองักฤษ 44.92 39.46 49.18 

   สุขศึกษาฯ 60.74 63.97 - 

   ศิลปะ 46.34 48.09 - 

   การงานอาชีพฯ 48.12 48.44 - 

ชั�นมธัยมศึกษาปีที� 6  ภาษาไทย  52.49 57.87 52.88 

   คณิตศาสตร์ 28.40 31.81 35.26 

   วทิยาศาสตร์ 34.33 37.39 35.98 

   สงัคมศึกษา 36.59 40.33 40.40 

   ภาษาองักฤษ 43.15 38.74 39.60 

   สุขศึกษาฯ 66.40 58.28 - 

   ศิลปะ 31.89 36.93 - 

  การงานอาชีพฯ 51.41 55.50 - 

 
หมายเหตุ    ปีการศึกษา ���� สอบ � รายวชิา 
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จากผลการสอบระดบัชาติ (O-NET)  ตามตารางขา้งตน้  สามารถสรุปตามระดบัชั�นต่าง ๆ ไดด้งันี�  

ชั�นประถมศึกษาปีที� � 

�.   เมื�อพิจารณาภาพรวมแลว้ ทุกวิชามีคะแนนเฉลี�ยสูงกวา่ร้อยละ �� โดยวิชาภาษาองักฤษมีคะแนนเฉลี�ย

สูงสุด 

�.   เมื�อเทียบกบัคะแนนเฉลี�ยกบัระดบัประเทศแลว้ ทุกรายวชิามีคะแนนเฉลี�ยสูงกวา่ 

�.   เมื�อเปรียบเทียบยอ้นหลงัพบว่า วิชาภาษาไทย, วิทยาศาสตร์ และภาษาองักฤษ มีคะแนนเฉลี�ยสูงขึ�น 

ส่วนวิชาคณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี�ยสูงกว่าปีการศึกษา ���� แต่ตํ�ากว่าปีการศึกษา ���� และวิชา  

สังคมศึกษา มีคะแนนเฉลี�ยสูงกวา่ปีการศึกษา ���� แต่ตํ�ากวา่ปีการศึกษา ���� 

        ดงันั�น วชิาคณิตศาสตร์ และสังคมศึกษา ควรไดรั้บการปรับปรุงเพื�อใหมี้คะแนนสูงขึ�น 
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ชั�นมัธยมศึกษาปีที� � 

�.   เมื�อพิจารณาภาพรวมแล้ว วิชาสังคมศึกษา มีคะแนนเฉลี�ยสูงกว่าร้อยละ �� ส่วนวิชาภาษาไทย , 

คณิตศาสตร์ , วทิยาศาสตร์ และภาษาองักฤษ มีคะแนนเฉลี�ยตํ�ากวา่ร้อยละ ��  

�.   เมื�อเทียบกบัคะแนนเฉลี�ยกบัระดบัประเทศแลว้ ทุกรายวชิามีคะแนนเฉลี�ยสูงกวา่ 

�.   เมื�อเปรียบเทียบยอ้นหลงัพบว่า วิชาคณิตศาสตร์ , วิทยาศาสตร์ , สังคมศึกษา และภาษาองักฤษ มีคะแนน

เฉลี�ยสูงขึ�น ส่วนวชิาภาษาไทย มีคะแนนเฉลี�ยสูงกวา่ปีการศึกษา ���� แต่ตํ�ากวา่ปีการศึกษา ����    

 ดงันั�น วชิาภาษาไทย ควรไดรั้บการปรับปรุงเพื�อใหมี้คะแนนสูงขึ�น 

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

 ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สงัคมศกึษา ภาษาองักฤษ

ปี 2556 47.95 31.78 43.16 44.18 44.92

ปี 2557 36.93 38.15 45.55 50.89 39.46

ปี 2558 44.44 43.63 46.46 53.23 49.18

ร้อ
ยล
ะ  

ตารางภาพที� 23 แสดงการเปรียบเทยีบผลสอบ O-NET 

ระดบัชั�นมธัยมศึกษาปีที� 3 ปีการศึกษา 2556-2558 
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ชั�นมัธยมศึกษาปีที� � 

�.   เมื�อพิจารณาภาพรวมแล้ว วิชาภาษาไทย มีคะแนนเฉลี�ยสูงกว่าร้อยละ �� ส่วนวิชาคณิตศาสตร์, 

วทิยาศาสตร์ , สังคมศึกษา และภาษาองักฤษ มีคะแนนเฉลี�ยตํ�ากวา่ร้อยละ ��  

�.   เมื�อเทียบกบัคะแนนเฉลี�ยกบัระดบัประเทศแลว้ ทุกรายวชิามีคะแนนเฉลี�ยสูงกวา่ 

�.   เมื�อเปรียบเทียบยอ้นหลังพบว่า วิชาคณิตศาสตร์ และสังคมศึกษา มีคะแนนเฉลี�ยสูงขึ� น ส่วนวิชา

ภาษาไทย และวทิยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี�ยสูงกวา่ปีการศึกษา ���� แต่ตํ�ากวา่ปีการศึกษา ���� และวชิา

ภาษาองักฤษ มีคะแนนเฉลี�ยสูงกวา่ปีการศึกษา ����  แต่ตํ�ากวา่ปีการศึกษา ���� 

      ดงันั�น วชิาภาษาไทย, วทิยาศาสตร์ และภาษาองักฤษ ควรไดรั้บการปรับปรุงเพื�อใหมี้คะแนนสูงขึ�น 
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 ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สงัคมศึกษา ภาษาองักฤษ

ปี 2556 52.49 28.40 34.33 36.59 43.15

ปี 2557 57.87 31.81 37.39 40.33 38.74

ปี 2558 52.88 35.26 35.98 40.40 39.60

ร้อ
ยล
ะ  

ตารางภาพที� 24 แสดงการเปรียบเทียบผลสอบ O-NET 

ระดับชั� นมธัยมศึกษาปีที� 6 ปีการศึกษา 2556-2558
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การอ่าน คดิวเิคราะห์ และการเขยีนสื�อความ 

เกณฑ์การประเมินการอ่าน คิดวเิคราะห์ และเขียนสื�อความ  

�.ประเมินจากกิจกรรมและผลงานการเรียนของผูเ้รียน ดา้นการอ่าน ดา้นการคิดวิเคราะห์ และดา้นการเขียน 

�.การประเมินครูอาจใชง้านต่างหาก หรืออาจเลือกงานในรายวชิาสาํคญัและเคยใหค้ะแนนแลว้มาตดัสินอีก

ครั� ง 

ระดับการประเมิน  มี 3 ระดบัดงันี�  

3 = ระดบัดีเยี�ยม = คะแนนร้อยละ  80-100  

2 = ระดบัดี = คะแนนร้อยละ  60-70  

1 = ระดบัควรปรับปรุง = ตํ�ากวา่ร้อยละ      ��  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

ตารางที� 36 แสดงผลการอ่าน คดิวเิคราะห์ และเขียนสื�อความ ระดบัชั�น ป.1 – ม.6    ปีการศึกษา 2558 

ระดบัชั�น 
จํานวน 

(คน) 

ระดบัคุณภาพ 

ดเียี�ยม ด ี ปรับปรุง 

จํานวน (คน) ร้อยละ 
จํานวน 

(คน) 
ร้อยละ 

จํานวน 

(คน) 
ร้อยละ 

403 337 83.74 66 16.26 0 0.00 403 

439 374 85.19 65 14.81 0 0.00 439 

466 360 77.20 106 22.80 0 0.00 466 

460 407 88.58 53 11.42 0 0.00 460 

477 379 79.44 98 20.56 0 0.00 477 

476 424 89.12 52 10.88 0 0.00 476 

462 364 78.79 98 21.21 0 0.00 462 

425 314 73.88 111 26.12 0 0.00 425 

429 346 80.65 83 19.35 0 0.00 429 

487 377 77.41 110 22.59 0 0.00 487 

432 262 60.65 170 39.35 0 0.00 432 

481 245 50.94 236 49.06 0 0.00 481 

หมายเหต ุ   ในระดบัชั�นมธัยมศึกษา เป็นการหาค่าเฉลี�ย � ภาคเรียน                                                            งานวดัผลและวิจยั       

          ข้อมลู ณ วนัที� ��/�/�� 
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 จากตาราง พบว่า  

เมื�อพิจารณาโดยรวมแลว้นกัเรียนระดบัชั�นประถมศึกษาปีที� 1- ชั�นมธัยมศึกษาปีที� � มีระดบัคุณภาพการ

อ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื�อความอยูใ่นระดบัดีเยี�ยม ในระดบัชั�นประถมศึกษา  ระดบัชั�นประถมศึกษา

ปีที�  6 มีผลการประเมินสูงสุด โดยคิดเป็นร้อยละ 89.12ในระดับชั� นมัธยมศึกษาตอนต้น  ระดับชั� น

มธัยมศึกษาปีที� 3 มีผลการประเมินสูงสุด โดยคิดเป็นร้อยละ 80.65 ในระดบัชั�นมธัยมศึกษาตอนปลาย  

ระดบัชั�นมธัยมศึกษาปีที� � มีผลการประเมินสูงสุด โดยคิดเป็นร้อยละ 77.41 

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

วิเคราะห์ และเขียนสื�อความอยูใ่นระดบัคุณภาพดีเยี�ยม และดี คิดเป็น ���% 

ตารางที� �� แสดงผลการอ่าน คิดวเิคราะห์ และเขียนสื�อความ 

ระดับชั�นประถมศึกษาปีที� 1 - มัธยมศึกษาปีที� 6  

เปรียบเทยีบ   ปีการศึกษา 2556-���8 

ระดับชั�น 

ระดับคุณภาพ (ค่าร้อยละ) 

ดีเยี�ยม ดี ปรับปรุง 

  ปี 2556   ปี 2557   ปี 2558   ปี 2556   ปี 2557   ปี 2558   ปี 2556   ปี 2557   ปี 2558 

ป.1 81.90 89.20 83.74 18.10 10.80 16.26 0.00 0.00 0.00 

ป.2 92.44 86.08 85.19 7.56 13.92 14.81 0.00 0.00 0.00 

ป.3 80.69 74.95 77.20 19.31 25.05 22.80 0.00 0.00 0.00 

ป.4 79.21 87.61 88.58 20.79 12.39 11.42 0.00 0.00 0.00 

ป.5 72.65 88.53 79.44 27.35 11.47 20.56 0.00 0.00 0.00 

ป.6 89.11 92.58 89.12 10.89 7.42 10.88 0.00 0.00 0.00 

ม.1 80.65 79.91 78.79 19.35 20.09 21.21 0.00 0.00 0.00 

ม.2 75.70 75.97 73.88 24.30 24.03 26.12 0.00 0.00 0.00 

ม.3 77.16 75.80 80.65 22.84 24.20 19.35 0.00 0.00 0.00 

ม.4 74.34 68.62 77.41 25.66 31.38 22.59 0.00 0.00 0.00 

ม.5 54.29 54.23 60.65 45.71 45.77 39.35 0.00 0.00 0.00 

ม.6 53.46 60.72 50.94 46.54 39.28 49.06 0.00 0.00 0.00 
งานวัดผลและวิจัย 
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