
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

คํานํา 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) โรงเรียน

อัสสัมชัญธนบุรี ปการศึกษา 2562 ฉบับน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือรายงานผลการจัดการศึกษาและ 

การบริหารของโรงเรียนในรอบปการศึกษาท่ีผานมา ใหหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแล 

และสาธารณชนไดรับทราบ ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 โดยโรงเรียน

อัสสัมชัญธนบุรีไดสะทอนผลการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน    

3 มาตรฐาน ไดแก มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและ            

การจัดการ มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสาคัญ และผลการ

วิเคราะหจุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาใหดีข้ึน อีกท้ังรายงานการประเมิน

ตนเองของสถานศึกษาฉบับน้ีใช เปนขอมูล แนวทางการประ เมินคุณภาพภายนอกรอบหา                  

โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ตอไป 

 
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีหวังเปนอยางย่ิงวาเอกสารการรายงานประเมินตนเองฉบับน้ี               

จะเปนประโยชนตอการนําไปใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี             

ในปการศึกษา 2563 ตอไป ท้ังยังเปนสวนหน่ึงในการนําเสนอผลการดําเนินการพัฒนาการศึกษา       

และการประกันวาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีไดจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา

ทุกประการ 

 
 
 
 
 
 

 
(ภราดา ดร.ชํานาญ  เหลารักผล) 

                                                                         ผูอํานวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 
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สวนที่ 1 
บทสรุปของผูบริหาร 

 
ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐาน 

 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  รหัส 10100692 ท่ีต้ังเลขท่ี 92 ถนนอัสสัมชัญ  แขวงบางไผ  เขตบางแค  

กรุงเทพมหานคร สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน โทรศัพท 0-2807-9555-63         

โทรสาร 0-2421-8119 website www.act.ac.th ไดรับอนุญาตจัดต้ังเม่ือ วันท่ี 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2504 และ

ไดรับการรับรองวิทยฐานะเทียบเทาโรงเรียนรัฐบาล เม่ือวันท่ี 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2515 เปดสอนระดับ              

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6  จํานวนนักเรียน 4,974  คน จํานวนบุคลากรของโรงเรียน    

มีจํานวนท้ังส้ิน 540 คน  

ตอนที่ 2 การนําเสนอผลการประเมินตนเอง 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1) มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

2) หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ 

2.1 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2560 - 2564 

2.2 แผนปฏิบัติการประจําป 

2.3 ขอมูลจากระบบสารสนเทศ 

2.4 รายงานวิจัย การสํารวจความพึงพอใจและความคิดเห็นของกลุมผูมีสวนไดเสียท่ีมีตอการ   

     ประเมินหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 

2.5 รายงานการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

2.6 สรุปการดําเนินงานแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

2.7  รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 

2.8 ขอมูลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนตามหลักสูตร 

2.9 ขอมูลการประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

2.10 ขอมูลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน 

2.11 เกณฑการประเมินประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการตามขอกําหนดของหนวยงานตนสังกัด (สช.) 

2.12 ขอมูลผลการนิเทศการสอนประจําปการศึกษา 2562 

3) โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองตอไปอยางไรใหไดระดับคุณภาพท่ีดีข้ึนกวาเดิม 1 ระดับ 

3.1  แผนปฏิบัติงานท่ี  1   การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนใหบรรลุตามเปาหมายท่ี  

    กําหนดไว 

3.2  แผนปฏิบัติงานท่ี  2   การพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอนเพ่ือสงเสริมใหผูเรียนมี 

    ความสามารถในการคิดวิเคราะหและรูจักแกปญหาอยางมีเหตุผล 
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3.3  แผนปฏิบัติงานท่ี  3   พัฒนาครูบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพและจัดใหมีชุมชน 

    การเรียนรูทางวิชาชีพมาใชในการพัฒนางานและการเรียนรูของผูเรียน 

4) นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี 

4.1 นวัตกรรม : ระบบรดนํ้าอัตโนมัติดวยพลังงานแสงอาทิตย และระบบเซนเซอรตรวจจับ 

     ความช้ืนในดิน แบบควบรวม 

4.2 นวัตกรรม : ส่ือการเรียนรู “เกมอานุภาพพอขุนรามคําแหง” 

4.3 นวัตกรรม : ชุดกิจกรรมท่ีสงเสริมความสามารถในการแกปญหาอยางสรางสรรคโดยใช PCAS  

     model สําหรับนักเรียน STEM Kids 

4.4 การพัฒนารูปแบบการเรียนรูแหงศตวรรษท่ี 21 (KLIDS model: คลิดส โมเดล) 

4.5 เคร่ืองตรวจจับเห็ด Mushroom Detector   

4.6 แบบอยางท่ีดี : ดานนวัตกรรมประหยัดพลังงานในอาคาร 

4.7 แบบอยางท่ีดี : โรงเรียนตนแบบดานการบริการจัดการทรัพยากร พลังงาน และส่ิงแวดลอม  

     ภายในสถานศึกษา 

5) ความโดดเดนของสถานศึกษา 

5.1 ตนแบบดานส่ิงแวดลอม เร่ือง สถานศึกษาดีเดนดานพลังงานและส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน 

5.2 ตนแบบดานการสงเสริมผูเรียนทางดานดนตรี 

6) โรงเรียนไดดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 

6.1การปลูกฝงความมีระเบียบวินัย ทัศนคติท่ีถูกตองผานกระบวนการลูกเสือ เนตรนารี 

6.2การจัดการเรียนรูเพ่ือสรางทักษะพ้ืนฐานท่ีเช่ือมโยงสูการสรางอาชีพและการมีงานทํา 

6.3การจัดการเรียนการสอนท่ีสงเสริมการคิดวิเคราะหดวยวิธีการ Active Learning 

6.4 การจัดการเรียนการสอนเพ่ือฝกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเปนข้ันตอน (Coding) 

6.5 การพัฒนาครูใหมีความชํานาญในการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษและภาษาคอมพิวเตอร 

     (Coding) 

6.6 การจัดการเรียนรูดวย STEM Education 

6.7 การเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือใชในการส่ือสารและเพ่ิมทักษะสําหรับใชในการประกอบอาชีพ 

6.8 การจัดการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาท่ีสาม) 

6.9 การสงเสริมทักษะการอาน เขียนภาษาไทยเพ่ือใชเปนเคร่ืองมือในการเรียนรูภาษาอ่ืน 

6.10 การใชดิจิทัลแพลตฟอรมเพ่ือการเรียนรูหรือสรางอาชีพ 

 

 

      

                                              (ภราดา ดร.ชํานาญ เหลารักผล) 

                           ผูอํานวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 

                          วัน 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 
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สวนที่ 2 
ขอมูลพื้นฐาน 

 

1. ขอมูลพื้นฐาน 

1.1  โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  รหัสโรงเรียน 10100692    

ท่ีต้ังเลขท่ี 92 ถนนอัสสัมชัญ  แขวงบางไผ เขตบางแค  กรุงเทพมหานคร สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

สงเสริมการศึกษาเอกชน โทรศัพท 0-2807-9555-63 โทรสาร 0-2421-8119 website www.act.ac.th                                             

ไดรับอนุญาตจัดต้ังเม่ือ วันท่ี 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2504 และไดรับการรับรองวิทยฐานะเทียบเทา           

โรงเรียนรัฐบาล เม่ือวันท่ี 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2515 เปดสอนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ถึงระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 6  จํานวนนักเรียน 4,974  คน จํานวนบุคลากรของโรงเรียน  มีจํานวนท้ังส้ิน 540 คน  

  ลักษณะผูรับใบอนุญาต  : มูลนิธิในคริสตศาสนา  

  ประเภทโรงเรียน  : สามัญศึกษา 

  การจัดการเรียนการสอน : ปกติ (สามัญศึกษา) และ English Program (ไดรับอนุญาตเม่ือ  

       16 พฤษภาคม พ.ศ. 2548)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
1.  อาคารเซนตคาเบรียล            2. อาคารอิลเดอฟองโซ           3. อาคารอัสสัมชัญ  4. อาคารเซนตแมร่ี          5. อาคารเซนตยอแซฟ    

6. อาคารเทิดเทพรัตน 36           7. อาคารรัตนบรรณาคาร        8. โดมสวนกาญจนา   9. อาคารราฟาแอล           10. อาคารหอประชุมหลุยสฯ   

11. อาคารบานพักภราดา          12. อาคารยอหนแมร่ี           13. อาคารมารติน 14. อาคารเซนตแอนดรูว 1   15. อาคารเซนตแอนดรูว 2 

16. อาคารเซนตปเตอร              17. อาคารลวสุต                  18. อาคารโกลเดนจูบิล่ี    19. อาคารอัฒจันทร           20. อาคารศูนยการเรียนรูฯ  

        21. อาคารอเล็กซิส มิวสิค          22. อาคารเอ.ซี.ที สปอรต อารีนา           23. อาคารซอมบํารุง           24. อาคารจอดรถ  

แผนผังภายในบริเวณโรงเรยีนอัสสัมชญัธนบุร ี
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1.2 ตารางที่ 1 จํานวนหองเรียน/ผูเรียนจําแนกตามระดับที่เปดสอน 
 

ระดับที่เปดสอน 
จํานวนหองเรียน 

จํานวนผูเรียน
ปกติ  

จํานวนผูเรียนที่มี
ความตองการ

พิเศษ 
รวมจํานวน

ผูเรียน 
หองเรียนปกต ิ หองเรียน EP ชาย หญิง ชาย หญิง 

ระดับประถมศึกษา        

ประถมศึกษาปท่ี 1 8 2 261 167 0 0 428 

ประถมศึกษาปท่ี 2 8 2 256 184 0 0 440 

ประถมศึกษาปท่ี 3 8 2 251 170 0 0 421 

ประถมศึกษาปท่ี 4 8 2 243 148 0 0 391 

ประถมศึกษาปท่ี 5 8 2 252 181 0 0 433 

ประถมศึกษาปท่ี 6 8 2 286 183 0 0 469 

รวม 48 12 1,549 1,033 0 0 2,582 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน       

มัธยมศึกษาปท่ี 1 8 2 248 149 0 0 397 

มัธยมศึกษาปท่ี 2 8 2 267 154 1 0 422 

มัธยมศึกษาปท่ี 3 8 2 253 142 0 0 395 

รวม 24 6 768 445 1 0 1,214 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย       

มัธยมศึกษาปท่ี 4 8 2 287 115 0 0 402 

มัธยมศึกษาปท่ี 5 8 2 212 160 0 0 372 

มัธยมศึกษาปท่ี 6 8 2 272 132 0 0 404 

รวม 24 6 771 407 0 0 1,178 

รวมทั้งสิ้น 96 24 3,088 1,885 1 0 4,974 

                   ขอมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2562 
                    งานทะเบียนธุรการ 
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  1.3  จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา   
  1.3.1 ตารางที่ 2 สรุปจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จําแนกวุฒิการศึกษาและประเภท/ตําแหนง 

ประเภท/ตําแหนง 
จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 

รวม 
ต่ํากวา ป.ตร ี ป.ตร ี ป.โท ป.เอก 

1. ผูบริหารสถานศึกษา      

- ผูรับใบอนุญาต/ผูจัดการ/ผูอํานวยการ 0 0 0 1 1 

- รองผูอํานวยการ/ผูชวยผูอํานวยการ 0 1 6 0 7 

รวม 0 1 6 1 8 

2. ผูสอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน      

ระดับประถมศึกษา      

- ครูบรรจุ 0 79 12 0 91 

- ครูตางชาติ 0 37 4 0 41 

ระดับมัธยมศึกษา      

- ครูบรรจุ 0 67 26 1 94 

- ครูตางชาติ  0 37 5 0 42 

รวม 0 220 47 1 268 

3. ครูอัตราจาง      

- ครูอัตราจาง (ระดับประถมศึกษา) 0 3 1 0 4 

- ครูอัตราจาง (ระดับมัธยมศึกษา) 0 9 0 0 9 

รวม 0 12 1 0 13 

4. บุคลากรทางการศึกษา      

- หัวหนาแผนก/หัวหนางาน 0 30 13 0 43 

- เจาหนาท่ี 9 56 3 0 68 

- ครูสนับสนุนการสอน 0 20 1 0 21 

รวม 9 106 17 0 132 

5.อื่นๆ (ระบ)ุ...      

- พนักงาน 114 5 0 0 119 

รวม 114 5 0 0 119 

รวมทั้งสิ้น 123 344 71 2 540 
                    ขอมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2562 
                        งานบุคคล 
สรุปอัตราสวน 
 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  ระดับประถมศึกษา 

จํานวนผูเรียนตอครู    18 : 1    
จํานวนผูเรียนตอหอง   43 : 1   

  ระดับมัธยมศึกษา 
จํานวนผูเรียนตอครู    15 : 1  
จํานวนผูเรยีนตอหอง  40 : 1  
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  1.3.2  ตารางที่ 3 สรุปจํานวนครูผูสอน จําแนกตามระดับและกลุมสาระการเรียนรู 
    

ระดับ/กลุมสาระการเรียนรู 

จํานวนครูผูสอนและหัวหนาแผนก/หัวหนางานที่มีคาบสอนตั้งแต 10 คาบขึ้นไป 

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 

ตรงเอก ไมตรงเอก ตรงเอก ไมตรงเอก 

ภาษาไทย 15 0 10 0 

คณิตศาสตร 26 0 27 0 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 30 0 40 0 

สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 12 0 17 0 

สุขศึกษาและพลศึกษา 10 0 11 0 

ศิลปะ 8 0 13 0 

การงานอาชีพ 5 0 6 0 

ภาษาตางประเทศ 38 0 38 0 

แนะแนว - - 4 0 

   
 

  1.3.3  ตารางที่ 4 สรุปจํานวนครูผูสอนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
จํานวนครผููสอน 

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 

  กิจกรรมนักเรียน   

- ลูกเสือ 104 54 

- ผูบําเพ็ญประโยชน 0 0 

- รักษาดินแดน (ร.ด.) 0 3 

- กิจกรรมชุมนุม ชมรม 51 85 

- อ่ืน  ๆกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนสําหรับนักเรียนท่ี
ไมไดเรียนรักษาดินแดน (ร.ด.) 

0 51 

   กิจกรรมแนะแนว 108 57 

  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน 0 0 
               ขอมูลจาก งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
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1.3.4   ตารางที่ 5 สรุปจํานวนครูและบุคลากรทางการลูกเสือ เนตรนารแีละผูบําเพ็ญประโยชน 

ลูกเสือ/เนตรนาร/ีผูบําเพ็ญประโยชน 
จํานวน

ผูบังคับบญัชา 
จํานวนวุฒิทางลูกเสือ การจัดตั้งกองลกูเสือ 

มีวุฒ ิ ไมมีวุฒิ จัดตั้ง ไมจัดตัง้ 

ลูกเสือ เนตรนารี สํารอง 50 49 1 1 กอง  

ลูกเสือ เนตรนารี สามัญ  54 51 3 2 กอง  

ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุนใหญ 54 53 1 2 กอง  

ลูกเสือ เนตรนารี วิสามัญ 0 0 0 0 0 

ผูบําเพ็ญประโยชน 0 0 0 0 0 

รวม 158 153 5 5  กอง  
                                   ขอมูลจาก ฝายปกครอง 

 
2. ตารางที่ 6 ขอมูลพื้นฐานแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 

การพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ปรัชญา จุดหมายของชีวิต คือ การรูจักสัจธรรม ความจริงและการเขาถึงธรรมเปนบอเกิดแหงชีวิต 

หมายถึง การจัดการศึกษาท่ีมุงเนนใหนักเรียนยึดม่ันในศาสนาท่ีนักเรียนนับถือ โดยต้ังม่ันอยู
ในคุณธรรมและจริยธรรม ซ่ึงเปนส่ิงสําคัญในการดํารงชีวิต มีความรับผิดชอบตอตนเอง 
ครอบครัว ชุมชนและสังคม สามารถอยูในสังคมอยางมีความสุขท้ังกายและใจ มีความกตัญู
กตเวที เอ้ือเฟอเผ่ือแผ ซ่ือสัตยสุจริต เคารพในกฎระเบียบและวินัยของโรงเรียนและ
กฎหมายของประเทศ 
 

วิสัยทัศน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จัดการศึกษาตามทิศทางการศึกษาแนวมงฟอรต พัฒนา
อัจฉริยภาพผูเรียนเต็มตามศักยภาพ สื่อสารภาษาสากล สรางสรรคนวัตกรรมการศึกษา
ดวยมาตรฐานคุณภาพสากล 
 

พันธกิจ 1. จัดการศึกษาตามทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอรต 
2. ยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนใหมีมาตรฐานสากล 
3. พัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษยของโรงเรียนเปนระบบและมีประสิทธิภาพ 
4. สงเสริมเครือขายความรวมมือกับบุคคล หนวยงานและองคกรทุกภาคสวนในการ

พัฒนาการศึกษาของโรงเรียน 
5. ยกระดับการพัฒนาอัจฉริยภาพผูเรียนเต็มตามศักยภาพ 
6. พัฒนาระบบการสรางสรรคนวัตกรรมการศึกษา 

 
เปาหมาย 
 
 
 
 

1. โรงเรียนมีการจัดการศึกษาใหบรรลุตามทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอรต 
2. ผูเรียนมีคุณภาพมาตรฐานสากลและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
3. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการสูความเปนเลิศอยางยั่งยืน 
4. การบริหารทรัพยากรมนุษยเปนระบบและมีประสิทธิภาพ 
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การพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
เปาหมาย 5. โรงเรียนมีเครือขายความรวมมือตาง ๆ กับทุกภาคสวนทั้งภายในและภายนอก

ประเทศ เพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
6. ผูเรียนมีการพัฒนาอัจฉริยภาพไดเต็มตามศักยภาพที่มีประสิทธิภาพ 
7. ผูเรียนสรางสรรคนวัตกรรมการศึกษาที่มีคุณภาพ 
 

ยุทธศาสตรหรือ
กลยุทธ 

ยุทธศาสตรที่ 1  ฟนฟูการจัดการศกึษาใหบรรลุตามทิศทางการจดัการศึกษาในแนวมงฟอรต 
     กลยุทธท่ี 1.1 พัฒนาผูเรียนในการแสวงหาสัจธรรมของชีวิตตามคุณคาพระวรสาร  
                      12 ประการ มีวิริยะ อุตสาหะ รับผิดชอบตอสังคม 
     กลยุทธท่ี 1.2 พัฒนาผูรวมบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาใหมีความรู เขาใจ  
                      และปฏิบัติตามคานิยมในแนวมงฟอรต 
    กลยุทธท่ี 1.3  จัดการศึกษา เพ่ือสงเสริมการเคารพศักด์ิศรีของความเปนมนุษย  
                      สิทธิมนุษยชน สิทธิเด็ก ความยุติธรรมและสันติ 
    กลยุทธท่ี 1.4  เสริมสรางผูรวมงานและเสริมพลังเครือขายเพ่ือจัดการศึกษาใน 
                      แนวมงฟอรต 
    กลยุทธท่ี 1.5 เคารพตอชุมชนของชีวิต 
ยุทธศาสตรที่ 2  ยกระดับคุณภาพการศึกษาใหมีมาตรฐานสากล 
    กลยุทธท่ี 2.1 พัฒนาผูเรียนใหมีมาตรฐานสากล 
    กลยุทธท่ี 2.2 จัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
    กลยุทธท่ี 2.3 เสริมสรางวัฒนธรรมใหผูเรียนมีจิตสาธารณะในการบําเพ็ญ 
                     ประโยชนตอสังคมในมิติตาง  ๆ 
    กลยุทธท่ี 2.4 พัฒนาระบบการวัดประเมินผลและความโดดเดนเฉพาะของ 
                     สถานศึกษาสูประชาคมอาเซียน 
    กลยุทธท่ี 2.5 พัฒนาส่ือ/เทคโนโลยี เพ่ือการเรียนรูยุค Digital Age 
    กลยุทธท่ี 2.6 จัดการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียนตามการเรียนรูแบบ BBL  
                     (Brain-based Learning) 
ยุทธศาสตรที่ 3  เสริมสรางระบบการบริหารจัดการศึกษาตามหลักมาตรฐานสากลและ
หลักธรรมาภิบาล 
    กลยุทธท่ี 3.1 พัฒนาระบบการบริหารโรงเรียนสูความเปนเลิศ 
ยุทธศาสตรที่ 4  เรงรัดการบริหารทรัพยากรมนุษยใหเปนระบบและมีประสิทธิภาพ 
    กลยุทธท่ี 4.1 พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษยและวัฒนธรรมองคกร 
    กลยุทธท่ี 4.2 พัฒนาระบบการเขาสูตําแหนงและการพัฒนาวิชาชีพบุคลากร 
    กลยุทธท่ี 4.3 ออกแบบสวัสดิการท่ีเหมาะสมใหกับบุคลากร 
    กลยุทธท่ี 4.4 เพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนาทางวิชาชีพ 
    กลยุทธท่ี 4.5 จัดทําแผนการบริหารความเส่ียงของทรัพยากรมนุษย 
ยุทธศาสตรที่ 5  เสริมสรางและขยายเครือขายความรวมมือตาง ๆ กับทุกภาคสวนทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 
    กลยุทธท่ี 5.1 ขยายเครือขายความรวมมือระหวางโรงเรียนกับองคกร/หนวยงานตาง  ๆ 
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การพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ยุทธศาสตรที่ 6  ยกระดับการพัฒนาอัจฉริยภาพผูเรียนเต็มตามศักยภาพ 
    กลยุทธท่ี 6.1 พัฒนาระบบสารสนเทศอัจฉริยภาพของผูเรียนเปนรายบุคคล 
    กลยุทธท่ี 6.2 พัฒนาระบบการวัดอัจฉริยภาพผูเรียน 
    กลยุทธท่ี 6.3 พัฒนาอัจฉริยภาพผูเรียนสูความเปนเลิศ 
    กลยุทธท่ี 6.4 พัฒนาศักยภาพครูสูความเปนเลิศของผูเรียน 
ยุทธศาสตรที่ 7  พัฒนานวัตกรรมการศึกษาใหมีคุณภาพมาตรฐานสากล 
    กลยุทธท่ี 7.1 มีหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ACT STEM Education ท่ีมี 
                     คุณภาพมาตรฐานสากล 
    กลยุทธท่ี 7.2 มีระบบและการจัดการเรียนการสอน Higher Music and Sports  
                     Education ท่ีมีคุณภาพมาตรฐานสากล 
    กลยุทธท่ี 7.3 รอยละของผูเรียนสามารถส่ือสารภาษาอังกฤษไดอยาง  มีมาตรฐาน 
    กลยุทธท่ี 7.4 มีระบบและกระบวนการอนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลอมท่ีมีคุณภาพ
มาตรฐานสากล 

เอกลักษณ ผูเรียนมีความสามารถดานสุนทรียภาพ (ศิลปะ ดนตรี กีฬา) 
 

อัตลักษณ ผูเรียนยึดม่ันสัจธรรม มีวิริยะอุตสาหะ รับผิดชอบตอสังคม 
 

                       ขอมูลจาก งานนโยบายและแผนฯ  
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3. ตารางที่ 7 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา   
 

 
ยุทธศาสตรตาม

แผนฯของโรงเรียน 
โครงการ 

เปาหมาย ผลสําเร็จ 
มาตรฐาน
การศึกษา

ของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร 

สช. 

 

*** 
สอดคลองกับ

ตัวช้ีวัดประเด็นการ
ติดตามประเมินผล

ของกระทรวง 
ศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(จํานวน) 

คุณภาพ 
ปริมาณ 
(รอยละ) 

คุณภาพ 

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน        
ยุทธศาสตร 
ท่ี 1 ฟนฟูการ
จัดการศึกษาให
บรรลุตามทิศ
ทางการจัด
การศึกษาใน
แนวมงฟอรต 

โครงการอาสาสมัคร    
นักสิทธิมนุษยชน 

83.00 ยอดเยี่ยม 92.00 ยอดเยี่ยม    1.2.3 ยธศ.ที่ 3  

โ ค ร งก ารค ายอบรม
พัฒนานักเรียนแกนนํา 
อนุรักษพลังงานและ
ส่ิงแวดลอม  

95.00 ยอดเยี่ยม 95.00 ยอดเยี่ยม    1.2.3 ยธศ.ที่ 3 ตัวชี้วดัที3่ 

งานสถานศึกษาดีเดน
ด า น พ ลั ง ง า น แ ล ะ
ส่ิงแวดลอม 

95.00 ยอดเยี่ยม 95.00 ยอดเยี่ยม    2.2 ยธศ.ที่ 1 ตัวชี้วดัที่ 3 

โ ค ร งก าร ติด ต้ั งแผง 
โซลาเซลลเครื่องปมสูบ
นํ้า ศูนยการเรียนรู 

95.00 ยอดเยี่ยม 95.00 ยอดเยี่ยม    2.5 ยธศ.ที่ 3   

โ ค ร งก าร ติด ต้ั งแผง 
โซลาเซลลเสาไฟฟาสอง
สวางถนน   

95.00 ยอดเยี่ยม 95.00 ยอดเยี่ยม 2.5 ยธศ.ที่ 3  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานสงเสริมวัฒนธรรม 
ประเพณีและวันสําคัญ  

97.00 ยอดเยี่ยม 98.50 ยอดเยี่ยม 1.2.2 ยธศ.ที่ 1 ตัวชี้วดัที่ 3 

โครงการธนาคารขยะ      
รีไซเคิลโรงเรียอัสสัมชัญ-  
ธนบุร ี

100.00 ยอดเยี่ยม 100.00 ยอดเยี่ยม 1.2.1 ยธศ.ที่ 1 ตัวชี้วดัที่ 3 

โ ค ร งก ารค ายอบรม
นักเรียนแกนนํา 

95.00 ยอดเยี่ยม 95.00 ยอดเยี่ยม 1.2.1 ยธศ.ที่ 1 ตัวชี้วดัที่ 3 

กิจกรรมอบรมใหความรู
และปองกันยาเสพติด 

85.00 ดีเลศิ 92.62 ยอดเยี่ยม 1.2.4 ยธศ.ที่ 1 ตัวชี้วดัที่ 3 

กิจกรรมอบรมใหความรู
โรคเอดสและเพศศึกษา 

85.00 ดีเลศิ 94.50 ยอดเยี่ยม 1.2.4 ยธศ.ที่ 1 ตัวชี้วดัที่ 3 

กิจกรรมอบรมฝกปฏิบัติ
(ปฐมพยาบาล,อัคคีภัยฯ) 

85.00 ดีเลศิ 94.50 ยอดเยี่ยม 1.2.4 ยธศ.ที่ 1 ตัวชี้วดัที่ 3 

กิจกรรมชมรมรณรงค
ปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติด TO BE NUM-
BER ONE 

85.00 ดีเลศิ 97.00 ยอดเยี่ยม 1.2.4 ยธศ.ที่ 1 ตัวชี้วดัที่ 3 

กิ จก ร รมค าย พัฒนา
คุ ณธร ร มจริ ย ธ ร ร ม
นักเรียน 

90.00 ยอดเยี่ยม 92.00 ยอดเยี่ยม 1.2.1 ยธศ.ที่ 1 ตัวชี้วดัที่ 3 
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ยุทธศาสตรตาม

แผนฯของโรงเรียน 
โครงการ 

เปาหมาย ผลสําเร็จ 
มาตรฐาน
การศึกษา

ของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร 

สช. 

 

*** 
สอดคลองกับ

ตัวช้ีวัดประเด็นการ
ติดตามประเมินผล

ของกระทรวง 
ศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(จํานวน) 

คุณภาพ 
ปริมาณ 
(รอยละ) 

คุณภาพ 

ยุทธศาสตร 
ท่ี 1 ฟนฟูการ
จัดการศึกษาให
บรรลุตามทิศ
ทางการจัด
การศึกษาใน
แนวมงฟอรต 

กิ จ ก ร ร ม ช วย เ ห ลื อ          
ผูยากไร 

100.00 ยอดเยี่ยม 100.00 ยอดเยี่ยม 1.2.1 ยธศ.ที่ 1  

กิจกรรมคายอาสา
พัฒนา 

100.00 ยอดเยี่ยม 100.00 ยอดเยี่ยม 1.2.1 ยธศ.ที่ 1 ตัวชี้วดัที่ 3 

กิจกรรมเลือกต้ังสภา
นักเรียน 

90.00 ยอดเยี่ยม 97.50 ยอดเยี่ยม 1.2.3 ยธศ.ที่ 1 ตัวชี้วดัที่ 3 

กิจกรรมสภาสัญจร 100.00 ยอดเยี่ยม 100.00 ยอดเยี่ยม 1.2.3 ยธศ.ที่ 1 ตัวชี้วดัที่ 3 

กิ จก ร รมค าย พัฒนา
ทักษะความเปนผู นํา
นักเรียน 

87.50 ดีเลศิ 97.50 ยอดเยี่ยม 1.2.3 ยธศ.ที่ 1 ตัวชี้วดัที่ 3 

กิจกรรมพิธีวันสําคัญ
ทางลูกเสือ 

85.00 ดีเลศิ 95.55 ยอดเยี่ยม 1.2.3 ยธศ.ที่ 1 ตัวชี้วดัที่ 1 

กิจกรรมเขาคายลูกเสือ 85.00 ดีเลศิ 97.35 ยอดเยี่ยม 1.2.3 ยธศ.ที่ 1 ตัวชี้วดัที่ 1 

กิจกรรมสายสัมพันธ
บาน โรงเรียนสูชุมชน 
ป.1 - ม.6 

85.00 ดีเลศิ 97.61 ยอดเยี่ยม 1.2.4 ยธศ.ที่ 1 ตัวชี้วดัที่ 3 

งานสงเสริมศักยภาพ
นัก เรี ยนประกวดส่ีอ 
Multimedia 

80.00 ดีเลศิ 92.00 ยอดเยี่ยม 1.1.3, 
1.1.4 

ยธศ.ที่ 1 ตัวชี้วดัที่ 2 

 กิ จก ร ร มสร า ง เ สริ ม
ศรัทธาและจิตตารมณ 

95.00 ยอดเยี่ยม 97.00 ยอดเยี่ยม 1.2.1 ยธศ.ที่ 1  

กิ จ ก ร ร ม ส ง เ ส ริ ม
ประสบการณนักเรียน
คาทอลิก 

95.00 ยอดเยี่ยม 97.00 ยอดเยี่ยม 1.2.3 ยธศ.ที่ 1  

กิ จ ก ร ร มค า ย เ พ่ื อ น
นักบุญมงฟอรต 

95.00 ยอดเยี่ยม 97.00 ยอดเยี่ยม 1.2.3 ยธศ.ที่ 1 ตัวชี้วดัที่ 3 

งานทุนการศึกษาผู มี
ความสามารถพิเศษดาน
ดนตรีและกีฬา 

85.00 ดีเลศิ 100.00 ยอดเยี่ยม 2.3 ยธศ.ที่ 2  

งานทุนการศึกษา
นักกีฬาโครงการพิเศษ 

90.00 ยอดเยี่ยม 100.00 ยอดเยี่ยม 2.3 ยธศ.ที่ 2  

กิจกรรมมอบทุนลวสุต 85.00 ดีเลศิ 100.00 ยอดเยี่ยม 2.3 ยธศ.ที่ 2  

ง า น ทุ น ก า ร ศึ ก ษ า         
(ทุนราฟาแอล, ทุนยอหน
แมรี่ , ทุนบุตรบุคลากร, 
ทุนนักเรียนขาดแคลน  

96.00 ยอดเยี่ยม 99.45 ยอดเยี่ยม 2.3 ยธศ.ที่ 2  

กิ จก ร รม เ ทิ ด เ กี ยร ติ
สถาบันพระมหากษัตริย 

95.00 ยอดเยี่ยม 97.02 ยอดเยี่ยม 1.2.1 ยธศ.ที่ 1 ตัวชี้วดัที่ 3 
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ยุทธศาสตรตาม

แผนฯของโรงเรียน 
โครงการ 

เปาหมาย ผลสําเร็จ 
มาตรฐาน
การศึกษา

ของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร 

สช. 

 

*** 
สอดคลองกับ

ตัวช้ีวัดประเด็นการ
ติดตามประเมินผล

ของกระทรวง 
ศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(จํานวน) 

คุณภาพ 
ปริมาณ 
(รอยละ) 

คุณภาพ 

ยุทธศาสตร 
ท่ี 2  ยกระดับ
คุณภาพ
การศึกษาใหมี
มาตรฐานสากล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการพัฒนาแผนการ
เรียน Digital Art 

90.00 ยอดเยี่ยม 94.00 ยอดเยี่ยม 3.1 ยธศ.ที่ 1 ตัวชี้วดัที่ 4 

งานการจัดการเรียนการ
สอนสหศิลปดนตรีและ
การแสดง  

87.00 ดีเลศิ 88.12 ดีเลศิ 3.1 ยธศ.ที่ 3 ตัวชี้วดัที่ 2 

โครงการแขงขัน Robot 90.00 ยอดเยี่ยม 100.00 ยอดเยี่ยม 1.1.3 ยธศ.ที่ 1 ตัวชี้วดัที่ 2, 6.1 

งานส ง เ สริ ม สุขภาพ
อ น า มั ย แ ล ะ ค ว า ม
ปลอดภัยของนักเรียน  

90.00 ยอดเยี่ยม 90.00 ยอดเยี่ยม 1.2.4 ยธศ.ที่ 1 ตัวชี้วดัที่ 3 

งานพัฒนาทักษะทาง
ภาษาอังกฤษ 

85.00 ดีเลศิ 90.00 ยอดเยี่ยม 1.1.1 ยธศ.ที่ 1 ตัวชี้วดัที ่7 

ง าน ส ง เ ส ริ ม ก า ร ใช
ภ าษา อั งก ฤ ษอ ย า ง
สรางสรรค 

81.00 ดีเลศิ 90.00 ยอดเยี่ยม 1.1.1 ยธศ.ที่ 1 ตัวชี้วดัที ่7 

โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า
ศักยภาพทางภาษาไทย 

97.00 ยอดเยี่ยม 94.00 ยอดเยี่ยม 1.1.1 ยธศ.ที่ 1 ตัวชี้วดัที ่9 

งานธนาคารโรงเรียน  
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุร ี

99.00 ยอดเยี่ยม 99.00 ยอดเยี่ยม 1.2.1 ยธศ.ที่ 1 ตัวชี้วดัที ่3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมพัฒนาครูสูมือ
อาชีพ 

94.33 ยอดเยี่ยม 95.79 ยอดเยี่ยม 2.4 ยธศ.ที่ 3  

โครงการพัฒนาบุคลากร
(ครูผูสอน 8 กลุมสาระฯ) 

100.00 ยอดเยี่ยม 100.00 ยอดเยี่ยม 2.4 ยธศ.ที่ 3 ตัวชี้วดัที ่5 

โครงการซ้ือซอฟทแวร
ประจําหองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร 

100.00 ยอดเยี่ยม 100.00 ยอดเยี่ยม 2.6 ยธศ.ที่ 3 ตัวชี้วดัที ่4 

โ ค ร งก าร จัด ซ้ือและ
ซอมแซมอุปกรณกีฬา 

96.00 ยอดเยี่ยม 96.66 ยอดเยี่ยม 2.5 ยธศ.ที่ 3  

โ ค ร งก าร English Profi-
ciency  

90.00 ยอดเยี่ยม 93.00 ยอดเยี่ยม 1.1.5 ยธศ.ที่ 1 ตัวชี้วดัที ่7 

โครงการEnglish Inspi-
ration 

100.00 ยอดเยี่ยม 100.00 ยอดเยี่ยม 1.1.1 ยธศ.ที่ 1 ตัวชี้วดัที ่7 

โครงการStep up Project  90.00 ยอดเยี่ยม 98.00 ยอดเยี่ยม 1.1.5 ยธศ.ที่ 1 ตัวชี้วดัที ่7 

โครงการสงเสริมศักย- 
ภาพ ดานคณิตศาสตร
และวิทยาศาสตร 

93.00 ยอดเยี่ยม 85.00 ดีเลศิ 1.1.1, 
1.1.2 

ยธศ.ที่ 1 ตัวชี้วดัที ่3 

โครงการพัฒนาทักษะ
เ ก ม กี ฬ า ท า ง
คณิตศาสตร 

100.00 ยอดเยี่ยม 100.00 ยอดเยี่ยม 1.1.1 ยธศ.ที่ 1 ตัวชี้วดัที ่3 
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ยุทธศาสตรตาม

แผนฯของโรงเรียน 
โครงการ 

เปาหมาย ผลสําเร็จ 
มาตรฐาน
การศึกษา

ของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร 

สช. 

 

*** 
สอดคลองกับ

ตัวช้ีวัดประเด็นการ
ติดตามประเมินผล

ของกระทรวง 
ศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(จํานวน) 

คุณภาพ 
ปริมาณ 
(รอยละ) 

คุณภาพ 

ยุทธศาสตร 
ท่ี 2  ยกระดับ
คุณภาพ
การศึกษาใหมี
มาตรฐานสากล 
 

โครงการ Smart math 95.00 ยอดเยี่ยม 95.00 ยอดเยี่ยม 1.1.1 ยธศ.ที่ 1 ตัวชี้วดัที ่3 

โครงการพัฒนาทักษะ
การทําอาหารและงาน
ประดิษฐ 

90.00 ยอดเยี่ยม 90.00 ยอดเยี่ยม 1.1.6 ยธศ.ที่ 1 ตัวชี้วดัที ่2 

งานกิจกรรม ACT ลูกทุง 
Contest 2019 

97.00 ยอดเยี่ยม 100.00 ยอดเยี่ยม 1.1.6 ยธศ.ที่ 1 ตัวชี้วดัที ่2 

งานเพ่ือความเปนเลิศ
ดานกีฬาสแต็ค 

90.00 ยอดเยี่ยม 88.33 ดีเลศิ 1.1.4 ยธศ.ที่ 3 ตัวชี้วดัที ่2 

งานประเมินผลคุณภาพ
การศึกษา 

70.00 ดีเลศิ 58.53 ปานกลาง 3.4 ยธศ.ที่ 1  

โครงการตะกราคณะ 85.00 ยอดเยี่ยม 85.00 ดีเลศิ 1.1.6 ยธศ.ที่ 1 ตัวชี้วดัที ่2 

ยุทธศาสตรท่ี 3 
เสรมิสรางระบบ 
การบริหารจัด 
การ ศึกษาตาม
หลักมาตรฐาน 
สากลและหลักธรร
มาภิบาล 

งานตรวจสอบบัญชีและ
รับรองงบการเงิน 

97.50 ยอดเยี่ยม 99.00 ยอดเยี่ยม 2.2 ยธศ.ที่ 3  

โครงการสงบุคลากรไป
ศึกษาตางประเทศ  

80.00 ดีเลศิ 85.00 ดีเลศิ 2.4  ตัวชี้วดัที ่5 

งานจัดแจกคาเครื่ อง
แบบเรียนฟร ี

90.00 ยอดเยี่ยม 99.45 ยอดเยี่ยม 2.2 ยธศ.ที่ 2  

ง า น จั ด ห า จั ด แ จ ก
หนังสือแบบเรียนฟร ี

95.00 ยอดเยี่ยม 99.18 ยอดเยี่ยม 2.2 ยธศ.ที่ 2  

ง า น จั ด ห า จั ด แ จ ก
อุปกรณนักเรียนเรียนฟร ี

95.00 ยอดเยี่ยม 98.84 ยอดเยี่ยม 2.2 ยธศ.ที่ 2  

งานจัดหาอาหารเสริม 
(นมฟรี) 

95.00 ยอดเยี่ยม 98.84 ยอดเยี่ยม 2.2 ยธศ.ที่ 2  

งาน กิ จก ร รม พัฒนา
ผูเรียน   

100.00 ยอดเยี่ยม 100.00 ยอดเยี่ยม 2.2 ยธศ.ที่ 2  

งานประ กัน คุณภาพ
ภายใน  

95.00 ยอดเยี่ยม 98.14 ยอดเยี่ยม 2.2 ยธศ.ที่ 3  

งานจัดทําและประเมิน
แผน พัฒนา คุณภ าพ
การ ศึกษา ประ จําป
การศึกษา 2562 
 
 
 
 
 
 
 

96.00 ยอดเยี่ยม 92.59 ยอดเยี่ยม 2.1 ยธศ.ที่ 3  
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ยุทธศาสตรตาม

แผนฯของโรงเรียน 
โครงการ 

เปาหมาย ผลสําเร็จ 
มาตรฐาน
การศึกษา

ของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร 

สช. 

 

*** 
สอดคลองกับ

ตัวช้ีวัดประเด็นการ
ติดตามประเมินผล

ของกระทรวง 
ศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(จํานวน) 

คุณภาพ 
ปริมาณ 
(รอยละ) 

คุณภาพ 

ยุทธศาสตรท่ี 4 
เรงรัดการ
บริหาร
ทรัพยากรมนุษย
ใหเปนระบบ
และมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการพัฒนาบุคลากร 100.00 ยอดเยี่ยม 100.00 ยอดเยี่ยม 2.4 ยธศ.ที่ 3 ตัวชี้วดัที ่5 

กิจกรรมสงเสริมวิทย
ฐานะบุคลากรคุณภาพ 

80.00 ดีเลศิ 75.00 ด ี 2.4 ยธศ.ที่ 3  

โครงการประกันสุขภาพ
กลุมบุคลากร 

85.00 ดีเลศิ 94.50 ยอดเยี่ยม 2.2 ยธศ.ที่ 3  

โครงการศึกษาดูงานเทศ- 
กาลดนตร ีณ ประเทศจีน 

93.00 ยอดเยี่ยม   97.50 ยอดเยี่ยม 2.4 ยธศ.ที่ 3  

โครงการสงบุคลากรไป
ศึ ก ษ า ต า งป ร ะ เ ท ศ 
โครงการสงบุคลากรไป
ศึกษาตางประเทศ  

80.00 ดีเลศิ 85.00 ดีเลศิ 2.4 ยธศ.ที่ 3 ตัวชี้วดัที ่5 

โครงการประกันสุขภาพ
กลุมบุคลากร 

85.00 ดีเลศิ 94.50 ยอดเยี่ยม 2.2 ยธศ.ที่ 3   

งานพัฒนาทักษะความรู
ด า น ค อ ม พิ ว เ ต อ ร
บุคลากรภายใน-นอก  

95.00 ยอดเยี่ยม 100.00 ยอดเยี่ยม 2.4 ยธศ.ที่ 3 ตัวชี้วดัที ่5 

ยุทธศาสตรท่ี 5 
เสรมิสรางและ
ขยายเครือขาย
ความรวมมือ
ตาง  ๆกับทุก
ภาคสวนท้ัง
ภายในและ
ภายนอก
ประเทศ เพ่ือ
ยกระดับ
คุณภาพ
การศึกษา 

โครงการศึกษาดูงาน
ตางประเทศ(ทํา MoU
กับประเทศตาง  ๆ

85.00 
 

ดีเลศิ 90.00 ยอดเยี่ยม 2.2, 2.3 ยธศ.ที่ 4  

ยุทธศาสตรท่ี 6 
ยกระดับการ
พัฒนา
อัจฉริยภาพ
ผูเรียนเต็มตาม
ศักยภาพ 
 
 

ง า น ก า ร แ ข ง ขั น
วิทยาศาสตร ป.1 – ม.6 

90.00 ดีเลศิ 90.00 ยอดเยี่ยม 1.1.2, 
1.1.3, 
1.1.4 

ยธศ.ที่ 1 ตัวชี้วดัที ่3 

โครงการสงบุคลากรไป
ศึกษาตางประเทศ  

80.00 ดีเลศิ 85.00 ดีเลศิ 2.4 ยธศ.ที่ 3 ตัวชี้วดัที ่5 

งานเพ่ือความเปนเลิศ
ทางดานกีฬาสแต็ค 

90.00 ยอดเยี่ยม 88.33 ดีเลศิ 3.1 ยธศ.ที่ 3 ตัวชี้วดัที ่2 

งานนักกีฬาสโมสรวาย
นํ้าอัสสัมชัญธนบุร ี 

94.50 ยอดเยี่ยม 95.42 ยอดเยี่ยม 3.1 ยธศ.ที่ 3 ตัวชี้วดัที ่2 

โครงการพัฒนาบุคลากร 100.00 ยอดเยี่ยม 100.00 ยอดเยี่ยม 2.4 ยธศ.ที่ 1 2.3 (7) 
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ยุทธศาสตรตาม

แผนฯของโรงเรียน 
โครงการ 

เปาหมาย ผลสําเร็จ 
มาตรฐาน
การศึกษา

ของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร 

สช. 

 

*** 
สอดคลองกับ

ตัวช้ีวัดประเด็นการ
ติดตามประเมินผล

ของกระทรวง 
ศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(จํานวน) 

คุณภาพ 
ปริมาณ 
(รอยละ) 

คุณภาพ 

ยุทธศาสตรท่ี 6 
ยกระดับการ
พัฒนา
อัจฉริยภาพ
ผูเรียนเต็มตาม
ศักยภาพ 
 
 

โครงการประกวดขับรอง
ป ร ะ ส า น เ สี ย ง                 
ณ ประเทศสิงคโปร 

95.00 ยอดเยี่ยม 90.30 ยอดเยี่ยม 3.1 ยธศ.ที่ 3 ตัวชี้วดัที ่2 

โครงการ ACT Dancing 
Contest 2019 

98.00 ยอดเยี่ยม 95.26 ยอดเยี่ยม 3.1 ยธศ.ที่ 3 ตัวชี้วดัที ่2 

โ ค ร ง ก า ร  ACT Golf  
Junior Open 2019 

95.00 ยอดเยี่ยม 88.30 ดีเลศิ 3.1 ยธศ.ที่ 3 ตัวชี้วดัที ่2 

กิจกรรมพัฒนาผูมี
อัจฉริย-ภาพดานดนตรี 
ACT Music Gifted 

88.00 ดีเลศิ 90.48 ยอดเยี่ยม 3.1 ยธศ.ที่ 3 ตัวชี้วดัที ่2 

กิ จก ร รม ACT Music 
Festival 2019 

88.00 ดีเลศิ 91.29 ยอดเยี่ยม 3.1 ยธศ.ที่ 3 ตัวชี้วดัที ่2 

กิ จก ร รม ACT Music 
Awards 2019 

88.00 ดีเลศิ 91.00 ยอดเยี่ยม 3.1 ยธศ.ที่ 3 ตัวชี้วดัที ่2 

งานวงโยธวาทิต  85.00 ดีเลศิ 93.27 ยอดเยี่ยม 3.1 ยธศ.ที่ 3 ตัวชี้วดัที ่2 

งานวงออเคสตรา  85.00 ดีเลศิ 91.11 ยอดเยี่ยม 3.1 ยธศ.ที่ 3 ตัวชี้วดัที ่2 

ง า น ค ณ ะ นั ก ร อ ง
ประสานเสียง 

85.00 ดีเลศิ 85.56 ดีเลศิ 3.1 ยธศ.ที่ 3 ตัวชี้วดัที ่2 

งานวงสตริงคอมโบ 85.00 ดีเลศิ 90.65 ยอดเยี่ยม 3.1 ยธศ.ที่ 3 ตัวชี้วดัที ่2 

งานวงดนตรีไทย  85.00 ดีเลศิ 85.37 ดีเลศิ 3.1 ยธศ.ที่ 3 ตัวชี้วดัที ่2 

โครงการ  ACT   STEM   
Education 

85.00 ยอดเยี่ยม 85.00 ดีเลศิ 1.1.2, 
1.1.3, 2.3, 

3.1 

ยธศ.ที่ 1 ตัวชี้วดัที่ 6.2 

โครงการพัฒนานักเรียน
หองเรียน STEM KIDS 
(ประถม) 

93.00 ยอดเยี่ยม 95.90 ยอดเยี่ยม 1.1.2,  2.3, 
3.1 

ยธศ.ที่ 1 ตัวชี้วดัที่ 6.1 

โครงการพัฒนานักเรียน
ห อ ง เ รี ย น พิ เ ศ ษ
วิทยาศาสตรฯ (ม.ตน) 

100.00 ยอดเยี่ยม 100.00 ยอดเยี่ยม 1.1.2, 
1.1.3, 2.3, 

3.1 

ยธศ.ที่ 1 ตัวชี้วดัที่ 6.1 

โครงการพัฒนานักเรียน
ห อ ง เ รี ย น พิ เ ศ ษ
วิทยาศาสตรฯ (ม.ปลาย) 
 
 
 
 
 
 
 

90.00 ยอดเยี่ยม 92.00 ยอดเยี่ยม 1.1.2, 
1.1.3, 2.3, 

3.1 

ยธศ.ที่ 1 ตัวชี้วดัที่ 6.1 
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ยุทธศาสตรตาม

แผนฯของโรงเรียน 
โครงการ 

เปาหมาย ผลสําเร็จ 
มาตรฐาน
การศึกษา

ของ
สถานศึกษา 

*** 
สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร 

สช. 

 

*** 
สอดคลองกับ

ตัวช้ีวัดประเด็นการ
ติดตามประเมินผล

ของกระทรวง 
ศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(จํานวน) 

คุณภาพ 
ปริมาณ 
(รอยละ) 

คุณภาพ 

ยุทธศาสตรท่ี 7 
พัฒนา
นวัตกรรม
การศึกษาใหมี
คุณภาพ
มาตรฐานสากล 

โ ค ร งก า ร ต อ สัญญา
ซอฟตแวรลิขสิทธ์ิ 

100.00 ยอดเยี่ยม 100.00 ยอดเยี่ยม 2.6 ยธศ.ที่ 1 ตัวชี้วดัที ่10 

โครงการจัดทําหองเรียน
ดนตรี (หองเรียนรวม)  

100.00 ยอดเยี่ยม 100.00 ยอดเยี่ยม 2.5 ยธศ.ที่ 3 ตัวชี้วดัที ่2 

โ ค ร งก าร วัดความรู
ทักษะภาษาอังกฤษจาก
องคกรภายนอกของ
นักเรียนในแผนการเรยีน 
IEP  

100.00 ยอดเยี่ยม 93.00 ยอดเยี่ยม 1.1.1, 3.4 ยธศ.ที่ 1 ตัวชี้วดัที ่7 

 งานสถานศึกษาดีเดน
ด า น พ ลั ง ง า น แ ล ะ
ส่ิงแวดลอม 

95.00 ยอดเยี่ยม 95.00 ยอดเยี่ยม 2.2 ยธศ.ที่ 1 ตัวชี้วดัที่ 3 

            ขอมูลจาก งานนโยบายและแผนฯ 

 

เกณฑระดบัคุณภาพ 
ระดับ 5 หมายถึง ยอดเย่ียม   (คาเฉล่ียคิดเปนรอยละ 90 ข้ึนไป)  
ระดับ 4 หมายถึง ดีเลิศ   (คาเฉล่ียคิดเปนรอยละ 80-89) 
ระดับ 3 หมายถึง ดี   (คาเฉล่ียคิดเปนรอยละ 70-79)   
ระดับ 2 หมายถึง ปานกลาง (คาเฉล่ียคิดเปนรอยละ 50-69) 
ระดับ 1 หมายถึง กําลังพัฒนา   (คาเฉล่ียคิดเปนรอยละนอยกวา 50) 
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4.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน 
 4.1  ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 

 
ตารางท่ี 8 ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ปการศึกษา 2562  

ระหวางโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีกับระดับประเทศ 

ระดับชั้น วิชา คะแนนเต็ม 
คาเฉลี่ยรอยละ ผลตางของคารอยละ

ของโรงเรียน เมื่อเทียบ
กับระดับประเทศ อัสสัมชัญธนบุรี ระดับประเทศ 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ภาษาไทย 100 58.40 49.07 9.33 

คณิตศาสตร 100 51.58 32.90 18.68 

วิทยาศาสตร 100 48.02 35.55 12.47 

ภาษาอังกฤษ 100 71.51 34.42 37.09 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาษาไทย 100 60.62 55.14 5.48 

คณิตศาสตร 100 38.25 26.73 11.52 

วิทยาศาสตร 100 32.60 30.07 2.53 

ภาษาอังกฤษ 100 54.08 33.25 20.83 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ภาษาไทย 100 48.14 42.21 5.93 

คณิตศาสตร 100 34.58 25.41 9.17 

วิทยาศาสตร 100 34.43 29.20 5.23 

สังคมศึกษาฯ 100 37.54 35.70 1.84 

ภาษาอังกฤษ 100 44.95 29.20 15.75 
              ขอมูลจาก งานวัดผล 
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รอยละของคาเฉลี่ย

รายวิชา

อ.ส.ธ. ระดับประเทศ

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบรอยละของคาเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์การสอบ (O-NET) 
ระหวางโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีกับระดับประเทศ ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2562 
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รายวิชา

อ.ส.ธ. ระดับประเทศ

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบรอยละของคาเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์การสอบ (O-NET) 
ระหวางโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีกับระดบัประเทศ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2562 

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบรอยละของคาเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์การสอบ (O-NET) 
ระหวางโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีกับระดบัประเทศ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2562 
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ตารางท่ี 9 แสดงการเปรียบเทียบรอยละของคาเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์การสอบ (O-NET) ปการศึกษา 2560-2562 

ระดับชั้น วิชา 
คารอยละของโรงเรียนเทียบระหวางป 

ผลตางของคารอยละของโรงเรียน 
เมื่อเทียบกับระดับประเทศ 

ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2560 ป 2561 ป 2562 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ภาษาไทย 56.67 66.16 58.40 10.09 10.26 9.33 

 คณิตศาสตร 55.72 60.85 51.58 18.60 23.35 18.68 
 วิทยาศาสตร 48.59 49.62 48.02 9.47 9.69 12.47 
 ภาษาอังกฤษ 71.29 71.32 71.51 34.95 32.08 37.09 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาษาไทย 57.40 63.37 60.62 9.11 8.95 5.48 
 คณิตศาสตร 41.96 40.52 38.25 15.66 10.48 11.52 
 วิทยาศาสตร 39.06 40.81 32.60 6.78 4.71 2.53 
 ภาษาอังกฤษ 50.29 47.52 54.08 19.84 18.07 20.83 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ภาษาไทย 49.84 49.78 48.14 0.59 2.47 5.93 
 คณิตศาสตร 32.10 40.65 34.58 7.57 9.93 9.17 
 วิทยาศาสตร 31.66 33.95 34.43 2.29 3.44 5.23 
 สังคมศึกษา 35.57 36.40 37.54 0.87 1.24 1.84 
 ภาษาอังกฤษ 42.72 48.18 44.95 14.41 16.77 15.75 

 

                                                                                                                                          ขอมูลจาก งานวัดผล 
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ป 2560
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ป 2562

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบรอยละของคาเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์การสอบ (O-NET) 
ปการศึกษา 2560 – 2562 ของผูเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  
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 ภาษาไทย  คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  ภาษาอังกฤษ
ป 2560 57.40 41.96 39.06 50.29
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 ภาษาไทย  คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  สังคมศึกษา  ภาษาอังกฤษ
ป 2560 49.84 32.10 31.66 35.57 42.72

ป 2561 49.78 40.65 33.95 36.40 48.18
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แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบรอยละของคาเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์การสอบ (O-NET) 
ปการศึกษา 2560 – 2562 ของผูเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบรอยละของคาเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์การสอบ (O-NET) 
ปการศึกษา 2560 – 2562 ของผูเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6  
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ตารางท่ี 10 แสดงการเปรียบเทียบจํานวนรอยละของผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ระดับ 3-4 

ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 1-6  ปการศึกษา 2560-2562 
  รอยละของผูเรียนท่ีมีผลสมัฤทธิ์ระดับ 3-4  

กลุมสาระ

การ

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

 ป 60 ป 61 ป 62 ป 60 ป 61 ป 62 ป 60 ป 61 ป 62 ป 60 ป 61 ป 62 ป 60 ป 61 ป 62 ป 60 ป 61 ป 62 

ภาษาไทย  98.31 99.31 97.43 93.32 92.60 95.39 91.51 92.15 93.82 96.50 97.65 94.59 93.74 89.72 88.11 97.13 95.72 97.87 

คณิตศาสตร  97.35 96.77 93.46 93.32 94.75 93.32 85.14 88.74 91.92 87.96 90.35 84.28 79.75 84.25 79.49 66.12 69.65 70.58 

วิทยาศาสตร  95.90 98.61 96.38 96.79 96.18 98.04 94.34 96.86 98.81 96.06 97.76 97.16 85.80 90.81 87.88 89.12 81.26 82.94 

สังคมศึกษา  98.31 99.62 98.44 98.48 97.77 98.23 97.01 95.46 98.57 96.86 96.16 97.85 91.02 93.14 92.62 88.71 88.59 88.49 

สุขศึกษาและพล

ศึกษา  
99.76 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 99.53 100.00 99.05 99.78 100.00 99.74 98.96 99.56 100.00 99.59 99.39 99.36 

ศิลปะ 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 98.58 100.00 99.05 99.34 99.76 99.23 99.79 99.78 99.77 99.79 99.59 100.00 

การงานอาชีพ

และเทคโนโลยี  
100.00 100.00 100.00 98.93 99.88 100.00 93.75 98.17 98.93 99.56 100.00 98.45 96.66 98.58 98.60 98.77 97.15 99.15 

ภาษาตางประเทศ  93.01 96.77 92.76 93.85 94.27 97.24 76.18 70.16 86.70 92.34 92.94 88.66 85.80 86.43 90.44 87.47 86.35 79.96 

ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนทุก

กลุม 

97.83 98.88 97.31 96.84 96.93 97.78 92.01 92.69 95.86 96.05 96.83 95.00 91.44 92.78 92.11 90.84 89.71 89.79 

ขอมูลจาก งานวัดผล 

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบจํานวนรอยละของผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ระดับ 3-4 ทุกกลุมสาระฯ 
ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 1-6  ปการศึกษา 2560-2562 
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ตารางท่ี 11 แสดงการเปรียบเทียบจํานวนรอยละของผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ระดับ 3-4 ทุกกลุมสาระฯ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1-6   ปการศึกษา 2560-2562 

  รอยละของผูเรียนท่ีมีผลสมัฤทธิ์ระดับ 3-4  

กลุมสาระ

การ

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

 ป 60 ป 61 ป 62 ป 60 ป 61 ป 62 ป 60 ป 61 ป 62 ป 60 ป 61 ป 62 ป 60 ป 61 ป 62 ป 60 ป 61 ป 62 

ภาษาไทย  69.99 62.09 73.25 68.80 75.71 62.39 73.67 69.68 66.92 46.52 61.69 40.92 50.94 50.67 55.75 49.21 48.64 54.63 

คณิตศาสตร  42.93 44.33 56.75 56.92 55.23 69.24 47.28 41.00 51.39 40.47 46.44 66.41 33.50 43.31 66.99 58.42 45.53 27.60 

วิทยาศาสตร  64.78 61.64 72.21 67.08 68.90 79.96 54.05 52.35 64.49 57.47 63.92 74.01 59.69 57.03 82.07 47.63 55.48 61.93 

สังคมศึกษา  81.89 80.64 80.62 87.43 86.85 83.99 73.19 78.07 70.31 74.31 80.65 76.55 59.64 58.99 57.74 47.96 57.14 59.06 

สุขศึกษาฯ  87.00 99.77 98.23 99.51 99.87 99.17 95.33 97.80 99.75 83.32 78.22 87.53 93.93 91.15 83.71 91.37 95.47 96.22 

ศิลปะ 88.47 90.32 90.11 84.15 91.06 92.17 79.94 81.01 78.21 62.04 79.62 63.63 81.74 77.81 78.56 75.97 70.82 72.61 

การงานฯ  74.57 68.43 64.19 87.10 83.82 76.40 80.11 81.79 77.19 51.73 44.29 60.61 72.00 65.86 58.41 68.90 73.82 68.89 

ภาษาตางประเทศ 74.51 67.92 67.01 61.79 70.81 73.61 57.00 56.00 61.03 35.67 48.04 45.51 43.27 47.56 52.42 35.45 41.14 44.68 

ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนทุก

กลุม 

73.02 71.89 75.30 76.60 79.03 79.61 70.07 69.71 71.16 56.44 62.86 64.40 61.84 61.55 66.96 59.36 61.01 60.70 

ขอมูลจาก งานวัดผล 

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบจํานวนรอยละของผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ระดับ 3-4 ทุกกลุมสาระฯ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1-6   ปการศึกษา 2560-2562 
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ผลการทดสอบความสามารถดานภาษาอังกฤษ 
 ตารางท่ี 12 แสดงคาประเมินมาตรฐานภาษาอังกฤษจากหนวยงานทดสอบภาษาอังกฤษ  

ท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง 
 

ระดับ 
ชั้น 

จํานวน 
นักเรียน
ทั้งหมด 

จํานวน
นักเรียน
ที่สอบ 

ระดับผลการทดสอบความสามารถดานภาษาอังกฤษ 
(Common European Framework of Reference for 

Languages : CEFR) 

ผานการทดสอบอ่ืน  ๆ
(TOEIC, IEFL, TOEFL 

เปรียบเทียบตาราง
มาตรฐาน) Pre A1 A1 A2 B1 B2 C1 C2 

ป.1 428          

ป.2 440 57 57        

ป.3 421 268 186 82       

ป.4 391 51  51       

ป.5 433          

ป.6 469 347  98 249      

ม.1 397          

ม.2 422 56  4 31 21     

ม.3 395 325 24 92 134 64 10 1   

ม.4 402          

ม.5 372          

ม.6 404 15     14 1  IELTS 
              

                                            ขอมูลจาก แผนก English Programและงานศูนยภาษาอังกฤษ ACT-Bellc]tงานการเรียนการสอนภาษาตปท. 
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5. ตารางท่ี 13 นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี (Innovation /Best Practice ) 
 

ช่ือ นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี มาตรฐานดาน ระดับการศึกษา 
1. นวัตกรรม : ระบบรดนํ้าอัตโนมัติดวยพลังงาน

แสงอาทิตย และระบบเซนเซอรตรวจจับ
ความช้ืนในดิน แบบควบรวม 

คุณภาพผูเรียนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียน
เปนสําคัญ 

ข้ันพ้ืนฐาน 

2. นวัตกรรม :  ส่ือการเรียนรู “เกมอานุภาพพอ
ขุนรามคําแหง” วิชาประวัติศาสตร ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 1  

กระบวนการบริหารและการจัดการ
และกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

ข้ันพ้ืนฐาน 

3. นวัตกรรม : ชุดกิจกรรมท่ีสงเสริมความสามารถ 
ในการแกปญหาอยางสรางสรรคโดยใช PCAS 
model สําหรับนักเรียน STEM Kids 

กระบวนการบริหารและการจัดการ
และกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

ข้ันพ้ืนฐาน 

4. นวัตกรรม : การพัฒนารูปแบบการเรียนรูแหง
ศตวรรษท่ี 21 (KLIDS model: คลิดส โมเดล) 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ี
เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

ข้ันพ้ืนฐาน 

5. นวัตกรรม : เคร่ืองตรวจจับเห็ด Mushroom 
Detector  (ชนะเลิศอันดับท่ี 1 รายการ
แขงขันวันนักประดิษฐ โดยคณะกรรมการการ
วิจัยแหงชาติ) 

คุณภาพผูเรียนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียน
เปนสําคัญ 

ข้ันพ้ืนฐาน 

6. แบบอยางท่ีดี : ดานนวัตกรรมประหยัด
พลังงานในอาคาร (รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 
2 จาก โครงการ ASEN Energy Award ณ 
ประเทศสิงคโปร) 

กระบวนการบริหารและการจัดการ ข้ันพ้ืนฐาน 

7. แบบอยางท่ีดี : โรงเรียนตนแบบดานการ
บริการจัดการทรัพยากร พลังงาน และ
ส่ิงแวดลอม ภายในสถานศึกษา  

กระบวนการบริหารและการจัดการ ข้ันพ้ืนฐาน 

                           ขอมูลจาก งานประชาสัมพันธ 
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6.  รางวัลท่ีสถานศึกษาไดรับ  
6.1  ปการศึกษาปจจุบัน  

ตารางท่ี 14 ผลงานของสถานศึกษาในปการศึกษา 2562 
 

ผลงาน 
 

จากหนวยงาน ระดับผลงาน 

ผลการประกวดโครงการนวัตกรรมพลังงานและส่ิงแวดลอมใน
สถานศึกษา จัดโดยการไฟฟานครหลวง ซ่ึงโรงเรียนอัสสัมชัญ
ธนบุรีไดรับรางวัล 5 รายการดังน้ี 
1. รางวัลตนแบบยอดเย่ียมสาขาการจัดการพลังงานและ

ส่ิงแวดลอม 
2. รางวัลชนะเลิศ สาขาการมีสวนรวมของภาคสวนท่ี

เก่ียวของ 
3. รางวัลชนะเลิศ สาขาการจัดการพลังงานและส่ิงแวดลอม 
4. รางวัลชนะเลิศ สาขานวัตกรรม 
5. รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง สาขานโยบายและแผนงาน 
 

การไฟฟานครหลวง ประเทศ 

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง 
ประเภทคะแนนรวมทุกการแขงขัน ระดับช้ันประถมศึกษา 
จากการแขงขันแม็กซพลอยส ครอสเวิรดเกมเยาวชนชิงแชมป
ประเทศไทย คร้ังท่ี 31  ชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี การแขงขันตอศัพทภาษาอังกฤษ (ครอสเวิรด)  
 

บริษัทแขงขันแม็กซพลอยส ครอส
เวิรดเกม จํากัด 

ประเทศ 

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีไดรับรางวัล ออมดี สายสามัญศึกษา 
จากการประกวดธนาคารโรงเรียนกิจกรรมสงเสริมการออม 
ประจําป 2562   
 

ธนาคารออมสิน ประเทศ 

รางวัลองคกรตนแบบ จากโครงการวิจัย ภายใต สสส. เร่ือง
การปรับเปล่ียนพฤติกรรมเนือยน่ิงสูการพัฒนาองคกรตนแบบ
สงเสริมกิจกรรมทางกายของภาครัฐและเอกชน 
 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสราง
เสริมสุขภาพ 

ประเทศ 

ทีมฟุตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี(อัสสัมชัญ ยูไนเต็ด)  ไดรับ
รางวัลเกียรติยศเชิดชูเกียรติเยาวชนไทยแหงป 2019 สาขา
กีฬาและนันทนาการ 

ชมรมสรางสรรคพัฒนาเด็กและ
เยาวชนแหงประเทศ รายการ Thai-

land Master Youth 2019  

ประเทศ 

ทีมฟุตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี(อัสสัมชัญ ยูไนเต็ด) ไดรับ
รางวัลชนะเลิศ ครองแชมปสมัยท่ี 4 จากการแขงขันฟุตบอล 
ในรายการ Chang junior cup 2019   
  

โครงการกีฬาไทยเบฟ ไทยทาเลนท 
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด 

(มหาชน) 

ประเทศ 

ทีมฟุตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี(อัสสัมชัญ ยูไนเต็ด)  ไดรับ
รางวัลชนะเลิศ ฟุตบอลลีกเยาวชนแหงชาติ THE FINAL รุน 
U15 รายการ Thailand Youth League 2018-2019    

การกีฬาแหงประเทศไทย(กกท.) ประเทศ 
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ผลงาน 
 

จากหนวยงาน ระดับผลงาน 

ทีมฟุตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี(อัสสัมชัญ ยูไนเต็ด) รุน 
15 ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันรายการThailand 
Youth League 2018/19 สมัยท่ี 2 
      

การกีฬาแหงประเทศไทย(กกท.) ประเทศ 
 

ทีมฟุตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี(อัสสัมชัญ ยูไนเต็ด)      
รุน 13 ป  ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันรายการ Thai-
land Youth League 2018/19  
 

การกีฬาแหงประเทศไทย(กกท.) ประเทศ 
 

ทีมฟุตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี(อัสสัมชัญ ยูไนเต็ด) ไดรับ
รางวัลชนะเลิศ จากการแขงขันฟุตบอล รายการโคกคัพ    
รอบชิงชนะเลิศ โซนภาคตะวันตก  
 

บริษัทไทยนํ้าทิพย จํากัด ภูมิภาค 

ทีมฟุตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญ(อัสสัมชัญ ยูไนเต็ด) ไดรับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง จากการแขงขันฟุตบอล รายการ ไนก้ี 
พรีเมียร คัพ ประจําป 2019 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
 

บริษัท ไนก้ี(ประเทศไทย) จํากัด ประเทศ 

ทีมบาสเกตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ไดรับรางวัลชนะเลิศ 
การแขงขันบาสเกตบอลรุน 16 ป  ในรายการ BANGKOK 
BASKETBALL INVITATION 2019 
 

โรงเรียนวัดราชบพิตร จังหวัด 
 

ทีมบาสเกตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี รุนอายุ 14 ป ไดรับ
รางวัลชนะเลิศ การแขงขันบาสเกตบอล รายการบาสเกตบอล
ลีกนานาชาติ Top Flight  League 
 

บริษัท Top Flight Basketball Co., 
Ltd 

สากล 

ทีมบาสเกตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี รุนอายุ 16 ป ไดรับ
รางวัลชนะเลิศ การแขงขันบาสเกตบอล รายการบาสเกตบอล
ลีกนานาชาติ Top Flight  League 
 

บริษัท Top Flight Basketball Co., 
Ltd 

สากล 

ทีมสโมสรวายนํ้าอัสสัมชัญธนบุรีไดรับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับสองของรายการ ไดรับถวยคะแนนรวมบุคคลจํานวน       
2 ใบ  ไดรับเหรียญรางวัล 16 เหรียญทอง 17 เหรียญเงิน      
15 เหรียญทองแดง จากการเขารวมการแขงขันกีฬาวายนํ้า  
ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ภาคกรุงเทพมหานคร ประจําป 
2562 ณ สระวายนํ้า ศูนยกีฬาประชานิเวศน 

สมาคมกีฬาวายนํ้าแหงประเทศไทย ภูมิภาค 

ทีมสโมสรวายนํ้าอัสสัมชัญธนบุรี ไดรับรางวัลทีมรองชนะเลิศ
อันดับสอง  ไดรับเหรียญรางวัล 14 เหรียญทอง    16 เหรียญ
เงิน 12 เหรียญทองแดง จากการแขงขันวายนํ้าชิงชนะเลิศแหง
ประเทศไทย ภาคกรุงเทพมหานคร 1st GPP Thailand 
Swimming Championships 2019 
 
 

สมาคมกีฬาวายนํ้าแหงประเทศไทย ประเทศ 



              รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2562 

27 
 

ผลงาน 
 

จากหนวยงาน ระดับผลงาน 

ทีมสแต็คโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี รุนอายุไมเกิน 10 ป ไดรับ
รางวัลเหรียญทอง ถวยพระราชทาน ประเภททีม Head To 
Head Cycle รุนอายุเกิน 10 ป จากการแขงขันกีฬาสแต็ค       
ชิงแชมปประเทศไทย ประจําป 2562 ชิงถวยพระราชทาน 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
 

สมาคมกีฬาสแต็ค (ประเทศไทย) ประเทศ 

ทีมสแต็คโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี รุนอายุเกิน 10 ป ไดรับ
รางวัลเหรียญทอง ถวยพระราชทาน ประเภททีม Head To 
Head Cycle รุนอายุเกิน 10 ป จากการแขงขันกีฬาสแต็คชิง
แชมปประเทศไทย ประจําป 2562 ชิงถวยพระราชทาน 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
 

สมาคมกีฬาสแต็ค (ประเทศไทย) ประเทศ 

ทีมคณะนักขับรองประสานเสียงโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี -
ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง รายการ Sing'n' Pray Kobe 
International Choir festival and competition 2 0 20  
ณ เมืองโกเบ ประเทศญ่ีปุน 
 

INTERKULTUR in cooperation 
with 

Hyogo Choral Association 

สากล 

ผานการประ เ มินร านอาหารตนแบบมาตรฐานสากล  
ตามมาตรฐาน GMP in Mass Catering โครงการ “ครัว
อาหารไทย กาวไกลมาตรฐานสากล”  (World Class Food 
Safety Standard  Mass Catering) ปท่ี 4 
 

สถาบันอาหาร 
 กระทรวงอุตสาหกรรม 

ประเทศ 

ไดรับการรับรองโครงการอาหารปลอดภัย (Food Safety)        
เปนปท่ี 7 
 

กรมวิทยาศาสตรการแพทย  
กระทรวงสาธารณสุข 

ท่ัวไป 
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ตารางท่ี 15 ผลงานของผูเรียนดานวิชาการในปการศึกษา 2562 

ชื่อ-นามสกุล ระดับผลงาน จากหนวยงาน ผลการแขงขันดานวิชาการ 
ด.ช.ปณณวัฒน  กัลปยาพิเชฏฐ          
ช้ัน ป.1B 

จังหวัด 
 
 
 
 
 

จังหวัด 

โรงเรียนเซนตหลุยส      
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 
 
 
 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา 

กรุงเทพมหานคร 

ไ ด รั บ ร า ง วั ล ช น ะ เ ลิ ศ              
การแข งขันพูดสุนทรพจน  
( speech) ร ะ ดั บ  ป . 1 - 3        
งานวันวิชาการ ณ โรงเรียน
เซนตหลุยส จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 
ได รับราง วัลรองชนะเลิศ  
อั น ดับ ท่ี 1 การแข ง ขันพูด
ภาษาอังกฤษ (Impromptu 
speech) ร ะ ดั บ  ป . 1-3  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
คร้ังท่ี 69  ปการศึกษา 2562 
ระ ดับเขต พ้ืน ท่ีการ ศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
 

ด.ญ. ภาพิชมณทน    คงวุฒิปญญา          
ช้ัน ป.3B          

จังหวัด 
 
 
 
 
 

จังหวัด 

โรงเรียนเซนตหลุยส      
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 
 
 
 

มหาวิทยาลัยสยาม 

ไ ด รั บ ร า ง วั ล ช น ะ เ ลิ ศ    
ก า ร แ ข ง ขั น เ ล า นิ ท า น       
(storytelling) ระ ดับ ป.1-3 
งานวันวิชาการ ณ โรงเรียน
เซนตหลุยส จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 
ได รับราง วัลชนะ เลิศการ
แขงขันเลานิทานภาษาอังกฤษ  
“ENOZ English storytelling 
contest 2020” ระดับ ป.1-3  
ณ มหาวิทยาลัยสยาม 
 

ด.ญ.กัลยธิดา    เอ้ือแผบุญประเสริฐ
ช้ัน ป.5B 

จังหวัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา 

กรุงเทพมหานคร 

ไดรับรางวัลรางวัลเกียรติบัตร
ระ ดับ เห รียญทอง  ระ ดับ       
ป.4-6 การแขงขันการเลา
นิทานภาษาอังกฤษ (Story- 
telling) งานศิลปหัตถกรรม
นั ก เ รี ย น  ค ร้ั ง ท่ี  6 9  
ปการศึกษา 2562 ระดับเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 
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ชื่อ-นามสกุล ระดับผลงาน จากหนวยงาน ผลการแขงขันดานวิชาการ 
ด.ญ.ณัฐฆวารินทร  ณัฐรินทร               
ช้ัน ม.1A 

จังหวัด 
 
 
 
 
 

จังหวัด 

โรงเรียนเซนตหลุยส      
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 
 
 

 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 1 
(กรุงเทพมหานคร) 

ไ ด รั บ ร า ง วั ล ช น ะ เ ลิ ศ   
การแขงขันเลานิทาน (story- 
telling) ร ะ ดั บ  ม . 1 - 3           
งานวันวิชาการ ณ โรงเรียน
เซนตหลุยส จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 
ไดรับรางวัลรางวัลเกียรติบัตร
ระ ดับ เห รียญทอง  ระ ดับ            
ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน คร้ังท่ี 69 ปการศึกษา 
2562 ร ะ ดั บ เ ข ต พ้ื น ท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
(กรุงเทพมหานคร) 
 

ด.ช.ธนโชติ เปยมลาภธนบูรณ      
ช้ัน ม.3A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จังหวัด 
 
 
 

 
จังหวัด 

 
 
 
 
 
 

 
จังหวัด 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

จังหวัด 
 
 
 
 

 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
 
 
 

 
มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 

 
 
 
 
 
 

 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

โรงเรียนเซนตหลุยส      
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 
 
 
 

ไดรับรางวัลชนะเลิศจากการ
แขงขันการประกวดสุนทร
พจน  ง าน  "Triam Udom 
Suksa Open House 2020" 
 
ได รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับท่ี 1 จากการแขงขัน    
การประกวดสุนทรพจนเพ่ือ
ก า ร เ ป ล่ี ย น แ ป ล ง โ ล ก  
Change the World Speech 
Contest) ระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน 
 
ได รับรางวัลรองชนะเลิศ   
อันดับท่ี 1 จากการแขงขัน    
การ นํา เ สนอ สินค าภ าษา 
อังกฤษ (Oral presentation)  
รุนอายุ 16-20  การแขงขัน
วิ ช า ก า ร  ร า ย ก า ร                
RSU   English Language 
Academic  Contests 2020                 
ณ มหาวิทยาลัยรังสิต 
 
ไ ด รั บ ร า ง วั ล ช น ะ เ ลิ ศ          
ก ารแข ง ขันก ารอ านข าว 
( Reading news) ร ะ ดั บ         
ม . 1 - 3  ง า น วัน วิช า ก า ร             
ณ โ ร ง เ รี ยน เ ซนต ห ลุ ยส   
จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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ชื่อ-นามสกุล ระดับผลงาน จากหนวยงาน ผลการแขงขันดานวิชาการ 
ด.ช.ธนโชติ เปยมลาภธนบูรณ      
ช้ัน ม.3A 
 

จังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1 
(กรุงเทพมหานคร) 

 
 
 
 
 
 

 

ไดรับรางวัลรางวัลเกียรติบัตร
ระดับเหรียญเงิน จากการ
แ ข ง ขั น ร า ย ก า ร พู ด
ภาษาอังกฤษ (Impromptu 
speech) ร ะ ดั บ  ม . 1 - 3          
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
คร้ังท่ี 69 ปการศึกษา 2562 
ระ ดับเขต พ้ืน ท่ีการ ศึกษา
มั ธ ย ม ศึ ก ษ า  เ ข ต  1 
(กรุงเทพมหานคร) 
 

ด.ญ.ไอรศิดา  ไอรมณีรัตน  
ช้ัน ป.6/5 

ประเทศ 
 
 
 
 
 
 

ประเทศ 
 
 

สมาคมครอสเวิรดเกมฯ 
 
 
 
 
 
 

มูลนิธิรมฉัตร 

ได รับรางวัลรองชนะเลิศ 
อัน ดับ ท่ี1 จากการแขงขัน      
Word up ร ายการ  "34 th 
BRAND'S Thailand Interna-
tional Crossword Game 
2019"   
 
รางวัลชมเชย เพชรยอดมงกุฎ 
จากการแขงขันภาษาอังกฤษ
เพชรยอดมงกุฎ คร้ังท่ี 14 

 
ด.ช.ธฤต   วงษศาโรจน  
ช้ัน ม.3A                  
ด.ญ.พิมพนิภา  โอพรสวัสด์ิ  
ช้ัน ม.3A                       
ด.ญ.พิมพมาดา  งามสงาพงษ  
ช้ัน ม.3A                   
ด.ช.วิชยุตม  มงคลมหาลาภ  
ม.3A                  
ด.ช.เจษฎา  เจษฎาไพโรจน  
ช้ัน ม.3A                  

ประเทศ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1 
(กรุงเทพมหานคร) 

ได รับราง วัลรองชนะเลิศ 
อันดับท่ี 2 เกียรติบัตรเหรียญ
ทอง จากการแขงขันการแสดง
ล ะ ค ร ส้ั น ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ      
(Skit) ร ะ ดับ  ม . 1 - 3  งาน
ศิ ล ป หั ต ถก ร ร ม นั ก เ รี ยน        
คร้ังท่ี 69 ปการศึกษา 2562 
ระ ดับเขต พ้ืน ท่ีการ ศึกษา
มั ธ ย ม ศึ ก ษ า  เ ข ต  1 
(กรุงเทพมหานคร) 

นายทริกซตัน จอหน ฟอกซ   
ช้ัน ม.3B 
 
 
 
 

ประเทศ 
 
 
 

 
จังหวัด 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
 
 
 

 
โรงเรียนเซนตหลุยส      
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ได รับราง วัลรองชนะเลิศ  
อันดับท่ี 2 จากการแขงขัน
การประกวดสุนทรพจน งาน 
"Triam Udom Suksa Open 
House 2020" 
ไ ด รั บ ร า ง วั ล ช น ะ เ ลิ ศ           
การแข งขันพูดสุนทรพจน  
( speech) ร ะ ดั บ  ม . 1-3  
งานวันวิชาการ ณ โรงเรียน
เซนตหลุยส จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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ชื่อ-นามสกุล ระดับผลงาน จากหนวยงาน ผลการแขงขันดานวิชาการ 
น.ส.พิณชุกรณ  สายสัมพันธ   
ช้ัน ม.4B       

จังหวัด โรงเรียนเซนตหลุยส      
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ได รับราง วัลรองชนะเลิศ  
อันดับท่ี 1 การแขงขันการ
อ า น ข า ว  (reading news) 
ระดับ ม.4-6 งานวันวิชาการ 
ณ โ ร ง เ รี ยน เ ซนต ห ลุ ยส     
จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

นายเบญนาดิกร บอยสแคล  
ช้ัน ม.6A 

ประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ ไดผานเขารอบชิงชนะเลิศ 10 
คนสุดทาย การแขงขันกลาว
สุนทรพจนภาษาอังกฤษในท่ี
ชุมชนระ ดับชาติ รอบรอง
ชนะเลิศ เ พ่ือคัดเลือกเปน
ตัวแทนประเทศไทยไปแขงขัน 
Public Speaking ณ ประเทศ
อังกฤษ 
 

ด.ช.ธาดา จาง  
ช้ัน ป.2A  
 

ประเทศ บริษัท แม็กซพลอยส       
ครอสเวิรด จํากัด 

ได รับราง วัลรองชนะเลิศ
อันดับท่ี 2 จากการแขงขัน 
แม็กซพลอยส ครอสเวิรดเกม
เยาวชนชิงแชมปประเทศไทย 
คร้ังท่ี 31  ชิงถวยพระราชทาน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา           
ก ร ม ส ม เ ด็ จ พ ร ะ เ ท พ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี  
 

ด.ญ.อลิสา เลงรักษา  
ช้ัน ป.2A  
 
 

ประเทศ บริษัท แม็กซพลอยส      
ครอสเวิรด จํากัด 

ได รับราง วัลรองชนะเลิศ  
อัน ดับ ท่ี  1จากการแขงขัน  
แม็กซพลอยส ครอสเวิรดเกม
เยาวชนชิงแชมปประเทศไทย 
คร้ังท่ี 31 ชิงถวยพระราชทาน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา 
ก ร ม ส ม เ ด็ จ พ ร ะ เ ท พ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี  

ด.ช.อิทธิพัทธ    ภูทวี      
ช้ัน ป.5A 

จังหวัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา 

กรุงเทพมหานคร 

ไดรับรางวัลเกียรติบัตรระดับ
เหรียญทอง จากการแขงขัน 
ครอสเวิรด ระดับ ป.4-6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 
69  ปการศึกษา 2562 ระดับ
เ ข ต พ้ื น ท่ี ก า ร ศึ ก ษ า
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
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ชื่อ-นามสกุล ระดับผลงาน จากหนวยงาน ผลการแขงขันดานวิชาการ 
ด.ช.วสุ   เลิศธนกิจเจริญ   
ช้ัน ป.5B 

จังหวัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา 

กรุงเทพมหานคร 

ไดรับรางวัลเกียรติบัตรระดับ
เหรียญทอง จากการแขงขัน 
ครอสเวิรด ระดับ ป.4-6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 
69  ปการศึกษา 2562 ระดับ
เ ข ต พ้ื น ท่ี ก า ร ศึ ก ษ า
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
 

ด.ช.ชิติพัทธ  ศรีเบญจาวัตร   
ช้ัน ม.2A 

ประเทศ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1 
(กรุงเทพมหานคร) 

ไดรับรางวัลเกียรติบัตรระดับ
เหรียญทอง จากการแขงขัน 
ครอสเ วิร ด  ระ ดับ ม .1-3      
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
คร้ังท่ี 69 ปการศึกษา 2562 
ระ ดับเขต พ้ืน ท่ีการ ศึกษา
มั ธ ย ม ศึ ก ษ า  เ ข ต  1 
(กรุงเทพมหานคร) 
 

ด.ช.มณฑล  นิลถนอม    
ช้ัน ม.2B 

ประเทศ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1 
(กรุงเทพมหานคร) 

ไดรับรางวัลเกียรติบัตรระดับ
เหรียญทอง จากการแขงขัน 
ครอสเ วิร ด  ระ ดับ ม .1-3      
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
คร้ังท่ี 69 ปการศึกษา 2562 
ระ ดับเขต พ้ืน ท่ีการ ศึกษา
มั ธ ย ม ศึ ก ษ า  เ ข ต  1 
(กรุงเทพมหานคร) 
 

นายสิริวัฒน  จุฬาพงษวนิช   
ช้ัน ม.4A 

ประเทศ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1 
(กรุงเทพมหานคร) 

ไดรับรางวัลเกียรติบัตรระดับ
เหรียญทอง จากการแขงขัน 
ครอสเ วิร ด  ระ ดับ ม .4-6       
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
คร้ังท่ี 69 ปการศึกษา 2562 
ระ ดับเขต พ้ืน ท่ีการ ศึกษา
มั ธ ย ม ศึ ก ษ า  เ ข ต  1 
(กรุงเทพมหานคร) 
 

ด.ช.ชยางกูร จารุทัตธํารง  
ช้ัน ป.4/7  

สากล 
 
 
 
 
 
 

 

บริษัทอินโนเวตีฟ           
เอ็กเพอริเมนต จํากัด (INEX) 

 
 
 

 

ไ ด รั บ ร า ง วั ล ช น ะ เ ลิ ศ             
รุ น  Master ประ เภท Line 
Tracing robot จ า ก ก า ร
แขงขันรายการ International 
micro : coding Champion-
ship 2 0 1 9  ณ  ป ร ะ เ ท ศ
สิงคโปร 
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ชื่อ-นามสกุล ระดับผลงาน จากหนวยงาน ผลการแขงขันดานวิชาการ 
ด.ช.ชยางกูร จารุทัตธํารง  
ช้ัน ป.4/7 

ประเทศ บริษัทอินโนเวตีฟ             
เอ็กเพอริเมนต จํากัด (INEX) 

ได รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ ท่ี  2 ประ เภท Line 
tracing   robot และรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 3 ประเภท 
SUMO Auto 1 ร า ย ก า ร 
World Robot Games Thai-
land Championship 2019   
และได รับสิทธ์ิเขารวมการ
แขงขันรายการ WRG Cham-
pion-ship 2 0 1 9    ร อ บ
นานาชาติ 
 

ด.ช.ธนกร รุงเรืองพร 
ช้ัน ม.1/7  

ประเทศ บริษัทอินโนเวตีฟ             
เอ็กเพอริเมนต จํากัด (INEX) 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับท่ี 4 ประเภท Line 
Tracing Programmable 
Junior รายการ World Ro-
bot Games Thailand 
Championship 2 0 1 9  
และไดรับสิทธ์ิเขารวมการ
แ ข ง ขั น ร า ย ก า ร  WRG 
Championship 2 0 1 9 
รอบนานาชาติ 
 

ด.ช.ธฤต วิทยวรสกุล  
ช้ัน ม.3/8 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 

 
ประเทศ 

สถาบันการเรียนรูนวัตกรรม
และการศึกษาเชิงประลอง " 

innovedex " 
 
 
 
 
 
 

สํานักงานคณะกรรมการ    
การวิจัยแหงชาติ 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ จากการ
แขงขันหุนยนตเตะฟุตบอล 
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ใน
งาน INNOVEDEX ROBOTIC 
COMPETITION THAILAND 
2019 โดยไดรับรางวัลเหรียญ
ทอง โล และเงินรางวัล10,000 
บาท 
 
ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง 
จากการสงส่ิงประดิษฐเขารวม
ก า ร แ ข ง ขั น  ใ น ผ ล ง า น    
“เคร่ืองตรวจจับเห็ดแขงขัน 
ใ น ง า น วั น นั ก ป ร ะ ดิ ษ ฐ  
ประจําป 2563 และนําเสนอ
ผ ล ง า น ใ น วั น ท่ี  2 - 6 
กุ ม ภ า พัน ธ  2563 ท่ี ศู น ย
ประชุมแหงชาติ ไบเทค 
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ชื่อ-นามสกุล ระดับผลงาน จากหนวยงาน ผลการแขงขันดานวิชาการ 
ด.ช.พีรวิชญ ตีรพัฒนาพันธุ  
ช้ัน ม.3/8 

ประเทศ สํานักงานคณะกรรมการ    
การวิจัยแหงชาติ 

ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง 
จากการสงส่ิงประดิษฐเขารวม
การแขงขัน ในผลงาน “เคร่ือง
ตรวจจับเห็ดแขงขัน ในงานวัน
นักประดิษฐ ประจําป 2563 
และนําเสนอผลงานในวันท่ี 2 
- 6 กุมภาพันธ 2563 ท่ีศูนย
ประชุมแหงชาติ ไบเทค 
 

ด.ช.กรปภพ สิทธิฤทธ์ิ  
ช้ัน ม.2/8 
 

ประเทศ สถาบันการเรียนรูนวัตกรรม
และการศึกษาเชิงประลอง     

" innovedex " 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ จากการ
แขงขันหุนยนตเตะฟุตบอล 
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ใน
งาน INNOVEDEX ROBOTIC 
COMPETITION THAILAND 
2019  
 

ด.ช.บุญฤทธ์ิ สุขพณิชนันท  
ช้ัน ม.2/8 

ประเทศ สถาบันการเรียนรูนวัตกรรม
และการศึกษาเชิงประลอง     

" innovedex " 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ จากการ
แขงขันหุนยนตเตะฟุตบอล 
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ใน
งาน INNOVEDEX ROBOTIC 
COMPETITION THAILAND 
2019  

นักเรียนชมรมหุนยนต (ACT Robot 
Club)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภูมิภาค 

บริษัท อิมเมจิเนียร่ิง         
เอ็ดดูเคช่ัน จํากัด 

 
 
 
 
 
 

 
บริษัท อิมเมจิเนียร่ิง          
เอ็ดดูเคช่ัน จํากัด 

ได รับราง วัลรองชนะเลิศ 
อั น ดั บ ท่ี 2  จาก รุ น  mBot 
Starter ร ะ ดับ มัธยมศึกษา  
จากการเขารวมการแขงขันชิง
แชมปประเทศไทย รายการ
MakeX Thailand 2 0 1 9  
ณ หางสรรพสินคาเซ็นทรัล 
บางนา 
 
ไดรับรางวัล Best Engineer-
ing Notebook Award 
(คู มือสรางหุนยนตและ ทํา
ภารกิจ) จากการเขารวมการ
แขงขันหุนยนตรายการ 2019            
MakeX Thailand Regional 
RoboticsCompetition รอบ
คัดเลือกตัวแทนภาคกลาง 
และไดผานเขารอบไปแขงขัน
รอบชิงแชมปประ เทศไทย
ตอไป  
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ชื่อ-นามสกุล ระดับผลงาน จากหนวยงาน ผลการแขงขันดานวิชาการ 
ด.ช.อัคควินทย สมานกสิกรรม      
ช้ัน ป.2/5  

ประเทศ บริษัท GAMMACO   THAI-
LAND CO.,LTD. 

ได รับราง วัลรองชนะเลิศ
อันดับท่ี 1 จากการรวมการ
แ ข ง ขั น  Brick Challenge 
2019 "Smart แบบ Chew 
Chew" ณ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง 
  

นายภูมิภัทร ประกายรุงรัศมี  
ช้ัน ม.4/3 

ประเทศ มูลนิธิสงเสริมโอลิมปกวิชาการ 
แ ล ะ พั ฒ น า ม า ต ร ฐ า น
วิทยาศาสตร ศึกษา ในพระ
อุ ป ถั ม ภ ส ม เ ด็ จ พร ะ เ จ า            
พ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา    
ก ร มหลวงนร า ธิวาส ร าช
นครินทร 

ไดรับการคัดเลือก เขาอบรม 
ค าย  1 สอวน.ภู มิศาสตร  
โอลิมปกวิชาการระดับชาติ     
ณ ศูนยรับสมัครคณะอักษร
ศ า ส ต ร  จุ ฬ า ล ง ก ร ณ
มหาวิทยาลัย 
 

น.ส.อิสยาห  ผูชวยบํารุง 
ช้ัน ม.4/1 

ประเทศ มูลนิธิสงเสริมโอลิมปกวิชาการ 
แ ล ะ พั ฒ น า ม า ต ร ฐ า น
วิทยาศาสตร ศึกษา ในพระ
อุ ป ถั ม ภ ส ม เ ด็ จ พร ะ เ จ า            
พ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา    
ก ร มหลวงนร า ธิวาส ร าช
นครินทร 

ไดรับการคัดเลือก เขาอบรม 
ค าย  1 สอวน.ภู มิศาสตร  
โอลิมปกวิชาการระดับชาติ     
ณ ศูนยรับสมัครคณะอักษร
ศ า ส ต ร  จุ ฬ า ล ง ก ร ณ
มหาวิทยาลัย 
 

นายพีรพล ชวาลพัฒนพันธุ  
ช้ัน ม.5/1 
 
 

ประเทศ มูลนิธิสงเสริมโอลิมปกวิชาการ 
แ ล ะ พั ฒ น า ม า ต ร ฐ า น
วิทยาศาสตร ศึกษา ในพระ
อุ ป ถั ม ภ ส ม เ ด็ จ พร ะ เ จ า             
พ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา    
ก ร มหลวงนร า ธิวาส ร าช
นครินทร 

ไดรับการคัดเลือก เขาอบรม
โครงการโอลิมปกวิชาการ    
สอวน. เคมี คาย 1 ปการศึกษา 
2562 ณ ศูนย อบรมย อย
โรงเรียนหอวัง   

น.ส.กาญจนา บวรวัฒนานนท      
ช้ัน ม.5/1  

ประเทศ มูลนิธิสงเสริมโอลิมปกวิชาการ 
แ ล ะ พั ฒ น า ม า ต ร ฐ า น
วิทยาศาสตร ศึกษา ในพระ
อุ ป ถั ม ภ ส ม เ ด็ จ พร ะ เ จ า             
พ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา    
ก ร มหลวงนร า ธิวาส ร าช
นครินทร 

ไดรับการคัดเลือก เขาอบรม
โครงการโอลิมปกวิชาการ    
สอวน. เคมี คาย 1 ปการศึกษา 
2562 ณ ศูนย อบรมย อย
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

น.ส.เกษราพร ทรงศรีวิทยา        
ช้ัน ม.5/1  

ประเทศ มูลนิธิสงเสริมโอลิมปกวิชาการ 
แ ล ะ พั ฒ น า ม า ต ร ฐ า น
วิทยาศาสตร ศึกษา ในพระ
อุ ป ถั ม ภ ส ม เ ด็ จ พร ะ เ จ า            
พ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา    
ก ร มหลวงนร า ธิวาส ร าช
นครินทร 

ไดรับการคัดเลือก เขาอบรม
โครงการโอลิมปกวิชาการ    
สอวน. เคมี คาย 1 ปการศึกษา 
2562 ณ ศูนย อบรมย อย
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา   
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ชื่อ-นามสกุล ระดับผลงาน จากหนวยงาน ผลการแขงขันดานวิชาการ 
น.ส.พิมพรัตน ธีรวิชยางกูร      
ช้ัน ม.5/1  

ประเทศ มูลนิธิสงเสริมโอลิมปกวิชาการ 
และพัฒนามาตรฐาน
วิทยาศาสตรศึกษาฯ 

ไดรับการคัดเลือกเขาอบรม
โครงการโอลิมปกวิชาการ    
สอวน .  ชีววิทยา  ค าย  1           
ปการศึกษา 2562 ณ ศูนย
อบรมยอยโรงเรียนสตรีวิทยา 

ด.ช.ไชยภัทร ต้ังโชติโรจน   
ช้ัน ม.2/8  

ประเทศ มูลนิธิสงเสริมโอลิมปก  
วิชาการ และพัฒนามาตรฐาน

วิทยาศาสตรศึกษาฯ             

ไดรับการคัดเลือกเขาอบรม
โครงการโอลิมปกวิชาการ     
สอวน. คณิตศาสตร คาย 1     
ปการศึกษา 2562 ณ ศูนย
อบร มย อ ย โ ร ง เ รี ยนสวน
กุหลาบวิทยาลัย 

ด.ช.ศุภวัฒน นิทัศนปกรณ   
ช้ัน ม.1/8    

ประเทศ บริษัท แอสโม เอ็ดดูเคช่ัน
จํากัด 

ไดรับรางวัลเหรียญเงิน วิชา
ค ณิตศาสตร  ASMO THAI 
2019 จากการสอบแขงขันวัด
ระดับความรูความสามารถ
วิ ช า ค ณิ ต ศ า ส ต ร แ ล ะ
วิทยาศาสตรระดับอาเซียน
และสามารถเข าร วมการ
แขงขันรอบท่ี 2 เพ่ือคัดเลือก
ตัวแทนไปแขงตอในระ ดับ
นานาชาติ  

ด.ช.ไชยภัทร ต้ังโชติโรจน  
ช้ัน ม.2/8   
 

ประเทศ บริษัท แอสโม เอ็ดดูเคช่ัน 
จํากัด 

ได รับรางวัลรางวัลเหรียญ
ทองแดง วิชาคณิตศาสตร 
ASMO THAI 2019 จากการ
สอบแขงขันวัดระดับความรู
ความสามารถวิชาคณิตศาสตร
แ ล ะ วิท ย าศ าส ต ร ร ะ ดั บ
อาเซียนและสามารถเขารวม
การแข งขันรอบท่ี  2 เ พ่ือ
คัดเลือกตัวแทนไปแขงตอใน
ระดับนานาชาติ 

ด.ช.ธิติวุฒิ ธาราธรรมาธิกรณ  
ช้ัน ม.3/8 
 

ประเทศ บริษัท แอสโม เอ็ดดูเคช่ัน 
จํากัด 

ได รับราง วัลชม เชย  วิชา
ค ณิ ต ศ า ส ต ร  แ ล ะ วิ ช า
วิทยาศาสตร   ASMO THAI 
2019 จากการสอบแขงขันวัด
ระดับความรูความสามารถ
วิ ช า ค ณิ ต ศ า ส ต ร แ ล ะ
วิทยาศาสตรระดับอาเซียน
และสามารถเข าร วมการ
แขงขันรอบท่ี 2 เพ่ือคัดเลือก
ตัวแทนไปแขงตอในระ ดับ
นานาชาติ 
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ชื่อ-นามสกุล ระดับผลงาน จากหนวยงาน ผลการแขงขันดานวิชาการ 
ด.ช.ยศวร ชัยเดชาภินันท  
ช้ัน ป.6/3 

ประเทศ 
 
 
 
 
 
 

ประเทศ 

สถาบันสงเสริมการสอน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

(สสวท.) 
 
 
 
 

มูลนิธิรมฉัตร 

ไดรับรางวัลเหรียญเงิน จาก
การสอบคัดเลือกนักเรียนเขา
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ
ท า ง วิ ท ย า ศ า ส ต ร แ ล ะ
ค ณิ ต ศ า ส ต ร  ป ร ะ จํ า ป
การศึกษา 2562 (รอบท่ี 2) 
 
ไดรับรางวัลชมเชย จากการ
แขงขันคณิตศาสตรเพชรยอด
มงกุฎ คร้ังท่ี 21 ณ โรงเรียน
สุรศักด์ิมนตรี 

ด.ญ.ชนกานต สังขแสง   
ช้ัน ป.2/8      
ด.ญ. มัททวิน  ลีลาวรมณี   
ช้ัน ป.3/2 
ด.ญ.พลอยพิชชา  พิริยพูล   
ช้ัน ป.3/6  

ประเทศ มูลนิธิรมฉัตร ไดรับรางวัลชมเชย จากการ
เขารวมการแขงขันเพชรยอด
มงกุฎ วิทยาศาสตร คร้ังท่ี 15 
ร ะ ดั บ ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า                 
ปการศึกษา 2562 ณ โรงเรียน
สุรศักด์ิมนตรี กทม. 

ด.ญ.มัททวิน ลีลาวรมณี  
ช้ัน ป.3/2 

ประเทศ โครงการประเมินและพัฒนาสู
ความเปนเลิศทางคณิตศาสตร

และวิทยาศาสตร 

ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง 
จากผลการประ เ มินและ  
พัฒนาสูความเปนเลิศทาง
คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 
TEDET 

ด.ช.ไชยภัทร ต้ังโชติโรจน  
ช้ัน ม.2/8  

ประเทศ มูลนิธิรมฉัตร ไดรับรางวัลชมเชย จากการ
แขงขันคณิตศาสตรเพชรยอด
มงกุฎ คร้ังท่ี 21 ณ โรงเรียน
สุรศักด์ิมนตรี 

ด.ญ.กฤตาณัฐ นิลพานิช  
ช้ัน ป.4A 

ประเทศ มูลนิธิสงเสริมโอลิมปกวิชาการ
และพัฒนามาตรฐาน

วิทยาศาสตรศึกษาในพระ
อุปถัมภสมเด็จพระเจาพ่ีนาง
เธอเจาฟากัลยาณิวัฒนา กรม
หลวงนราธิวาสราชนครินทร 

(มูลนิธิ สอวน.) 

ไดรับรางวัลชมเชย จาการเขา
ร ว ม โ ค ร ง ก า ร แ ข ง ขั น
คณิตศาสตร  ประ เทศไทย   
คร้ังท่ี 8 เพ่ือประเมินศักยภาพ
ทางดานการเรียนคณิตศาสตร 
และคัดเลือกตัวแทน ประเทศ
ไทยไปแขงขันคณิตศาสตร
นานาชาติ ผลการแขงขัน 

น.ส.ณิชกมล   ลาพน  
ช้ัน ม.5/1 
น.ส.พิมพรัตน   ธีรวิชยางกูร      
ช้ัน ม.5/1 

จังหวัด โรงพยาบาลศิริราช ได รับราง วัลรองชนะเลิศ
อันดับท่ี 1 จากการแขงขัน
ตอบปญหาวิชาการ ในหัวขอ      
การแขงขันตอบปญหาสุขภาพ 
ชิ ง ทุ น ก า ร ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ
มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ต อ น ป ล า ย         
งานอายุรแพทย ศิ ริราชพบ
ประชาชน ป 2563 
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ชื่อ-นามสกุล ระดับผลงาน จากหนวยงาน ผลการแขงขันดานวิชาการ 
ด.ญ.ศิตา ตันติศรีปรีชา ช้ัน ป.6/5 
ด.ญ.ปริยากร ตันติศิริวัฒน  
ช้ัน ป.6/1 
ด.ช.เพชร โรจนมหามงคล  
ช้ัน ป.6/3 
ด.ช.ธนณัฏฐ สุวรรณรักษ   
ช้ัน ป.6/2 
ด.ช.ธนภัทร อณิรักษกุล ช้ัน ป.6A 
ด.ญ.วลัญชรัช พวงแกว ช้ัน ป.6/1 
ด.ช.ภีมพล ปฏิภาณจํารัส ช้ัน ป.6/1 
ด.ช.ณดล เสริมสวัสด์ิ ช้ัน ป.6/2 
ด.ญ.ญาณิศา ดํารงธรรมวัฒนา  
ช้ัน ป.6/6 
ด.ช.นิติธร สังขเทพ ช้ัน ป.6/6 
ด.ช.กีรเกียรติ ศรีอาชวนนท   
ช้ัน ม.3/1 
ด.ช.ธิติวุฒิ ธาราธรรมาธิกรณ  
ช้ัน ม.3/8 
ด.ญ.ธวัลรัตน ธีรวิชยางกูร  
ช้ันม.3/8 
นายพิสิษฐ วงศศรีพิสันต   
ช้ัน ม.6/3 

ประเทศ สถาบันทดสอบทางการศึกษา
แหงชาติ (องคการมหาชน) 

สอบ O-NET คะแนนเต็ม 100 
คะแนน ในวิชาคณิตศาสตร 

ด.ช.วรทัต เดชเดชานุวงศ ช้ัน ป.6/2 
ด.ญ.ชญานิศ ธรรมจํารัศศรี  
ช้ัน ป.6/6 
ด.ญ.ไอรศิดา ไอรมณีรัตน ช้ันป.6/5 
ด.ช.ปุณวัฒน  ไชยวงศญาติ  
ช้ัน ป.6/6 
ด.ญ.ณัฐรดา รุจิชานันทกุล  
ช้ัน ป.6A 
ด.ญ.พิณณประภา นาคสมทรง 
ช้ัน ป.6A 
ด.ช.ชยางกูร  นิติสิงห ช้ัน ป.6/3 
ด.ญ.การิสตา พัฒนจักร ช้ัน ป.6/1 
ด.ช.ธนภัทร อณิรักษกุลช้ัน ป.6A 
ด.ญ.ณัฐณิชา ตระกูลลาภพันธุ  
ช้ัน ป.6/7 
ด.ช.วชิรวิชญ พวงแกว ช้ัน ป.6/1 
ด.ช.สิรภัทร โชควิทยา ช้ัน ป.6/1 
ด.ช.ณดล เสริมสวัสด์ิ ช้ัน ป.6/2 
ด.ช.ชวภณ  นนทพันธุ ช้ัน ป.6B 
ด.ญ.ศริญ  เอ้ือศักด์ิอารี ช้ัน ป.6/5 
ด.ญ.เอราวัณ สุมาลา ช้ัน ป.6B 

ประเทศ สถาบันทดสอบทางการศึกษา
แหงชาติ (องคการมหาชน) 

สอบ O-NET คะแนนเต็ม 100 
คะแนน ในวิชาภาษาอังกฤษ 
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ชื่อ-นามสกุล ระดับผลงาน จากหนวยงาน ผลการแขงขันดานวิชาการ 
ด.ญ. เอวิตรา ตั งอรรถจินดา  
ช้ัน ม.3/1 
ด.ญ. อติกานต แจมแจง .ช้ัน ม.3/1 
ด.ญ.วริศรา รุงโรจนาลักษณ  
ช้ัน ม.3/1 
ด.ญ.พชร กิมภา  ช้ัน ม.3/1 
ด.ช.สิทธิกร ปราบเลง ช้ัน ม.3/1 
ด.ช.ภัทรนรินท สกุลตันเจริญชัย  
ช้ัน ม.3/1 
ด.ช.ณัฐธกร แซเลา  ช้ัน ม.3/1 
ด.ช. ภูมิพัฒน เพ็งไพบูลย ช้ันม.3/2 
ด.ช.ปรินทร เฟองอารมย .ช้ัน ม.3/2 
ด.ช.พีรวิชญ นับเนืองทรัพย .  
ช้ัน ม.3/2 
ด.ช.พัสกร อัมรินทรพรชัย ช้ันม.3/2 
ด.ญ.วสุ สุวพานิช ช้ัน ม.3/2 
ด.ช.วรินทร วรวิทยสุรวัฒนา  
ช้ัน ม.3/2 

สากล Cambridge Assessment 
English 

ส อ บ ข อ ส อ บ ม า ต ร ฐ า น
มหาวิทยาลัย Cambridge  Eng-
lish : Cambridge Key English 
Test  (KET)    ไดระดับ  ดีมาก 

ด.ช. ศุภกร ปญญาดี ช้ัน ม.3/1 
ด.ช.อภิวิชญ ยุกแผน ช้ัน ม.3/1 
ด.ช.พิภู ศักดาสุคนธ .ช้ัน ม.3/1 
ด.ช.คณิตา คณิกนันต  ช้ัน ม.3/1  
ด.ช.กนตินันท อรวินิจวรกุล  
ช้ัน ม.3/1 
ด.ญ. ณิชชิศา แซอึง ช้ัน ม.3/2 
ด.ช.ภูริวัฒน ฟลอเรส  ช้ัน ม.3/2 
ด.ช.โอภาส จิตพิริยะโรจน ช้ันม.3/2 
ด.ญ. สุวารี เกษมบริบูรณ ช้ัน ม.3/2 

สากล Cambridge Assessment 
English 

ส อ บ ข อ ส อ บ ม า ต ร ฐ า น
มหาวิทยาลัย Cambridge  Eng-
lish : Cambridge Preliminary  
English Test (PET) ไดระดับ  ดี
มาก 

ด.ช. ธนดล ขันทรัพย ช้ัน ป.5/5  
ด.ช. ณดล เสริมสวัสด์ิ ช้ัน ป.6/2 
ด.ช. ศุภวิชญ ศรีบูรณะพิทักษ  
ช้ัน ป.6/7  
ด.ช. พชรพล สาตสิน ช้ัน ป.5/3 
ด.ช. สุกิจ ชินรุงเรือง ช้ัน ป.6/8 

ประเทศ สํานักพัฒนานวัตกรรม 
การจัดการศึกษา               

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

รางวัลเหรียญทอง(sparkles) 
รางวัลเหรียญเงิน (shine) 
รางวัลเหรียญเงิน (shine) 
ร า ง วั ล เ ห รี ย ญท อ งแ ด ง 
(sparkles) 
ร า ง วั ล เ ห รี ย ญท อ ง แ ด ง
(sparkles) 
ก า ร แข ง ขันท าง วิชาการ     
ระ ดับนานาชาติ รอบสอง 
ร ะ ดับประ เทศ  ประ จําป       
พ.ศ. 2562 
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ตารางท่ี 16 ผลงานของนักเรียนดานกีฬาในปการศึกษา 2562 

ชื่อ-นามสกุล ประเภท ระดับผลงาน จากหนวยงาน ผลการแขงขันดานกีฬา 
ด.ญ.กุลชา  ธัญลักษณภาคย  
ช้ัน ป.5B    
   
  

ICE HOCKEY สากล 
 
 
 
 
 
 

 
สากล 

 
 
 
 
 
 

สากล 
 
 
 
 
 
 
 

 
สากล 

 
 
 
 

 
ประเทศ 

 
 
 
 
 
 

 

Singapore Ice 
Hockey Association 

 
 
 
 
 

 
Kerry Properties 

 
 
 
 
 
 

Asia Ice Events co., 
Ltd. 

 
 
 
 
 
 
 

Hong Kong Ice 
Hockey Association 

 
 
 
 

Z SPORTS GROUP 
CO., LTD. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ จากการ
แขงขัน ICE HOCKEY SQUIRTS 
(รุนอายุไมเกิน 11 ป)   ในนาม
ที ม  Internattional North 
Stars รายการ  Scotiabank 
lce dragons Classic 2019 
ณ ประเทศสิงคโปร 
 
ได รับราง วัลรองชนะเลิศ
อันดับท่ี 1 จากการแขงขัน 
ICE HOCKEY ในนามทีม Ai-
yara Ice Hockey ร ายการ 
2019 Mega Ice Hockey 5's 
ณ ประเทศฮองกง  
 
ไดรับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญ
ทอง) จากการเขารวมการ
แขงขันฮอกก้ีนํ้าแข็งนานาชาติ 
รุน U12 ในนามนักกีฬาฮอกก้ี
นํ้าแข็งทีมสโมสร Canstar 
Rangers รายการ   “2019  
Tropical Freeze” ณ  ลานส
เก็ตนํ้าแข็งเซ็นทรัลพระราม 9 
 
ไดรับรางวัลชนะเลิศ รุน U 10  
จากการแขงขันICE Hockey     
ใ น ร า ย ก า ร  2019 ASIA 
YOUTH ICE HOCKEY LEAGUE 
ณ เมืองคุนหมิง ประเทศจีน 
 
ไดรับรางวัลชนะเลิศ จากการ
แขงขัน ICE HOCKEY รุน U 12 
Division A ในนามทีม CAN-
STAR RANGERS ในรายการ 
2019 BANGKOK FLY ICE 
HOCKEY                   ณ ลานส
เก็ตนํ้าแข็งเซ็นทรัล พระราม 9 
 
 
 



              รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2562 

41 
 

ชื่อ-นามสกุล ประเภท ระดับผลงาน จากหนวยงาน ผลการแขงขันดานกีฬา 
ด.ญ.กุลชา  ธัญลักษณภาคย 
ช้ัน ป.5B 

ICE HOCKEY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข่ีมา 

ประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ประเทศ 
 

สมาคมกีฬาฮอกก้ี
นํ้าแข็งแหงประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 

Trot Around Shop 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมาคมกีฬาข่ีมาแหง
ประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมาคมกีฬาข่ีมาแหง
ประเทศไทย 

 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญ
ทอง) และเหรียญ Best Player 
(ผู เลนยอดเย่ียม) รุน U12 
จากการแขงขัน ICE HOCKEY   
ชิงแชมปประเทศไทย ในนาม
ทีม Canstar Rangers รายการ 
2019  Thailand Youth Ice 
Hockey Championship ณ สนาม         
Sub  Zero เมกกะ บางนา  
 
ไดรับรางวัลชนะเลิศ ประเภท 
Thailand Pon Championship 
Qualifier-Combined Training 
(Pony Cat A) จากการแขงขันข่ี
มา ในรายการ Trot Around 
Horse Show 2 0 1 9               
ณ สนามแขงมา กองพันทหาร
มาท่ี 29 รักษาพระองค 
 
ไดรับรางวัลชนะเลิศ ประเภท 
Show Jumping Team - Pony  
Cat. A ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ 
อั น ดั บ ท่ี ส อ ง  ป ร ะ เ ภ ท
Combined Training - Pony 
Cat. A จากการ เขารวมแขงขัน
ข่ีม าในรายการ "RBSC Polo 
Club Pony Challenge 2019 & 
Thailand Pony Championship 
Qualifier" ณ สนามแขงมา RBSC 
POLO CLUB 
 
ได รับรางวัลชนะเลิ ศ การ
แขงขันข่ีมา Thai Polo Open 
60-70c.m. และ รางวัลชนะ
ลําดับท่ี 3  ชิงแชมปประเทศ
ไทย ประจําป 2562  Thailand 
Pony Championships 2019 - 
Combined Training (Pony 
Cat. A) จากการรวมแขงขันข่ีมา
ในรายการ “King’s Cup Thai-
land Champions 2019”  ณ 
สนามแข งม า  Thai Polo & 
Equestrien Club พั ท ย า 
จังหวัดชลบุรี   
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ชื่อ-นามสกุล ประเภท ระดับผลงาน จากหนวยงาน ผลการแขงขันดานกีฬา 
ด.ช.กิตสดา ธัญลักษณภาคย      
ช้ัน ม.3A  

ICE HOCKEY สากล 
 
 
 
 
 
 
 
 

สากล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ประเทศ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hong Kong Ice 
Hockey Association 

 
 
 
 
 
 

 
สมาคมกีฬาฮอกก้ี
นํ้าแข็งแหงประเทศ

ไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Z SPORTS GROUP 

CO.,LTD. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asia Ice Events Co., 
Ltd. 
 

 
 
 
 
 
 

 

ได รับราง วัลรองชนะเลิศ
อันดับ ท่ี  1 รุน U 15 และ 
รางวัล Best Defense (ผูเลน
กองหลังยอดเย่ียม) จากการ
แ ข ง ขั น  ICE Hockey ใ น
รายการ 2019 ASIA YOUTH 
ICE HOCKEY LEAGUE ณ 
เมืองคุนหมิง ประเทศจีน 
 
ได รับรางวัลชนะเลิศในรุน 
U15 (เหรียญทอง) จากการ
คัดเลือกเปน ตัวแทนเยาวชน
ทีมชาติไทยเขารวมแขงขัน Ice 
Hockey ระดับนานาชาติ ซ่ึง
ในป 2562 ประเทศไทยเปน
เจาภาพในการจัดการแขงขัน
รายการ “South East Asia 
Youth Cup 2019” ร ะ ดั บ
เยาวชนชายอายุไมเกิน 15 ป 
ณ  ส น า ม แ ข ง  The Rink 
เ ซ็ น ท รั ล  พ ร ะ ร า ม  9  
กรุงเทพมหานคร 
 
ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ จาก
การแขงขัน ICE HOCKEY รุน 
U 16 ในนามทีม CANSTAR 
RANGERS  แ ล ะ  ร า ง วั ล
ชนะเลิศ รุน OPEN ในนามทีม 
THUNDER  ร ายการ  2019 
BANGKOK FLY ICE HOCKEY 
ณ ลานสเก็ตนํ้าแข็งเซ็นทรัล 
พระราม 9 
 
ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ 
(เหรียญเงิน)  และรางวัล 
MOST VALUABLE PLAYER 
จากการเขารวมการแขงขัน
ฮอกก้ีนํ้าแข็ง นานาชาติ รุน 
U16 ทีมสโมสร Canstar 
Rangers  รายการ  “2019  
Tropical Freeze” ณ  ลานส
เก็ตนํ้าแข็งเซ็นทรัลพระราม 9 
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ชื่อ-นามสกุล ประเภท ระดับผลงาน จากหนวยงาน ผลการแขงขันดานกีฬา 
ด.ช.กิตสดา ธัญลักษณภาคย      
ช้ัน ม.3A 

ICE HOCKEY ประเทศ 
 

สมาคมกีฬาฮอกก้ี
นํ้าแข็งแหงประเทศ

ไทย 
 
 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญ
ทอง) จากการเขารวมการ
แ ข ง ขั น  ICE HOCKEY ชิ ง
แชมปประเทศไทย ในนามทีม 
Canstar Rangers ร ายการ "
2019  Thailand Youth Ice 
Hockey Championship" ณ 
สนาม Sub Zero เมกะ บางนา    
 

ด.ญ.ชญาภา ปานสุวรรณ         
ช้ัน ม.2/1   
    

วายนํ้า สากล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเทศ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Khmer Swimming 
Federation 

 
 
 
 
 
 
 
 

สมาคมกีฬาวายนํ้า 
แหงประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

สมาคมกีฬาวายนํ้า 
แหงประเทศไทย 

ไดรับรางวัล 1 เหรียญทอง   
1 เหรียญเ งิน  2 เหรียญ
ทองแดง จากการแขงขันวาย
นํ้า เยาวชนชิงชนะเลิศแหง
เอ เ ชียตะ วันออกเ ฉียงใต  
รายการ 43rd SEA Age Group 
Swimming Championships 
2019 ณ ศูนยกีฬาทางนํ้าโมโร
ดก ประเทศกัมพูชา 
 
ไดรับรางวัล 2 เหรียญทอง 2 
เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง 
จากการเขารวมการแขงขัน
ว าย นํ้า รายการชิงแชมป  
ประเทศไทย ประจําป 2562 
ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
และทําเวลาผานเกณฑ ไดรับ
คัดเลือกเปนตัวแทนเยาวชน
ทีมชา ติ ไ ทย ชุด  SEA AGE 
GROUP 2019 เพ่ือเขารวม
การแขงขัน ณ ประเทศกัมพูชา 
ในเดือนมิถุนายน 2562  
 
ได รับถวยรางวัลประเภท
บุคคลอันดับท่ี 1 จากการ
แข งขันว าย นํ้าชิงชนะ เ ลิศ    
แ ห ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย                
ภ า ค ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร              
1st GPP Thailand Swimming 
Championships 2019  
 
 
 
 

ประเทศ 
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ชื่อ-นามสกุล ประเภท ระดับผลงาน จากหนวยงาน ผลการแขงขันดานกีฬา 
ด.ญ.พฤตยา พฤฒิตน  
ช้ัน ม.2A 
 

วายนํ้า ประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเทศ 

สมาคมกีฬาวายนํ้า
แหงประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 

สมาคมกีฬาวายนํ้า
แหงประเทศไทย 

 
 
 

ได รับราง วัลรองชนะเลิศ     
รุน 13 ป หญิง ระยะทาง 2 
กิโลเมตรจากการแขงขันกีฬา
วายนํ้ามาราธอนประเทศไทย 
ซีร่ีสท่ี 3 ประจําป 2562  (TSA 
Thailand Open Water 
Swimming 2019 Series #3)  
ณ อาวดงตาล ฐานทัพเรือสัต
หีบ จังหวัดชลบุรี     
 
ไดรับถวยรางวัลประเภท
บุคคล อันดับท่ี 3 จากการ
แขงขันวายนํ้าชิงชนะเลิศแหง
ประเทศไทย ภาค
กรุงเทพมหานคร 1st GPP 
Thailand Swimming 
Championships 2019 
 

ด.ญ.เพชรสมบุญ  เหลาบุญเจริญ 
ช้ัน ป.5/8 
 

วายนํ้า ประเทศ สมาคมกีฬาวายนํ้า
แหงประเทศไทย 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ รุน 
13  ป ห ญิง  ร ะ ย ะ ทาง  1 
กิโลเมตร  จากการแขงขันกีฬา
วายนํ้ามาราธอนประเทศไทย 
ซีร่ีสท่ี 3 ประจําป 2562  (TSA 
Thailand Open Water 
Swimming 2019 Series #3)  
ณ อาวดงตาล ฐานทัพเรือสัต
หีบ จังหวัดชลบุรี   
 

ด.ช.ธนภัทร เครือเถาว 
ช้ัน ม.1/6 

วายนํ้า จังหวัด ชมรมวายนํ้าจังหวัด
สมุทรสาคร 

ไดรับรางวัล 4 เหรียญทอง 1 
เหรียญเงิน  และถวยคะแนน
รวมอันดับท่ี 1  รุนอายุ 14-
15 ป จากการแขงขันกีฬาวาย
นํ้าชิงชนะ เ ลิศแหงจังห วัด
สมุทรสาคร "มหาชัยเกมส" 
คร้ังท่ี 4 วันท่ี 23 กุมภาพันธ 
2563  ณ สระวายนํ้า 50 เมตร 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ 
วิทยาเขตสมุทรสาคร 
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ชื่อ-นามสกุล ประเภท ระดับผลงาน จากหนวยงาน ผลการแขงขันดานกีฬา 
ด.ญ.ณิชตา ธนัตพรกุล  
ช้ัน ม.3A 

วายนํ้า จังหวัด ชมรมวายนํ้าจังหวัด
สมุทรสาคร 

ไดรับรางวัล 5 เหรียญทอง 
และถวยคะแนนรวมอันดับท่ี 
1 รุนอายุ 14-15 ป จากการ
แขงขันกีฬาวายนํ้าชิงชนะเลิศ
แห ง จั งห วัด ส มุ ท ร ส าค ร 
"มหาชัยเกมส" คร้ังท่ี 4 วันท่ี 
23 กุมภาพันธ  2563  ณ     
ส ร ะ ว า ย นํ้ า  5 0  เ ม ต ร 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ 
วิทยาเขตสมุทรสาคร 
 

ด.ช.ชยางกูร ไทรทรัพยณรงค     
ช้ัน ม.1/2   

แบดมินตัน สากล 
 
 
 
 
 
 
 

 

the China Soong 
Ching Ling Founda-

tion 
 

 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 ทีมแบดมินตัน 
Thailand Mixed team      
U14 จาก การแขงขัน REID        
Cup International Youth  
Badminton Friendly 
Competition2019  ณ เมือง
เฉินตู ประเทศจีน 
 

ด.ช.ชยางกูร ไทรทรัพยณรงค      
ช้ัน ม.1/2   

แบดมินตัน สากล 
 
 
 
 
 
 
 

 
ประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ประเทศ 
 

the China Soong 
Ching Ling Founda-

tion 
 
 
 
 
 
 

สมาคมกีฬา
แบดมินตันแหง
ประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 
หางสรรพสินคา เดอะ
มอลนครราชสีมา 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับท่ี 1 ทีมแบดมินตัน 
Thailand Mixed team  
U14 จากการแขงขัน REID         
Cup International Youth 
Badminton Friendly Com-
petition 2019 ณ เมืองเฉินตู 
ประเทศจีน 
 
ไดรับรางวัลชนะเลิศ จากการ
แขงขันแบดมินตัน ประเภท
ชายคู รุนอายุ U13 รายการ 
"ปุมปุย แชมเปยนชิพ 2019" 
ควาถวยพระราชทานสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี ณ สนามกีฬา
ทุงแจง จ.ตรัง 
 
ไดรับรางวัลชนะเลิศชายคู 
U13 รายการ Badminton 
Association of Thailand 
THE MALL THAILAND 
BADMINTON OPEN 2019 
ณ จังหวัดนครราชสีมา  
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ชื่อ-นามสกุล ประเภท ระดับผลงาน จากหนวยงาน ผลการแขงขันดานกีฬา 
ด.ญ.อัญพัชร พิชิตปรีชาศักด์ิ     
ช้ัน ป.6/4  

แบดมินตัน สากล 
 
 
 
 
 

 
สากล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สากล 

 
 
 
 
 
 

 
 

ประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ประเทศ 

 
 

THE NIPPON BAD-
MINTON ASSOCIA-

TION 
 
 
 
 

Badminton         
Association of      

Indonesia 
 
 
 
 
 
 
 
 
the China Soong 

Ching Ling Founda-
tion 

 
 
 
 
 
 

บริษัท ผลิตภณัฑ
อาหารกวางไพศาล 
จํากัด (มหาชน)      
ปุมปุย-ปลาย้ิม 

 
 
 
 
 
 
 

สมาคมกีฬา
แบดมินตันแหง
ประเทศไทย 

 
 

ไดแชมปหญิงเด่ียว U13 และ 
แชมปหญิงคู U13 จากการ
แข ง ขันแบดมินตัน Japan 
ALPS Junior International 
Open 2 0 1 9  in Omachi        
ณ ประเทศญ่ีปุน 
 
ไดรับรางวัลชนะเลิศ รุนอายุ 
1 3  ป  จ า ก ก า ร แ ข ง ขั น
แ บ ด มิ น ตั น  ร า ย ก า ร 
DAIHATSU ASTEC Regional 
Junior 2019 เ ก็บคะ แนน
ส ะ ส ม  Badminton            
Asia Confederation BWF-
Persatuan Bulutangkis Se-
luruh 2019 ณ กรุงจาการตา 
ประเทศอินโดนีเซีย 
 
ได รับราง วัลรองชนะเลิศ
อันดับ ท่ี  1 ทีมแบดมินตัน 
Thailand Mixed team    
U14 จากการแขงขัน REID 
Cup International Youth 
Badminton Friendly Com-
petition 2019 ณ เมืองเฉิงตู 
ประเทศจีน 
 
ไดรับรางวัลชนะเลิศ ประเภท
หญิง เ ด่ี ยว รุ น  U13 และ 
รางวัลชนะเลิศ ประเภท หญิง
คู  รุน U13 จากการแขงขัน
แบดมินตัน รายการ "ปุมปุย
แชมเปยนชิพ 2019" ชิงถวย
พระราชทาน"สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราช
กุมารี ณ สนามกีฬาทุงแจง    
จังหวัดตรัง 
 
ไ ด รั บ ร า ง วั ล ช น ะ เ ลิ ศ        
ห ญิ ง เ ด่ี ย ว  U13 กี ฬ า
แ บ ด มิ น ตั น  ร า ย ก า ร           
SCG Junior Badminton 
Championships  2019 รอบ
ชิงชนะ เ ลิ ศ เ ย าวชนแห ง
ประเทศไทย 



              รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2562 

47 
 

ชื่อ-นามสกุล ประเภท ระดับผลงาน จากหนวยงาน ผลการแขงขันดานกีฬา 
ด.ญ.อัญพัชร พิชิตปรีชาศักด์ิ     
ช้ัน ป.6/4 

แบดมินตัน ประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 

ประเทศ 

สมาคมกีฬา
แบดมินตันแหง
ประเทศไทย 

 
 
 
 
 

สมาคมกีฬา
แบดมินตันแหง
ประเทศไทย 

ไดรับรางวัลชนะเลิศหญิงเด่ียว 
U13 และชนะเลิศหญิงคู U13 
รายการ Badminton Associ-
ation of Thailand THE 
MALL THAILAND BADMIN-
TON OPEN 2019      
จังหวัดนครราชสีมา  
 
ไดรับรางวัลชนะเลิศ 2 รางวัล 
ประเภทหญิงเด่ียว และ
ประเภทหญิงคู รุน U13 จาก
การแขงขันแบดมินตัน 
รายการ VICTOR PONSANA 
OPEN 2020 Badminton 
Association of Thailand                       
ณ สโมสรพลสนะแบดมินตัน  
เขตสายไหม  
 

ด.ญ. กันตฤทัย ประเสริฐเพชรมณี 
ช้ัน ป.4/5   

แบดมินตัน สากล บริษัท Pilot Pen ไดรับรางวัลชนะเลิศหญิงเด่ียว 
รุนอายุ 10 ป และรองชนะเลิศ 
หญิงคู รุนอายุ 11 ป จากการ
แขงแบดมินตัน รายการ Pilot 
Pen Championship 2019         
ประเทศสิงคโปร 
 

ด.ช. ภูภูมิ ใจกวาง   
ช้ัน ป.3/3    
   
  

แบดมินตัน สากล 
 
 
 
 
 

 
ประเทศ 

บริษัท World-
Champ 

 
 
 
 
 

สมาคมกีฬา
แบดมินตันแหง
ประเทศไทย 

 

ไดรับรางวัลชนะเลิศชายเด่ียว 
รุน U9 จากการแขงขัน
แบดมินตัน รายการ          
Pilot Pen Badminton 
Championships 2019              
ประเทศสิงคโปร 
 
ไดรับรางวัลชนะเลิศชายคู U9 
และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 
2 ชายเด่ียว U9 รายการ Bad-
minton Association of 
Thailand THE MALL THAI-
LAND BADMINTON OPEN 
2019 จังหวัดนครราชสีมา 
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ชื่อ-นามสกุล ประเภท ระดับผลงาน จากหนวยงาน ผลการแขงขันดานกีฬา 
ด.ญ.ณัฐชนก ไลสวน  
ช้ัน ม.3/5 

 

แบดมินตัน สากล 
 
 
 
 
 

 
 

 
ภูมิภาค 

China Badminton 
Association 

 
 
 
 
 
 
 

สมาคมกีฬา
แบดมินตันแหง
ประเทศไทย 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 
1 ประเภททีมผสม จากการ
แขงขันแบดมินตัน รายการ In-
ternational youth badmin-
ton invitation tournament 
2019 ''FUTIAN CUP'' ณ 
Shenzhen Crown Sports 
Centre ประเทศจีน 
 
ไดรับรางวัลชนะเลิศประเภททีม  
รางวัลชนะเลิศ ประเภทหญิงคู 
จากการแขงขันแบดมินตัน 
รายการกีฬาเยาวชนแหงชาติ
รอบคัดเลือกตัวแทนภาค และ
ไดเปนตัวแทนของ
กรุงเทพมหานครและภาค 1 
เขารวมแขงขันกีฬาเยาวชน
แหงชาติ รอบมหกรรมตอไป 
 

น.ส.กัญญาณัฐ สุดเชยชม  
ช้ัน ม.4/8  

แบดมินตัน 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

แบดมินตัน 

ประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

สากล 

สมาคมกีฬา
แบดมินตันแหง
ประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bahrain Badminton 
and Squash Feder-

ation 

ไดรับรางวัลชนะเลิศจาก      
การแขงขันแบดมินตัน 
รายการ SCG Junior Bad-
minton Championships 
2019 รอบชิงชนะเลิศเยาวชน
แหงประเทศไทย ณ ศูนยฝก
แบดมินตัน และวิทยาศาสตร
การกีฬา สํานักงานทรัพยสิน
พระมหากษัตริย
กรุงเทพมหานคร 
 
ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ
ท่ี 1 ประเภทคูผสม และหญิง
คู จากการแขงขันแบดมินตัน
เก็บคะแนนรายการ Bahrain 
International Series 2019 
ณ ประเทศบาหเรน 
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ชื่อ-นามสกุล ประเภท ระดับผลงาน จากหนวยงาน ผลการแขงขันดานกีฬา 
ด.ช.อดิศักด์ิ ประเสริฐเพชรมณี   
ช้ัน ม.3/3 

แบดมินตัน สากล Badminton Associ-
ation of Indonesia 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ 
ประเภทคูผสม รุนอายุ 15 ป 
จากการแขงขันแบดมินตัน 
รายการ Badminton Asia 
U17& U 15 Junior Cham-
pionships 2019 ณ ประเทศ
อินโดนีเซีย 
 

ด.ช.แทนคุณ เศรษฐประเสริฐ    
ช้ัน ป.5/7 

แบดมินตัน สากล 
 
 
 
 
 
 

 
 

ประเทศ 

the China Soong 
Ching Ling Founda-

tion 
 
 
 
 
 
 
สมาคมกีฬาแบดมินตัน

แหงประเทศไทย 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับท่ี 1 ทีมแบดมินตัน 
Thailand Mix team U14 
จากการแขงขัน REID Cup 
International Youth Bad-
minton Friendly Compe-
tition 2019 ณ เมือง  เฉินตู 
ประเทศจีน 
 
ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ 
ประเภทคูผสม รุนอายุไมเกิน 
15 ป จากการแขงขัน
แบดมินตัน รายการ BBG 
Princess Cup 2020 ชิงถวย
พระราชทานสมเด็จพระเจา
ลูกเธอ เจาฟาพัชรกิติยาภาฯ 
 

ด.ญ.มธุรดา  อัศวพงษโชติ  
ช้ัน ป.3/2 
 

แบดมินตัน ประเทศ สมาคมกีฬาแบดมินตัน
แหงประเทศไทย 

ไดรับรางวัลชนะเลิศหญิงคู 
U9 และรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับท่ี 2 หญิงเด่ียว U9 
รายการ Badminton Asso-
ciation of Thailand THE 
MALL THAILAND BADMIN-
TON OPEN 2019         
จังหวัดนครราชสีมา  
 

ด.ญ.ธิดาพร  กลีบย่ีสุน  
ช้ัน ม.3/5 
   
 
 
 
 
 
 

แบดมินตัน 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 

 

สมาคมกีฬาแบดมินตัน
แหงประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 
 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ             
หญิงเด่ียว U17 และ            
รางวัลชนะเลิศหญิงคู U17 
รายการ Badminton Associ-
ationof Thailand THE 
MALL THAILAND BADMIN-
TON OPEN 2019 ณ จังหวัด
นครราชสีมา 
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ชื่อ-นามสกุล ประเภท ระดับผลงาน จากหนวยงาน ผลการแขงขันดานกีฬา 
ด.ญ.ธิดาพร  กลีบย่ีสุน  
ช้ัน ม.3/5 
 

แบดมินตัน จังหวัด กรมพลศึกษา 
กระทรวงการทองเท่ียว

และกีฬา 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ ประเภท
ทีมหญิง กรุงเทพมหานคร 
(เขต10) และรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับท่ี 1 ประเภท
หญิงคู จากการแขงขัน
แบดมินตัน รายการกีฬา
นักเรียนนักศึกษาแหงชาติ 
คร้ังท่ี 41 อุดรธานีเกมส                      
ณ จังหวัดอุดรธานี 
 

นางสาวลัลดา กําหอม  
ช้ัน ม.6/8 

แบดมินตัน ประเทศ กรมพลศึกษา  
กระทรวงการทองเท่ียว

และกีฬา 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ ประเภท
ทีม และรางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับท่ี 2  ประเภทบุคคล 
หญิงเด่ียว จากการแขงขัน
แบดมิน ตัน  ร ายการ กีฬา
นักเ รียนนักศึกษาแหงชาติ 
คร้ังท่ี 41 อุดรธานีเกมส 

 
นายธนวรรธ เพียรประเมษฐ   
ช้ัน ม.6/6 

 

แบดมินตัน ประเทศ กรมพลศึกษา 
กระทรวงการทองเท่ียว

และกีฬา 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 
1 ปร ะ เ ภ ท ที มชาย  และ
ประเภทชายคู จากการแขงขัน
แบดมิน ตัน  ร ายการ กีฬา
นักเ รียนนักศึกษาแหงชาติ 
ค ร้ั ง ท่ี  41 อุ ด ร ธา นี เ กมส           
ณ จังหวัดอุดรธานี 
 

ด.ช.ธรรมสรณ เพชรากุล  
ช้ัน ป.5/1   
 

กอลฟ 
 

ประเทศ Thailand Kids Golf ไดรับรางวัลชนะเลิศ Class D 
Boys Division 2 การแขงขัน
กีฬากอลฟ ในรายการ Thai-
land Kids Golf (TKG) Tour 
2019 - 2020 Match #1 
จังหวัดนครนายก 
 

ด.ช พสิษฐ โชติภักดีตระกูล  
ช้ัน ป.4B    
   

กอลฟ ประเทศ U.S. Kids Golf Thai-
land 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ     
จากการแขงขันกอลฟใน
รายการThailand Kids Golf 
Championship US Kids 
class boy9 ณ สนาม Wa-
termill จังหวัดนครนายก  
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ชื่อ-นามสกุล ประเภท ระดับผลงาน จากหนวยงาน ผลการแขงขันดานกีฬา 
นายอภิวิชญ  ล้ิมพานิชภักดี       
ช้ัน ม.5/3    
   

ปนหนาผา สากล 
 
 
 
 

 
 

สากล 
 
 
 

 
ประเทศ 

 
 

 

Nanyang Techno-
logical University 
(NTU), University 
Mountaineering 

Club (UMC), 
 
 
NTU Outdoor Ad-

venture Club 
(ODAC) 

 
 
สมาคมกีฬาปนหนาผา
แหงประเทศไทย 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ จากการ
แขงขันกีฬาปนหนาผา ในรุน 
Novice Men's ป ร ะ เ ภ ท 
Bouldering    รายการ Tran-
send Beyond Limits 2019   
ณ ประเทศสิงคโปร  
 
ไดรับรางวัลชนะเลิศ จากการ
เขารวมการแขงขันกีฬาปน
หนาผา รายการ PumpFest 
2019 ณ ประเทศสิงคโปร 
 
ไดรับรางวัลชนะเลิศจากการ
แขงขันปนหนาผา ประเภท  
Lead , Bouldering , Speed 
(Male)รายการ ชิงชนะ เลิศ
แห งประ เทศไทย ชิงถ วย
พระ ราชทาน สมเ ด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจา  กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ประจําป 2562 
ณ ลานการกีฬาแหงประเทศไทย 
 

ด.ช.เปา  ชิว  
ช้ัน ป.3/1  

ปนหนาผา 
 

ประเทศ 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภูมิภาค 

DEEP Climbing 
Gym 

 
 
 
 

 
 
 

Climb Central 
Bangkok 

ไ ด รั บ ร า ง วั ล ช น ะ เ ลิ ศ       
รุน Youth version up to 11 
years old Male จ า ก         
ก า ร แ ข ง ขั น ป น ห น า ผ า   
ร า ย ก า ร  Deep Climbing 
Fun Competition 2019 
(Season 4) ณ  ฮ า ร เ บ อ ร
แลนด พัทยา 
 
ไดรับรางวัลชนะเลิศ ประเภท 
Speed รุน U 8 (อายุไมเกิน 8 
ป) ได รับรางวัลเหรียญเงิน 
ประเภท Bouldering ได รับ
รางวัลเหรียญเงิน ประเภท 
Top Rope ได รั บ โล ร างวัล
คะ แนนรวมรองชนะ เ ลิศ 
อันดับ 1 ประเภท Combine 
จากการแข ง ขันร าย ก าร           
“CCBK SPIDER KIDS 2019 ” 
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ชื่อ-นามสกุล ประเภท ระดับผลงาน จากหนวยงาน ผลการแขงขันดานกีฬา 
ด.ช.ติณณ   ธีระจารุวัฒน   
ช้ัน ป.2/2   

ปนหนาผา ภูมิภาค Climb Central 
Bangkok 

ได รับโลรางวัลคะแนนรวม 
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภท 
Combine รุน U 8 (อายุไม
เ กิน 8 ป ) จากการแขงขัน
ร า ย ก า ร  “ CCBK SPIDER 
KIDS 2019 ” 

ด.ช.ชนุดม  ไมสนธ์ิ    
ช้ัน ป.1/8   

ปนหนาผา ภูมิภาค Climb Central 
Bangkok 

ไ ด รั บ ร า ง วัล เ ห รี ยญร อ ง
ชนะเลิศอันดับท่ี 2  ประเภท  
Speed รุน U 8 (อายุไมเกิน    
8 ป) จากการแขงขันรายการ     
“ CCBK SPIDER KIDS 2019 ” 
 

ด.ญ.ชญาดา  ขรรคณรงค  
ช้ัน ป.2/1 

ปนหนาผา ภูมิภาค Climb Central 
Bangkok 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ
ท่ี 1 ประเภท Speed ได รับ
รางวัลชนะ เ ลิศ  ประ เภท 
Bouldering ไดรับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับท่ี 1  ประเภท 
Top Rope ได รั บ โล ร างวัล
ค ะ แ น น ร วม   ชน ะ เ ลิ ศ  
ประเภท Combine รุน U 8 
(อายุไม เกิน 8 ป) จากการ
แขงขันรายการ “ CCBK SPI-
DER KIDS 2019 ” 
 

ด.ญ.ณัฐนันท  จวนรมณีย  
ช้ัน ป.3/4   

ปนหนาผา ภูมิภาค Climb Central 
Bangkok 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ
ท่ี 2 ประเภท Speed ได รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2 
ประเภท Bouldering ได รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2 
ประเภท Top Rope ไดรับโล
ร าง วัลคะ แนนรวม  รอง
ชนะเลิศ อันดับท่ี 2 ประเภท 
Combineรุน U 8 (อายุไมเกิน 
8 ป) จากการแขงขันรายการ 
“ CCBK SPIDER KIDS 2019 ” 
 

ด.ช.ชวิศ  พ่ึงบุญไพศาล  
ช้ัน ป.4/2   

ปนหนาผา ภูมิภาค Climb Central 
Bangkok 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ
ท่ี 2 ประเภท Bouldering รุน 
U 11 (อายุไมเกิน 11 ป) จาก
การแขงขันรายการ “CCBK 
SPIDER KIDS 2019” 
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ชื่อ-นามสกุล ประเภท ระดับผลงาน จากหนวยงาน ผลการแขงขันดานกีฬา 
ด.ช.ชญาทัช  กุลุพงษ   
ช้ัน ป.6/7   

ปนหนาผา ภูมิภาค Climb Central 
Bangkok 

ไ ด รั บ ร า ง วัล เ ห รี ยญร อ ง
ชนะเลิศอันดับท่ี 2 ประเภท 
Top Rope รุน U 11 (อายุไม
เกิน 11 ป) จากการแขงขัน
รายการ “CCBK SPIDER KIDS 
2019” 

ด.ญ.ณัฐรินีย   กัลยารักษสกุล  
ช้ัน ป.6/8   

ปนหนาผา ภูมิภาค Climb Central 
Bangkok 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ
ท่ี 1  ประเภท Speed ไดรับ
รางวัลชนะ เ ลิศ  ประ เภท 
Bouldering ไ ด รั บ ร า ง วั ล
ชนะเลิศ ประเภท Top Rope 
ได รับโลรางวัลคะแนนรวม  
ชนะเลิศ  ประเภท Combine 
รุน U 11 (อายุไมเกิน 11 ป) 
จากการแข ง ขันร าย ก าร          
“CCBK SPIDER KIDS 2019” 

ด.ญ.ธัญจิรา  สุกาญจนาภรณ   
ช้ัน  ม.1/3 

ปนหนาผา ภูมิภาค Climb Central 
Bangkok 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ
ท่ี 1 ประเภท Speed ได รับ
รางวัลชนะ เ ลิศ  ประ เภท 
Bouldering ไดรับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับท่ี 2 ประเภท 
Top Rope ได รั บ โล ร างวัล
คะแนนรวม  รองชนะ เลิศ
อันดับ 1  ประเภท Combine
รุน U 13 (อายุไมเกิน 13 ป)   

ด.ช.กนกวัฒน  สิทธิฤทธ์ิ   
ช้ัน ป.5/5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปนหนาผา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภูมิภาค 
 
 
 
 
 
 

 
 

ประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 

 

Climb Central 
Bangkok 

 
 
 
 
 
 
 
สมาคมกีฬาปนหนาผา

แหงประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ ประเภท 
Speed ไดรับรางวัลชนะเลิศ
ประเภท Bouldering ได รับ  
โลรางวัลคะแนนรวมชนะเลิศ  
ประเภท Combine รุน U 11 
(อายุไมเกิน 11 ป) จากการ
แขงขันรายการ “CCBK SPI-
DER KIDS 2019” 
 
ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ
ท่ี  1 รุ น   Youth D  Male   
จากการแขงขันปนหนาผา 
ประเภท Lead , Bouldering 
, Speed (Male) ร า ย ก า ร  
ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย 
ชิ ง ถ ว ย พ ร ะ ร า ช ท า น  
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา 
ก ร ม ส ม เ ด็ จ พ ร ะ เ ท พ -
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ชื่อ-นามสกุล ประเภท ระดับผลงาน จากหนวยงาน ผลการแขงขันดานกีฬา 
ด.ช.กนกวัฒน  สิทธิฤทธ์ิ   
ช้ัน ป.5/5 

ปนหนาผา ประเทศ สมาคมกีฬาปนหนาผา
แหงประเทศไทย 

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ประจําป 2562 ณ ลาน
การกีฬาแหงประเทศไทย  
 

ด.ช.ชินกิจ  จิตบุญทวีสุข   
ช้ัน ป.5/5 

ปนหนาผา ภูมิภาค Climb Central 
Bangkok 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ
ท่ี 1 ประเภท Top Rope รุน 
U 11 (อายุไมเกิน 11 ป) จาก
ก า ร แ ข ง ขั น ร า ย ก า ร           
“ CCBK SPIDER KIDS 2019 ” 

ด.ญ.ณัชชา  จวนรมณีย   
ช้ัน ป.6/4   
 
 

ปนหนาผา 
 

ประเทศ สมาคมกีฬาปนหนาผา
แหงประเทศไทย 

ไ ด รั บ ร า ง วั ล ช น ะ เ ลิ ศ  
จากการแขงขันปนหนาผา 
ประเภท  Lead , Bouldering 
, Speed (Female)รุน  Youth D  
Female รายการ ชิงชนะเลิศ
แห งประ เทศไทย ชิงถ วย
พระ ราชทาน สมเ ด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจา  กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ประจําป 2562 
ณ ลานการกีฬาแหงประเทศ
ไทย 

ด.ญ.ณภัทร  จวนรมณีย   
ช้ัน ม.2/8 

ปนหนาผา 
 

ประเทศ สมาคมกีฬาปนหนาผา
แหงประเทศไทย 

ได รับ รางวัลรองชนะ เ ลิศ
อัน ดับ ท่ี  2   รุ น  Youth C  
Female จ า ก ร า ย ก า ร ชิ ง
ชนะ เ ลิศแหงประ เทศไทย                       
ชิงถวยพระราชทาน สมเด็จ
พ ร ะ ก นิ ษ ฐ า ธิ ร า ช เ จ า  
ก ร ม ส ม เ ด็ จ พ ร ะ เ ท พ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ประจําป 2562 ณ ลาน
การกีฬาแหงประเทศไทย    
 

ด.ญ.นราวัลย  สัจกุล   
ช้ัน ป.5/8  

 

ปนหนาผา 
 

ประเทศ สมาคมกีฬาปนหนาผา
แหงประเทศไทย 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ จากการ 
แขงขันปนหนาผา ประเภท  
Lead , Bouldering , Speed 
(Female)รายการชิงชนะเลิศ 
แห งประ เทศไทย ชิงถ วย
พระ ราชทาน สมเ ด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ประจําป 2562 
ณ ลานการกีฬาแหงประเทศไทย 
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ชื่อ-นามสกุล ประเภท ระดับผลงาน จากหนวยงาน ผลการแขงขันดานกีฬา 
ด.ญ.รัตนกร   สุทธาไพศาลวิทยา  
ช้ัน ม.1/3   

ปนหนาผา 
 

ประเทศ สมาคมกีฬาปนหนาผา
แหงประเทศไทย 

ได รับรางวัลรองชนะ เลิ ศ
อันดับท่ี 1 จากการแขงขัน 
ปนหนาผา ประเภท  Lead , 
Bouldering , Speed (Female)  
รุน Youth C  Female   จาก
ร ายก าร ชิงชนะ เ ลิ ศแห ง
ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  ชิ ง ถ ว ย
พระ ราชทาน สมเ ด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจากรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ประจําป 2562 
ณ ลานการกีฬาแหงประเทศ
ไทย   
    

ด.ญ.ปทม   เอ้ืออารีนุสรณ     
ช้ัน ม.3/2    

ปนหนาผา 
 

ประเทศ สมาคมกีฬาปนหนาผา
แหงประเทศไทย 

ได รับราง วัลรองชนะเลิศ
อันดับท่ี 2 รุน  Youth B  Fe-
male  จ า ก ร า ย ก า ร  ชิ ง
ชนะเลิศแหงประเทศไทย ชิง
ถวยพระราชทาน สมเด็จ-           
พ ร ะ ก นิ ษ ฐ า ธิ ร า ช เ จ า  
ก ร ม ส ม เ ด็ จ พ ร ะ เ ท พ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ประจําป 2562 ณ ลาน
การกีฬาแหงประเทศไทย  
      

น.ส.อลิสา  สระทองยอด  
ช้ัน ม.4/3   

ปนหนาผา 
 

ประเทศ สมาคมกีฬาปนหนาผา
แหงประเทศไทย 

ได รับรางวัลชนะเลิศ  จาก
ก า ร แ ข ง ขั น ป น ห น า ผ า 
ประเภท  Lead , Bouldering 
, Speed (Female) รุน Youth B  
Female   รายการ ชิงชนะเลิศ
แห งประ เทศไทย ชิงถ วย
พ ร ะ ร า ช ท า น  ส ม เ ด็ จ -            
พ ร ะ ก นิ ษ ฐ า ธิ ร า ช เ จ า  
ก ร ม ส ม เ ด็ จ พ ร ะ เ ท พ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ประจําป 2562 ณ ลาน
การกีฬาแหงประเทศไทย  

นายกฤษฏิ์โชติ  บุญกอเกียรติกุล  
ช้ัน ม.5/1 
 
 
 
 

ปนหนาผา 
 
 
 
 
 

ประเทศ 
 
 
 
 
 

สมาคมกีฬาปนหนาผา
แหงประเทศไทย 

 
 
 

ได รับราง วัลรองชนะเลิศ
อั น ดับ ท่ี  2  รุ น  Youth  A  
Male จากรายการ ชิงชนะเลิศ
แห งประ เทศไทย ชิงถ วย
พ ร ะ ร า ช ท า น  ส ม เ ด็ จ -          
พ ร ะ ก นิ ษ ฐ า ธิ ร า ช เ จ า           
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ชื่อ-นามสกุล ประเภท ระดับผลงาน จากหนวยงาน ผลการแขงขันดานกีฬา 
นายกฤษฏิ์โชติ  บุญกอเกียรติกุล  
ช้ัน ม.5/1   

ปนหนาผา ประเทศ สมาคมกีฬาปนหนาผา
แหงประเทศไทย 

ก ร ม ส ม เ ด็ จ พ ร ะ เ ท พ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ประจําป 2562 ณ ลาน
การกีฬาแหงประเทศไทย  
    

นายปกสกนธ โชติกไกร  
ช้ัน ม.5/5 

ปนหนาผา สากล 
 
 
 
 

ประเทศ 
 

Singapore Manage-
ment University 

(SMU) Climb Team 
 
 
สมาคมกีฬาปนหนาผา
แหงประเทศไทย 

ได รับราง วัลรองชนะเลิศ
อันดับท่ี 1 จากการแขงขันปน
หนาผา รายการ SMU Gravi-
cal 2020 ณ ประเทศสิงคโปร  
 
รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  
ท่ี  1   รุน  Youth A  Male  
จากรายการ ชิงชนะเลิศแหง
ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  ชิ ง ถ ว ย
พระ ราชทาน สมเ ด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจากรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ประจําป 2562 
ณ  ล า น ก า ร กี ฬ า แ ห ง      
ประเทศไทย      
            

ด.ญ.สลักทิพย อุนเมือง  
ช้ัน ม.2/7  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทนนิส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

สากล 
 
 
 
 
 
 

 
ประเทศ 

 
 
 
 
 

 
 
 

ประเทศ 
 
 
 
 

International Ten-
nis Federation 

 
 
 
 
 
 
International Ten-

nis Federation 
 
 
 
 
 
 
 
สมาคมกีฬาเทนนิส 
ลอนเทนนิสสมาคม
แหงประเทศไทย 

 

ไดรับรางวัลชนะเลิศประเภท
หญิงเด่ียว จากการแขงขัน
เทนนิส ยุโรป จูเนียร  ทัวร     
รุนอายุไมเกิน    14 ป รายการ 
ดูโนแอร วินดมิลล คัพ ท่ีเมือง
อู ส เ ต อ ร บี ก  ป ร ะ เ ท ศ
เนเธอรแลนด 
 
ไดรับรางวัลชนะเลิศ ประเภท
หญิงเด่ียว จากการแขงขัน
เทนนิสเยาวชนนานาชาติ 
รายการ PTT Thailand ITF 
World Tennis Tour Junior 
32019 J2   ณ สมาคมกีฬา
แทนนิส ลอนเทนนิสสมาคม
แหงประเทศไทย  
 
ไดรับรางวัลนักเทนนิสดีเดน
ฝ ายหญิงของสมาคมกีฬา
เทนนิส ลอนเทนนิสสมาคม
แหงประเทศไทย 
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ชื่อ-นามสกุล ประเภท ระดับผลงาน จากหนวยงาน ผลการแขงขันดานกีฬา 
ด.ญ.สลักทิพย อุนเมือง  
ช้ัน ม.2/7 

เทนนิส ประเทศ สมาคมกีฬาเทนนิส 
ลอนเทนนิสสมาคม
แหงประเทศไทย 

ไดรับรางวัลชนะเลิศประเภท
หญิงเด่ียว รุนอายุไมเกิน 16 ป 
จากการแขงขันเพ่ือคัดเลือก
นักกีฬาเทนนิสเยาวชนทีมชาติ
ไทย ประจําป 2563 

นางสาวลัลดา กําหอม  
ช้ัน ม.6/8  
   

เทนนิส สากล 
 
 
 
 

 
 
 

ประเทศ 

Semarang in Cen-
tral Java, Indonesia 
 
 
 
 
 
 

กรมพลศึกษา 
กระทรวงการ

ทองเท่ียวและกีฬา 

ได รับรางวัลรองชนะ เลิ ศ
อันดับท่ี 1 ประเภทหญิงเด่ียว 
และประเภททีม เปนตัวแทน
นักเ รียนไทย เข ารวมการ
แขงขันกีฬาเทนนิส รายการ 
ASEAN SCHOOLS GAMES 
2019 ณ ประเทศอินโดนีเซีย 
 
ไดรับรางวัลชนะเลิศ ประเภท
ทีม และ ได รับรางวัลรอง
ชนะเลิศ อันดับท่ี 2 ประเภท
บุคคล หญิงเ ด่ียว จากการ
แขงขันเทนนิส รายการกีฬา
นักเ รียนนักศึกษาแหงชาติ 
คร้ังท่ี 41 อุดรธานีเกมส 
 

นายชนาธร กางทอง  
ช้ัน ม.5/8  

เทนนิส ประเทศ สมาคมกีฬาเทนนิส 
ลอนเทนนิสสมาคม
แหงประเทศไทย 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ จากการ
แขงขันรายการเทนนิสเยาวชน
ประ เทศไทย  LTO Junior 
Championship ประเภทชาย
คู รุนอายุ 16 ป ณ ลอนเทนนิส
สมาคม เมืองทองธานี 
 

นายนภัส ปญญาวิภาสวงศ  
ช้ัน ม.6/5 

เทนนิส ภูมิภาค สมาคมกีฬาเทนนิส 
ลอนเทนนิสสมาคม
แหงประเทศไทย 

ไดรับรางวัลชนะเลิศชายเด่ียว 
รุน 18 ป  จากการแขงขัน
เ ทน นิ ส  ร ายก าร เ ทน นิส
เยาวชน PTT ลอนเทนนิส
พัฒนาฝมือ คร้ังท่ี 7 ภาคเหนือ 
ณ สนามกีฬาสโภชนเชียงใหม 
700 ป จังหวัดเชียงใหม 
 

ด.ช.แทนคุณ เศรษฐประเสริฐ     
ป.5/7 

เทนนิส ประเทศ สมาคมกีฬาเทเบิล
เทนนิสแหงประเทศไทย 

ได รับราง วัลรองชนะเลิศ 
ประเภทคูผสม รุนอายุไมเกิน 
15 ป จากการแขงขันเทเบิล
เทนนิสรายการ BBG Princess 
Cup 2 0 2 0  ชิ ง ถ ว ย
พระราชทานสมเด็จพระเจา
ลูกเธอ เจาฟาพัชรกิติยาภาฯ 
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ชื่อ-นามสกุล ประเภท ระดับผลงาน จากหนวยงาน ผลการแขงขันดานกีฬา 
ด.ช.วศพล ยะทวานนท   
ช้ัน ป.5/7  

เทเบิลเทนนิส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 

ประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จังหวัด 
 
 

 

สมาคมกีฬาเทเบิล
เทนนิสแหงประเทศ
ไทยรวมกับ เทศบาล

นครยะลา 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมาคมกีฬาเทเบิล
เทนนิสแหงประเทศ 

 
 
 
 
 
 

สมาคมกีฬาเทเบิล
เทนนิสแหงประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 

สมาคมกีฬาเทเบิล
เทนนิสแหงประเทศ 

 
 
 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ ประเภท
ชายเด่ียว รุนอายุไมเกิน 12 ป
ชาย จากการแขงขัน SET ALL 
THAILAND TABLE TENNIS 
CHAMPIONSHIPS 2 0 1 9 
CIRCUIT 2 ณ. โรงยิมเนเซียม 
อาคารพระเศวตสุรคชาธาร 
จังหวัดยะลา จัดโดย สมาคม
กี ฬ า เ ท เ บิ ล เ ท น นิ ส แ ห ง
ประเทศไทย รวมกับ เทศบาล
นครยะลา 
 
ได รับรางวัลรองชนะ เลิ ศ
อันดับท่ี 1 รุนยุวชนชายอายุ
ไมเกิน 12 ป จากการแขงขัน
เทเบิลเทนนิสรายการ BBG 
Princess Cup 2020 ชิงถ วย
พระราชทานสมเด็จพระเจา
ลูกเธอ เจาฟาพัชรกิติยาภาฯ 
 
ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ
ท่ี 1 รุนยุวชนชายอายุไมเกิน 
12 ป จากการแขงขันเทเบิล
เทนนิสรายการ BBG Princess 
Cup 2 0 2 0  ชิ ง ถ ว ย
พระราชทาน สมเด็จพระเจา
ลูกเธอ เจาฟาพัชรกิติยาภาฯ 
ณ  ส า ม ย า น มิ ต ร ท า วน  
กรุงเทพมหานคร 
 
ไดรับรางวัลชนะเลิศ รุนยุวชน
ชายอายุไมเกิน 12 ป จากการ
แขงขันเทเบิลเทนนิส รายการ 
Table Tennis Open ค ร้ั ง ท่ี  
5   ณ จังหวัดชลบุรี 

ด.ช.พีรพัฒน ตระการวิจิตร  
ช้ัน ม.1/5  

เทควันโด สากล 
 
 
 
 
 
 

 

The Jordan 
Taekwondo Feder-

ation (JTF) 
 

 
 
 
 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ ประเภท
พุมเซ ฟรีสไตลชายเด่ียว และ
ไดรับรางวัลชนะเลิศประเภท
พุมเซฟรีสไตลทีมจากการแขงขัน
เทควันโด รายการ ASIAN CADET 
TAEKWONDO POOMSAE 
CHAMPIONSHIPS 2 0 1 9  
ณ ประเทศจอรแดน 
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ชื่อ-นามสกุล ประเภท ระดับผลงาน จากหนวยงาน ผลการแขงขันดานกีฬา 
ด.ช.พีรพัฒน ตระการวิจิตร 
ช้ัน ม.1/5 

เทควันโด ประเทศ สมาคมกีฬาเทควันโด
แหงประเทศไทย 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ จากการ
แขงขันเทควันโด รายการ     
GH Bank  เ ท ค วั น โ ด ชิ ง
ชนะ เ ลิศแหงประ เทศไทย 
ประจําป 2562 ประเภทพุมเซ 
ณ  ไ อ ส แ ล น ด ฮ อ ล ล  
ศูนยการคาแฟช่ันไอสแลนด  

ด.ช. กิตติศักด์ิ ควรชม  
ช้ัน ป.5/2 
 
 

เทควันโด สากล Cassandra  Haller ไ ด รั บ ร า ง วั ล ช น ะ เ ลิ ศ          
จากการแขงขันเทควันโดใน
รายการ  “ THE 5 th HEROES 
TAEKWONDO INTERNATIONAL 

CHAMPIONSHIP 2 0 1 9  ” ณ 
John Paul II Sports Center 
ม ห า วิท ย า ลั ย อั ส สั ม ชัญ 
(ABAC) วิทยาเขตสุวรรณภูมิ 
(บางนา)  

ด.ญ. กชพร ควรชม  
ช้ัน ป.1/8 
 
 
 

เทควันโด สากล Cassandra  Haller ไ ด รั บ ร า ง วั ล ช น ะ เ ลิ ศ           
จากการแขงขันเทควันโดใน
รายการ  “ THE 5th HEROES 
TAEKWONDO INTERNATIONAL 

CHAMPIONSHIP 2 0 1 9  ” ณ 
John Paul II Sports Center 
ม ห า วิท ย า ลั ย อั ส สั ม ชัญ 
(ABAC) วิทยาเขตสุวรรณภูมิ 
(บางนา)  

ด.ช.ชยังกูร เทพเรือง  
ช้ัน ป.4/2 
ด.ญ. วริษา เทพเรือง  
ช้ัน ป.2/2 
ด.ช. รเมธ ธราธรธนธัช  
ช้ัน ป.1/8 

เทควันโด สากล Cassandra  Haller ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับท่ี 1  จากการแขงขัน   
เทควันโดในรายการ                    
“ THE 5th HEROES 
TAEKWONDO INTERNATIONAL 
CHAMPIONSHIP 2019 ” ณ 
John Paul II Sports Center 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
(ABAC) วิทยาเขตสุวรรณภูมิ 
(บางนา) 

ด.ช.ณัฐนันท บุตรพงศาพันธ  
ช้ัน ป.6/1 
ด.ช.ศิวัชพงษ เสถียรชัยศิริ  
ช้ัน ป.4/4 
ด.ช.พริษฐ เธียรสิทธิพงศ  
ช้ัน ป.3/7 
ด.ช.ปริญ ศิริเมธานณ  
ช้ัน ป.2/7 
 

เทควันโด สากล Cassandra  Haller ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับท่ี 2  จากการแขงขัน   
เทควันโดในรายการ                    
“ THE 5th HEROES 
TAEKWONDO INTERNATIONAL 
CHAMPIONSHIP 2019 ” ณ 
John Paull II Sports Center 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
(ABAC) วิทยาเขตสุวรรณภูมิ 
(บางนา) 
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ชื่อ-นามสกุล ประเภท ระดับผลงาน จากหนวยงาน ผลการแขงขันดานกีฬา 
ด.ช.เบน ดาวิดา อาวิแดน  
ช้ัน ม.2B   

เทควันโด 
 
 
 
 
 
 
 

 

สากล 
 
 
 
 
 

 
สากล 

 
 
 
 

Cassandra  Haller 
 

 
 
 
 
 
Gwangju Metropol-

itan City 
 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ จากการ
แ ข ง ขั น กี ฬ า เ ท ค วั น โ ด     
ร ายการ  The 5th Heroes 
Taekwondo International 
Championship 2019 ณ 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
 
ไ ด รั บ ร า ง วั ล ช น ะ เ ลิ ศ  
จากการแขงขันกีฬาเทควันโด 
รายการ Gwangiu Open In-
ternational Taekwondo 
Championship 2 0 1 9  ณ 
สาธารณรัฐเกาหลีใต 
 

ด.ญ.อธิฐาน ยอดแกว  
ช้ัน ป.6/4  

เทควันโด สากล 
 
 
 
 
 

 
ประเทศ 

 
 
 
 
 

 

Cassandra  Haller 
 
 
 
 
 
 
สมาคมกีฬาเทควันโด

แหงประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ จากการ
แขงขันเทควันโด รายการ THE 
5th HEROES TAEKWONDO IN-
TERNATIONAL CHAMPIONSHIP 

2019ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ    
วิทยาเขตสุวรรณภูมิ 
 
ไดรับรางวัล 1 เหรียญทอง 1 
เหรียญเงินจากการแขงขัน     
เทควันโด รายการ GH Bank    
เทควันโดชิงชนะ เ ลิศแห ง
ประเทศไทย ประจําป 2559 
ประเภทพุมเซ ณ ไอสแลนด
ฮอลล ศูนยการคาแฟช่ันไอส
แลนด 
 

ด.ช. เธียรเทพ จีระบํารุงโรจน  
ช้ัน ป.4/6   

เทควันโด ประเทศ The Indonesia 
Taekwondo Associ-

ation 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ จาก
การเขารวมการแขงขันกีฬาเท
ควันโด ในรายการ " Badung 
Sport Tourism และ ไ ด รั บ
คัดเลือกเปนตัวแทนนักกีฬา 
เทควันโด เขาแขงขัน รายการ   
PUGNATOR BADUNG SPORT 
TOURISM TAEKWONDO INTER-
NATIONAL CHAMPIONSHIP 

2019  ณ เมืองบาหลี ประเทศ
อินโดนีเซีย 
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ชื่อ-นามสกุล ประเภท ระดับผลงาน จากหนวยงาน ผลการแขงขันดานกีฬา 
ด.ช.พีรพล ตระการวิจิตร  
ช้ัน ป.5/7 

เทควันโด สากล Mr. Choi Young 
Seok 

ได รับราง วัลรองชนะเลิศ
อันดับท่ี 2  ประ เภทพุมเซ   
การแข งขันกีฬาเทควันโด 
รายการ 8th KUKKIWON Cup 
Hanmadang Choi Young 
Seok RSU International 
TAEKWONDO Championship 
 

ด.ญ.ภัทรวดี  อัจฉรารุจิ  
ช้ัน ป.4B 

ยิมนาสติก สากล DuGym Rhythmic 
Gymnastics Club, 

Dubai-UAE 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ จากการ
แขงขันยิมนาสติกเด็กรายการ 
4th Dubai international Rhyth-
mic Gymnastic Championship 
BuGym Cup 2 0 1 9  &Msater-

class รุนอายุ 9-10 ป ทีม 5 
คน ณ เมืองดูไบ 
 

ด.ช.เธียรวิชญ ทิพยกมลแสง  
ช้ัน ป.1/5 

สแต็ค ประเทศ สมาคมกีฬาสแต็ค 
(ประเทศไทย) 

ได รับรางวัลรองชนะ เลิ ศ
อันดับท่ี 1 ประเภทเด่ียว All 
Over และ ราง วัลชนะ เลิศ 
ประเภท คู (Double Cycle) 
รุนอายุ 6 ป (ชาย)จากการ
แขงขันรายการ Junior Stack 
Fast Competition 
 

ด.ช.อัครวินท อัมพามาศ  
ช้ัน ป.1/6 

สแต็ค ประเทศ สมาคมกีฬาสแต็ค 
(ประเทศไทย) 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ
ท่ี 2 ประเภทเด่ียว All Over 
รุนอายุ 7 ป (ชาย)จากการ
แขงขันรายการ Junior Stack 
Fast Competition 
 

ด.ช.พุฒิภัทร คคนางค  
ช้ัน ป.1/7 

สแต็ค ประเทศ สมาคมกีฬาสแต็ค 
(ประเทศไทย) 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ
ท่ี 2  ประเภทเด่ียว All Over 
และ รางวัล 1 เหรียญทอง 
ประเภท คู (Double Cycle) 
รุนอายุ 6 ป (ชาย)จากการ
แขงขันรายการ Junior Stack 
Fast Competition 
 

ด.ญ.กัญญมน จารุสุทธิรักษ  
ช้ัน ป.2/1 

สแต็ค ประเทศ สมาคมกีฬาสแต็ค 
(ประเทศไทย) 

ได รับรางวัลรองชนะ เลิ ศ
อันดับท่ี 2 ประเภทเด่ียว All 
Over รุนอายุ 8 ป (หญิง)จาก
การแขงขันรายการ Junior 
Stack Fast Competition 
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ชื่อ-นามสกุล ประเภท ระดับผลงาน จากหนวยงาน ผลการแขงขันดานกีฬา 
ด.ญ.อนรรฆวี คําพรอง  
ช้ัน ป.2/1 

สแต็ค ประเทศ สมาคมกีฬาสแต็ค 
(ประเทศไทย) 

ได รับรางวัลรองชนะ เลิ ศ
อั น ดั บ ท่ี  2  ป ร ะ เ ภท  คู  
(Double Cycle) รุนอายุ 8 ป 
(ห ญิง ) จ า ก ก า ร แข ง ขัน   
รายการ Junior Stack Fast 
Competition 

ด.ญ.พฤกษธิรา พฤกษาพงษ 
ช้ัน ป.2/2  

สแต็ค ประเทศ สมาคมกีฬาสแต็ค 
(ประเทศไทย) 

ได รับรางวัลรองชนะ เลิ ศ
อั น ดั บ ท่ี  2  ป ร ะ เ ภท  คู  
(Double Cycle) รุนอายุ 8 ป 
(ห ญิง ) จ า ก ก า ร แข ง ขัน    
รายการ Junior Stack Fast 
Competition 

ด.ญ.ชัญญาภัค พัชนี  
ช้ัน ป.2/2 

สแต็ค ประเทศ สมาคมกีฬาสแต็ค 
(ประเทศไทย) 

ได รับราง วัลรองชนะเลิศ
อันดับท่ี 2  ประเภทเด่ียว All 
Over รุนอายุ 7 ป (หญิง)จาก
การแขงขันรายการ Junior 
Stack Fast Competition 
 

ด.ญ.อาริยา ฉันชัยพัฒนา  
ช้ัน ป.2/3 

สแต็ค ประเทศ สมาคมกีฬาสแต็ค 
(ประเทศไทย) 

ได รับรางวัลรองชนะ เลิ ศ
อันดับท่ี 2  ประเภทเด่ียว All 
Over รุนอายุ 7 ป (หญิง)จาก
การแขงขันรายการ Junior 
Stack Fast Competition 
 

ด.ช.ติรณัฐ กําธรกิตติกุล  
ช้ัน ป.2/3 

สแต็ค ประเทศ สมาคมกีฬาสแต็ค 
(ประเทศไทย) 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ ประเภท
เด่ียว All Over รุนอายุ 7 ป 
(ชา ย )  จ า ก ก า ร แ ข ง ขั น      
รายการ Junior Stack Fast 
Competition 
 

ด.ช.ธนวัฒน เสือพันธ  
ช้ัน ป.2/8 

สแต็ค ประเทศ สมาคมกีฬาสแต็ค 
(ประเทศไทย) 

ได รับรางวัลรองชนะ เลิ ศ
อันดับท่ี 2  ประเภทเด่ียว All 
Over รุนอายุ 7 ป (ชาย) จาก
การแขงขันรายการ Junior 
Stack Fast Competition 
 

ด.ช.จักรภัทร แจมจันทร  
ช้ัน ป.3/1 

สแต็ค ประเทศ สมาคมกีฬาสแต็ค 
(ประเทศไทย) 

ได รับรางวัลรองชนะ เลิ ศ
อันดับท่ี 2  ประเภทเด่ียว All 
Over แ ล ะ 1  เ ห รี ย ญเ งิน
ประเภท คู (Double Cycle) 
รุนอายุ 8 ป (ชาย)จากการ
แขงขันรายการ Junior Stack 
Fast Competition 
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ชื่อ-นามสกุล ประเภท ระดับผลงาน จากหนวยงาน ผลการแขงขันดานกีฬา 
ด.ช.ปณณ สันนิธิลาวัณย  
ช้ัน ป.3/1 

สแต็ค ประเทศ สมาคมกีฬาสแต็ค 
(ประเทศไทย) 

ได รับราง วัลรองชนะเลิศ
อั น ดั บ ท่ี 1  ป ร ะ เ ภ ท  คู  
(Double Cycle) รุนอายุ 8 ป 
(ชา ย )  จ า ก ก า ร แ ข ง ขั น      
รายการ Junior Stack Fast 
Competition 
 

ด.ช.ติณณภพ สงเก้ือ  
ช้ัน ป.3/2 

สแต็ค สากล The World Sport 
Stacking Associa-

tion 

ได รับราง วัลรองชนะเลิศ
อันดับท่ี1 จากการแขงขัน
กีฬาสแต็คชิงแชมป เอเ ชีย      
ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
 

ด.ช.ปยบุตร โมกขะเวส  
ช้ัน ป.4/6 

สแต็ค สากล The World Sport 
Stacking Associa-

tion 

ได รับรางวัลชนะเลิศ และ  
ถวยชนะเลิศ จากการแขงขัน
กีฬาสแต็คชิงแชมป เอเ ชีย      
ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 

ด.ช.ฉัตรสุพล เทียนสุวรรณ  
ช้ัน ป.4/6 
ด.ช.ปยบุตร โมกขะเวส  
ช้ัน ป.4/6 
ด.ช.อัสสวัชร ฮิง  
ช้ัน ป.4/4 
ด.ญ.ธนารีย อัมพามาศ  
ช้ัน ป.4/8 
ด.ญ.ธัญรดา ควรสุวรรณ  
ช้ัน ป.5/1 

สแต็ค ประเทศ สมาคมกีฬาสแต็ค 
(ประเทศไทย) 

ไ ด รั บ เ ห รี ย ญ ท อ ง ถ ว ย
พระราชทาน ประ เภททีม 
Head To Head Cycle รุ น
อายุ    ไมเกิน 10 ป จากการ
แขงขันกีฬาสแต็คชิงแชมป
ประเทศไทย ประจําป 2562
ชิงถวยพระราชทาน “สมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจา กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

ด.ช.สรัล  ลีลาสถาพรกูร  
ช้ัน ป.5/2 
ด.ช.พีรพล วองสินไพบูลย  
ช้ัน ป.6/4 
ด.ช.ปรากานต ออนสําอางค  
ช้ัน ป.6/8 
ด.ช.ปุญญพัฒน เสือพันธ  
ช้ัน ม.1/3 
ด.ช.ภูริวัฒน  ฟลอเรส  
ช้ัน ม.3/2 
ด.ช.ปณณวิชญ เฉลิมเลิศปญญา 
ช้ัน ม.2/8 

สแต็ค ประเทศ สมาคมกีฬาสแต็ค 
(ประเทศไทย) 

ไ ด รั บ เ ห รี ย ญ ท อ ง ถ ว ย
พระราชทาน ประ เภททีม 
Head To Head Cycle รุ น
อายุเกิน 10 ป จากการแขงขัน
กีฬาสแต็คชิงแชมปประเทศ
ไทย ประจําป 2562ชิงถวย
พระราชทาน “สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 
 
 

นักกีฬาบาสเกตบอล รุนอายุ 14 ป  บาสเกตบอล สากล บริษัท Top Flight 
Basketball Co., Ltd 

ไ ด รั บ ร า ง วั ล ช น ะ เ ลิ ศ           
การแข ง ขันบาสเกตบอล 
ร ายการบาสเกตบอลลีก
น า น า ช า ติ  Top Flight  
League 
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ชื่อ-นามสกุล ประเภท ระดับผลงาน จากหนวยงาน ผลการแขงขันดานกีฬา 
นักกีฬาบาสเกตบอล รุนอายุ 16 ป  บาสเกตบอล สากล บริษัท Top Flight 

Basketball Co., Ltd 
ไ ด รั บ ร า ง วั ล ช น ะ เ ลิ ศ            
การแข ง ขันบาสเกตบอล 
ร ายการบาสเกตบอลลีก
น า น า ช า ติ  ร า ย ก า ร
บาสเกตบอลลีก นานาชาติ 
Top Flight  League 
 

 
ตารางท่ี 17 ผลงานของนักเรียนดานดนตรีในปการศึกษา 2562 

ชื่อ-นามสกุล ระดับผลงาน จากหนวยงาน ผลการแขงขันดานดนตรี 
 

ด.ญ.กันยาวีร  ชุติพันธเจริญ  
ช้ัน ม.3/1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 
 
 
 

 
กรมประชาสัมพันธ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศจีน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ได รับราง วัลรองชนะเลิศ
อัน ดับ ท่ี  1  และ ได รับการ
คัดเลือกเปนเด็กและเยาวชน
ดี เด น  และ นํา ช่ือ เ สียงมา         
สู ป ร ะ เ ทศชา ติ  ป  2 563          
ณ ตึกสันติไมตรี ทําเ นียบ
รัฐบาล 

 
ไ ด รั บ ร า ง วั ล ช น ะ เ ลิ ศ            
ถวยพระราชทานสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ
พร ะ เ ท พ รั ต น ร าช สุ ด าฯ      
สยามบรมราชกุมารี ประเภท
ทีมจากการประกวดรองเพลง
เทิดพระเกียรติและเพลงจาก
พระบรมราโชวาท เน่ืองในวัน
พอแหงชาติ ปท่ี 40 ณ กรม
ประชาสัมพันธ 
 
ได รับราง วัลรองชนะเลิศ
อันดับท่ี 1 และไดเปน 1 ใน 2 
ตัวแทนประเทศไทยเขารวม
ก า ร ป ร ะ ก วด ร อ ง เ พล ง                  
ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน  
จากการเขารวมการประกวด
ขับรองเพลงจีน รายการ Water 

Cube Cup Thailand ซ่ึงได รับโล
รางวัล 1 ใน 30 ของโลก  
โดยมีคะแนนเปนลําดับท่ี 15 

ของโลก 
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ชื่อ-นามสกุล ระดับผลงาน จากหนวยงาน ผลการแขงขันดานดนตรี 
 

ด.ญ.กันยาวีร  ชุติพันธเจริญ  
ช้ัน ม.3/1 

เขตพ้ืนท่ี ศูนยการคา ดิ เอ็กซเพลส 
มอลล 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ ระดับ
เหรียญทอง จากการเขารวม
การประกวดรองเพลงจีน 
ร ายการ  The Explace Singing 
Award Chinese 2019 

 
ด.ญ.พฤกษกมล พฤกษาพงษ  
ช้ัน ป.5/1 
 

ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ ไดรับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญ
ทอง) ประเภทเด่ียวขิมสาย 
จากการประกวดเด่ียวเคร่ือง
ดนตรีไทย เพ่ือพัฒนาทักษะ
เยาวชน ระดับชาติคร้ังท่ี 5 
ร ะ ดั บ ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า  ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 
 

ด.ญ.ภญิญาพัชญ เอ้ืออมรรัตน  
ช้ัน ป.5/8 
 

ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ ไดรับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญ
ทอง)ประเภทเด่ียวซอดวง 

จากการประกวดเด่ียวเคร่ือง
ดนตรีไทย เพ่ือพัฒนาทักษะ
เยาวชน ระดับชาติคร้ังท่ี 5 
ร ะ ดั บ ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า  ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ 
 

ด.ญ.เขมรัตน  แซล้ิม  

ช้ัน ป.5/6 

 

ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ ได รับราง วัลรองชนะเลิศ
อั น ดั บ ท่ี  1 (เ ห รี ย ญเ งิน ) 
ประเภทเด่ียวจะเขจากการ
ประกวดเด่ียวเคร่ืองดนตรีไทย 
เ พ่ือ พัฒนาทักษะ เยาวชน 
ระ ดับชาติค ร้ังท่ี  5 ระ ดับ
ประถมศึกษา ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎอุตรดิตถ 
 

ด.ญ.มุทิตา  ธรรมปรีชาไว  

ช้ัน ป.5/7 

 

ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ ได รับรางวัลรองชนะเลิศ
อั น ดั บ ท่ี  1 (เ ห รี ย ญเ งิน ) 
ประเภทเด่ียวขลุยเพียงออ   
จากการประกวดเด่ียวเคร่ือง
ดนตรีไทย เพ่ือพัฒนาทักษะ
เยาวชน ระดับชาติคร้ังท่ี 5 
ร ะ ดั บ ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า  ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ 
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ชื่อ-นามสกุล ระดับผลงาน จากหนวยงาน ผลการแขงขันดานดนตรี 
 

ด.ญ.ณัฏฐพิชา  ปฐมชุตินันท  
ช้ัน ม.3/4 

 

ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ ไดรับรองชนะเลิศอันดับท่ี 1 

(เหรียญเงิน) ประเภทเด่ียว
ระนาดเอก  จากการประกวด
เด่ียวเคร่ืองดนตรีไทย เพ่ือ
พั ฒ น า ทั ก ษ ะ เ ย า ว ช น 
ระ ดับชาติค ร้ังท่ี  5 ระ ดับ
มัธยมศึกษา ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎอุตรดิตถ  
 

ด.ญ.ณัฐนันท โลวิทยาธรรม  

ช้ัน ม.3/5 

 

ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ ได รับรางวัลรองชนะเลิศ
อั น ดั บ ท่ี  1 (เ ห รี ย ญเ งิน ) 
ประ เภทเ ด่ียวฆองวงใหญ    
จากการประกวดเด่ียวเคร่ือง
ดนตรีไทย เพ่ือพัฒนาทักษะ
เยาวชน ระดับชาติคร้ังท่ี 5 
ร ะ ดั บ มั ธ ย ม ศึ ก ษ า  ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ 
  

นายกฤศกร  โชติวิทยพร  

ช้ัน ม.6/3 

 

ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ ไดรับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญ
ทอง) ประเภทเด่ียวฆองวง
ใหญจากการประกวดเด่ียว
เคร่ืองดนตรีไทย เพ่ือพัฒนา
ทักษะเยาวชน ระดับชาติคร้ัง
ท่ี  5 ระ ดับมัธยมศึกษา ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ  
 

ด.ช.อิงควัชร โอสนานนท  
ช้ัน ป.5A 

 

ประเทศ สถาบันสอบดนตรี            Trin-

ity College London       ประจํา
ประเทศไทย 

ได รับราง วัล  Trinity Awards 

2019 สอบไดคะแนนอันดับ 
1 ของประเทศไทยประเภท 
Classical Guitar Grade Initial จาก
สถาบันสอบดนตรี Trinity Col-

lege London ประ จําประ เทศ
ไทย  
 

ด.ช.ธีรภัทร สายแวว  
ช้ัน ม.2/3 

 

ประเทศ สถาบันสอบดนตรี            Trin-

ity College London      ประจํา
ประเทศไทย 

ได รับราง วัล  Trinity Awards 

2019 สอบไดคะแนนอันดับ 
1 ของประเทศไทยประเภท
Classical Guitar Grade 3  แ ล ะ
ไดรับรางวัล Trinity Awards เปน
ปท่ี 2 จากสถาบันสอบดนตรี 
Trinity College London ปร ะ จํา
ประเทศไทย 
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ชื่อ-นามสกุล ระดับผลงาน จากหนวยงาน ผลการแขงขันดานดนตรี 
 

ด.ช.ชยพัฒน โอสนานนท  
ช้ัน ม.2/8 
 

ประเทศ สถาบันสอบดนตรี            
Trinity College London     

ประจําประเทศไทย 

ไดรับรางวัล Trinity Awards 
2019 สอบไดอันดับ 2 ของ
ประเทศไทยประเภท Classi-
cal Guitar Grade 3  แ ล ะ
ไดรับรางวัล Trinity Awards 
เปนป ท่ี 3 จากสถาบันสอบ
ดนตรี Trinity College Lon-
don ประจําประเทศไทย 
 

 

ตารางท่ี 18 ผลงานของนักเรียนดานศิลปะในปการศึกษา 2562 

ชื่อ-นามสกุล ระดับผลงาน จากหนวยงาน 
ผลการแขงขันดานศิลปะ 

 
นางสาวสุภสัสร  คํ้าชู  
ช้ัน ม.6/3     

จังหวัด โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ไ ด รั บ ร า ง วั ล ช น ะ เ ลิ ศ             
รับเ กียรติบัตรและ เหรียญ
รางวัลการแขงขัน Drawing 
หุนน่ิง การแขงขันทักษะทาง
วิชาก าร งาน วัน วิชาก า ร
สัมพันธ ฉลอง 75 ป อัสสัมชัญ
ศรีราชา อุทยานการศึกษา 
เพชรบูรพา สรางสรรคสังคม 
“ LEARNING TO LOVE  EN-
VIRONMENT : ACS GO 
GREEN ประ จําปการศึกษา 
2562   

 

ตารางท่ี 19 ผลงานของนักเรียนดานกิจกรรมและนันทนาการในปการศึกษา 2562 

ชื่อ-นามสกุล ระดับผลงาน จากหนวยงาน 
ผลการแขงขันดานกิจกรรม

และนนัทนาการ 
ด.ช.กฤตลักษณ  ทงไลขิง  
ช้ัน ม.3/3 

ประเทศ บริษัท เกรทไชนา มิลเลน
เนียม (ไทยแลนด) จํากัด 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ Mister 
and Missteen Thailand 
2019 รุนอายุ 11-14 ปชาย ณ 
Palladium Hall Iconsiam 

       ข้อมลูจาก งานประชาสมัพนัธ์และสารสนเทศและฝ่ายวิชาการและฝ่ายกิจกรรมและฝ่ายบริหารทั�วไป 
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7. ดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (ปรับตามนโยบายแตละป) 
ประเด็นตัวชี้วัด มี ไมม ี

1. การปลูกฝงความมีระเบียบวินัย ทัศนคติท่ีถูกตองผานกระบวนการลูกเสือ เนตรนารี    

2. การจัดการเรียนรูเพ่ือสรางทักษะพ้ืนฐานท่ีเช่ือมโยงสูการสรางอาชีพและการมีงานทํา   

3. การจัดการเรียนการสอนท่ีสงเสริมการคิดวิเคราะหดวยวิธีการ Active Learning   

4. การจัดการเรียนการสอนเพ่ือฝกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเปนข้ันตอน (Coding)   

5. การพัฒนาครูใหมีความชํานาญในการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษและภาษาคอมพิวเตอร
(Coding) 

  

6. การจัดการเรียนรูดวย STEM Education 
6.1 สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM  Education 
6.2 สถานศึกษามีนวัตกรรมจากการเรียนรูตามแนวทาง STEM Education 

 
 
 

 

7. การเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือใชในการส่ือสารและเพ่ิมทักษะสําหรับใชในการประกอบอาชีพ   

8. การจัดการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาท่ีสาม)   

9. การสงเสริมทักษะการอาน เขียนภาษาไทยเพ่ือใชเปนเคร่ืองมือในการเรียนรูภาษาอ่ืน   

10. การใชดิจิทัลแพลตฟอรมเพ่ือการเรียนรูหรือสรางอาชีพ   

          ขอมูลจาก ฝายวิชาการ 

 
8. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ท่ีผานมา 

รอบการประเมิน 
ระดับผลการประเมิน 

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
รอบท่ี 2  (พ.ศ. 2549 – 2553) ระดับคุณภาพดีมาก (คะแนนเฉล่ีย 3.9) 
รอบท่ี 3  (พ.ศ. 2554 – 2558) ระดับคุณภาพดี (รอยละ 89.98) 
รอบท่ี 4  (พ.ศ. 2559 – 2563) อยูระหวางรอรับการประเมิน 

          ขอมูลจาก งานประกันคุณภาพฯ 
 

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  ไดรับการประเมินจาก สมศ. ในรอบท่ี 3  เม่ือวันท่ี 11 ถึง 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 

มีขอมูลโดยสรุปตามตารางดังนี้ 

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน : ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  

ระดบัการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 

(ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา) 

นํ้าหนัก 

(คะแนน) 

คะแนน 

ที่ได 

ระดับ 

คุณภาพ 

กลุมตัวบงชี้พ้ืนฐาน    

ตัวบงชี้ท่ี 1 ผูเรียนมีสุขภาพกายและสขุภาพจิตท่ีดี 10.00 9.84 ดีมาก 

ตัวบงชี้ท่ี 2 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมท่ีพึงประสงค 10.00 9.80 ดีมาก 

ตัวบงชี้ท่ี 3 ผูเรียนมีความใฝรู และเรียนรูอยางตอเนื่อง 10.00 10.00 ดีมาก 
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ระดบัการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 

(ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา) 

นํ้าหนัก 

(คะแนน) 

คะแนน 

ที่ได 

ระดับ 

คุณภาพ 

ตัวบงชี้ท่ี 4 ผูเรียนคิดเปน ทําเปน  10.00 10.00 ดมีาก 

ตัวบงชี้ท่ี 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน 20.00 11.34 พอใช 

ตัวบงชี้ท่ี 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 10.00 10.00 ดีมาก 

ตัวบงชี้ท่ี 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบงชี้ท่ี 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและตนสังกัด 5.00 5.00 ดีมาก 

กลุมตัวบงชี้อัตลกัษณ    

ตัวบงชี้ท่ี 9 ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน  พันธกิจ และ 

               วัตถุประสงคของการจัดต้ังสถานศึกษา 5.00 4.00 ด ี

ตัวบงชี้ท่ี 10 ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนท่ีสงผลสะทอนเปนเอกลักษณของ  

                 สถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 

กลุมตัวบงชีม้าตรการสงเสริม    

ตัวบงชี้ท่ี 11 ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือสงเสริมบทบาทของสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบงชี้ท่ี 12 ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน  รักษา 

                 มาตรฐาน และพัฒนาสูความเปนเลิศท่ีสอดคลองกับแนวทางการปฏิรูป 

                 การศึกษา 
5.00 5.00 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 89.98 ด ี

การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา  

 ผลคะแนนรวมทุกตัวบงชี้  ต้ังแต 80 คะแนนขึ้นไป                              ใช   ไมใช 

 มีตัวบงชีท่ี้ไดระดับดีขึ้นไปอยางนอย 10 ตัวบงชี้ จาก 12 ตัวบงชี้             ใช   ไมใช 

 ไมมีตัวบงชี้ใดท่ีมีระดับคุณภาพตองปรับปรุงหรือตองปรับปรุงเรงดวน        ใช   ไมใช 

สรุปผลการจัดการศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 

 สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา      ไมสมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
   ขอมูลจาก งานประกันคุณภาพฯ 
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ขอเสนอแนะและการพัฒนาตามขอเสนอแนะของสถานศึกษา 

ระดับข้ันพ้ืนฐาน 

ดาน ขอเสนอแนะจาก สมศ. การนําขอเสนอแนะไปพัฒนาของสถานศึกษา 

1.ดานผลการจัด

การศึกษา 

 

 

 

1. ครูควรวิเคราะหหาสาเหตุและปจจัยท่ีสงผลตอผล

การทดสอบระดับชาติ เพ่ือหาแนวทางการพัฒนาใน

อนาคต 

 

 

 

 

1.วิธีการพัฒนา โรงเรียนไดมีการมอบหมายใหคณะกรรมการ

ฝายวิชาการรวมกันวิเคราะหสาเหตุและปจจัยท่ีสงผลตอ    

การทดสอบระดับชาติ และแนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ    

ซึ่งในแตละกลุมสาระการเรียนรูฯ ไดมีการประชุมหาแนวทาง

และมีโครงการโดยมุงเนนใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิในการทดสอบ

ระดับชาติท่ีสูงข้ึน เชน โครงการแขงขันคณิตศาสตรภายใน 

โครงการ  Smart Math โครงการ พัฒนาศักยภาพทาง

ภาษาไทย โครงการ Step up project เปนตน  

       ผลจากการพัฒนา ผูเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6, 

มัธยมศึกษาปท่ี 3 และมัธยมศึกษาปท่ี 6 มีคะแนนเฉลี่ยการ

ทดสอบ O-NET สูงกวาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศในทุก

รายวิชา โดยผูเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 สอบได

คะแนนเต็ม 100 คะแนน ในวิชาคณิตศาสตร จํานวน 10 คน 

และวิชาภาษาอังกฤษ จํานวน 16 คน ผูเรียนในระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 3 สอบไดคะแนนเต็ม 100 คะแนน ในวิชา

คณิตศาสตร จํานวน 3 คน และผูเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษา

ปท่ี 6 สอบไดคะแนนเต็ม 100 คะแนน ในวิชาคณิตศาสตร 

จํานวน 1 คน 

2. สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมในการสงเสริมใหผูเรียน

เกิดความมั่นใจท่ีจะแสดงออกตามรูปแบบวัฒนธรรม

ไทย โดยเฉพาะการไหว 

 

1.วิธีการพัฒนา โรงเรียนไดมีการจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมให

ผู เรียนมีการแสดงออกตามรูปแบบวัฒนธรรมไทย เชน 

กิจกรรมสงเสริมการทําความเคารพ เพ่ือใหผูเรียนสามารถ

ปฏิบัติตนตามแบบอยางวัฒนธรรมไทยท่ีดีงาม งานธํารง

เอกลักษณไทย เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูและรักความ

เปนไทย  

     ผลจากการพัฒนา ผูเรียนรอยละ 98.50 ไดเขารวม

กิจกรรมสงเสริมการทําความเคารพและเรียนรูวัฒนธรรมไทย

และรักความเปนไทย 

 
 

ขอมูลจาก งานประกันคุณภาพฯ 
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9.  หนวยงานภายนอกท่ีโรงเรียนเขารวมเปนสมาชิก 
  สมาคมคณะกรรมการประสานและสงเสริมการศึกษาเอกชน 

  สมาคมสหพันธโรงเรียนเอกชนแหงประเทศไทย 
  สมาคมครูสถานศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 
  สมาคมประถมศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 
 สมาคมอนุบาลศึกษาแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ 
 สมาคมสภาการศึกษาคาทอลิกแหงประเทศไทย 
 สมาคมครูโรงเรียนเอกชนคาทอลิกแหงประเทศไทย 
 สมาคมโรงเรียนสอนภาษาจีน 
 สมาคมโรงเรียนนานาชาติแหงประเทศไทย 

 
10. ขอมูลทรัพยากร 

10.1   ตารางท่ี 20 ขอมูลอาคารสถานท่ี 
 โรงเรียนมีอาคารท้ังส้ิน 22 หลัง แบงออกเปนอาคารเรียน 5 หลัง มีหองเรียน จํานวน 131 หอง 
อาคารประกอบ 17 หลังและพ้ืนท่ีปฏิบัติกิจกรรม/นันทนาการ ไดแก 

ลําดับท่ี รายการ จํานวน 
1. สนามฟุตบอล 3  สนาม 
2. สนามกีฬาในรม  3  สนาม 
3. สนามเด็กเลน 2  สนาม 
4. สระวายนํ้า 2  สระ 
5. สนามบาสเกตบอล 6  สนาม 
6. สนามแบดมินตัน 6  สนาม 
7. สนามเซปกตะกรอ 6  สนาม 
8. สนามวอลเลยบอล 3  สนาม 
9. สนามเปตอง 3  สนาม 
10. สนามเทนนิส 2  สนาม 
11. ศูนยฟตเนส 1  หอง 
12. หองจัดคลาสออกกําลังกาย 1  หอง 
13. สวนสุขภาพ 1  สวน 
14. สวนกาญจนาภิเษก 1  สวน 
           ขอมูลจาก ฝายอาคารสถานท่ี 
10.2  ขอมูลการใชแหลงเรียนรูภายในและภายนอกโรงเรียน ภูมิปญญาทองถิ่น 
 10.2.1  หองสมุด มีจํานวน 3 หอง โดยมีระบบจัดการทรัพยากรสารสนเทศท่ีทันสมัย                    
ดวยระบบโปรแกรมหองสมุดอัตโนมัติ PMB ซ่ึงเปนระบบท่ีไดมาตรฐานสากล มีขนาดพ้ืนท่ี 1,152 ตารางเมตร 
จํานวน 1 หอง มีผูเรียนเขาใชบริการ จํานวน 76,771 คร้ัง หองสมุดขนาดพ้ืนท่ี 80 ตารางเมตร จํานวน 1 หอง 
มีผูเรียนเขาใชบริการ จํานวน 22,157 คร้ัง หองสมุดขนาดพ้ืนท่ี 140 ตารางเมตร จํานวน 1 หอง มีผูเรียนเขา
ใชบริการ จํานวน 2,167 คร้ัง มีจํานวนหนังสือรวมท้ังหมด 83,846 เลม  ส่ือเสริมทักษะ จํานวน 313 ชุด     
และเคร่ือง iPad สําหรับทํากิจกรรมเสริมทักษะ จํานวน 15 เคร่ือง 
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 10.2.2   ตารางท่ี 21 หองปฏิบัติการ 
ลําดับท่ี รายการ จํานวน 

1.  หองคอมพิวเตอร 10 หอง    ไดแก 
อยูอาคาร อิลเดอฟองโซ  จํานวน  1  หอง รองรับนักเรียน
ไดจํานวน 32 คน 
อยูอาคาร เซนตปเตอร   จํานวน  2  หอง รองรับนักเรียน
ไดจํานวน 120 คน 
อยูอาคาร อัสสัมชัญ      จํานวน  3  หอง รองรับนักเรียน
ไดจํานวน 180 คน 
อยูอาคาร ราฟาแอล      จํานวน  2  หอง รองรับนักเรียน
ไดจํานวน 58 คน 
อยูอาคาร รัตนบรรณาคาร จํานวน 1 หอง รองรับนักเรียน
ไดจํานวน 66 คน 
อยูอาคาร เซนตคาเบรียล จํานวน 1 หอง รองรับนักเรียนได
จํานวน 33 คน 

2.    หองปฏิบัติทางวิทยาศาสตร 3 หอง 

3.  หองศูนยพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร 1 หอง 

4.  หองฟสิกส     1 หอง 

5.  หองเคมี        1 หอง 

6.  หองเคมีสีเขียว   1 หอง 

7.  หองดนตรีไทย/สากล/นาฏศิลป 53 หอง 

8.  หองศิลปะ 4 หอง 

9.  หองคหกรรม 1 หอง 

10.  หองงานฝมือเย็บปกถักรอย 1 หอง 

11.  หองเรียนกอลฟ   2 หอง 

12.  หองเรียนเทควันโด   1 หอง 

13.  หองเรียนแจซแดนซ   1 หอง 

14.  หองเรียนสแต็ก  1 หอง 

15.  หองกิจกรรมครอสเวิรด 1 หอง 

16.  หองประชุม 14 หอง (หอประชุม 2 หองและหองประชุมขนาดตาง  ๆ 
12 หอง) 

17.  หองพยาบาล 2 หอง (ขนาด 17 เตียง และ 6 เตียง) 

18.  หองพักครู 30 หอง 

19.  หองสํานักงาน 28 หอง 

20.  หองจําหนายอุปกรณเคร่ืองเขียนและอุปกรณการ
เรียน 

1 หอง 

  ขอมูลจาก ฝายอาคารสถานท่ี 
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10.2.3  คอมพิวเตอร จํานวน 898 เคร่ือง  
- เคร่ืองคอมพิวเตอรMacBook ใชเพ่ือการเรียนการสอน    จํานวน 522 เคร่ือง  
- เคร่ืองคอมพิวเตอรประจําหองเรียนระดับช้ัน ป1-ม.6     จํานวน 120 เคร่ือง 
- เคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับนักเรียนคนควาสืบคนขอมูล    จํานวน  34  เคร่ือง 
- เคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับการจัดทําเอกสารของบุคลากร    จํานวน  20  เคร่ือง 
- เคร่ืองคอมพิวเตอรประจําสํานักงาน       จํานวน 202 เคร่ือง 

Interactive Board ขนาด 78 น้ิว พรอมเคร่ืองฉายภาพ (Projector)  จํานวน  44 ชุด 
จอ LED Smart Board ขนาด 80 น้ิว       จํานวน  64 ชุด 
LED Smart Board ขนาด 70 น้ิว       จํานวน  12 ชุด   

ขอมูลจาก ศูนยคอมพิวเตอร 
  

10.2.4 ตารางท่ี 22 แหลงเรียนรูภายในสถานศึกษา   

ลําดับท่ี แหลงเรียนรูภายในสถานศึกษา 
สถิติการใช ตลอดปการศึกษา 

(คร้ัง) 

1.  สถานีบดยอยก่ิงไม / ปุยหมัก 11 

2.  สถานีนํ้ามันไบโอดีเซล 13 

3.  สถานีบําบัดนํ้าเสีย 9 

4.  สถานีแกสชีวภาพ 8 

5.  สถานีปุยอัดเม็ด 17 

6.  สถานีนํ้าหมักชีวภาพ / EM Ball 22 

7.  สถานีเพาะเล้ียงไสเดือน 7 

8.  สถานีเตาเผาถานไรควัน 6 

9.  สถานีพลังงานแสงอาทิตย 10 

10.  สถานีแปลงผักไฮโดรโปนิกส 6 

11.  สถานีแปลงผักปลอดสารพิษ 20 

12.  สถานีแปลงนาสาธิต 5 

13.  สถานีสวนสมุนไพร 5 

14.  สถานีเพาะเล้ียงเห็ด 4 

15.  สถานีเพาะเล้ียงไกไข เปดไข 3 

ขอมูลจาก งานศูนยการเรียนรูและเศรษฐกิจพอเพียง 
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 10.2.5  ตารางท่ี 23 สถิติการใชแหลงเรียนรูภายนอกสถานศึกษา 
ลําดับท่ี แหลงเรียนรูภายนอกสถานศึกษา สถิติการใช  

ตลอดปการศึกษา (คร้ัง) 
1. อุทยานส่ิงแวดลอมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี 1 
2. Sea Life Bangkok สยามพารากอน กรุงเทพมหานคร 1 
3. KidZania  สยามพารากอน กรุงเทพมหานคร 1 
4. ลานแสดงชางและฟารมจระเขสามพราน จังหวัดนครปฐม 1 
5. ศูนยวิทยาศาสตรเพ่ือการศึกษา (ทองฟาจําลองกรุงเทพ) กรุงเทพมหานคร 1 
6. พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร กรุงเทพมหานคร 1 
7. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร 1 
8. ณ สัทธาอุทยานไทย จังหวัดราชบุรี  3 
9. องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ (ตึกลูกเตา) จังหวัดปทุมธานี 1 
10. อุทยานประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอยุธยา 1 
11. วัดทาการอง จังหวัดอยุธยา 1 
12. วัดไชยวัฒนาราม จังหวัดอยุธยา 1 
13. นาเฮียใช จังหวัดสุพรรณบุรี 1 
14. บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุพรรณบุรี  1 
15. ตลาดสามชุก (ตลาดรอยป) จังหวัดสุพรรณบุรี 1 
16. คายบางกุง จังหวัดสมุทรสงคราม 1 
17. อุทยานพระบรมราชานุสรณ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย (อุทยาน ร.2) 

จังหวัดสมุทรสงคราม 
1 

18. พิพิธภัณฑพระรามเกา จังหวัดปทุมธานี 1 
19. วิศวกรรมอากาศยาน ณ กองบินตํารวจ กรุงเทพมหานคร  1 
20. มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเทียนจิน(Tianjin University of Science 

and Technology ) เมืองเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน  
1 

21. เมืองบริสเบน ประเทศออสเตรเลีย  1 
22. เมืองฟุกุโอกะ ประเทศญ่ีปุน  1 
23. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จังหวัดปทุมธานี 1 
24. คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 2 
25. โรงแรมกรีนเนอร่ี รีสอรท เขาใหญ จังหวัดนครราชสีมา 1 
26. ภูผาผ้ึงรีสอรท อําเภอสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี 1 
27. ภาควิชากายวิภาคศาสตร โรงพยาบาลศิริราช 1 
28. สถาบันวิทยาการหุนยนตภาคสนาม (FIBO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา

ธนบุรี 
1 

29. คณะศึกษาศาสตรและคณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 1 
30. คณะการสรางเจาของและการบริหารกิจการ  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 1 
31. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 1 
32. คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา- 

พระนครเหนือ 
1 

33. บริษัททรอปคานาออยส 1 
34. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 1 
35. ศูนยการเรียนรูตันแลนด 1 

                        ขอมูลจาก งานประชาสัมพันธ/สารสนเทศ/งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน/ฝายวิชาการ/ฝายปกครอง 
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12.2.6 ตารางท่ี 24  ปราชญชาวบาน/ภูมิปญญาทองถิ่น ผูทรงคุณวุฒิ ท่ีสถานศึกษาเชิญมาใหความรูแก

ครู นักเรียนในปการศึกษา 2562 

ชื่อบุคคล หนวยงาน หรือองคกร หัวขอ ผูท่ีไดรับการอบรม 

อาจารยชัยพฤฒิ ศศะนานนท ศูนยวิจัยและใหคําปรึกษา
แหง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

 การพัฒนาจิต เพ่ือสราง
สมาธิในการเรียน 

ผูปกครองและนักเรียนระดับช้ัน 
ประถมศึกษาปท่ี 5 

คุณมนัส ออนสังข บรรณาธิการขาวการศึกษาและ      
แอดมิชช่ัน เว็บไซต Dek-D.com 

ระบบการสอบเขา 
มหาวิทยาลัย (TCAS) 

นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 
5 และ 6 

นายศุขธัช เดนกีรติ และนายจิรายุทธ ฉัตรเพ็ชร        
คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

แนะนําการศึกษาตอในคณะ
วิศวกรรมศาสตรและ
วิทยาศาสตร) 

นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 
4 และ 5 (ตะกราคณะวิศวกรรม- 
ศาสตรและวิทยาศาสตร) 

เจาหนาท่ีศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  บางแค    การอบรมปองกันอัคคีภัย 
และการปฐมพยาบาล
เบ้ืองตน 

หัวหนาหอง, สภานักเรียน, 
สารวัตรนักเรียน, กองรอยพิเศษ   

สํานักงานตํารวจแหงชาติ โดยคณะวิทยากรจาก
คณะทํางานปราบปรามการลวงละเมิดทางเพศตอเด็กทาง
Internet ปอท.  

คนรุนใหมรูเทาทัน ปองกัน
ตนเองพนภัยจากการใช
เทคโนโลยี 

นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 
3 และ 4  
 

เจาหนาท่ีตํารวจ สน.หลักสอง และ สน.หนองแขม   ส่ือ Online กับส่ิงผิด
กฎหมาย 

นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี5  

ทีมงานเบ็น-โบท  การตูนคลับ จัดกิจกรรมใหความรู  เด็กติดเกมส และความ
กตัญู 

นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 
1 ถึง 3   
 

เจาหนาท่ีศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  บางแค   การฝกซอมหนีไฟจากอาคาร
สูงและสาธิตการใชถัง
ดับเพลิง 

หัวหนาหอง ระดับช้ันประถม-
ศึกษาปท่ี 5 ถึง มัธยมศึกษาปท่ี 5 
และนักเรียนจิตอาสา  

อาจารยชัยพฤฒิ ศศะนานนท ศูนยวิจัยและใหคําปรึกษา
แหง หาวิทยาลัยธรรมศาสตร               

การพัฒนาจิต เพ่ือสราง
สมาธิในการเรียน 

นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2  

การบรรยายธรรม โดย  พระราชธรรมนิเทศ           
(พยอม กัลปยาโณ) พระนักเทศกจากวัดสวนแกว    

ความสําเร็จของครอบครัว  นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 
1 - 3  

การบรรยายธรรม โดย ทานพระครูพิพิธธรรมภาณ       
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร  (สํานักงานระพุทธศาสนา  
พุทธมณฑล )         

อาสาทําดีดวยใจ ผูปกครองและนักเรียนระดับช้ัน 
ม.4 กิจกรรมสายสัมพันธฯ 

คุณอภิชาติ วิเศษวรรณกิจและคุณสุพรรณิการ เอ้ือวงศสิน ประสบการณกลโกงทาง
ธุรกิจขายอะไหลรถยนต 

นักเรียนแผนการเรียนการจัดการ
ธุรกิจระดับช้ัน มัธยมศึกษาปท่ี 4 

คุณศักด์ิกวิตม แสงพิพัฒนเชษฐ  
กรรมการผูจัดการใหญ บริษัทวันเดอรฟูลเพิรล จํากัด 

รูปแบบกลโกงในวงการ
ธุรกิจยุคปจจุบัน 

นักเรียนแผนการเรียนการจัดการ
ธุรกิจ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 

คุณมาริสา  แผความดี Growth Mindset พัฒนา
ความคิด นําชีวิตสูอนาคต 

นักเรียนแผนการเรียน STEM 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 และ 3 

ตัวแทน ผูปกครองนักเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1    การใหความรู “การตกแตง
กระเปาผา” 

ผูปกครองและนักเรียนระดับช้ัน 
มัธยมศึกษาปท่ี 1 กิจกรรมสาย
สัมพันธฯ  
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ชื่อบุคคล หนวยงาน หรือองคกร หัวขอ ผูท่ีไดรับการอบรม 

ตัวแทน ผูปกครองนักเรียน ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 5   การใหความรู “สมุดทํามือ
เพ่ือนอง” 

ผูปกครองและนักเรียนระดับช้ัน 
ประถมศึกษาปท่ี 5 กิจกรรมสาย
สัมพันธฯ  

ทีมงาน มาสเตอรเขมพาสน จาดกอน  ฝายอาคารสถานท่ี   ACT เยาวชนคนรักษนํ้า ปลูก
จิตสํานึกในการรักษา
ส่ิงแวดลอม และEM BALL 

ผูปกครอง และนักเรียน ระดับช้ัน 
ประถมศึกษาปท่ี 6 และ มัธยม-
ศึกษาปท่ี 5 กิจกรรมสายสัมพันธฯ  

โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอรเนช่ันแนล หนองแขม การปองกันโรคไขหวัดใหญ , 
มือเทาปาก 

นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 
5 - 6 

ทีมวิทยากร บริษัทรักษาความปลอดภัย แอลโซคไทย 
เซอรวิสเซส จํากัด 

การชวยฟนคืนชีพ (CPR) 
และการใชเคร่ืองกระตุก
หัวใจดวยไฟฟา (AED)  

บุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 

อาจารยอรรถพล จันทรชีวะ ผูประสานงานเคมบริดจ เอ็ด
ดูเคช่ัน(UK) บริษัทแพลน เทรนน่ิง แอนด คอนซัลแทนท  
จํากัด และทีมงาน 

ระบบประกันคุณภาพและ
การเขียนรายงานประเมิน
ตนเองตามมาตรฐานใหม 

คณะผูรวมบริหารและบุคลากร 

บาทหลวงปฏิญญา สิริธารารัตน การเขาเงียบระดับช้ัน

ประถมศึกษา 

นักเรียนคาทอลิกระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 1 - 6 

บาทหลวงชูชาติ  ศรีวิชัยรัตน เพศตามแนวพระวรสาร คณะกรรมการระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนโรงเรียน
อัสสัมชัญธนบุรี 

อาจารยวรนันท  ประเสริฐเมธ หัวขอ " การหยอกลอหรือ
กล่ันแกลงของนักเรียน" 

คณะกรรมการระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนโรงเรียน
อัสสัมชัญธนบุรี 

                          ขอมูลจาก งานประชาสัมพันธ/สารสนเทศ/งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน/ฝายวิชาการ/ฝายปกครอง/สํานัก ผอ. 

 

12.2.7 ตารางท่ี 25  ครูท่ีเปนวิทยากรท้ังภายในและภายนอก ปการศึกษา 2562 

ชื่อ-สกลุ หัวขอ กลุม / สถาบัน / องคกร / 

หนวยงานผูท่ีไดรับการอบรม 

ภราดา ดร.ชํานาญ เหลารักผล วิทยากรใหการอบรมบุคลากร   
เร่ือง นโยบายการพัฒนาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 
ป 2562   
เร่ือง เปล่ียนการสอนในยุค Disruption สราง
นักเรียนยุคใหมกับการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 
 
เร่ือง การจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําป 2562 

 
บุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 
 
บุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 
 
 
บุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 

ภราดาพีรพงศ ดาราไทย วิทยากรใหการอบรมบุคลากร   
เร่ือง แนวทางการดูแลนักเรียน 

บุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 
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ชื่อ-สกลุ หัวขอ กลุม / สถาบัน / องคกร / 

หนวยงานผูท่ีไดรับการอบรม 

ภราดาพัทธนันท   ไชยรา คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหง

ประเทศไทย 

1. โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา 
2.  โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 

โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา
และโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 

มาสเตอรยุทธพงษ  วงศเมืองสรรค   1. วิทยากรใหการอบรมบุคลากร   

เร่ือง ความคาดหวังของสังคมกับบทบาทครูในยุค

ปจจุบัน 

เร่ือง เปล่ียนการสอนในยุค Disruption สราง

นักเรียนยุคใหมกับการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  

2. วิทยากร แนะแนวการศึกษาตอระดับ

ประถมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนอนุบาลรักวิทย 

3. ประธานพิจารณารางวัลยกยองเชิดชูเกียรติ

บุคคลหรือสถาบันท่ีทําช่ือเสียงใหกับโรงเรียนใน

เครือมูลนิธิฯ 

บุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 
 
 
 
 
 
ผูปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาล
รักวิทย 
สมาพันธสมาคมผูปกครองและครู
โรงเรียนในเครือฯ 
 
 

มาสเตอรสันติ  ศรีเครือแกว   1. วิทยากรใหการอบรมบุคลากร   
เร่ือง คนคุณภาพ สรางองคกรคุณภาพ 
2. คณะกรรมการพิจารณารางวัลยกยองเชิดชู
เกียรติบุคคลหรือสถาบันท่ีทําช่ือเสียงใหกับ
โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ 
3.   วิทยากรใหการอบรมนักเรียน  
เร่ือง ผูนํากับกิจกรรมของโรงเรียน 

บุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
 
สมาพันธสมาคมผูปกครองและครู
โรงเรียนในเครือฯ 
 
หัวหนาหองระดับช้ัน ประถมศึกษา
ปท่ี 5 ถึง มัธยมศึกษาปท่ี 5, สภา
นักเรียน, สารวัตรนักเรียน, 
กองรอยพิเศษ 

มาสเตอรสมบัติ  บุญสาพิพัฒน วิทยากรอบรมบุคลากร  
เร่ือง ระบบการดูแลชวยนักเรียน 
 

บุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 

มิสวรนุช   รัตนจรัสโรจน   วิทยากรใหการอบรมบุคลากร  
เร่ือง แนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําป 
2562 

บุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 

มิสอัจฉรา   จันหา วิทยากรใหการอบรมบุคลากร  
เร่ือง แนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการ    
ประจําป 2562 
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา 

บุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 
 
 
โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา 
 

มาสเตอรวิศิษฐ ใจม่ัน วิทยากรใหการอบรมบุคลากร  
เร่ือง ระบบการจราจรและรักษาความปลอดภัย
ภายในโรงเรียน 

บุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 
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ชื่อ-สกลุ หัวขอ กลุม / สถาบัน / องคกร / 

หนวยงานผูท่ีไดรับการอบรม 

มิสจันทรเพ็ญ  จงพิพัฒนมงคล 
มิสอุดมลักษณ  นกพ่ึงพุม 
มิสชมพูนุช  พิพัฒนชยานนท 
มาสเตอรณัฎฐวุฒิ  ทองคํา 
มิสปยะฉัตร  จันทรสุวรรณ 
มิสมรกต  ณ  ตะก่ัวทุง 

วิทยากรใหการอบรมบุคลากร 

เร่ือง แนวทางการจัดการเรียนการสอน 

บุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 

มาสเตอรมาโนช  บุญผองใส 1. วิทยากรใหการอบรมบุคลากร  
เร่ือง  แนวทางการจัดการเรียนการสอน 
2. คณะกรรมการพิจารณารางวัลยกยองเชิดชู
เกียรติบุคคลหรือสถาบันท่ีทําช่ือเสียงใหกับ
โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ 

บุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 
 
สมาพันธสมาคมผูปกครองและครู
โรงเรียนในเครือฯ 

มิสนารถลดา  ชมภศูรี 
มิสวันเพ็ญ   หอมจะบก 
มิสฐิติรัตน  อยูสวัสด์ิ 
มาสเตอรธนพัต สุลํานาจ 
มาสเตอรประเทือง โปรงมะณี 
มิสประภสัสร  วิเวก 
มิสสมพิศ  จีนสุข 
มิสสกุลณา  จูฑะพุทธิ 
มาสเตอรชยันต  ศรีอยูยงค 
มิสขนิษฐา  สิงหเพ็ชร 
มาสเตอรศุภกร  ศรีอยุธย 
มาสเตอรสราวุธ  เก้ือกูล 

1. วิทยากรใหการอบรมบุคลากร 
เร่ือง  แนวทางการดูแลชวยเหลือนักเรียน 

บุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 

มิสนฤมล  นอยอ่ิม วิทยากรอบรมบุคลากร 
การอบรมประกันคุณภาพภายในโรงเรียน ใน
เครือมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย 

โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต
คาเบรียลแหงประเทศไทย 

มิสรัตนา  แพรทรายสงค คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา 

โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา 

มิสดุลยปณิธ์ิ   กรณฑแสง คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 

โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 

มาสเตอรจรัญ   นอยอ่ิม คณะกรรมการจัดการแขงขันแรลล่ี 
1. ACEP-PTA Family Rally 

 
2. AC Family Rally E-Sports 2019   คร้ังท่ี 4  
 
3. SLC Family Tour 2019 

 
โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตร
ภาษาอังกฤษ 
โรงเรียนอัสสัมชัญ 
 
โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา 

มาสเตอรนที   กล่ินสุคนธ 1. ผูตัดสินกีฬาปนหนาผา การแขงขันกีฬาปน
หนาผาชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ประจําป 
2562 
2. ผูฝกสอนนักกีฬาปนหนาผาแหงประเทศไทย 
รายการ Asian K Championship 2019 

สมาคมกีฬาปนหนาผา 
 
 
สมาคมกีฬาปนหนาผา 
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ชื่อ-สกลุ หัวขอ กลุม / สถาบัน / องคกร / 

หนวยงานผูท่ีไดรับการอบรม 

มาสเตอรอภินันณ โชคทวิภัทร ผูฝกสอนนักกีฬาวายนํ้า โครงการพัฒนากีฬาเพ่ือ
ความเปนเลิศ (Sports Hero) 

การกีฬาแหงประเทศไทย 

มาสเตอรสันติ     วงษพันธุ 
มิสกตัญู     นันทิวัฒนโภคิน 

วิทยากรใหการอบรม  เร่ือง การคิดอยางมี
วิจารณญาณ การแกปญหาท่ีซับซอน ทักษะการ
ส่ือสารและการทํางานรวมกันในรายวิชาท่ีสอน 

นักศึกษาช้ันปท่ี 3 มหาวิทยาลัย
ราชภัฎนครปฐม 

มาสเตอรเทิดพล วงษรักษา 1. วิทยากรใหการอบรมบุคลากร  
เร่ือง  "วางตัวอยางไร ใหเปนแบบอยางท่ีดีกับ
ผูเรียนในศตวรรษท่ี 21"  
2.  จัดกิจกรรม "สุดยอดแฟนพันธุแทพระ
สันตะปาปา" 

บุคลากรโรงเรียอัสสัมชัญธนบุรี 

มิสจุฑามาศ ครุฑแกว วิทยากรใหการอบรมบุคลากร  
เร่ือง  "วางตัวอยางไร ใหเปนแบบอยางท่ีดีกับ
ผูเรียนในศตวรรษท่ี 21" 

บุคลากรโรงเรียอัสสัมชัญธนบุรี 

มาสเตอรนพพร  ตุติยาพึงประเสริฐ วิทยากร ปฐมนิเทศบุคลากรไปศึกษาตอท่ีอินเดีย
รุนท่ี 2 

มูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหง
ประเทศไทย 

มิสพัณณชิตา ฉํ่าจิตร วิทยากรใหการอบรมนักเรียน  
เร่ือง "รูทันกลโกงในธุรกิจขายสงนํ้าแข็งและรูทัน
กลโกงธุรกิจเลนสแวนตา" 

นักเรียนแผนการเรียนการจัดการ
ธุรกิจ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 

มาสเตอรผดุงศักด์ิ   แสงสวงค 
มาสเตอรกิตติ     โฆษะธรรมกูล 
มาสเตอรฐิติวัชร   เช้ือสาย 
มิสอารญา   พุทธสาร 

วิทยากรใหการอบรมบุคลากร 
1. การใชงานระบบสารสนเทศของโรงเรียน 

(SWIS) 
2. การดาวนโหลดวิดีโอจาก Youtube และ

เว็บไซตตาง  ๆ
3. การเก็บไฟลบน Cloud Storage ดวย 

Google Drive 
4. การสรางแบบสอบถามออนไลนดวย Google 

Form 
5. การสรางเกมคําถาม-คําตอบดวย Apps   Ka-

hoot 
6. เทคนิคการใช Google Chrome           

อยางมืออาชีพ 
7. การใชสูตรคํานวณ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน

การทํางานดวย MS-Excel 
8. การวาดภาพลายเสนเพ่ือใชในการเรียนการ

สอนดวย Adobe Illustrator เบ้ืองตน 
9. การตกแตงภาพดวยโปรแกรม Adobe Pho-

toshop เบ้ืองตน 

บุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 

มิสนํ้าผ้ึง แชมชอย 
มิสนฤมล ไทยถาวร 

วิทยากรใหการอบรมบุคลากร  เร่ือง การสราง
แบบสอบถามออนไลนดวย Google Form 

บุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 
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มาสเตอรวันชัย   จิรคุปการ วิทยากรใหการอบรมบุคลากร เร่ือง การตัดตอ
วิดีโอบนสมารทโฟน และแท็บเล็ต ดวย
แอพพลิเคช่ัน KineMaster 

บุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 

           ขอมูลจาก งานบุคคล 

13. ขอมูลงบประมาณของสถานศึกษา 

ตารางท่ี 26 ขอมูลการจัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2562 

ลําดับ รายการ จํานวนเงิน 

  1 เงินงบประมาณท่ีใช ปการศึกษา 2562 (รายการท่ี 2+3+4) 571,510,037.50 

  2 เงินงบประมาณจากรัฐ (อุดหนุนรายหัว+เรียนฟรี) 64,601,519.50 

  3 เงินนอกงบประมาณ (คาธรรมเนียมอ่ืน) 494,268,518.00 

  4 งบประมาณ/ทรัพยากรสนับสนุนอ่ืน  ๆ(จัดงาน/รับจากหนวยงานอ่ืน) 12,640,000.00 

  5 รอยละของงบเงินเดือนตองบประมาณท่ีไดรับ 26.65 

  6 รอยละของรายจายตอรายรับโดยเฉล่ียของโรงเรียน 91.94 

                                                                                       ขอมูลจาก สารสนเทศ 
 

14. ขอมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

11.1 สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเปนพ้ืนท่ีเกษตรกรรมและหมูบานจัดสรร  บริเวณ

ใกลเคียงโดยรอบโรงเรียนไดแก โรงพยาบาลราชพิพัฒน  (สังกัดกรุงเทพมหานคร) มีถนนสายหลัก 3  สายไดแก 

ถนนเพชรเกษม ถนนกาญจนาภิเษก และถนนกัลปพฤกษ  มีถนนสายรองอยู 4 สายไดแก ถนนพุทธมณฑลสาย 2 

ถนนพุทธมณฑลสาย 3 ถนนบางแค และถนนบางแวก อาชีพหลักของชุมชนคือเกษตรกร  กิจการพาณิชย      

รวมท้ังอุตสาหกรรม  เน่ืองจากสภาพพ้ืนดินท่ีอุดมสมบูรณเปนพ้ืนท่ีการเกษตร จํานวน 2,435 ไร  มีคู คลอง       

ลํากระโดงรวม 116 แหง ผานทุกพ้ืนท่ีเอ้ือตอการเกษตร   นอกจากน้ันยังมีแหลงโรงงานอุตสาหกรรม               

เปนศูนยกลางการขนสงสินคา  จากภาคกลางไปทุกทิศ  เปนศูนยกลางการคาชานเมือง  มีตลาด 6 แหง          

รวมถึงมีสถานศึกษาต้ังแตระดับอนุบาลถึงระดับอุดมศึกษารวม  30 แหง   ประกอบดวย สถานศึกษา

ระดับอุดมศึกษา 1 แหง โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา 1 แหง โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร 4 แหง 

โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร 12 แหง โรงเรียนเอกชน 10 แหง และโรงเรียนสังกัด สป. กทม         

1 แหง (อางถึง http://www.bangkok.go.th/bangkhae) วันท่ี 19 มีนาคม 2562) 

 11.2  ขอมูลดานผูปกครอง  สวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพหลักคือคาขายและธุรกิจ

สวนตัว สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ มีฐานะทางเศรษฐกิจ/รายไดโดยเฉล่ียตอครอบครัวตอป 40,000 บาท  
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ตารางท่ี 27 คาเฉลี่ยขอมูลดานอาชีพของผูปกครอง ปการศึกษา 2562 

อาชีพของผูปกครอง คิดเปนรอยละ 

คาขายและธุรกิจสวนตัว 47.80 

พนักงานบริษัท/รัฐวิสาหกิจ 26.02 

รับราชการ 5.80 

แพทย/พยาบาล/วิศวกร/ทนายความ 1.90 

แมบาน/พอบาน 10.58 

อ่ืน  ๆ 7.92 
ขอมูลจาก สารสนเทศ 

ตารางท่ี 28 คาเฉลี่ยขอมูลดานฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได (เฉลี่ยตอป)ของผูปกครอง ปการศึกษา 2562 

ชวงรายได คิดเปนรอยละ 

ตํ่ากวา 360,000 บาท 6.69 

360,000-720,000 บาท 15.57 

720,000-1,200,000 บาท 10.07 

1,200,000 ข้ึนไป 42.33 

ไมเปดเผยขอมูล 25.34 
         ขอมูลจาก สารสนเทศ 

ตารางท่ี 29 คาเฉลี่ยขอมูลดานการศึกษาของผูปกครอง ปการศึกษา 2562 

วุฒิการศึกษา คิดเปนรอยละ 

ปริญญาเอก 0.89 

ปริญญาโท 14.72 

ปริญญาตรี 52.79 

ตํ่ากวาปริญญาตรี 21.15 

ไมระบุ 10.45 
ขอมูลจาก สารสนเทศ 

ตารางท่ี 30 คาเฉลี่ยขอมูลดานการนับถือศาสนาของผูปกครอง  ปการศึกษา 2562             

ศาสนา คิดเปนรอยละ 

ศาสนาพุทธ        95.96 

ศาสนาคริสต       2.24  

ศาสนาอิสลาม 0.58 

ศาสนาฮินด ู 0.09 

อ่ืน ๆ 0.13 

ขอมูลจาก สารสนเทศ 
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สวนที่ 3  
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
1. ผลการประเมินรายมาตรฐาน 
 
 ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
    มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของผูเรียน 
    

 
 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน  
เปาหมาย 
(รอยละ) 

 

*** 
ผลการ
ประเมิน
(รอยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได 

 
ปฏิบัต ิ

 
ไม 

ปฏิบัต ิ
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 
 

     

1 มีความสามารถในการอาน การเขียน  
การสื่อสาร และการคิดคํานวณ 
 

  96.25 88.89 ดีเลิศ 

 1.1 รอยละ 100 ของผูเรียนมีทักษะในการอานใน
แตละระดับช้ันตามเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด 

 

   92.58  

 1.2 รอยละ 100 ของผูเรียนมีทักษะในการเขียนใน
แตละระดับช้ันตามเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด 

 

   90.25  

 1.3 รอยละ 100 ของผูเรียนมีทักษะในการส่ือสาร
ในแตละระดับช้ันตามเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด 

 

   89.97  

 1.4 รอยละ 85 ของผูเรียนมีทักษะในการคิด
คํานวณในแตละดับช้ันตามเกณฑท่ีสถานศึกษา
กําหนด 

 

   82.74  

2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแกปญหา 

  94.33 82.86 ดีเลิศ 

 2.1 รอยละ 95 ของผูเรียนมีความสามารถในการ
คิดจําแนกแยกแยะ ใครครวญ ไตรตรองอยาง
รอบคอบโดยใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจ 

 

   83.05  

 2.2 รอยละ 96 ของผูเรียนมีการอภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็น  

 

   86.18  
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน  
เปาหมาย 
(รอยละ) 

 

*** 
ผลการ
ประเมิน
(รอยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได 

 
ปฏิบัต ิ

 
ไม 

ปฏิบัต ิ
 2.3 รอยละ 92 ของผูเรียนมีการแกปญหาอยางมี

เหตุผล 
 

   79.34  

3 มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 
 

  95.00 86.23 ดีเลิศ 

 3.1 รอยละ 93 ของผูเรียนมีความสามารถในการ
รวบรวมความรูไดท้ังตัวเองและการทํางานเปนทีม  
 

   86.18  

 3.2 รอยละ 97 ของผูเรียนสามารถเช่ือมโยงองค
ความรูและประสบการณมาใชในการสรางสรรค
ส่ิงใหม  ๆอาจเปนแนวความคิด โครงการ 
โครงงาน ช้ินงาน ผลผลิต 
 

   86.27  

4 มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 
 

  98.00 92.15 ยอดเย่ียม 

 4.1 รอยละ 98 ของผูเรียนมีความสามารถในการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 

   85.17  

 4.2 รอยละ 98 ของผูเรียนมีความสามารถในการ
นําเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือ
พัฒนาตนเองและสังคมในดานการเรียนรูการ
ส่ือสาร การทํางานอยางสรางสรรค และมี
คุณธรรม 
 

   99.12  

5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 
 

  86.67 85.65 ดีเลิศ 

 5.1 รอยละ 82 ของผูเรียนบรรลุการเรียนรูตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 
 

   82.16  

 5.2 รอยละ 85 ของผูเรียนมีความกาวหนาในการ
เรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิม 
 

   81.66  

 5.3 รอยละ 93 ของผูเรียนมีความกาวหนาในผล
การทดสอบระดับชาติ หรือผลการทดสอบอ่ืน  ๆ
 

   93.14  
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน  
เปาหมาย 
(รอยละ) 

 

*** 
ผลการ
ประเมิน
(รอยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได 

 
ปฏิบัต ิ

 
ไม 

ปฏิบัต ิ
6 มีความรูทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีตองาน

อาชีพ 
 

  98.25 90.98 ยอดเย่ียม 

 6.1 รอยละ 99 ของผูเรียนมีความรู ทักษะพ้ืนฐาน
และเจตคติท่ีดีในการศึกษาตอ  
 

   99.00  

 6.2 รอยละ 98 ของผูเรียนมีความรู ทักษะพ้ืนฐาน
และเจตคติท่ีดีในการจัดการ การทํางานหรืองาน
อาชีพ 

   82.96  

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน 
 

     

1 การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษากําหนด 
 

  98.02 98.23 ยอดเย่ียม 

 1.1 รอยละ 98.52 ของผูเรียนมีพฤติกรรมเปนผูท่ี
มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา   

 

   98.74  

 1.2 รอยละ 97.51 ของผูเรียนมีคานิยมและ
จิตสํานึกตามท่ีสถานศึกษากําหนด โดยไมขัดกับ
กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
 

   97.71  

2 ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย 
 

  100.00 98.86 ยอดเย่ียม 

 2.1 รอยละ100 ของผูเรียนมีความภูมิใจในทองถ่ิน 
เห็นคุณคาของความเปนไทย  

 

   99.96  

2.2 รอยละ 100 ของผูเรียนมีสวนรวมในการ
อนุรักษวัฒนธรรมและประเพณีไทยรวมท้ังภูมิ
ปญญาไทย 

 

   97.75  

3 การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและ
หลากหลาย 
 

  98.00 96.84 ยอดเย่ียม 

 ผูเรียนรอยละ 98 ยอมรับและอยูรวมกันบนความ
แตกตางระหวางบุคคลในดานเพศ วัย  เช้ือชาติ 
ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี 
 

   96.84  
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน  
เปาหมาย 
(รอยละ) 

 

*** 
ผลการ
ประเมิน
(รอยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่ได 

 
ปฏิบัต ิ

 
ไม 

ปฏิบัต ิ
4 สุขภาวะทางรางกายและจติสังคม 

 
  96.83 96.81 ยอดเย่ียม 

 4.1 รอยละ 96.60 ของผูเรียนมีการรักษาสุขภาพ
กาย สุขภาพจิต อารมณและสังคม และแสดงออก
อยางเหมาะสมในแตละชวงวัย 
  

   93.71  

4.2 รอยละ 97.05 ของผูเรียนสามารถอยูรวมกับ
คนอ่ืนอยางมีความสุข เขาใจผูอ่ืน ไมมีความ
ขัดแยงกับผูอ่ืน 
 

   99.90  

 สรุปผลการประเมิน  = ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพิจารณา 
                           จํานวนประเด็นพิจารณา 

91.75 ยอดเย่ียม 

 
แปลผลการประเมินคุณภาพท่ีได 

รอยละ  00.00 – 49.99  =    กําลังพัฒนา   
รอยละ  50.00 – 59.99  =    ปานกลาง    
รอยละ 60.00 – 74.99  =    ดี    
รอยละ 75.00 – 89.99  =    ดีเลิศ    

 รอยละ 90.00 – 100  =   ยอดเย่ียม 
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กระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1 

1.1   ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

1.1.1 มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ 

ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2560 – 2564 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีไดกําหนดการ

พัฒนาคุณภาพของผูเรียน ในพันธกิจขอท่ี 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาใหมีมาตรฐานสากล กลยุทธขอท่ี 2.1 

พัฒนาผู เ รียนให มีมาตรฐานสากล  โดยในการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู เ รียน โรงเรียนมี

กระบวนการพัฒนาผูเรียนดวยวิธีการท่ีหลากหลาย เนนการมีสวนรวมของทุกฝายท่ีเก่ียวของ โดยมีเปาหมายท่ี

ชัดเจนคือมุงพัฒนาอัจฉริยภาพผูเรียนเต็มตามศักยภาพ และเปนไปตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตร           

มีการออกแบบการจัดการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับผูเรียน เพ่ือใหผูเรียนมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21              

ใหสอดคลองกับวิสัยทัศนของโรงเรียน “โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จัดการศึกษาตามทิศทางการศึกษาแนวมงฟอรต 

พัฒนาอัจฉริยภาพผูเรียนเต็มตามศักยภาพ ส่ือสารภาษาสากล สรางสรรคนวัตกรรมการศึกษาดวยมาตรฐาน

คุณภาพสากล”  มีการจัดการเรียนรูท้ังรูปแบบท้ังในรูปแบบ Active Learning สะเต็มศึกษา การอภิปราย

แลกเปล่ียนความคิดเห็น การแกปญหาอยางมีเหตุผล การลงมือปฏิบัติจริง การฝกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและ

เปนข้ันตอน (Coding) จัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาใหผูเรียนนําความรูมาประยุกตใชการสรางสรรคผลงาน 

โครงงาน โครงการ 

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีมุงพัฒนาใหผูเรียนทุกคนอานออกและเขียนไดต้ังแตระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 1  

ครูมีการจัดกิจกรรมสงเสริมผานการจัดการเรียนการสอนในทุกระดับช้ัน มีกิจกรรมสงเสริมศักยภาพและ

ความสามารถดานทักษะการอาน ไดแก กิจกรรมสงเสริมการอาน “ยอดนักอาน” “เปดโลกเปดเลม” โครงการ

พัฒนาศักยภาพทางภาษาไทย โครงการอานเขียนสนุก มีสุข สรางสรรค เปนโครงการท่ีพัฒนาทักษะการอานและ

การเขียนภาษาไทยใหแกนักเรียนระดับประถมศึกษาปท่ี 1 – 3 ท่ีมีทักษะการอานและการเขียนภาษาไทยไมคลอง 

กิจกรรม Reading Skill Development Project  กิจกรรม Formative Phonics กิจกรรม Reading Help 

กิจกรรม 5 MINUTES READING TIME กิจกรรม Teach your monster to read โครงการ/กิจกรรมสงเสริม

ศักยภาพและความสามารถดานทักษะการเขียน ไดแก โครงการอานเขียนสนุก มีสุข สรางสรรค กิจกรรมการคัด

ลายมือ กิจกรรม Spelling Bee กิจกรรม Crossword กิจกรรม IQ Word up กิจกรรมสงเสริมศักยภาพและ

ความสามารถดานทักษะการส่ือสาร ไดแก โครงการพัฒนาศักยภาพทางภาษาไทย ภายในโครงการประกอบดวย

การพัฒนาทักษะดานการพูดในท่ีประชุมชน ไดแก การกลาวสุนทรพจน โครงการ Inspiring English เปนโครงการ

ท่ีชวยสงเสริมและพัฒนานักเรียนในการส่ือสารภาษาอังกฤษ โครงการ English Proficiency เปนโครงการสอบวัด

และประเมินความรูภาษาอังกฤษ กิจกรรม  EP ON STAGE  เปนกิจกรรมท่ีสงเสริมศักยภาพนักเรียนโดยผาน

กระบวนการทักษะทางภาษาเพ่ือใหนักเรียนเกิดความกลาแสดงออกและความภาคภูมิใจในผลงานของตนเองท่ีได

นําเสนอ กิจกรรม Small group conversation กิจกรรม Speech กิจกรรม Story telling ดานการคิดคํานวณ 

ครูผูสอนมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบเนนทักษะกระบวนการคิดการแกปญหาทางคณิตศาสตรในช้ันเรียนอยาง
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หลากหลาย มีกิจกรรมสงเสริมพัฒนาทักษะการคิดคํานวณ ไดแก โครงการแขงขันคณิตศาสตรภายใน โครงการ

พัฒนาทักษะเกมกีฬาทางคณิตศาสตร เชน ชมรม A-MATH  โครงการ Smart Math เพ่ือสงเสริมผูเรียนท่ีมีทักษะ

ทางคณิตศาสตรในการเขารวมการแขงขันระดับประเทศ เชน สสวท. สอวน. โอลิมปกวิชาการ 

1.1.2  ความสามารถในการวิเคราะหและคิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ

แกปญหา 

โรงเรียนไดมีการกําหนดนโยบายไวในยุทธศาสตรท่ี 6 ยกระดับการพัฒนาอัจฉริยภาพผูเรียนเต็มตาม

ศักยภาพ โรงเรียนนํานโยบายสูการปฏิบัติดวยการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมตางๆ รวมท้ังการจัด

โครงการท่ีเนนทักษะกระบวนการคิด เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง ดวยวิธีการสอนแบบการใชปญหาเปนฐาน 

(Problem Based     Learning : PBL)   ฝกฝนใหผูเรียนในการนําเสนอผลงาน การทําโครงงานวิทยาศาสตร      

มีการจัดโครงการและกิจกรรมเพ่ือสงเสริมใหผูเรียนมีความสามารถทางดานการคิดวิเคราะห คิดสรางสรรคผลงาน 

เชน ชมรมหุนยนต ACT Robot การอบรมเชิงปฏิบัติการหัวขอ “Growth Mindset พัฒนาความคิด นําชีวิตสู

อนาคต” กิจกรรม Science for Fun และ Math for Fun ซ่ึงชวยสงเสริมและสรางเจตคติท่ีดีใหกับผูเรียนท่ีมี

ความสนใจทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ผานการลงมือปฏิบัติ กิจกรรม Math & Science Day Camp 

นอกจากน้ี โรงเรียนไดมีการสนับสนุนใหผูเรียนเขารวมกิจกรรมการแขงขันตางๆ ทางดานวิชาการท้ังในและนอก

สถานท่ี ไดแก การแขงขัน World Robot Games Thailand Championship 2019  การสงส่ิงประดิษฐเขารวม

การแขงขันงานวันนักประดิษฐ ประจําป 2563 การแขงขันหุนยนตเตะฟุตบอล ในงาน INNOVEDEX ROBOTIC 

COMPETITION THAILAND 2019 การแขงขัน Brick Challenge 2019 การคัดเลือกเขาอบรมคาย 1 สอวน.

ภูมิศาสตร โอลิมปกวิชาการ การคัดเลือกเขาอบรมโครงการโอลิมปกวิชาการ สอวน. เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร 

คาย 1 ปการศึกษา 2562 การสอบแขงขันวัดระดับความรูความสามารถวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรระดับ

อาเซียน การสอบคัดเลือกผูเรียนเขาโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร การประเมิน

และพัฒนาสูความเปนเลิศทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร TEDET เปนตน 

1.1.3  ความสามารถในการสรางนวัตกรรม  

โรงเรียนไดมีการกําหนดนโยบายไวในพันธกิจขอท่ี 6 พัฒนาระบบการสรางสรรคนวัตกรรมการศึกษาและ

ยุทธศาสตรท่ี 7 พัฒนานวัตกรรมการศึกษาใหมีคุณภาพมาตรฐานสากล  โรงเรียนนํานโยบายสูการปฏิบัติโดย 

ในดานการจัดการเรียนรู  โรงเรียนกําหนดใหครูจัดการเรียนการสอนท่ีเนนใหผูเรียนมีการสรางผลงาน นวัตกรรม 

โครงงาน  มีโครงการ/กิจกรรมท่ีมีวัตถุประสงคในการสงเสริมผูเรียนสรางผลงานหรือนวัตกรรม  ไดแก กิจกรรม

การบูรณาการการสรางสรรคนวัตกรรมและการออกแบบคอมพิวเตอรกราฟก โดยจัดการเรียนดวยวิธีการสอนแบบ

การใชปญหาเปนฐาน (Problem Based     Learning : PBL) การจัดการเรียนในรูปแบบใชปรากฏการณเปนฐาน 

(Phenomenon based learning)  โดยหยิบยกสถานการณจริงมาใช เป นโจทย ในการพัฒนาผู เ รียน 

ในการแกปญหาและสรางช้ินงานนวัตกรรม การออกแบบสามมิติ การทําโครงงานทางวิทยาศาสตร โครงการ

แขงขัน Robot งานสงเสริมศักยภาพผูเรียนประกวดส่ือมัลติมีเดีย โครงการพัฒนาแผนการเรียนดิจิตัลอารต      

นอกจากน้ี โรงเรียนมีการสงเสริมใหผูเรียนสงประกวดผลงาน ช้ินงาน โครงงาน นวัตกรรม เชน การสงส่ิงประดิษฐ
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เขารวมการแขงขันงานวันนักประดิษฐ ประจําป 2563 การแขงขันหุนยนตรายการ 2019 MakeX Thailand 

Regional Robotics Competition เปนตน  

1.1.4  ความสามารถในการใชเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร 

 โรงเรียนไดมีการกําหนดนโยบายไวในยุทธศาสตรท่ี 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนใหมี

มาตรฐานสากล และกลยุทธท่ี 2.5 พัฒนาส่ือเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรูยุค Digital Age ในการเรียนการสอนมีการ

สอดแทรกความรู และเน้ือหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพ่ือใหผูเรียนมีความสามารถในการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารไดอยางเหมาะสม ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ ผูเรียนมีทักษะการใชโปรแกรม 

ไดแก  โปรแกรม Microsoft Word โปรแกรม Microsoft Excel โปรแกรมWordPad โปรแกรม Paint  

โปรแกรม Scratch โปรแกรม PowerPoint โปรแกรมภาษา Python โปรแกรม Adobe Animate CC  

โปรแกรม Dev c++ โปรแกรม Adobe Photoshop โปรแกรม Adobe Premier Pro โปรแกรม Microsoft Access 

และ โปรแกรม Visual Studio Basic และ โปรแกรมAdobe After Effect  ซ่ึงผูเรียนสามารถนําความรูท่ีไดมาใช

ในชีวิตประจําวัน สรางผลงาน/ช้ินงานดังน้ีคือ การสรางเกมอยางงาย การสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ต การเขียน

โปรแกรมอยางงาย การใชตารางคํานวณเพ่ือประมวลผลขอมูล การเขียนโปรแกรมและคําส่ังการศึกษาโดยใช

โปรแกรม Microsoft Kodu game lab  การออกแบบและเขียนโปรแกรมท่ีใชตรรกะและฟงกชันในการแกปญหา  

การสรางช้ินงานภาพเคล่ือนไหวดวย Symbol มีโครงการ/กิจกรรมท่ีสงเสริมทักษะความสามารถในการใช

เทคโนโลยี สารสนเทศและการส่ือสารของผูเรียน ดังน้ี  โครงการพัฒนาแผนการเรียน Digital Art กิจกรรมเสริม

ทักษะคอมพิวเตอรในชวงเชา ชมรม ACT-MEDIA   

1.1.5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี   มีเปาหมายใหผูเรียนมีคุณภาพมาตรฐานสากลและมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

สูงข้ึน จึงไดกําหนดไวในพันธกิจขอท่ี 2 วาดวย ยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนใหมีมาตรฐานสากลและ 

ยุทธศาสตรท่ี 2 วาดวย การยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนใหมีมาตรฐานสากล โดยกําหนดกรอบตัวช้ีวัด

ความสําเร็จท่ีสําคัญ ไดแก ผูเรียนมีมาตรฐานสากลเปนเลิศดานวิชาการ ส่ือสารไดอยางนอย 2 ภาษา ลํ้าหนาดวย

ความคิดสรางสรรคและมีผลการทดสอบระดับชาติสูงกวาคาเฉล่ีย T-Score 40 มีโครงการ/กิจกรรมท่ีสงเสริม

ศักยภาพผูเรียนในดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รวมท้ังการทดสอบระดับชาติ  ไดแก โครงการ Smart math            

โครงการสงเสริมศักยภาพดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร การแขงขัน สอวน. สสวท. โครงการแขงขันวิชาการ

ภายใน ระดับประถมศึกษาปท่ี 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปท่ี 6 กิจกรรม Reach   the   top กิจกรรมเตรียม 

ความพรอมการทดสอบ O-NET ใหแกผูเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 มัธยมศึกษาปท่ี 3 และมัธยมศึกษาปท่ี 6  
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1.1.6  ความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี มีนโยบายจึงไดกําหนดไวในยุทธศาสตรท่ี 1 ฟนฟูการจัดการศึกษาใหบรรลุตาม

ทิศทางการศึกษาในแนวมงฟอรต โรงเรียนไดสงเสริมใหผูเรียนมีความรู ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 

ในดานการจัดการเรียนรู ไดกําหนดใหครูจัดการเรียนการสอนท่ีเนน ทักษะความพรอมในการศึกษาตอ การฝกงาน

หรือการทํางาน มีการจัดโครงการและกิจกรรมท่ีหลากหลายเพ่ือใหตรงกับความตองการของผูเรียน เชน กิจกรรม

พหุปญญา เพ่ือใหผูเรียนมีความเขาใจตนเอง สามารถคนหาความถนัดของตนเอง และสามารถวางแผนการศึกษา

ตอเพ่ือการประกอบอาชีพ การสอบวัดความสามารถทางวิชาการของผูเรียน PRE ประถมศึกษา สําหรับผูเรียน

ระดับประถมศึกษาปท่ี 3-6 โดยมี โครงการ/กิจกรรมท่ีสงเสริมทักษะความพรอมในการศึกษาตอ การฝกงานหรือ

การทํางานของผูเรียน ไดแก โครงการตะกราคณะ โครงการโลกอาชีพโลกการศึกษา โครงการศึกษาดูงานและฝก

ปฏบัิติการ ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ โครงการศึกษาดูงานและฝกปฎิบัติการ ณ มหาวิทยาลัย

กรุงเทพ เก่ียวกับ การแพรภาพการออกอากาศ การผลิตรายการโทรทัศน และการสรางวีดีโอคอนเทนต โครงการ

พัฒนาแผนการเรียนดิจิตอลอารต แผนการเรียนการจัดการธุรกิจมีการทําความรวมมือกับทางสถาบันปญญา

ภิวัฒนเพ่ือเปนเครือขายทางวิชาการและการทํากิจกรรม การใหความรูเร่ือง ระบบการสอบเขา มหาวิทยาลัย 

(TCAS) ใหกับผูเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5-6 โครงการอบรมเสริมทักษะพ้ืนฐานดานศิลปกรรมศาสตรแก

เยาวชน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ท่ีมีความ

ถนัดหรือสนใจงานดานศิลปกรรมศาสตรไดเขารวมอบรมในทักษะดานตางๆ เชน การอบรมคอรสแฟช่ันดีไซน

เบ้ืองตน การอบรมคอรสการละครสรางสรรคและการอบรมคอรสการตูนสรางสรรค มีการนําผูเรียนไปศึกษาดูงาน

นอกสถานท่ี เพ่ือนํามาพัฒนาและวางแผนการศึกษาและการประกอบอาชีพได เชน กองบินตํารวจ โรงพยาบาล

วิชัยเวช อินเตอรเนช่ันแนล พิพิธภัณฑตานโกง สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน นอกจากน้ีโรงเรียนมีงานสงเสริม

นักกีฬาโครงการพิเศษ สโมสรนักกีฬาวายนํ้าโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ชมรมกีฬาปนหนาผาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

และศูนยกีฬาท่ีมุงสงเสริมและพัฒนาผูเรียนท่ีมีความสามารถทางดานฟุตบอล บาสเกตบอล วายนํ้า ปนหนาผา 

เทนนิส แบดมินตัน กอลฟ ยิมนาสติก และเทควันโด ใหกาวสูการเปนนักกีฬาอาชีพ  มีกิจกรรมชมรมท่ีจัดข้ึนเพ่ือ

สงเสริมใหผูเรียนรูจักวางแผนในการทํางานรวมกับผูอ่ืนและพัฒนาทักษะเฉพาะดานของตนเอง เชน ชมรม ACT-

MEDIA ชมรมพิธีกร ชมรมหุนยนต ACT Robot  ชมรม Museum of  Inspiration ชมรมรณรงคปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) ชมรมอนุรักษส่ิงแวดลอม ชมรมตะกราคณะ ชมรมนักเรียนจิตอาสา 

ชมรม Graphic Animation เปนตน  
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ผลการประเมินตนเอง ดานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน   

1.4.1 ผูเรียนสวนใหญมีนิสัยรักการอาน สามารถจับประเด็นเน้ือหาท่ีอานไดและ สามารถเขียนถายทอด

ความรู ความรูสึกนึกคิด เร่ืองราว ตลอดจนประสบการณตางๆ ไปสูผูอ่ืนได และยัง สามารถวิเคราะห วิจารณ 

ความสมเหตุสมผล ความนาเช่ือถือ ของเร่ืองท่ีอาน รวมท้ังผูเรียนมีความสามารถในการอานอยูในระดับดีข้ึนไป  

อีกท้ังดานการเขียนน้ัน ผูเรียน สามารถเขียนแสดงความคิดเห็นโตแยง สรุปโดยมีขอมูลอธิบายสนับสนุนอยาง

เพียงพอและสมเหตุสมผล  

ผูเรียนสวนใหญมีความรู ความสามารถ ดานการส่ือสารท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษเหมาะสม

ตามระดับช้ันอยูในระดับดีข้ึนไป ซ่ึงไมบรรลุคาเปาหมายท่ีกําหนดไว  อยางไรก็ตาม ทางโรงเรียนไดมีการสงเสริม

ทักษะการส่ือสารสําหรับผูเรียน โดยการแขงขันเกมกีฬาทางภาษาไทย “คําคม” การฝกทักษะดานการพูดในท่ี

ชุมชนทําใหผูเรียนสามารถกลาวสุนทรพจนได มีความสามารถแขงขันกลาวสุนทรพจนท้ังภายในและภายนอก

สถาบัน  โดยตลอดปการศึกษาไดมีการสงผูเรียนเขารวมการแขงขันภายนอกโรงเรียนและไดรับรางวัล ดังน้ี ไดรับ

รางวัลเหรียญทอง จํานวน 1 รางวัล จากการแขงขันคําคมประเภทเด่ียว ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงานงาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1,  

ไดรับ รางวัลชนะเลิศ จํานวน 1 รางวัลและรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง จากการแขงขัน   การประกวดสุนทร

พจน งาน "Triam Udom Suksa Open House 2020", ไดรับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับหน่ึง จํานวน 1 รางวัล

จากการแขงขันการประกวดสุนทรพจนเพ่ือการเปล่ียนแปลงโลก (Change the World Speech Contest)     

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ไดรับรางวัลชมเชย จํานวน 1 รางวัลจากการประกวดสุนทรพจน เพ่ือการเปล่ียนแปลง

โลก คร้ังท่ี 6 จัดโดยชมรมพุทธศาสตรสากล ไดผานเขารอบชิงชนะเลิศ 10 คนสุดทาย จากการแขงขันกลาวสุนทร

พจนภาษาอังกฤษในท่ีชุมชนระดับชาติ รอบรองชนะเลิศ เพ่ือคัดเลือกเปนตัวแทนประเทศไทยไปแขงขัน Public 

Speaking ณ ประเทศอังกฤษ อยางไรก็ตาม มีผูเรียนบางสวนยังตองไดรับการสงเสริมและพัฒนาความสามารถใน

ดานการส่ือสารอยางตอเน่ืองตอไป  

ผูเรียนสวนใหญมีความสามารถในดานการคิดคํานวณเหมาะสมตามระดับช้ันอยูในระดับดีข้ึนไป           

โดยตลอดปการศึกษาไดสงผูเรียนเขารวมการแขงขันภายนอกโรงเรียนและไดรับรางวัล ดังน้ี ไดรับรางวัลชนะเลิศ 

จํานวน 2 รายการ จาก การแขงขัน MATH QUIZ ระดับประถมศึกษาปท่ี 4 – 6 และการแขงขัน  A-MATH ระดับ

มัธยมศึกษาป ท่ี 1-3 งานวันวิชาการสัมพันธ อัสสัมชัญศรีราชาได รับรางวัลรองชนะ เลิศอันดับหน่ึง                     

จํานวน 2 รายการ จากการแขงขัน MATH QUIZ ระดับประถมศึกษาปท่ี 1 – 3 งานวันวิชาการสัมพันธอัสสัมชัญ

ศรีราชาและโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรประจําปการศึกษา 2562 ไดรับรางวัล

รองชนะเลิศอันดับสอง จํานวน 1 รายการ จากการสอบแขงขันวัดระดับความรูความสามารถวิชาคณิตศาสตรและ

วิทยาศาสตรระดับอาเซียน ASMO  THAI 2019 นอกจากน้ี ผลการแขงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ           

วิชาคณิตศาสตร ประจําป พ.ศ. 2563 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร               

ระดับประถมศึกษา ผูเรียนไดรับรางวัล 5 เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน 10 เหรียญทองแดง ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ผูเรียนไดรับรางวัล 2 เหรียญเงิน และ 6 เหรียญทองแดง อยางไรก็ตาม มีผูเรียนบางสวนยังตองไดรับการสงเสริม

และพัฒนาความสามารถในดานการวิเคราะหโจทยปญหาและการมีการหาคําตอบดวยวิธีการท่ีหลากหลาย 
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1.4.2 ผูเรียนสวนใหญมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดวิจารณญาณอภิปรายแลกเปล่ียนความ

คิดเห็นไดอยางเหมาะสม อยูในระดับดีข้ึนไป  ผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง มีการคิดวิเคราะหปญหา วางแผนการ

ทํางานเปนข้ันตอนและสามารถนําเสนอขอมูล/ผลงานของตนเอง พรอมท้ังสามารถแสดงความคิดเห็นอยางมี

เหตุผล เชน กิจกรรม Science for Fun และ Math for Fun จะสงเสริมและสรางเจตคติท่ีดีใหกับผูเรียนท่ีมีความ

สนใจทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ผานการลงมือปฏิบัติการทําโครงงาน/ช้ินงานในกิจกรรมปนนํ้าใจ        

จากการสงเสริมใหนักเรียนไดเขารวมการแขงขันภายนอก สงผลใหนักเรียนไดรับรางวัล ดังน้ี ไดรับรางวัลชนะเลิศ 

จํานวน 6 รายการ จาก1. รางวัลระดับเหรียญทอง จากการแขงขัน งานวันนักประดิษฐ ประจําป 2563               

จัดโดยสํานักงานคณะกรรมการการวิจัยแหงชาติ จากผลงานส่ิงประดิษฐ “เคร่ืองตรวจจับเห็ด”,  2. รางวัลเหรียญ

ทอง จากการแขงขันหุนยนตระดับชาติ งาน INNOVEDEX ROBOTIC COMPETITION THAILAND 2019,            

3. รางวัลชนะเลิศ จากการแขงขันรายการ International micro :coding Championship 2019 รุน Master 

ประเภท Line tracing robot ณ ประเทศสิงคโปร , 4. รางวัล “ชนะเลิศ” ประเภททีม จากการแขงขัน              

การแกปญหาทางวิทยาศาสตร ในงานสาธิตปทุมวันเปดกลองนวัตกรรม 2562, 5. รางวัล 1 เหรียญทองจากการ

แขงขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจําป 2563 วิชาวิทยาศาสตร ระดับประเทศและ 6. รางวัลชนะเลิศ      

การแขงขันหมากลอมรุน Friendship 9*9 age over 10 รายการ Go International Championship 2019 

ไดรับรางวัล 2 เหรียญเงินจากการแขงขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจําป 2563 วิชาวิทยาศาสตร 

ระดับประเทศ นอกจากน้ี ผูเรียนยังไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จํานวน 4 รายการ ดังน้ี 1. ชมรมหุนยนต 

ACT Robot  ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับท่ี 2 จากรุน MBot Starter จากการแขงขันหุนยนต รายการ MakeX 

Thailand Robotics Competition 2019 รอบคัดเลือกตัวแทนภาคกลาง (กรุงเทพฯ) และภาคเหนือ (จังหวัด

เชียงใหม)และไดรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับท่ี 2 จากรุน MBot Starter ระดับมัธยมศึกษา การแขงขันหุนยนต

เตะฟุตบอล ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแขงขัน Line tracing robot         

การแขงขันรายการ International micro :coding Championship 2019 ท่ีประเทศสิงคโปร 3. ไดรับรางวัล     

1 เหรียญทองแดง   จากการแขงขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจําป 2563 วิชาวิทยาศาสตร ระดับประเทศ       

4. ได รับรางวัล 1 เหรียญทองแดง จากโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร                 

ประจําปการศึกษา 2562  วิชาวิทยาศาสตรช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 อยางไรก็ตาม มีผูเรียนบางสวนยังตองไดรับการ

สงเสริมและพัฒนาความสามารถในดานการจําแนกแยกองคประกอบจากส่ิงท่ีไดเรียนรูตามหลักสูตร  
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1.4.3 ผูเรียนสวนใหญมีความสามารถในการสรางนวัตกรรมและผลงาน/ช้ินงาน อยูในระดับดีข้ึนไป    

จากการท่ีโรงเรียนมีการสงเสริมใหผูเรียนสงประกวดผลงาน ช้ินงาน โครงงาน นวัตกรรม ทําใหผูเรียนไดรับรางวัล

ดังน้ี  

(1) ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง จํานวน 1 รางวัล จากการสงผลงาน “เคร่ืองตรวจจับเห็ด”      

เขารวมการแขงขันงานวันนักประดิษฐ ประจําป 2563 จัดโดยสํานักงานคณะกรรมการ

การวิจัยแหงชาติ และนําเสนอผลงานในวันท่ี 2 - 6 กุมภาพันธ 2563 ท่ีศูนยประชุม

แหงชาติ ไบเทค บางนา 

(2) ผู เ รี ยนชมรม  ACT Robot  ได รั บร าง วัล  Best Engineering Notebook Award       

(คูมือสรางหุนยนตและทําภารกิจ) จากการเขารวมการแขงขันหุนยนตรายการ 2019 

MakeX Thailand Regional Robotics Competition รอบคัดเลือกตัวแทนภาคกลาง

และไดรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับท่ี 2 จํานวน 1 รางวัล จากการแขงขันหุนยนตเตะ

ฟุตบอล รุน MBot Starter จากการแขงขันรายการ MakeX Thailand Robotics 

Competition 2019  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  

(3) ที ม โ ร ง เ รี ยน อัส สัม ชัญธนบุ รี ได รั บร าง วัล เห รี ยญทอง จํานวน 1  ร าง วัล                               

ในงาน INNOVEDEX ROBOTIC COMPETITION THAILAND 2019  

(4) ไดรับรางวัลชนะเลิศ จํานวน 1 รางวัล รุน Master ประเภท Line tracing robot      

จากการแข ง ขันร ายการ  International micro :coding Championship 2019               

ท่ีประเทศสิงคโปร 

 

1.4.4 ผูเรียนสวนใหญมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารไดอยางเหมาะสม 

ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ อยูในระดับดีข้ึนไป และจากการท่ีโรงเรียนไดมีการสงเสริมใหผูเรียนเขารวมการแขงขัน

ภายนอก สงผลให ผูเรียนชมรม ACT Media กับผลงานเร่ือง "ลองตองดูสิเธอ" ท่ีไดรับรางวัลยอดเย่ียม            

ดานเน้ือหา Creative & Innovation ความคิดสรางสรรค นวัตกรรม เทคโนโลยี เพ่ือการจัดการขยะอยาง       

ชาญฉลาด จากโครงการประกวดส่ือสรางสรรคดานส่ิงแวดลอม “กบจูเนียร THE GREEN Zero Waste             

เด็กยุคใหมสรางสังคมไทยไรขยะ” และไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากผลงานคลิปส้ัน เร่ือง “มุมมอง” 

ภายใตหัวขอ “เกรียน กลา ลาฝน” โครงการสอนเกรียนใหเซียนส่ือ มหาวิทยาลัยรังสิต 
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1.4.5 ผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับดีข้ึนไป ตามหลักสูตรสถานศึกษากําหนด รวมท้ังมีผลสัมฤทธ์ิ

จากการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ปการศึกษา 2562 แจกแจงไดตามตารางตอไปน้ี  
 

ตารางท่ี 31 จํานวนรอยละของผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ระดับ 3-4 

ของผูเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1  -   มัธยมศึกษาปท่ี  6  ปการศึกษา 2562 

กลุมสาระการ

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

คาเฉลี่ย

ของ

รอยละ 

ภาษาไทย  97.43 95.39 93.82 94.59 88.11 97.87 73.25 62.39 66.92 40.92 55.75 54.63 76.76 

คณิตศาสตร  93.46 93.32 91.92 84.28 79.49 70.58 56.75 69.24 51.39 66.41 66.99 27.60 70.95 

วิทยาศาสตร  96.38 98.04 98.81 97.16 87.88 82.94 72.21 79.96 64.49 74.01 82.07 61.93 82.99 

สังคมศึกษาฯ 98.44 98.23 98.57 97.85 92.62 88.49 80.62 83.99 70.31 76.55 57.74 59.06 83.54 

สุขศึกษาและพล

ศึกษา  
100.00 100.00 99.05 99.74 100.00 99.36 98.23 99.17 99.75 87.53 83.71 96.22 96.90 

ศิลปะ 100.00 100.00 99.05 99.23 99.77 100.00 90.11 92.17 78.21 63.63 78.56 72.61 89.45 

การงานอาชีพ

และเทคโนโลยี  
100.00 100.00 98.93 98.45 98.60 99.15 64.19 76.40 77.19 60.61 58.41 68.89 83.40 

ภาษาตางประเทศ 92.76 97.24 86.70 88.66 90.44 79.96 67.01 73.61 61.03 45.51 52.42 44.68 73.33 

ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนทุกกลุม 
97.31 97.78 95.86 95.00 92.11 89.79 75.30 79.61 71.16 64.40 66.96 

60.70 
82.16 

 

   

76.76 70.95
82.99 83.54

96.90 89.45 83.40
73.33
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รอยละของผูเรียนระดับช้ัน ประถมศึกษาปท่ี 1 - มัธยมศึกษาปท่ี 6 ท่ีมีผลสัมฤทธ์ิ 3-4 ในแตละรายวิชา

แผนภูมิแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตละรายวิชาในระดับ 3 ข้ึนไป ปการศึกษา 2562 

 

ขอมูลจากงานวัดผล 
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ตารางท่ี 32 ผลการทดสอบระดับชาตขิองผูเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 3, มัธยมศึกษาปท่ี 3 และ

มัธยมศึกษาปท่ี 6 ท่ีมีผลการทดสอบระดับดี ปการศึกษา 2562   

กลุมสาระการเรียนรู จํานวนผูเรียน ผลการทดสอบระดับชาติ 

   ป.6 ม.3 ม.6 เฉลี่ย 

ภาษาไทย จํานวนผูเรียนท่ีมีผลการทดสอบระดับดี 357 260 194  

จํานวนผูเขาสอบท้ังหมด 469 388 296  

รอยละ 76.12 67.01 65.54 69.56 

ผลประเมิน     

คณิตศาสตร จํานวนผูเรียนท่ีมีผลการทดสอบระดับดี 365 260 152  

จํานวนผูเขาสอบท้ังหมด 469 387 307  

รอยละ 77.83 67.18 49.51 64.84 

ผลประเมิน     

วิทยาศาสตร จํานวนผูเรียนท่ีมีผลการทดสอบระดับดี 335 199 171  

จํานวนผูเขาสอบท้ังหมด 469 383 295  

รอยละ 71.43 51.96 57.97 60.45 

ผลประเมิน     

สังคม ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

จํานวนผูเรียนท่ีมีผลการทดสอบระดับดี   182  

จํานวนผูเขาสอบท้ังหมด   321  

รอยละ   56.70 56.70 

ผลประเมิน     

ภาษาตางประเทศ จํานวนผูเรียนท่ีมีผลการทดสอบระดับดี 414 300 230  

จํานวนผูเขาสอบท้ังหมด 469 383 307  

รอยละ 88.27 78.33 74.92 80.51 

ผลประเมิน     

สรุปผลตารางท่ี 2 ผูเรียนท่ีมีผลการทดสอบระดับชาติ ระดับดี คิดเปนรอยละ 68.49 
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ตารางท่ี 33 คารอยละของผูเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 มัธยมศึกษาปท่ี 3 และ มัธยมศึกษาปท่ี 6  
ท่ีมีผลสอบระดับชาติสูงกวาคา T-Score 40 ปการศึกษา 2562  

 

ระดับชั้น วิชา คา T-Score 40 
จํานวน นร. 

ท่ีเขาสอบ (คน) 

จํานวน นร. 

ท่ี T-Score>=40 
คิดเปนรอยละ 

 ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  ภาษาไทย  34.71 469 441 94.03 

   คณิตศาสตร 17.08 469 459 97.87 

   วิทยาศาสตร 21.61 469 439 93.60 

   ภาษาอังกฤษ 16.39 469 466 99.36 

  เฉลี่ย    96.22 

 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  ภาษาไทย  39.81 388 334 86.08 

   คณิตศาสตร 10.86 387 377 97.42 

   วิทยาศาสตร 21.45 383 344 89.82 

   ภาษาอังกฤษ 19.56 383 379 98.96 

  เฉลี่ย    93.07 

 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6  ภาษาไทย  27.45 296 267 90.20 

   คณิตศาสตร 7.40 307 306 99.67 

   วิทยาศาสตร 17.73 295 261 88.47 

   สังคมศึกษา 26.92 321 267 83.18 

   ภาษาอังกฤษ 15.13 307 301 98.05 

  เฉลี่ย    91.91 

  เฉลี่ยรวม    93.73 
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1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 

1.2.1 การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด  

 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ไดตระหนักถึงความสําคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะและคานิยม

ท่ีพึงประสงคของผูเรียน จึงไดกําหนดไวใน พันธกิจขอท่ี 1 วาดวย การจัดการศึกษาตามทิศทางการจัดการศึกษาใน

แนวมงฟอรต โดยมีจุดเนนในการพัฒนาระบุไวในกลยุทธท่ี 1.1 พัฒนาผูเรียนในการแสวงหาสัจธรรมของชีวิตตาม

คุณคาพระวรสาร 12 ประการ มีวิริยะ อุตสาหะ รับผิดชอบตอสังคม และกลยุทธท่ี 1.3 จัดการศึกษาเพ่ือสงเสริม 

การเคารพศักด์ิศรีของความเปนมนุษย สิทธิมนุษยชน สิทธิเด็ก ความยุติธรรมและสันติ โดยมุงเนนการพัฒนา

ผูเรียนท้ังทางดานรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณและสังคม สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมี รูจักประหยัด     

อดออม เคารพในกฎระเบียบของโรงเรียนและกฎหมายของประเทศ ซ่ึงไดมีการนํานโยบายสูการพัฒนาและ 

ผานการจัดการเรียนรู แผนงาน โครงการและกิจกรรมตาง ๆ ไดแก  กิจกรรมเทิดเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย 

การเขารวมกิจกรรมทางศาสนา เชน พิธีมิสซาเปด-ปดปการศึกษา กิจกรรมหลอเทียนพรรษา เปนตน กิจกรรมคาย 

Y.C.S. กิจกรรมคายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมสงเสริมและยกยอง

ผูเรียนประพฤติดี กิจกรรมสงเสริมระเบียบวินัยการเขาแถว กิจกรรมสงเสริมการรักษาความสะอาด กิจกรรม

สงเสริมการทําความเคารพ กิจกรรมสงเสริมการแตงกายนักเรียน กิจกรรมอาสาสารวัตรนักเรียน กิจกรรมชมรม

ตาง ๆ ท่ีใหผูเรียนไดเลือกตามความถนัดและสนใจ กิจกรรมเพชรยอดสังคม กิจกรรมกรีฑาสี กิจกรรมธนาคาร

โรงเรียน กิจกรรมคายอาสาพัฒนา การบริจาคเงินและส่ิงของตาง  ๆเพ่ือชวยเหลือผูดอยโอกาส  สมุดบันทึกความดี 

กิจกรรมสายสัมพันธบานโรงเรียนสูชุมชน พิธีไหวครู กิจกรรมเลือกต้ังสภานักเรียน ทุกกลุมสาระการเรียนรู ไดมี

การจัดการเรียนการสอนท่ีเนนการสอดแทรกภูมิปญญาทองถ่ิน  กิจกรรมชมรมรณรงคปองกันและแกไขปญหายา

เสพติด TO BE NUMBER ONE โครงการธนาคารขยะ  

1.2.2 ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย 

โรงเรียนมีแนวทางการจัดการศึกษาตามทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอรต ซ่ึงมุงเนนการสงเสริมให

ผูเรียนรูจักปรับตัวอยูรวมกับผูอ่ืน เคารพกฎเกณฑกติกาในชุมชนและสังคมท่ีตนอยูอาศัย รวมท้ังมีการสงเสริม

คุณคาพระวรสารท่ีสอดคลองกับประเด็นการประเมิน คือ พระวรสารขอท่ี 6 ความเรียบงาย/ความพอเพียง      

รวมท้ังไดมอบหมายใหกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยและกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ ดําเนินการสงเสริม

ผานรูปแบบท่ีหลากหลาย ต้ังแตการปลูกฝงความเปนไทย สอดแทรกเน้ือหาในบทเรียน มีการจัดทําแผนงาน 

โครงการและกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนมีความภูมิใจในทองถ่ิน เห็นคุณคาของความเปนไทยการมีสวน

รวมในการอนุรักษ วัฒนธรรมและประเพณีไทยรวมท้ังภู มิปญญาไทย  ดังน้ี งานธํารงเอกลักษณไทย                     

ซ่ึงประกอบดวยกิจกรรมวันสุนทรภู วันภาษาไทยแหงชาติ ภาษาไทยสัปดาหละคํา การประกวดคัดลายมือ 

กิจกรรมผลงานทางภาษาจากภูมิปญญาทองถ่ิน ทุกกิจกรรมจัดข้ึนเพ่ือสงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูเก่ียวกับความ

เปนมาและความงดงามของภาษาไทย ภูมิปญญาทองถ่ิน เกิดความภาคภูมิใจในทองถ่ิน และรักความเปนไทย        

พิธีไหวครูดนตรีไทย กิจกรรมวันลอยกระทง กิจกรรมหลอเทียนพรรษา กิจกรรมฟงบรรยายธรรมะในชวงวันสําคัญ

ทางศาสนา โครงการหน่ึงแถบหน่ึงเสนทาง ONE ROAD ONE BELT ท่ีผูเรียนไดมีการเผยแพรวัฒนธรรมไทยใหกับ
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ผูเรียนจากประเทศจีน กิจกรรมคอรส “นัดเธอท่ีฝงธนฯ”เพ่ือเปนการสงเสริมใหผูเรียนเกิดความเขาใจเก่ียวกับ

ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน วิถีชีวิตและประวัติศาสตรไทยและเกิดความภาคภูมิใจในทองถ่ิน  

1.2.3  การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 

โรงเรียนกําหนดนโยบายเพ่ือการพัฒนาไวในยุทธศาสตรท่ี 1 ฟนฟูการจัดการศึกษาใหบรรลุตาม            

ทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอรตและมีกลยุทธท่ี 1.3 จัดการศึกษาเพ่ือสงเสริมการเคารพศักด์ิศรีของ 

ความเปนมนุษย สิทธิมนุษยชน สิทธิเด็ก ความยุติธรรมและสันติ นอกจากน้ี ยังกําหนดนโยบายไวในยุทธศาสตรท่ี 2 

ยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนใหมีมาตรฐานสากลโดยมีกลยุทธท่ี 2.3 เสริมสรางวัฒนธรรมใหผูเรียน 

มีจิตสาธารณะในการบําเพ็ญประโยชนตอสังคมในมิติตาง ๆ  มีการนํานโยบายสูการพัฒนาผานกลุมสาระ 

การเรียนรูสังคมศึกษาฯ ฝายปกครอง และงานอภิบาล มีจุดเนนในการสงเสริมใหผูเรียนยอมรับและสามารถอยู

รวมกับผูอ่ืนบนความแตกตางระหวางบุคคล ในดานเพศ วัย เช้ือชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรมและประเพณี  

ผานการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม ดังน้ี กิจกรรมวิชาลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมวิชารักษาดินแดน  

กิจกรรมวิชาการเปนกิจกรรมสําหรับผูเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4-6 ท่ีไมไดเรียนวิชารักษาดินแดน  

กิจกรรมทัศนศึกษา โครงการอาสาสมัครนักสิทธิมนุษยชน กิจกรรมบรรยายพิเศษและแสดงดนตรี เพ่ือตอตาน 

การใชความรุนแรงในวัยเ รียน ให กับผู เ รียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตนในหัวข อ“CYBER BULLYING”  

กิจกรรมสงเสริมประสบการณผูเรียนกลุม YCS และยุวธรรมทูต ท่ีใหผูเรียนไดตระหนักถึงความรับผิดชอบและ 

การมีบทบาทในการรวมมือสรางเสริมสังคมท่ีเปนธรรม ท้ังทางดานเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรมและการศึกษา  

ดวยการแสดงออกตามความเช่ือของตน ผานทางหลักการ มองดู-วินิจฉัย-ปฏิบัติ  โดยผูเรียนไดมีการไปเย่ียมเยียน

ผูสูงอายุ ครูเกษียณ บานพักคนชรา บานเด็กกําพราและชุมชมกองขยะ   

1.2.4  สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม 

 โรงเรียนใหความสําคัญกับการดูแลและพัฒนาผูเรียนอยางรอบดาน ตามยุทธศาสตรท่ี 2 ยกระดับคุณภาพ

การศึกษาโรงเรียนใหมีมาตรฐานสากล ซ่ึงมีกลยุทธท่ี 2.3 เสริมสรางวัฒนธรรมใหผูเรียนมีจิตสาธารณะ                         

ในการบําเพ็ญประโยชนตอสังคมในมิติตาง ๆ โดยเฉพาะการดูแลใหผูเรียนเปนผูมีความสมบูรณท้ังรางกาย             

และจิตใจ มีการมอบหมายใหฝายปกครอง ฝายกิจกรรม กลุมสาระการเรียนรูพลศึกษาและสุขศึกษา  

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะและงานอนามัย ดูแลสงเสริมและสนับสนุนใหผูเรียนมีสุขภาพท่ีดี รูจักการปฏิบัติตนเอง

ในการดูแลรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณและสังคม กลาแสดงออกอยางเหมาะสมกับวัยของตน  

โดยไดมีการดําเนินการผานโครงการและกิจกรรม ดังน้ี งานตรวจสุขภาพผูเรียนประจําประดับช้ันประถมศึกษา 

ปท่ี 1 ถึง มัธยมศึกษาปท่ี 6  ดําเนินการโดยโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอรเนช่ันแนล หนองแขม ซ่ึงจะมีการตรวจ

สุขภาพรางกายท่ัวไป , ช่ังนํ้าหนัก-สวนสูง, ตรวจสุขภาพฟน และแจงผลการตรวจสุขภาพใหกับผูปกครองรับทราบ         

การฉีดวัคซีนปองกันโรคตามเกณฑ (ของกระทรวงสาธารณสุข) โดยศูนยบริการสาธารณสุข 40 บางแค  

ในดานการเรียนพลศึกษา ผูเรียนสามารถเลือกเรียนกีฬาไดตามความถนัดและความสนใจของผูเรียน มีการสงเสริม

ใหผูเรียนไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชนในชวงเวลาพัก มีการจัดใหบริการยืมอุปกรณกีฬาไปฝกซอมทักษะเพ่ิมเติม            

และมีการสงเสริมฝกซอมเพ่ิมเติม ใหแกผูเรียนท่ีมีความสามารถทางดานกีฬาเพ่ือเปนการตอยอดการเรียนการสอน
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ในวิชาพละศึกษา จัดใหมีการทดสอบสมรรถภาพทางกายเปนประจําทุกปการศึกษา เพ่ือคัดกรอง สรุปผลและ

ชวยเหลือผูเรียนท่ีมีปญหาดานสุขภาพ งานกรีฑาสี การแสดงนาฏศิลปของผูเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

กิจกรรมการแขงขันลูกทุงคอนเทสต   งานการแสดงออกของนักเรียนประจําป  ACT World Culture  

กิจกรรมการแสดงความสามารถดานดนตรี เพ่ือเปดโอกาสใหผูเรียนไดพัฒนาทางดานอารมณและจิตใจและ

สงเสริมใหผูเรียนไดรูจักการปรับตัวเขากับผูอ่ืน เกิดเจตคติท่ีดีตอการอยูรวมกันในสังคมอยางสงบสุข 

 เพ่ือใหผูเรียนมีความรูและความเขาใจและสามารถปองกันตนเองจากส่ิงอบายมุขและภัยอันตรายตาง  ๆ

ครูไดมีการสอดแทรกเน้ือหาในบทเรียน และมีกิจกรรมเพ่ือเปนการสงเสริมและใหความรูแกผูเรียน ดังน้ี กิจกรรม

อบรมใหความรูและปองกันส่ิงเสพติด กิจกรรมชมรมรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด กิจกรรมใหความรู

โรคเอดสและเพศศึกษา กิจกรรมบรรยายพิเศษและแสดงดนตรี เพ่ือตอตานการใชความรุนแรงในวัยเรียน ในหัวขอ

“CYBER BULLYING”การอบรมการปองกันอัคคีภัยและการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน 

ผลการประเมินตนเอง ดานคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน  

1.2.1 ผูเรียนสวนใหญมีพฤติกรรมเปนผูท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา ซ่ึงเปนผลจาก 
การดําเนินกิจกรรมตางๆท่ีหลากหลาย ผูเรียนมีการแสดงออกถึงการเปนผูท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม เคารพ 
ในกฎกติกา เชน การปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของสถานศึกษา การเขาแถวเคารพธงชาติและปฏิบัติกิจกรรมตาง  ๆ
การแตงกายเหมาะสม มีสัมมาคารวะ มีความกตัญูกตเวทีตอผูมีพระคุณ  

ผูเรียนสวนใหญผานเกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ในระดับดีข้ึนไป เปนลูกท่ีดี  
มุงทําความดีต้ังแต 30 คร้ังข้ึนไปและเขารวมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนอยางนอย 30 ช่ัวโมงตอปการศึกษา         
เปนผูมีคานิยมและจิตสํานึกท่ีดี ไมขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีงามของสังคม  

1.2.2  ผูเรียนสวนใหญไดเรียนรูและเขาใจเก่ียวกับภูมิปญญาทองถ่ิน เกิดความภาคภูมิใจในทองถ่ิน    
รักความเปนไทย และมีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรมและประเพณีไทยรวมท้ังภูมิปญญาไทย 

1.2.3  ผูเรียนสวนใหญคํานึงถึงสิทธิและหนาท่ีของตนเองและผูอ่ืน รูจักยอมรับและช่ืนชมผูอ่ืนอยาง
เหมาะสม สามารถปรับตัวยืดหยุนตอส่ิงท่ีเปล่ียนแปลง รวมท้ังสามารถปรับตัวอยูรวมกับผูอ่ืน บนความแตกตาง
ระหวางบุคคลในดานเพศ วัย เช้ือชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณีอยางเหมาะสม มีมนุษยสัมพันธท่ีดี        
ใหความรวมมือกับผูอ่ืน มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน  

1.2.4  ผูเรียนสวนใหญมีนํ้าหนักและสวนสูงท่ีผานเกณฑของกรมอนามัยรวมท้ังมีสมรรถภาพทางกาย
เปนไปตามเกณฑของกรมพลศึกษา มีสุขนิสัยท่ีดีในการดูแลสุขภาพและการออกกําลังกายอยางเหมาะสม             
มีการรูจักรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิตและอารมณ แสดงออกอยางเหมาะสมในแตละชวงวัย เขาใจผูอ่ืน  

ผูเรียนสวนใหญมีความรูและตระหนักถึงโทษ พิษภัยของส่ิงเสพติด ส่ิงมอมเมา มีวิธีการปองกัน
ตนเองใหหางไกลยาเสพติด รวมท้ัง มีความรูความเขาใจวิธีปองกันตนเองจากโรคเอดสและเพศศึกษาไดอยาง
เหมาะสม 
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     มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน *** 

คาเปาหมาย 
ผลการประเมิน 
คุณภาพท่ีได ปฏิบตั ิ

ไม 
ปฏิบตั ิ

1 มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกจิท่ีสถานศึกษา
กําหนดชัดเจน 

  97.00 
(ยอดเย่ียม) 

ยอดเย่ียม 
 

 1.1  กําหนดเปาหมายท่ีสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา 
ความตองการของชุมชน ทองถ่ิน วัตถุประสงคของแผนการ
ศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาลและตนสังกัด 

    

 1.2 กําหนดวิสัยทัศน และพันธกิจ ท่ีสอดคลอง เช่ือมโยง           
กับเปาหมาย แผนยุทธศาสตรชาติ แผนการศึกษาแหงชาติ 
นโยบายของรัฐบาลและตนสังกัด 

    

 1.3 กําหนดเปาหมาย  วิสัยทัศน  และพันธกิจ ทันตอ             
การเปล่ียนแปลงของสังคม 

    

 1.4 นําเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจผานความเห็นชอบ        
จากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

    

 1.5 นําเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจของโรงเรียนเผยแพร 
ตอสาธารณชน 

    

2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา   96.08  
(ยอดเย่ียม) 

ยอดเย่ียม 
 

 2.1  มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอยางเปน
ระบบ  

    

 2.2  มีการนําแผนไปปฏิบัติ ติดตามตรวจสอบประเมินผลและ
ปรับปรุงพัฒนางานอยางตอเน่ือง 

    

 2.3  มีการบริหารอัตรากําลัง ทรัพยากรทางการศึกษาจัดระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียน และระบบการนิเทศภายใน 

    

 2.4 สถานศึกษามีการนําขอมูลมาใชในการพัฒนาสถานศึกษา     
 2.5 สถานศึกษาใหบุคลากรและผูทีเก่ียวของทุกฝายมีสวนรวม

ในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนา และรวมรับผิดชอบตอผล
การจัดการศึกษา 

    

3 ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคณุภาพผูเรียนรอบ
ดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย 

  92.20 
(ยอดเย่ียม) 

ยอดเย่ียม 

 3.1  บริหารจัดการเก่ียวกับงานวิชาการ ในดานการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา 

    

 3.2  บริหารจัดการเก่ียวกับงานวิชาการ ในดานการพัฒนา
หลักสูตรตามความตองการของผูเรียน ท่ีสอดคลองกับ
บริบทของสถานศึกษา ชุมชน และทองถ่ิน 

    

 3.3  บริหารจัดการเก่ียวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีเนน
คุณภาพผูเรียนรอบดานเช่ือมโยงวิถีชีวิตจริง  

    

 3.4  กําหนดหลักสูตรสถานศึกษาครอบคลุมการจัดการเรียน
การสอนทุกกลุมเปาหมาย  

    

 3.5  สถานศึกษามีการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรใหทันตอ
การเปล่ียนแปลงของสังคม 

    

4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 

  91.50 
(ยอดเย่ียม) 

ยอดเย่ียม 

 4.1 สงเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ใหมีความ
เช่ียวชาญทางวิชาชีพ  

    

 4.2  จัดใหมีชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ     
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ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน *** 

คาเปาหมาย 
ผลการประเมิน 
คุณภาพท่ีได ปฏิบตั ิ

ไม 
ปฏิบตั ิ

 4.3 นําชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพเขามาใชในการพัฒนา
งานและการเรียนรูของผูเรียน 

    

 4.4  มีการตรวจสอบ ทบทวน การปฏิบัติงานของครู 
บุคลากร ท่ีมีผลตอการเรียนรูของผูเรียน 

    

 4.5  ถอดบทเรียนเพ่ือสรางนวัตกรรมหรือวิธีการท่ีเปน
แบบอยางท่ีดีท่ีสงผลตอการเรียนรูของผูเรียน 

    

5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอ
การจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

  97.00 
(ยอดเย่ียม) 

ยอดเย่ียม 

 5.1 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายในหองเรียน ท่ีเอ้ือ
ตอการเรียนรู และคํานึงถึงความปลอดภัย 

    

 5.2  จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายนอกหองเรียน ท่ี
เอ้ือตอการเรียนรู และคํานึงถึงความปลอดภัย 

    

 5.3  จัดสภาพแวดลอมท่ีสงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
เปนรายบุคคล และเปนกลุม 

    

 5.4  จัดสภาพแวดลอมทางสังคม ท่ีเอ้ือตอการจัดการ
เรียนรู และมีความปลอดภัย 

    

 5.5 จัดใหผูเรียนไดใชประโยชนจากการจัดสภาพแวดลอม
ตามศักยภาพของผูเรียน 

    

6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 

  95.00 
(ยอดเย่ียม) 

ยอดเย่ียม 

 6.1  ไดศึกษาความตองการเทคโนโลยีสารสนเทศ                  
ท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

    

 6.2  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

    

 6.3  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับสภาพของ
สถานศึกษา 

    

 6.4  ใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใชในการบริการ
จัดการและการจัดการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับสภาพ
ของสถานศึกษา 

    

 6.5  ติดตามผลการใชบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของสถานศึกษาเพ่ือใชในการบริการจัดการและการ
จัดการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

    

   สรุปผลการประเมิน   = ผลรวมคาเปาหมายทุกประเด็นพิจารณา 
                                          จํานวนประเด็นพิจารณา 

30 ยอดเย่ียม 

***  คาเปาหมาย =   จํานวนขอการปฏิบัติในแตละประเด็นพิจารณา 
 
 
 
 
 
 

แปลผลการประเมินคุณภาพท่ีได 
ปฏิบัติ 1 ขอ    ไดระดับคุณภาพ  กําลังพัฒนา 

ปฏิบัติ 2 ขอ    ไดระดับคุณภาพ ปานกลาง 

ปฏิบัติ 3 ขอ    ไดระดับคุณภาพ ดี 
ปฏิบัติ 4 ขอ    ไดระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
ปฏิบัติ 5 ขอ    ไดระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 

คาเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพท่ีได 
1.00 – 1.49 ระดับคุณภาพ     กําลังพัฒนา 

1.50 –2.49 ระดับคุณภาพ     ปานกลาง 

2.50 – 3.49 ระดับคุณภาพ      ดี 
3.50 – 4.49 ระดับคุณภาพ      ดีเลิศ 
4.50 – 5.00 ระดับคุณภาพ      ยอดเย่ียม 



              รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2562 

101 
 

กระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2 

2.1 มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน 

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีมีวิสัยทัศนความวา “โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จัดการศึกษาตามทิศทางการศึกษา

แนวมงฟอรต พัฒนาอัจฉริยภาพผูเรียนเต็มตามศักยภาพ ส่ือสารภาษาสากล สรางสรรคนวัตกรรมการศึกษา 

ดวยมาตรฐานคุณภาพสากล” ซ่ึงเกิดจากวิเคราะหสภาพปญหา วิเคราะหจุดแข็งจุดออน ผลการจัดการศึกษาท่ี

ผานมา โดยการศึกษาขอมูลสารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูป

การศึกษา มาตรฐานการศึกษาของมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย แนวทางการพัฒนาของสถานศึกษา

และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาท่ีทางภาครัฐกําหนดและจัดประชุมระดมความคิดเห็นจากบุคลากรในสถานศึกษา

เพ่ือรวมกันวางแผนกําหนดทิศทางการพัฒนาท่ีมุงหมายดําเนินการตอไปในอนาคต สังเคราะหเปนนโยบายระดับตาง  ๆ

ไดแก เปาหมาย วิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร กลยุทธ จัดทําเปนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  

พ.ศ.2560 – 2564 รวมท้ังแผนปฏิบัติการประจําปใหสอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพ เสนอขอความเห็นชอบ 

จากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน พรอมท้ังมีการสนับสนุนองคประกอบตาง ๆ เพ่ือดําเนินการใหสอดคลอง 

ตามแผนพัฒนาคุณภาพ มีการจัดสรรงบประมาณ การระดมทรัพยากรอยางเพียงพอและเหมาะสม รวมท้ัง 

การกําหนดรูปแบบการพัฒนาอยางเปนระบบ อีกท้ัง จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการจัด 

การเรียนรู อยางมีคุณภาพและจัดระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับ

สภาพของโรงเรียน  

พรอมกันน้ี โรงเรียนยังไดกําหนดผูรับผิดชอบของหนวยงาน/ฝาย ตามโครงสรางการบริหารของโรงเรียนท่ี

ครอบคลุมภาระงานตาง ๆ เพ่ือใหบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนงาน โครงการและกิจกรรมตาง  ๆ                   

มีการวางแผน การดําเนินงาน การกํากับติดตามความกาวหนา ประเมินและสรุปผลการดําเนินงานเพ่ือนําผลท่ีได

ไปปรับปรุงการดําเนินงานใหสอดคลองกับวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ พันธกิจและวิสัยทัศนท่ีกําหนด รวมท้ังปรับปรุง

ประสิทธิภาพเพ่ือประสิทธิผลการบริหารจัดการท่ีเปนระบบครบวงจร PDCA สนับสนุนใหมีการทบทวน 

แนวทางการดําเนินงานไปสูการบรรลุตามวิสัยทัศน พันธกิจท่ีระบุไวในแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน  

สามารถยกระดับคุณภาพไปสูองคกรมาตรฐานสากล  

2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

โรงเรียนมีโครงสรางการบริหารครอบคลุมการดําเนินงานท้ังระบบ แบงเปน 7 ฝาย ไดแก ฝายวิชาการ, 

ฝายปกครอง, ฝายกิจกรรม, ฝายบริหารท่ัวไป, ฝายอาคารสถานท่ี, ฝายธุรการ-การเงิน และสํานักผูอํานวยการ 

ผูบริหารยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร รวมท้ังการบริหารแบบมีสวนรวม ในการทํางานรวมกันเพ่ือบรรลุ

เปาหมายท่ีกําหนดไว มีการกําหนดอํานาจ ภาระหนาท่ี จัดแบงงาน ความรับผิดชอบรวมท้ังการกําหนดตัวบุคลากร

ท่ีจะปฏิบัติในแตละหนาท่ีอยางเหมาะสม การทํางานของทุกฝายเปนไปในทิศทางท่ีสงเสริมใหเกิดผลสําเร็จตามท่ี

กําหนดไว และมีติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตาง ๆ อยางเปนระบบ จัดระบบประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา และรายงานผลการประเมินตนเอง เพ่ือสะทอนผลการดําเนินงานทุกภาคสวนในโรงเรียน  



              รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2562 

102 
 

  โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีมีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาท่ีเปนระบบครบวงจร PDCA  

กําหนดนโยบายการพัฒนาไวในยุทธศาสตรท่ี 3 เสริมสรางระบบการบริหารจัดการศึกษาตามหลักมาตรฐานสากล

และหลักธรรมาภิบาล โดยในทุกตนปการศึกษามีการแตงต้ังคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ  คณะกรรมการ

บริหารงานหลักสูตรและนิเทศการสอน  คณะกรรมการงานแนะแนว  คณะกรรมการงานวัดผลและวิจัย  

คณะกรรมการกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ ฯลฯ เพ่ือดําเนินการพัฒนางานดานวิชาการตลอดท้ังปการศึกษา           

มีการจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปท่ีสอดคลองกับเร่ืองท่ีตองการแกไขหรือพัฒนา ตรงตามแผนยุทธศาสตร หรือ

จุดเนนในการพัฒนาโรงเรียน โดยมีการกําหนดวัตถุประสงค  งบประมาณ  ผูรับผิดชอบ ปฏิทินดําเนินงานตลอด

ท้ังปอยางชัดเจน  ท้ังน้ีมีการกํากับติดตามผานการนิเทศภายในดวยรูปแบบการประชุมติดตามอยางสมํ่าเสมอ     

การตรวจสอบเอกสารท้ังการขออนุมัติโครงการ  การเบิกจายงบประมาณ  และการสรุปผลการดําเนินโครงการ  

การดําเนินการกิจกรรมโครงการตาง ๆ  ตองผานการพิจารณาตามลําดับโครงสรางการบริหารงานของโรงเรียน  

โดยการดําเนินงานตาง ๆ  จะมีการนําเอาขอมูลสารสนเทศท่ีสําคัญเปนขอมูลมาวางแผนดําเนินงานรวมกัน  

รวมถึงมีการทําแบบสํารวจความคิดเห็นกับผูมีสวนเก่ียวของ (Stakeholder)   เพ่ือใหทราบขอมูลในการแกไข

ปรับปรุงและพัฒนาท้ังดานหลักสูตร  การจัดการเรียนการสอน  การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร  ซ่ึงมีการเปดโอกาส

ใหบุคลากรและผูเก่ียวของทุกฝายไดมีสวนรวมในการวางแผน  ปรับปรุงและพัฒนา  รวมรับผิดชอบตอผลการจัด

การศึกษาอยางมีคุณภาพและย่ังยืน 

2.3   ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย 

โรงเรียนไดมีการกําหนดนโยบายเพ่ือพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพของผูเรียนรอบดาน ไวในพันธกิจขอท่ี 2 

ยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนใหมีมาตรฐานสากล และพันธกิจขอท่ี 5 ยกระดับการพัฒนาอัจฉริยภาพผูเรียน

เต็มตามศักยภาพ และโรงเรียนไดมีการวางแผนในการกําหนดนโยบายเพ่ือสงเสริมพัฒนาผูเรียนดานทักษะวิชาการ 

ตามท่ีระบุไวในเปาหมายขอท่ี 2 ผูเรียนมีคุณภาพมาตรฐานสากลและมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน เปาหมาย  

ขอท่ี 5 โรงเรียนมีเครือขายความรวมมือตาง ๆ กับทุกภาคสวนท้ังภายในและภายนอกประเทศ เพ่ือยกระดับ    

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา และเปาหมายขอท่ี 6 ผูเรียนมีการพัฒนาอัจฉริยภาพไดเต็มตามศักยภาพท่ีมี

ประสิทธิภาพ  

ท้ังน้ีโรงเรียนไดดําเนินการแตงต้ังคณะกรรมการ ท่ีประกอบดวยผูมีสวนเก่ียวของทุกฝาย ไดแก 

ผูอํานวยการโรงเรียน ผูชวยผูอํานวยการฝายวิชาการ หัวหนากลุมสาระการเรียนรู หัวหนางานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 

จัดทําและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีมีโครงสราง องคประกอบของหลักสูตรครบถวน สอดคลองกับวัตถุประสงค

ของแผนการศึกษาชาติ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรูและ

ตัวช้ีวัดฯ (ฉบับปรับปรุงพ.ศ2560) การเปล่ียนแปลงของโลกในปจจุบันและความตองการของผู เ รียน                   

อีกท้ังตอบสนองตอวิสัยทัศน พันธกิจและจุดเนนของสถานศึกษา ผานความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร

โรงเรียนและนํามาสูการปฏิบัติของครูผูสอน โดยการนําไปจัดทํามาตรฐานการเรียนรู ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู และ

ออกแบบหนวยการเรียนรูท่ีสอดคลองกับมาตรฐาน มีการกําหนดรายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาเพ่ิมเติมและกิจกรรม

พัฒนาผูเรียนท่ีเหมาะสมตามโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา มีการติดตามประเมินผลการใชหลักสูตรสถานศึกษา
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จากผูท่ีเก่ียวของ มีการเชิญผูเช่ียวชาญเฉพาะสาขาวิชามาเปนท่ีปรึกษาใหคําแนะนําเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตร

และการพัฒนากระบวนการเรียนรู เพ่ือนําขอมูลผลการประเมินไปทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

รวมท้ังการพัฒนาครูผูสอน  

ในสวนของการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนดําเนินการประเมินผลการใชหลักสูตรจากการจัด    

การเรียนการสอน โดยสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน และผูปกครอง นําผลการประเมินมาปรับปรุงและ

พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนใหเหมาะสม สอดคลองกับความตองการของผูเรียนและชุมชน 

อยางมีประสิทธิภาพ สรางความม่ันใจใหทุกฝายท่ีเก่ียวของไดวา โรงเรียนไดดําเนินการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

อยางรอบดาน ท้ังดานวิชาการ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค สมรรถนะสําคัญของผูเรียนครบถวนทุกกลุมเปาหมาย  

2.4   พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีใหความสําคัญกับบุคลากร ซ่ึงเปนทรัพยากรท่ีสําคัญท่ีสุด ในการบริหารจัดการ 

จึงไดมีการกําหนดนโยบายดานการพัฒนาครูและบุคลากรไวอยางชัดเจน โดยในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ไดมีการระบุไวในพันธกิจ ขอท่ี 3 พัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษยของโรงเรียน 

เปนระบบและมีประสิทธิภาพ และ ยุทธศาสตรท่ี 4 เรงรัดการบริหารทรัพยากรมนุษยใหเปนระบบและ 

มีประสิทธิภาพ  ซ่ึงทางโรงเรียนไดมีการสงเสริมใหครูและบุคลากรไดมีการพัฒนาตนเองในดานมาตรฐานวิชาชีพ

และทักษะในการทํางานอยางตอเน่ือง เชน การศึกษาตอในระดับปริญญาโท การอบรม การสัมมนา การศึกษา 

ดูงานเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรูท้ังภายในประเทศและตางประเทศ การจัดทําผลงานทางวิชาการ และเขารวมประกวด

ผลงาน รางวัลดีเดนดานตาง ๆ เปนตน และไดมีการกําหนดรูปแบบเพ่ือสงเสริมศักยภาพครู บุคลากร  

ใหมีจรรยาบรรณและเปนแบบอยางท่ีดีอยางชัดเจนและตอเน่ือง  โดยไดมีการจัดโครงการอบรมคุณธรรม 

จริยธรรมใหครูและบุคลากร ปการศึกษาละ1 คร้ัง มีการสงเสริมใหครูและบุคลากรเขารวมพิธีทางศาสนาท่ีตนนับถือ  

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีในฐานะท่ีเปนชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ ไดมีการทําความรวมมือกับองคกร 

และหนวยงานตาง ๆ เพ่ือใหเกิดพลังการขับเคล่ือนการแลกเปล่ียนเรียนรูทางวิชาชีพ การแลกเปล่ียน หรือ 

การเก้ือหนุนในการพัฒนาวิชาชีพครูและพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน ครูในแตละกลุมสาระการเรียนรูมี 

การประชุมรวมกันเปนประจํา รวมท้ังการจัด Focus Group Discussion เพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็นสําหรับ 

การหาทางแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนในการทํางานหรือการสอน และมีระบบครูพ่ีเล้ียงสําหรับครูท่ีเขามาทํางานใหม 

เพ่ือใหคําปรึกษาและความชวยเหลือระหวางเพ่ือนครูดวยกัน รวมท้ัง โรงเรียนมีการสนับสนุนงานอภิบาลเขารวม

แลกเปล่ียนเรียนรูกับงานอภิบาลของโรงเรียนในเครือฯท่ีชวยสนับสนุนใหบุคลากรมีจิตวิทยาการเรียนรู  

แนวทางการสงเสริมบรรยากาศการเรียนรูแบบมงฟอรตและรองรับแนวทางการจัดการดูแลชวยเหลือผูเรียนได

อยางเหมาะสม นอกจากน้ี เน่ืองจากโรงเรียนมีสภาพแวดลอมท่ีเอ้ืออํานวยตอการเรียนรู ทําใหโรงเรียนไดรับ

คัดเลือกจากสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี(สสวท.) ใหเปน “ศูนยพัฒนา อัจฉริยภาพทาง

วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร” ซ่ึงเปน 1 ใน 2 ของโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร ท่ีไดเปนโรงเรียนนํารอง 

ในการจัดต้ังศูนยพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร โดยโรงเรียนจะไดรับงบประมาณสนับสนุน

และความรวมมือตางๆในการจัดทําศูนยพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร เพ่ือเผยแพรความรู 
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ทักษะ ใหกับผูเรียนของโรงเรียน และผูเรียนโรงเรียนตาง ๆ ท่ีผานคัดเลือกในโครงการอัจฉริยภาพทาง 

วิทยาศาสตรคณิตศาสตร ท่ีสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี(สสวท.)จัดข้ึนในแตละป 

2.5   จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ใหความสําคัญในการจัดสภาพแวดลอมและสังคมเพ่ือการเรียนรูมาต้ังแต 

ขวบปแรกของการกอต้ัง ผูบริหารใหความสําคัญต้ังแตการออกแบบอาคารสถานท่ี มีการเชิญผูเช่ียวชาญเขารวม 

ในการกําหนดและออกแบบอาคารตลอดจนภูมิทัศนของโรงเรียนท่ีคํานึงถึงความสวยงาม ความสะอาด  

ความประหยัดพลังงาน ความม่ันคงปลอดภัยและประโยชนใชสอย รวมถึงการยึดถือหลักพลศาสตร  

เพ่ือใหสถานศึกษามีอุณหภูมิและการหมุนเวียนของอากาศถายเทอยางเหมาะสม ซ่ึงปจจุบัน ทางโรงเรียนยังยึดถือ

ปฏิบัติอยางจริงจังและเปนรูปธรรม โดยมีการกําหนดนโยบายเพ่ือจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคม 

ท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ ไวในพันธกิจขอท่ี 1 และ 2 และไดนําไปสูการจัดทําโครงการและ

แผนงานตาง ๆ เชน โครงการปรับปรุงและพัฒนาหองเรียน-หองกิจกรรม-หองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร, 

โครงการจัดทําหองปฏิบัติการวิศวกรรม โครงการLIBRARY DIGITAL, โครงการจัดทําหองเรียนดนตรี และ 

งานบริหารศูนยฟตเนส ผูบริหารใหความสําคัญในการสงเสริมครูและบุคลากรท่ีดูแลฝายอาคารสถานท่ีไปศึกษา 

ดูงานกับผูเช่ียวชาญท้ังในประเทศและตางประเทศ เพ่ือนําองคความรูตาง ๆมาปรับภูมิทัศนตลอดจนการบริหาร

จัดการใหโรงเรียนมีความสวยงาม มีอารยะทางสถาปตย ผูเรียน ผูปกครอง ชุมชน ไดใชประโยชนจากแหลงเรียนรู

ท่ีหลากหลาย ภายใตความสวยงาม ความสะดวกและเอ้ือตอการเปนชุมชนแหงการเรียนรูอยางตอเน่ือง  

โรงเรียนยังมีนโยบายเพ่ือใหครูและบุคลากรออกแบบการเรียนรูท่ีใชประโยชนจากอาคารสถานท่ีและแหลงเรียนรู

อยางเต็มตามศักยภาพ ซ่ึงทุกฝายใหความรวมมือในการระดมความคิด จัดการเรียนรู โครงการ กิจกรรม 

ท่ีสนับสนุนผูเรียนท้ังทางดานวิชาการและทางดานสุนทรียภาพ มุงหมายใหผูเรียนเกิดการเรียนรูท้ังในระดับบุคคล 

และระดับการเรียนรูแบบกลุม มีฝายอาคารสถานท่ีและหนวยงานท่ีจัดจางพิเศษจากภายนอก รวมท้ังมีการสงเสริม

ใหผูเรียนมีจิตสาธารณะ คอยดูแล บํารุงรักษาและทําความสะอาดอาคารเรียนและอาคารประกอบใหอยูในสภาพ 

ท่ีปลอดภัยและสวยงามเสมอ  มีการปลูกตนไมท่ัวบริเวณโรงเรียนเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว และความรมร่ืนภายใน

โรงเรียน โดยมีพ้ืนท่ีสีเขียว คิด 6 ตารางเมตร : คน โรงเรียนยังเปนตนแบบแหงนวัตกรรมพลังงาน  

ซ่ึงจากการพัฒนาอยางตอเน่ือง ทําใหประสบความสําเร็จ ในการแขงขันโครงการ นวัตกรรมพลังงาน และ

ส่ิงแวดลอมในสถานศึกษา ENnovation School ซ่ึงจัดโดยการไฟฟานครหลวง และกลายเปนโรงเรียนตนแบบ 

ช้ันนําดานพลังงานแหงหน่ึงในประเทศไทย โรงเรียนมีโครงการตางๆ ในการบริหารจัดการ และซอมบํารุง  

ท่ีเก่ียวกับอาคารสถานท่ี สภาพแวดลอม ภายในโรงเรียนทุกปการศึกษา เพ่ือใหสภาพแวดลอมทางกายภาพภายใน

โรงเรียน อยูในสภาพท่ีสะอาด ปลอดภัย และเอ้ือตอการเรียนรูของผูเรียน มีการติดต้ังกลองวงจรปด มีเจาหนาท่ี

รักษาความปลอดภัย โดยมีการตรวจสอบความปลอดภัยดานตาง  ๆจากผูเช่ียวชาญ สํานักงานเขต และองคกรตางๆ 

เชน สํานักงานเขตบางแค  ศูนยวิจัยและพัฒนาพลังงานจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
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นอกจากน้ี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีมีนโยบายในการอนุรักษส่ิงแวดลอม จึงไดมีการออกประกาศนโยบาย 

เปาหมายและมาตรการการอนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลอมและบูรณาการศาสตรพระราชา ตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือใหบุคลากรและผูเรียนทุกคนไดมีสวนรวมในการดําเนินการจัดการมีการเผยแพรขอมูลผาน

เว็บไซตของโรงเรียนผลการจากการดําเนินงานดานการอนุรักษพลังงานอยางเปนรูปธรรม จนไดรับการช่ืนชมและ

เขาเย่ียมศึกษาดูงานจากหนวยงานภายนอกและตางประเทศ รวมท้ังเปนตนแบบสูการพัฒนาของโรงเรียนในเครือฯ 

โรงเรียนTanjong Katong Secondary School จากประเทศสิงคโปร นอกจากน้ี ยังมีการกําหนดโครงการและ

แผนงานในการดําเนินการทางดานการอนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลอม ไดแก แผนงานสถานศึกษาดีเดนดาน

พลังงานและส่ิงแวดลอม, โครงการติดต้ังแผงโซลาเซลล และโครงการติดต้ังกังหันเติมอากาศนํ้าจากพลังงาน

แสงอาทิตย มีการจัดต้ังสถานีการเรียนรู ดานพลังงานและส่ิงแวดลอม เพ่ือบริหารจัดการขยะอินทรียท่ีเกิดข้ึนใน

โรงเรียน โดยนํามาแปรรูป และนํากลับมาใชใหมในรูปแบบตาง ๆ เชน  การทําปุยหมัก  การผลิตนํ้ามันไบโอดีเซล 

การนําเศษอาหารจากโรงอาหารมาผลิตเปนแกสชีวภาพ เพ่ือนํามาหุงตมนํ้ามันไบโอดีเซล เพ่ือเปนศูนยการเรียนรู

ใหกับผูเรียน ครู ผูปกครอง ผูท่ีสนใจ และสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ  

2.6   จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 

โรงเรียนมีการกําหนดนโยบายการพัฒนาไวในพันธกิจขอท่ี 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนใหมี

มาตรฐานสากลโรงเรียน และยุทธศาสตร ท่ี 7 พัฒนานวัตกรรมการศึกษาใหมีคุณภาพมาตรฐานสากล                

อีกท้ังมีนโยบายระดับปฏิบัติการท่ีเก่ียวของกับการสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ

และการจัดการศึกษา  ซ่ึงไดมีการจัดหาและนําระบบการจัดการขอมูล สารสนเทศและโครงสรางเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีเอ้ือตอผูเรียนและบุคลากรสําหรับการแสวงหาความรูและแลกเปล่ียนความรูรวมกัน เพ่ือสรางสังคม

แหงการเรียนรูรวมท้ังการใชเทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน การจัดระบบขอมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ใหมีประสิทธิภาพ ทันสมัย สะดวก ปลอดภัยสอดคลองความเปนโรงเรียนตนแบบทางดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม

รวมท้ังเอ้ืออํานวยตอการปฏิบัติงานตาง  ๆของบุคลากร ดังน้ี  

1. การพัฒนาระบบสารสนเทศ  โรงเรียนมีระบบ SWIS เปนฐานขอมูลการติดตอภายในองคกร         

และโรงเรียนไดมีการใชโปรแกรมตาง ๆ (Software) ในการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศของโรงเรียน เพ่ือใหเกิด

คุณภาพของขอมูลและใหบริการระบบเครือขายแบบไรสายของโรงเรียน (WIFI) โดยไดมีการกําหนดจุดติดต้ังให

ครอบคลุมพรอมรองรับการใชงานของผูเรียนและบุคลากร ครอบคลุมตามอาคารตาง  ๆรวม 73 จุด 

2. มีการติดต้ังอุปกรณปองกันการโจมตีภายในระบบเครือขาย (Firewall) เพ่ือปองกันการโจมตีจาก        

ผูไมประสงคดีทางจากภายใน และภายนอก การติดต้ังซอฟตแวรลิขสิทธ์ิท่ีถูกตองตามกฎหมาย 

3. มีการสํารองขอมูลในระบบ cloud เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีในการจัดเก็บขอมูล  

4. มีการกําหนดแผนการหมุนเวียนครุภัณฑตามอายุการใชงาน เพ่ือใหสามารถใชงานเทคโนโลยี

สารสนเทศไดดีตลอดอายุ (คอมพิวเตอรจากหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรทุกๆ 5 ปแลวนํามาใชงานตอภายใน

สํานักงาน จนมีอายุครบ10 ปจึงดําเนินการจําหนายตอไป) ตลอดการซอมบํารุงตามท่ีมีผูแจงและตามชวงเวลา  
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5. ดานระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ มีระบบเฝาระวังท่ีต้ังคาใหแจงเตือนเจาหนาท่ีเม่ือระบบ

ทํางานผิดพลาดหรือเกิดปญหา ทําใหสามารถแกไขไดอยางรวดเร็ว สงผลใหผูใชงานสามารถปฏิบัติงานไดอยาง

ตอเน่ือง  

6. มีการเก็บรวบรวมความพึงพอใจพรอมขอเสนอแนะจากผูรับบริการแลวนําไปสรุปผลรายงานให

หัวหนาศูนยคอมพิวเตอรทราบเพ่ือปรับปรุงแผนการซอมบํารุงดานสารสนเทศใหมีคุณภาพ 

7. มีระบบการสอนออนไลนผานโปรแกรม Module, Google classroom และประชุมส่ือสารผาน

แอพพลิเคช่ัน Zoom, Connect  

8. มีการพัฒนาส่ือการสอน โดยใชแอพพลิเคช่ันและส่ือโซเชียลเน็ตเวิรคตาง  ๆเชน Kahoot, YouTube 

เปนตน  

นอกจากน้ี ในปการศึกษา 2562 ทางโรงเรียนมีการสงเสริมใหบุคลากรไดมีการเขารวมการอบรม/สัมมนา

ดานส่ือเทคโนโลยี ท่ีเปนประโยชนในการจัดการเรียนการสอนและการทํางาน ดังน้ี การจัดการภาพดวยโปรแกรม 

Photoscape การ เ ขียนโปรแกรมอย างง ายบนระ บบ Android การสร างแบบสอบถามออนไลน 

ดวย Google Form การสรางเกมคําถาม-คําตอบดวยแอพพลิเคช่ัน Kahoot เทคนิคการใช Google Chrome 

การวาดภาพลายเสนเพ่ือใชในการเรียนการสอน ดวย Adobe Illustrator เบ้ืองตน การตัดตอวิดีโอบนสมารทโฟน 

และแท็บเล็ต การตกแตงภาพดวยโปรแกรม Adobe Photoshop เบ้ืองตน การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและ

สรางเครือขายบุคลากรดานหุนยนตและปญญาประดิษฐคร้ังท่ี 3 การอบรม เร่ือง First Lego League 2019/2020   

การอบรม เร่ือง Application of Gamification in Language Instruction and Classroom Research   

โรงเรียนใชขอมูลและสารสนเทศเพ่ือติดตามความกาวหนาของกระบวนการทํางานของหนวยงานตาง  ๆ 

มีการกําหนดใหทุกหนวยงานติดตามผลการดําเนินงานภาคเรียนละ 1 คร้ังและสรุปผลการดําเนินงาน 

ทุกส้ินปการศึกษาโดยงานแผนและนโยบายจะเปนผูรวบรวมขอมูล วิเคราะหผลการดําเนินงานจากขอมูล

สารสนเทศในการประเมินผลการดําเนินงานท่ีผานมา และทํารายงานสรุป เพ่ือเปนปจจัยนําเขาในการทบทวน 

ปรับตัวช้ีวัดและต้ังคาเปาหมายในปการศึกษาตอไป และนําขอมูลเสนอผูบริหารเพ่ือใชประกอบการตัดสินใจ 

การพิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณใหแตละหนวยงาน 

นอกจากน้ี งานประกันคุณภาพการศึกษา จะมีการติดตามผลการปฏิบัติงานแตละมาตรฐานท่ีกําหนด 

ใหแตละหนวยงานรายงานขอมูลสารสนเทศท่ีเก่ียวของกับผลสัมฤทธ์ิของระบบงานท่ีสําคัญ ท้ังดานคุณภาพผูเรียน 

กระบวนการบริหารและการจัดการ และกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  
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ผลการประเมินตนเอง ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ  

จากการท่ีโรงเรียนไดปฏิบัติงานตามหลักการบริหารงานคุณภาพ (PDCA) สงผลใหการบริหารจัดการศึกษา

ของโรงเรียนบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไว ครูและบุคลากรของโรงเรียนสามารถปฏิบัติหนาท่ีของตนเองไดอยางเต็ม

ประสิทธิภาพ สงผลใหผูเรียนไดรับการพัฒนาคุณภาพรอบดาน สามารถอภิปรายผลการประเมินไดดังน้ี 

2.1 โรงเรียนมีการวิเคราะหสภาพบริบทของโรงเรียนดวยวิธีการ SWOT Analysis โดยมีการรวม

แสดงความคิดเห็นจากผูรวมบริหาร บุคลากร ผูเรียน ผูปกครองและชุมชน เพ่ือกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย

และกลยุทธ ท่ีสอดคลองกับเปาหมายของโรงเรียน เอกลักษณของโรงเรียน ความตองการของชุมชน         

การจัดการศึกษาตามแนวมงฟอรตและแนวทางการปฏิรูปการศึกษาแหงชาติ แลวจึงจัดทําเปนแผนพัฒนา

การศึกษาของโรงเรียนและแผนปฏิบัติการประจําป โดยผานความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน         

ซ่ึงเม่ือส้ินสุดแตละปการศึกษา ทางโรงเรียนจะมีการจัดทํารายงานการประเมินตนเองของโรงเรียน (SAR)              

ทุกปการศึกษา และมีการสรุปการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปเพ่ือนําเสนอตอมูลนิธิคณะเซนต-         

คาเบรียลแหงประเทศไทย ดําเนินการการทบทวนแผนปฏิบัติการประจําปทุกปใหสอดคลองกับสภาพปญหา 

นโยบายของทางโรงเรียน หนวยงานตนสังกัดและภาครัฐ และมีการทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายและ           

กลยุทธ เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนทุก 5 ป ซ่ึงทางโรงเรียนไดมีการเผยแพรใหผูมีสวนไดเสียของ

โรงเรียนไดรับทราบและปฏิบัติตามดวย 

2.2   โรงเรียนมีการดําเนินการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาอยางเปนระบบ ครอบคลุมทุกกลุม

บริหาร โดยยึดหลักการกระจายอํานาจและหลักธรรมาภิบาล มีแผนภูมิการจัดองคกรและโครงสรางการบริหาร

เปนลายลักษณอักษร มีการกําหนดบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบของบุคลากรในคําส่ังแตงต้ังอัตรากําลัง

บุคลากรของโรงเรียนประจําป พรอมท้ังติดตามตรวจสอบการดําเนินงานของบุคลากรแตละกลุมบริหารอยางเปน

ระบบ เกิดการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาไดตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

2.3 โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีประกอบดวยโครงสรางและองคประกอบของหลักสูตรครบถวน

สอดคลองกับวัตถุประสงคของแผนการศึกษาชาติ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551   

และมาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) สอดคลองกับความตองการของชุมชน ตอบสนอง

ตอวิสัยทัศน พันธกิจและจุดเนนของสถานศึกษา มีการกําหนดเวลาเรียนเหมาะสมกับระดับช้ันและครูผูสอนไดมี

การนําหลักสูตรสถานศึกษาแยกตามกลุมสาระการเรียนรูท่ีตนรับผิดชอบ ไปจัดทํามาตรฐานการเรียนรู ตัวช้ีวัด 

สาระการเรียนรูและหนวยการเรียนรูในรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติมไดอยางเหมาะสม มีหลักสูตรท่ี

ตอบสนองตอความตองการของผูเรียนตามความถนัดและความสนใจ ในแผนการจัดการเรียนรูมีการวางแผนการ

จัดเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ เนนทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห การทํางานเปนทีม มีการจัดทําผลงาน

และโครงการท่ีใหผูเรียนไดเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติจริง มีการวางแผนการทํางานอยางเปนข้ันตอน และรูจักการ

แกไขปญหา 
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2.4 บุคลากรไดมีการเขารับการอบรม/สัมมนาเพ่ือพัฒนาตนตามจรรยาบรรณ มาตรฐานวิชาชีพ ดังน้ี  

ตารางท่ี 34 ขอมูลสรุปการพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพ  ปการศึกษา 2562 
จํานวนชั่วโมง 50 ชั่วโมงขึ้นไป 20 ชั่วโมงขึ้นไป ตํ่ากวาชั่วโมง 

ประเภท คน รอยละ คน รอยละ คน รอยละ 

ครู 12 4.44 213 78.89 45 16.67 

เจาหนาท่ี 2 0.58 58 17.01 8 2.34 

รวม 14 4.14 271 80.18 53 15.68 

                                            ขอมูลจาก งานบุคคล 
 

 
การสงเสริมบุคลากรศึกษาดูงานตางประเทศ 

1. ภราดา  ดร.ชํานาญ   เหลารักผล ผูอํานวยการ และคณะครูท่ีไดรับรางวัลครูดีเดน ปการศึกษา 2561 
จํานวน 5 คน ดังน้ี มิสจิราพร  คุณาบุตร, มิสชลธิชา  ทรัพยรังสี, มาสเตอรนที  กล่ินสุคนธ, มิสฮานาน   อีหมัน   
และมาสเตอรศิริ  กังวลทรัพย เขารวมศึกษาดูงานรวมกับสมาพันธสมาคมผูปกครองโรงเรียนในเครือมูลนิธิ 
คณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย ระหวางวันท่ี 6-15 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ประเทศฟนแลนด 

2.    มาสเตอรนที  กล่ินสุคนธ ผูฝกสอนนักกีฬาปนหนาผา เขารวมการแขงขันกีฬาปนหนาผารายการ 
Asian K Championship 2019 วันท่ี 13-19 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เมืองปกก่ิง  สาธารณรัฐประชาชนจีนและ 
ผูฝกสอนนักกีฬาปนหนาผา เขารวมการแขงขันกีฬาปนหนาผารายการ Asian Youth Championship  ระหวาง            
วันท่ี 10-17 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เมืองบังกาลอร สาธารณรัฐอินเดีย 

3.    มาสเตอรฐานพัฒน   ธีระเชาวพัฒน, มาสเตอรอังกูล   เพลิดโฉม, มาสเตอรณัฏฐวุฒิ   ทองคํา       
เขารวมการศึกษาดูงานคณะผูบริหาร ณ สถาบันขงจ้ือ สํานักงานใหญเทียนจิน ระหวางวันท่ี 19-27 กันยายน พ.ศ. 2562 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 

4.1

79.47

16.42

แผนภูมิแสดงรอยละของบุคลากรท่ีมีการพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพ 
ประจําปการศึกษา 2562

50 ช่ัวโมงข้ึนไป 20 ช่ัวโมงข้ึนไป นอยกวา 20 ช่ัวโมง
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4.  มิสกนกวรรณ   คลอวุฒิวัฒน   ผูดูแลนักเรียนในโครงการ Study Tour in October 2019 
ระหวางวันท่ี 28 กันยายน-18 ตุลาคม 2562 เมือง Brisbane ประเทศออสเตรเลีย 

5.  มิสปรัศนี   เกิดภักดี   ผูดูแลนักเรียนในโครงการ Study Tour in October 2019 ระหวาง 
วันท่ี 28 กันยายน-18 ตุลาคม 2562 เมือง Brisbane ประเทศออสเตรเลีย 

6.   มาสเตอร นิวัติ แซ ล้ีผู ดูแลนักเรียนในโครงการเสริมทักษะภาษาตางประเทศ ระหวาง 
วันท่ี 11-25 ตุลาคม 2562 สาธารณรัฐประชาชนจีน 

7.  มิสนรีลักษณ   ปทมะทัตต, มาสเตอรนพพร   ตุติยาพึงประเสริฐและมิสสิวาลัย   ศิลลา ไดรับ
ทุนการศึกษาจากมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย  เพ่ืออบรมการสอนเปนภาษาอังกฤษ  รุนท่ี 2         
ปการศึกษา 2562 (8 สัปดาห) ณ เมือง Hyderabad ประเทศอินเดีย ระหวางวันท่ี 6 ตุลาคม - 9 ธันวาคม 2562 

8.  มาสเตอรสันติ ศรีเครือแกว, มิสณัฐกฤตา   ทองใจและมาสเตอรกรกช   สกุลฐิติธนานนท    
เขารวมศึกษาดูงาน ณ เมืองเซ่ียงไฮ  สาธารณรัฐประชาชนจีน วันท่ี 11-15 ตุลาคม 2562 

 
  ดานการเปนชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ ในระดับโรงเรียนและระดับกลุมเครือขาย คณะครูโรงเรียน

อัสสัมชัญธนบุรีไดมีการดําเนินการรวมกับหนวยงานและผูเช่ียวชาญตาง  ๆดังน้ี 

1. สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) รวมกับคณะครูศูนยพัฒนา

อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ไดจัดคายศูนยพัฒนาอัจฉริยภาพทาง

วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร สําหรับผูเรียนในเขตกรุงเทพฯท่ีผานเขารอบในการสอบ สสวท.เพ่ือแลกเปล่ียน

เรียนรูการพัฒนากระบวนการสอน และการจัดกิจกรรมสําหรับผูเรียน 

2. ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ รวมกับคณะครูในแผนการเรียน STEM ในการนําตนแบบ

ส่ือการสอน Smart Hydroponics และตนแบบส่ือการสอน Projectile มาบูรณการกับหลักสูตรหลักเพ่ือการเรียน

แบบ Project-based learning ซ่ึงเปนสวนหน่ึงของโครงการท่ีปรึกษาพัฒนาหลักสูตรและการจัดอบรม STEM  

3. คณะครูกรรมการหลักสูตรหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร ตามแนวทางสสวท. และสอวน. รวมกับ

ผูเรียนแผนการเรียน STEM ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดกิจกรรม “โครงการปนรัก ปนนํ้าใจสูนอง”       

เพ่ือเปนตนแบบในการจัดกิจกรรม STEM ตามบริบทของชุมชน และทองถ่ินใหกับคณะครู และผูเรียน โรงเรียน 

วัดอางทอง โรงเรียนวัดบางยาง โรงเรียนวัดทากระบือ โรงเรียนบานหนองนํ้าขุน โรงเรียนบานหนองมงคล 

4. คณะครูกรรมการหลักสูตรหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร ตามแนวทางสสวท. และสอวน. ไดมีการ

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เก่ียวกับผลิตภัณฑนํ้ามันมะพราวสกัดเย็น และการพัฒนาผลิตภัณฑจากนํ้ามันมะพราว    

ซ่ึงเปนวิถีชุมชน เปนการเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ินท่ีสามารถนํามาสรางสรรคเปนนวัตกรรมใหมได โดยไดรับเกียรติ

จาก คุณณัฐณัย นิลเอก กรรมการบริหารบริษัท ทรอปคานา ออยล จํากัด และเปนศิษยเกาโรงเรียนอัสสัมชัญ

ธนบุรี มาเปนวิทยากรผูใหความรูแกผู เรียนหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร ตามแนวทางสสวท. และสอวน.         

ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 4 – 5  ในโครงการ En’SCI OCTOBER COURSE 2019: Herbal and Natural Products  

5. คณะครูแผนการเรียนสหศิลป-คอมพิวเตอร มีการจัดกิจกรรมคายผูเรียนแผนการเรียนสหศิลป-

คอมพิวเตอร เพ่ือใหความรูและใหแนวคิดเก่ียวกับ หัวขอ "Circular Living" โดย มีวิทยากรพิเศษ ไดแก        

คุณชณัฐ วุฒิวิกัยการ ผูผลิตรายการ The Green Diary, อาจารยวรารัตน ทักษิณวราจาร รองคณบดีคณะนิเทศ-

ศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพและทีม BUCA Talent   
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6. คณะครูแผนการเรียนการจัดการธุรกิจ ในรายวิชารูทันกลโกงทางธุรกิจ ไดมีการรวมมือกับศิษยเกา, 

บุคลากรของโรงเรียน และผูปกครอง ในการมาใหความรูและแบงปนประสบการณตรง เก่ียวกับรูปแบบ 

กลโกงทางธุรกิจในปจจุบัน พรอมใหผูเรียนนําเสนอวิธีการต้ังรับกลโกงในรูปแบบตาง ๆ ตามความคิดของผูเรียน  

เพ่ือเปนแนวทางประกอบการสําหรับผูเรียนในอนาคต 

7. งานแนะแนวและผูเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ถึง มัธยมศึกษาปท่ี 3 จํานวน 80 คน  

ไดเขารวมโครงการ "ศึกษาสถานการณการเปนสาวกอนวัยเรียนของเด็กไทย" กับทางสํานักงานกองทุนสนับสนุน

การสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) และวิทยาลัยประชากรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

8. โรงเรียนไดมีการทํา Memorandum of Understanding (MOU) กับศูนยปฏิบัติการวิศวกรรม

พลังงานและส่ิงแวดลอม  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรกําแพงแสน ในการจัดต้ังศูนยการเรียนรูดานการอนุรักษ

พลังงาน ส่ิงแวดลอม และเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเปนแหลงการเรียนรูดานการบริหารจัดการพลังงาน ขยะมูลฝอย 

และสาธิตการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือใหผูเรียน ครู บุคลากร ผูปกครอง และคนในชุมชน         

ท่ีสนใจเขาศึกษาไดตามอัธยาศัย โดยจะมีวิทยากรใหความรู และแนะนําการนําไปประยุกตใชใหกับผูสนใจ  

ในแตละสถานีการเรียนรู  

9. โรงเรียนไดจัดการอบรมเพ่ือเสริมสรางวิชาชีพใหกับผูเรียน ครู บุคลากร ผูปกครอง และชุมชน 

เพ่ือตอบสนองตอการเปนชุมชนแหงการเรียนรู โดยรวมมือกับองคกรตางๆ ในการจัดการอบรม เชน รวมกับ

สภากาชาดไทย ในการอบรมการทํานํ้ายาลางจานจากนํ้าหมักชีวภาพ การทํานํ้าหมักชีวภาพ สูตรตางๆ สําหรับ

ภาคการเกษตร  รวมกับฟารมลุงรีย จัดการอบรมการเพาะเล้ียงไสเดือนเพ่ือกําจัดขยะอินทรีย และการทํา 

ปุยอินทรียอยางย่ังยืน ซ่ึงเปดโอกาสใหผูเรียน ครู บุคลากร ผูปกครอง และคนในชุมชนท่ีสนใจ เขาฝกอบรมโดย 

ไมคิดคาใชจาย  

10. โรงเรียนไดมีการทํา Memorandum of Understanding (MOU) กับสโมสรเอสซีจี เมืองทอง- 

ยูไนเต็ด และบริษัทชางอินเตอรเนช่ันแนล จํากัด โดยจะมีการสนับสนุนทางดานงบประมาณ การคัดเลือกนักกีฬา

และการคัดเลือกผูฝกสอน เพ่ือพัฒนาผูเรียนท่ีเปนนักกีฬาฟุตบอลโครงการพิเศษใหเปนนักกีฬาฟุตบอลอาชีพ 

ในอนาคต  

11. โรงเรียนไดมีการทํา Memorandum of Understanding (MOU) กับสโมสรบาสเกตบอลไฮเทค 

การสงเสริมสนับสนุนทางดานการสรรหา คัดเลือก ฝกอบรม ฝกสอนผูเรียนท่ีมีความสามารถในดานการเลนกีฬา

บาสเกตบอล เพ่ือเขารวมเปนนักกีฬาบาสเกตบอลโครงการพิเศษ อีกท้ัง มีการรวมกันจัดทําหลักสูตรการเรียน 

การสอน เพ่ือพัฒนาผูเรียนท่ีเปนนักกีฬาบาสเกตบอลโครงการพิเศษใหเปนนักกีฬาบาสเกตบอลอาชีพในอนาคต  

 

 

 

 

 

 



              รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2562 

111 
 

การถอดบทเรียนเพ่ือสรางนวัตกรรมหรือวิธีการท่ีเปนแบบอยางท่ีดีท่ีสงผลตอการเรียนรูของผูเรียน       

ไดมีการดําเนินการ ดังน้ี  

1. กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี แผนการเรียนหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร    

ตามแนวทางสสวท. และสอวน. ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ครูผูสอนไดมีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา 

อิเล็กทรอนิกสเบ้ืองตน สําหรับผูเรียนแผนการเรียนหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตรฯ ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 3 ซ่ึงมี 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบการใชปญหาเปนฐาน (Project based learning) เพ่ือใหผูเรียน 

นําองคความรูท่ีไดมาใชในการสรางสรรคนวัตกรรม และนําเสนอช้ินงานในงานในวันนักประดิษฐและไดมีการนํา 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู “การเคล่ือนท่ีแบบโปรเจคไทลในรูปแบบ Catapult” มาใชในรายวิชาฟสิกส เพ่ือใหผูเรียน

เกิดการเรียนรูและสามารถเช่ือมโยงความสัมพันธของตัวแปรตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการเคล่ือนท่ีแบบโปรเจคไทล 

ไดดวยตนเอง นอกจากน้ี ครูผูสอนไดมีการจัดคาบเรียนท่ีบูรณาการระหวางวิชาการสรางสรรคนวัตกรรม  

ของผูเรียนแผนการเรียนหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตรฯ และวิชาการออกแบบคอมพิวเตอรกราฟกของผูเรียน

แผนการเรียนดิจิทัลอารต ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 5 โดยจัดการเรียนในรูปแบบใชปรากฏการณเปนฐาน 

(Phenomenon based learning)  โดยหยิบยกสถานการณจริงมาใช เป นโจทย ในการพัฒนาผู เ รียน 

ท้ังสองแผนการเรียนมาเรียนรวมกัน และเนนกิจกรรมการเรียนในระบบกลุมท่ีใหผูเรียนท้ังสองแผนการเรียน 

นําความรูในสาขาของตนเองมารวมกันแกปญหาและสรางช้ินงานนวัตกรรม 

2. กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ไดจัดกิจกรรมสงเสริมทักษะดานการพูดและการอานใหแกผูเรียน 

โดยการจัดอบรมเชิงปฏิ บัติการ ไดแก  การพูดสุนทรพจน  การพูดโตวาที และการพูดสรางสรรค                             

ในระดับมัธยมศึกษาปท่ี 1 - 6 การอานออกเสียงภาษาไทย ในระดับประถมศึกษาปท่ี 1 – 6 และระดับมัธยมศึกษา

ปท่ี 1 – 6 ซ่ึงเปนการเตรียมพรอมผูเรียนสําหรับการเขารวมแขงขันการใชทักษะภาษาไทย นอกจากน้ี ไดมีการคิด

นวัตกรรม KLIDS MODEL มาใชในการเรียนรายวิชาภาษาไทย    โดยใหผูเรียนไดฝกการต้ังคําถามจากความสงสัย

ใครรู เพ่ือนําไปสูการหาคําตอบดวยตนเอง ท่ีจะตองใชบริบททางสังคมไทยเปนพ้ืนฐาน และนําเสนอองคความรู 

ท่ีสอดคลองกับสังคมโลกได จากน้ัน ผูเรียนนําองคความรูท่ีเรียนในหองเรียนมาจัดแสดงเปนผลงานผานการใช

ทักษะภาษาไทย เชน การจัดนิทรรศการวันวิชาการประจําปการศึกษา การพูดโตวาที ซ่ึงผูเรียนจะตอง 

คิดสรางสรรค คิดอยางมีวิจารณญาณ รูจักการทํางานรวมกับผูอ่ืน และสามารถแกปญหาเฉพาะหนารวมดวย 

3. กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษาฯ ไดมีการนําโปรแกรม RPG Maker MV เพ่ือสรางเกม     

แนวบทบาทสมมติ “เกมอานุภาพพอขุนรามคําแหง” โดยอิงเน้ือหาของเกมเก่ียวกับประวัติของพอขุนรามคําแหง

มหาราช และมีการแทรกเน้ือหาพัฒนาการดานตางๆ ของอาณาจักรสุโขทัยรวมท้ังแบบฝกหัดเพ่ือวัดและ

ประเมินผลผูเรียนท้ังทางดานความรูทางประวัติศาสตร การคิดวิเคราะหและการคํานวณอีกดวย 

4. กลุมสาระการเรียนรูพลศึกษาและสุขศึกษา ไดมีการสรางนวัตกรรม โปรแกรมการบันทึกและ

ประมวลผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายของผูเรียนและกิจกรรมสงเสริมสุขภาพทางกาย ไดแก ชมรมเอาชนะ

ความอวนและชมรมคนแปลงราง  
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ตารางท่ี 35 ผลงานครูท่ีไดรับรางวัลและรับการยกยองจากหนวยงานภายนอก  
ลําดับ ชื่อ-สกลุ รางวัล สถาบัน / องคกร / 

หนวยงาน 
ระดับผลงาน 

1. มิสจิราพร          คุณาบุตร รางวัลคุรุสดุดี คุรุสภา ประเทศ 

2. มิสธนพร           กิจสุทธิ รางวัลคุรุสดุดี คุรุสภา ประเทศ 

3. มาสเตอรกฤษดา  ปนเอ่ียม รางวัลเหรียญทองยอดเย่ียมส่ือและ
นวัตกรรมทางการศึกษา  

สมาพันธสมาคม
ผูปกครองและครู
โรงเรียนในเครือ
มูลนิธิฯ 

มูลนิธิ      
คณะเซนต
คาเบรียลแหง
ประเทศไทย 

4. มิสฮานาน          อีหมัน - รางวัลเหรียญทองส่ือและนวัตกรรม
ทางการศึกษา 
  
 
 

- รางวัลงานวิจัยระดับดี 
 

สมาพันธสมาคม
ผูปกครองและครู
โรงเรียนในเครือ
มูลนิธิฯ 
 
มูลนิธิคณะเซนต
คาเบรียลแหง
ประเทศไทย 

มูลนิธิ      
คณะเซนต
คาเบรียลแหง
ประเทศไทย 
 
มูลนิธิ      
คณะเซนต
คาเบรียลแหง
ประเทศไทย 

5. มิสนงนุช            เอกตระกูล รางวัลเหรียญทองส่ือและนวัตกรรม
ทางการศึกษา 

สมาพันธสมาคม
ผูปกครองและครู
โรงเรียนในเครือ
มูลนิธิฯ 

มูลนิธิ      
คณะเซนต
คาเบรียลแหง
ประเทศไทย 

6. มิสพิชชาพร        ประยูรอนุเทพ รางวัลเหรียญเงินส่ือและนวัตกรรม
ทางการศึกษา 

สมาพันธสมาคม
ผูปกครองและครู
โรงเรียนในเครือ
มูลนิธิฯ 

มูลนิธิ      
คณะเซนต
คาเบรียลแหง
ประเทศไทย 

7. มิสปรียานุช        ชัยวุฒิธร รางวัลเหรียญเงินส่ือและนวัตกรรม
ทางการศึกษา 

สมาพันธสมาคม
ผูปกครองและครู
โรงเรียนในเครือ
มูลนิธิฯ 

มูลนิธิ      
คณะเซนต
คาเบรียลแหง
ประเทศไทย 

8. มิสปทมา            วิสุขอนุกูล รางวัลเหรียญทองแดงส่ือและ
นวัตกรรมทางการศึกษา 

สมาพันธสมาคม
ผูปกครองและครู
โรงเรียนในเครือ
มูลนิธิฯ 

มูลนิธิ      
คณะเซนต
คาเบรียลแหง
ประเทศไทย 

9. มาสเตอรผดุงศักด์ิ  แสงสวงค รางวัลเหรียญทองแดงส่ือและ
นวัตกรรมทางการศึกษา 

สมาพันธสมาคม
ผูปกครองและครู
โรงเรียนในเครือ
มูลนิธิฯ 

มูลนิธิ      
คณะเซนต
คาเบรียลแหง
ประเทศไทย 

                                            ขอมูลจาก งานบุคคล 
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ตารางท่ี 36 การสงเสริมเชิดชูเกียรติระดับประเทศ  มีครูท่ีไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณ ปการศึกษา 2560 - 2562   

ลําดับท่ี ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้นเคร่ืองราชอิสริยาภรณ 

1. นายบรรจง  โสตถวรนันท ช้ันท่ี 4 จตุตถดิเรกคุณาภรณ (จ.ภ.) 

2. นางมรกต  ณ ตะก่ัวทุง ช้ันท่ี 4 จตุตถดิเรกคุณาภรณ (จ.ภ.) 

3. นายชยันต  ศรีอยูยงค ช้ันท่ี 4 จตุตถดิเรกคุณาภรณ (จ.ภ.) 

4. นางสาวพิชชญามญช  ชันแสง ช้ันท่ี 4 จตุตถดิเรกคุณาภรณ (จ.ภ.) 

5. นางสาวพัณณชิตา  ฉํ่าจิตร ช้ันท่ี 4 จตุตถดิเรกคุณาภรณ (จ.ภ.) 

6. นางสาวศิริรัตน  ธรรมครูปทม ช้ันท่ี 4 จตุตถดิเรกคุณาภรณ (จ.ภ.) 

7. นางสาวณัฐยา สุขประสาท ช้ันท่ี 4 จตุตถดิเรกคุณาภรณ (จ.ภ.) 

8. นางสาวปรียานันท  จันทรพงษ ช้ันท่ี 4 จตุตถดิเรกคุณาภรณ (จ.ภ.) 

9. นางสาวเพชรพรรณ  เหมะสุรินทร ช้ันท่ี 4 จตุตถดิเรกคุณาภรณ (จ.ภ.) 

10. นายสุทธิกิตต์ิ  ธิติวรนันท ช้ันท่ี 4 จตุตถดิเรกคุณาภรณ (จ.ภ.) 

11. นางสาวจารุรัศม  ฉํ่าจิตร ช้ันท่ี 4 จตุตถดิเรกคุณาภรณ (จ.ภ.) 

12. นายเอกชัย  อาจหาญ ช้ันท่ี 4 จตุตถดิเรกคุณาภรณ (จ.ภ.) 

13. นางสาวฐิตารีย  จ่ันเอ่ียม ช้ันท่ี 4 จตุตถดิเรกคุณาภรณ (จ.ภ.) 

14. นายกศมพงษ  ไตรสมบูรณ ช้ันท่ี 4 จตุตถดิเรกคุณาภรณ (จ.ภ.) 

15. นางสาวขนิษฐา สิงหเพ็ชร ช้ันท่ี 4 จตุตถดิเรกคุณาภรณ (จ.ภ.) 

16. นายศุภโชติ  ศิระพุฒิภัทร ช้ันท่ี 4 จตุตถดิเรกคุณาภรณ (จ.ภ.) 

17. นายณิพัฒน  เลิศมงคล ช้ันท่ี 4 จตุตถดิเรกคุณาภรณ (จ.ภ.) 

18. นางสาวศิริวิมล  จาดทอง ช้ันท่ี 4 จตุตถดิเรกคุณาภรณ (จ.ภ.) 

19. นางสาวสมพร  วงศประไพโรจน ช้ันท่ี 4 จตุตถดิเรกคุณาภรณ (จ.ภ.) 

20. นางสาวจุฑารัตน  โตแทน ช้ันท่ี 5 เบญจมดิเรกคุณาภรณ (บ.ภ.) 

21. นางสาวธีรดา  จิตรบํารุง ช้ันท่ี 5 เบญจมดิเรกคุณาภรณ (บ.ภ.) 

22. นางสาวเสมอใจ  นองขมวด ช้ันท่ี 5 เบญจมดิเรกคุณาภรณ (บ.ภ.) 

23. นางสาวกชกร  อ้ึงเจริญ ช้ันท่ี 5 เบญจมดิเรกคุณาภรณ (บ.ภ.) 

24. นางสาวขวัญตา  ทุมวงษ ช้ันท่ี 5 เบญจมดิเรกคุณาภรณ (บ.ภ.) 

25. นางสาวพัชรินทร  เครือเทพ ช้ันท่ี 5 เบญจมดิเรกคุณาภรณ (บ.ภ.) 

26. นางสาวรัชดา  จันทรเปงผัด ช้ันท่ี 5 เบญจมดิเรกคุณาภรณ (บ.ภ.) 

27. นางสาวดุลยปณิธ์ิ  กรณฑแสง ช้ันท่ี 5 เบญจมดิเรกคุณาภรณ (บ.ภ.) 

28. นางสาวธัญญภัทร ปุณยมนัสโรจน ช้ันท่ี 5 เบญจมดิเรกคุณาภรณ (บ.ภ.) 
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ลําดับท่ี ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้นเคร่ืองราชอิสริยาภรณ 

29. นายเศกศักด์ิ  นิติวัฒนานนท ช้ันท่ี 5 เบญจมดิเรกคุณาภรณ (บ.ภ.) 

30. นายกองพิภพ  เปลงขํา ช้ันท่ี 5 เบญจมดิเรกคุณาภรณ (บ.ภ.) 

31. นางสาวนิตติยา  ถวิลถึง ช้ันท่ี 5 เบญจมดิเรกคุณาภรณ (บ.ภ.) 

32. นายเขมพาสน  จาดกอน ช้ันท่ี 5 เบญจมดิเรกคุณาภรณ (บ.ภ.) 

33. นางสาวจุฬารัตน  สมทอง ช้ันท่ี 5 เบญจมดิเรกคุณาภรณ (บ.ภ.) 

34. นายเทิดพล  วงษรักษา ช้ันท่ี 5 เบญจมดิเรกคุณาภรณ (บ.ภ.) 

35. นางสาวสิริพร  คงประชา ช้ันท่ี 5 เบญจมดิเรกคุณาภรณ (บ.ภ.) 

36. นายธนาณัติ  กันสัย ช้ันท่ี 5 เบญจมดิเรกคุณาภรณ (บ.ภ.) 

37. นายภาคิน  คุณยศย่ิง ช้ันท่ี 5 เบญจมดิเรกคุณาภรณ (บ.ภ.) 

ขอมูลจาก งานบุคคล 
 

2.5 โรงเรียนมีอาคารเรียน อาคารประกอบ หอประชุมและเวทีการแสดงระดับสากล สระวายนํ้า 

สนามกีฬา(European Standard) ท่ีมีความพรอมสะดวกสบายเอ้ือตอการจัดกิจกรรมตาง ๆ มีบรรยากาศ 

การเรียนท่ีรมร่ืน สะอาด และมีความปลอดภัย โดยไดผานการตรวจประเมินดานตาง  ๆจากผูเช่ียวชาญดานอาคาร

สถานท่ี และส่ิงแวดลอมจากหนวยงานตาง ๆ เชน รางวัลสวนอาเซียนโดยสํานักงานเขตบางแค และการตรวจ

ประเมินความปลอดภัยของอาคารเรียน โดยไดรับใบรับรองการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุม

อาคาร พ.ศ.2522 จากสํานักงานโยธา กรุงเทพมหานคร มีแหลงเรียนรูใหผูเรียนไดใชประโยชนอยางเต็มตาม

ศักยภาพ เชน ศูนยดนตรี ศูนยฟตเนส สระวายนํ้า พลังงาน ส่ิงแวดลอมและเศรษฐกิจพอเพียง สวนสุขภาพ    

ท้ังน้ีโรงเรียนมีการสํารวจความคิดเห็นจากผูเก่ียวของในดานอาคารสถานท่ี สภาพแวดลอม พบวา ผูเก่ียวของ  

สวนใหญ มีความพึงพอใจในดานอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอมในระดับดีข้ึนไป   

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีไดเขารวมประกวดโครงงานดานนวัตกรรมพลังงาน และส่ิงแวดลอมและ 

ไดรับรางวัลตนแบบ (Best Practice) สาขาการจัดการพลังงานและส่ิงแวดลอม รางวัลชนะเลิศ สาขาการมีสวนรวม

ของภาคสวนท่ีเก่ียวของ รางวัลชนะเลิศ สาขาการจัดการพลังงานและส่ิงแวดลอมรางวัลชนะเลิศ สาขานวัตกรรม 

และรองชนะเลิศอันดับหน่ึง สาขานโยบายและแผนงาน จากการประกวดในโครงการนวัตกรรมพลังงาน  

และส่ิงแวดลอมในสถานศึกษา ENnovation School จัดโดย การไฟฟานครหลวง 
 

2.6 โรงเรียนมีระบบสารสนเทศท่ีใชสําหรับการบริหารจัดการภายในของโรงเรียนท่ีมีคุณภาพ          

และไดมาตรฐานครอบคลุมในหลายดาน ดังน้ี 1. โปรแกรม Soft Project สําหรับบริหารจัดการฐานขอมูล 

ของหนวยงานตาง ๆ 2. โปรแกรม SmartWeb สําหรับบันทึกเวลา เขา-ออก บุคลากรและนักเรียน 3. โปรแกรม

ระบบ Scan Tools Plus สําหรับตรวจผลการสอบของแตละวิชาและวิเคราะหขอสอบเบ้ืองตน 4. โปรแกรมระบบ  

Food Court สําหรับระบบซ้ือ-ขาย และตัดสต็อกสินคา 5. โปรแกรมระบบ PhoomSoft Fitness Manager 

สําหรับการบริหารจัดการในศูนยฟตเนส 6. โปรแกรมบริหารจัดการการเงิน 7. โปรแกรมหองสมุดอัตโนมัติ PMB 
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โรงเรียนไดมีการนําอุปกรณและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือใหเปน Smart 

classroom โดยทุกหองเรียนไดมีการจัดเคร่ืองคอมพิวเตอรประจําหองท่ีสามารถเช่ือมตอเขากับระบบเครือขาย

อินเทอรเน็ตของโรงเรียนท่ีความเร็วโดยรวมอยูท่ี 800/400 Mbps (ภายในประเทศ 800 Mbps และภายนอก

ประเทศ 400 Mbps) และมีเคร่ืองมีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรจํานวน 10 หอง ติดต้ังกระดาน Interactive 

Board   ขนาด 78 น้ิว พรอมเคร่ืองฉายภาพ (Projector) ในหองเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3-6 และหองเรียน

แผนการเรียน English Program ระดับช้ัน ม.1-ม.6  จํานวน 44 ชุด และติดต้ังจอ LED Smart Board ขนาด 80 น้ิว 

ในหองเรียนระดับประถมศึกษาปท่ี 1 ถึง มัธยมศึกษาปท่ี 2 จํานวน 64 ชุด และ แผนการเรียน English Program 

ระดับช้ัน ป.1-ป.6 LED Smart Board ขนาด 70 น้ิว จํานวน 12 ชุด ตามลําดับ ซ่ึงเม่ือรวมกับเคร่ืองคอมพิวเตอร

ท่ีประจําอยูตามสํานักงานตาง  ๆแลว 898 เคร่ือง เพียงพอตอการใชงานของผูเรียนและบุคลากร 

ตารางท่ี 37 การใชทรัพยากรและสิ่งอํานวยความสะดวก  ปการศึกษา 2562 

รายการ 
ประเภท

ผูใช 
สถิติการใช (ตอป) 

ขอรหัสผาน WIFI สําหรับเช่ือมตอเครือขาย นักเรียน 1,386  คน 

การใชส่ือ และอุปกรณโสตทัศนูปกรณในหองเรียน ครู/นักเรียน 200,640 คร้ัง/ป 
                                   ขอมูลจาก ศูนยคอมพิวเตอร 

 

จากการสํารวจความคิดเห็นจากผู เ ก่ียวของในดาน ส่ือ เทคโนโลยี พบวาผู เ ก่ียวของสวนใหญ                   

มีความพึงพอใจในการดําเนินงานของโรงเรียนในระดับดีข้ึนไป รวมท้ัง บุคลากรสวนใหญไดรับการอบรม/สัมมนา

ดานส่ือเทคโนโลยี ไมนอยกวา 1 คร้ัง ในแตละปการศึกษา  
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     มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
        

 

 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน  

เปาหมาย 

(รอยละ) 

 

*** 

ผลการ

ประเมิน

(รอยละ) 

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่ได 
ปฏิบัต ิ

ไม 

ปฏิบัต ิ

1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 

และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได 

  94.33 97.48 ยอดเย่ียม 

 

 1.1 จัดกิจกรรมการเรียนรูตามมาตรฐานการ

เรียนรู ตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเนน

ใหผูเรียนไดเรียนรู โดยผานกระบวนการคิด

และปฏิบัติจริง 

   100.00  

 1.2 มีแผนการจัดการเรียนรูท่ีสามารถนําไปจัด

กิจกรรมไดจริง 

   100.00  

 1.3 ฝกทักษะใหผูเรียนไดแสดงออก แสดงความ

คิดเห็น สรุปองคความรู และนําเสนอผลงาน 

   94.95  

 1.4 สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูให ผู เรียน

สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 

   94.95  

2 ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่

เอ้ือตอการเรียนรู 

  98.00 98.32 ยอดเย่ียม 

 

 1.1 ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ

เรียนรู 

   100.00  

 1.2 ใชแหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถ่ินในการ

จัดการเรียนรู 

   94.95  

 1.3 สรางโอกาสใหผูเรียนไดแสวงหาความรูดวย

ตนเองจากส่ือท่ีหลากหลาย 

   100.00  

3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก   97.33 97.50 ยอดเย่ียม 

 3.1 ผูสอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียน โดยเนน

การมีปฏิสัมพันธเชิงบวก  

   100.00  

 3.2 ผูสอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียน ใหเด็กรัก

ครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักท่ีจะ

เรียนรู สามารถเรียนรูรวมกันอยางมีความสุข 

   95.00  
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน  

เปาหมาย 

(รอยละ) 

 

*** 

ผลการ

ประเมิน

(รอยละ) 

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่ได 
ปฏิบัต ิ

ไม 

ปฏิบัต ิ

4 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ 

และนําผลมาพัฒนาผูเรียน 

  94.00 94.95 ยอดเย่ียม 

 4.1   มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการ

จัดการเรียนรูอยางเปนระบบ 

   100.00  

 4.2   มีข้ันตอนโดยใชเคร่ืองมือและวิธีการวัดและ

ประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเปาหมายในการ

จัดการเรียนรู 

   100.00  

 4.3 เปดโอกาสใหผูเรียนและผูมีสวนเก่ียวของมี

สวนรวมในการวัดและประเมินผล  

   79.80  

 4.4 ใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนเพ่ือนําไปใชใน

การพัฒนาการเรียนรู 

   100.00  

5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอน

กลับเพ่ือพัฒนาปรับปรุงการจดัการเรียนรู 

 

  97.00 97.50 ยอดเย่ียม 

 5.1 ครูและผูมีสวนเก่ียวของรวมกันแลกเปล่ียน

ความรูและประสบการณในการจัดการเรียนรู 

   95.00  

 5.2 นําขอมูลปอนกลับไปใชในการปรับปรุงและ

พัฒนาการจัดการเรียนรูของตนเอง 

   100.00  

 สรุปผลการประเมิน    =  ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพิจารณา 

                                         จํานวนประเด็นพิจารณา 

97.15 ยอดเย่ียม 

 
แปลผลการประเมินคุณภาพท่ีได 

รอยละ  00.00 – 49.99  =    กําลังพัฒนา   
รอยละ  50.00 – 59.99  =    ปานกลาง    
รอยละ 60.00 – 74.99  =    ดี    
รอยละ 75.00 – 89.99  =    ดีเลิศ    
รอยละ 90.00 – 100  =   ยอดเย่ียม  
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กระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3 

3.1   จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได 

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ.  2560 -2564 โดยกําหนดยุทธศาสตร

ท่ี 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาใหมีมาตรฐานสากล  และกลยุทธท่ี 2.2 จัดการเรียนการสอนเทียบเคียง

มาตรฐานสากล นําสูการปฏิบัติดวยการสงเสริมใหครูผูสอนดําเนินการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน 

ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญและสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาอัจฉริยภาพของตนตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวช้ีวัดหลักสูตร

สถานศึกษา และนโยบายในดานการจัดการศึกษาของมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย มีการเปดโอกาส

ใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการเลือกแผนการเรียนและรายวิชาเพ่ิมเติมท่ีตรงกับความตองการและความสนใจ 

ของตนเอง ครูผูสอนมีการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูและจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการจัด 

การเรียนรูแบบ Active Learning และการจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมใหผูเรียนฝกทักษะการคิด การปฏิบัติ การสราง

องคความรูในเร่ืองท่ีตนสนใจ เชน กิจกรรมการจัดแสดงนาฏศิลปของนักเรียนชุดนาฏศิลปพ้ืนเมือง 4 ภาค 

กิจกรรมการแสดงออกความสามารถทางดานดนตรี กิจกรรมการแขงขันทักษะดานทัศนศิลป เชน การวาดรูป

ระบายสี การวาดภาพระบายสีหุนน่ิง การวาดภาพลายเสน การปนนูนสูง กิจกรรมการวาดภาพแนวกราฟติ

(Graffiti) โครงการอบรมเสริมทักษะพ้ืนฐานดานศิลปกรรมศาสตรแกเยาวชน กิจกรรมวันวิทยาศาสตรแหงชาติ 

กิจกรรมการแขงขันจรวดรอนไกล กิจกรรม Math & Science Day Camp กิจกรรม Halloween เปนตน  

มีการจัดการเรียนรูแนวสะเต็มศึกษา (STEM Education) การสอนแบบโครงงาน (Project Based Learning)  

การสอนแบบใชปญหาเปนฐาน (Problem Based Learning) การจัดการแขงขันทักษะทางดานวิชาการและ 

ดานสุนทรียภาพ เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด การแสดงความคิดเห็น การลงมือปฏิบัติจริง การนําเสนอผลงาน 

และสามารถนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได นอกจากน้ี ชวงนอกเวลาเรียน ครูในกลุมสาระการเรียนรูตาง  ๆ

ได มีการจัดกิจกรรมเพ่ิมเติมเพ่ือให ผู เ รียนได เ รียนรูและคนหาความถนัดและความสนใจของตนเอง  

เชน กิจกรรมเสริมทักษะทางดานคอมพิวเตอร กิจกรรม Story Telling กิจกรรม Crossword กิจกรรม IQ Word Up  

กิจกรรม Speech กิจกรรม A-MATH กิจกรรมการซอมกีฬาประเภทตาง ๆ กิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร 

กิจกรรมการแขงขันเพชรยอดสังคม ซ่ึงเปนเวทีใหผูเรียนไดแสดงออกถึงความรู ความสามารถในเร่ืองท่ีตนเอง

เช่ียวชาญ อาจเปนเน้ือหาในบทเรียนหรือนอกบทเรียน เปนตน 

3.2   ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 

โรงเรียนไดกําหนดนโยบายเพ่ือการพัฒนาไวในยุทธศาสตรท่ี 2 ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียน

ใหมีมาตรฐานสากล กลยุทธขอท่ี 2.5 พัฒนาส่ือ เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรูยุค Digital Age มีการจัดเตรียมอุปกรณ

เทคโนโลยีสําหรับใชในการเรียนการสอนอยางเหมาะสมและพอเพียง สงเสริมใหครูผูสอนมีความรูและ

ความสามารถในการผลิต การใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมท้ังนําภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการจัดการเรียนรู 

โดยสอดแทรกอยูในแผนการจัดการเรียนรูของครูผูสอน นอกจากน้ัน โรงเรียนยังมีการสนับสนุนใหครูผูสอนสราง

ส่ือการเรียนการสอนดวยตนเอง มีการอบรมใหความรูแกครูผูสอนเก่ียวกับการสรางส่ือการเรียนการสอน  

การนําเทคโนโลยีมาใชในการจัดการเรียนการสอนท้ังในรูปแบบแอพพลิเคช่ัน โปรแกรมสําเร็จรูปตาง  ๆ 
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และส่ือมัลติมีเดียตาง ๆ  เพ่ือใหเกิดความนาสนใจในการจัดการเรียนการสอน ซ่ึงในปการศึกษา 2562 น้ี  

โรงเรียนได ทําความรวมมือกับศูนย เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ ในการนําตนแบบส่ือการสอน  

Smart Hydroponics และตนแบบส่ือการสอน Projectile มาบูรณาการกับหลักสูตรหลัก เพ่ือการเรียน 

แบบ Project-based learning ซ่ึงเปนสวนหน่ึงของโครงการท่ีปรึกษาพัฒนาหลักสูตรและการจัดอบรม  

STEM education นอกจากน้ัน ครูผูสอนมีการใชแหลงเรียนรูท้ังภายในและภายนอก ผานกิจกรรมหลากหลาย

รูปแบบ เชน การไปทัศนศึกษา การเขาคายลูกเสือ การเขาคายพัฒนาทักษะวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

การศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมจากศูนยการเรียนรูพลังงาน ส่ิงแวดลอมและเศรษฐกิจพอเพียง การนําผูเรียนไปศึกษา

ดูงาน ณ หนวยงานหรือสถาบันตาง  ๆ เปนตน เพ่ือสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนในรูปแบบ Active learning    

3.3   มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 

  โรงเรียนมีนโยบายในการสงเสริมคุณคาพระวรสาร 12 ประการ ซ่ึงครูผูสอนและบุคลากรตางยึดถือปฏิบัติ 

หลักสําคัญดังกลาวท่ีสนับสนุนให เ กิดบรรยากาศการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวกอยางสอดคลอง  

ไดแก หลักความเช่ือ ความศรัทธา หลักความเรียบงาย พอเพียง หลักมนุษยธรรม(ความรัก ความเมตตา)  

หลักแหงการให (การรับใช) นอกจากน้ี โรงเรียนมีแนวนโยบายในการอบรมใหความรู รวมท้ังการกําหนด 

แนวทางการปฏิบัติ เพ่ือใหครูผูสอนสามารถบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวกอยางตอเน่ือง ซ่ึงครูผูสอนยึดถือ 

การสรางโอกาส ความรวมมือผานปฏิสัมพันธระหวางเด็กกับครู มีการจัดการช้ันเรียนเชิงบวกดานกายภาพ  

โดยครูผูสอนมีการจัดสภาพแวดลอมในช้ันเรียนใหสะอาดเรียบรอย นาอยู นาเรียน สวนในดานสังคม ครูผูสอน 

มีปฏิสัมพันธกับผูเรียนในรูปแบบตางๆ ตามกิจกรรมประกอบการเรียนการสอนในแตละรายวิชา มีการสราง

ขอตกลงในช้ันเรียน  ครูผูสอนกับผูเรียนไดชวยกันทํางาน มีการใหผูเรียนทํางานกันเปนกลุมในบรรยากาศรวมมือ

รวมใจกัน ครูมีการสาธิตใหผูเรียนไดศึกษา สังเกต มีการนําผูเรียนออกมาเรียนและทํากิจกรรมท่ีเก่ียวของกับ

บทเรียนภายนอกหองเรียน ทางดานจรรยาบรรณ ครูผูสอนมีการปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีของผูเรียนอยูเสมอ 

ทางดานการศึกษา ครูผูสอนมีการจัดลําดับเน้ือหาสาระ ความรูใหสอดคลองกับศักยภาพ ความถนัด ความสนใจ

และวุฒิภาวะของผูเรียน พรอมท้ังใหผูเรียนมีโอกาสวางแผนการเรียนรวมกับครูผูสอน ดานการสรางบรรยากาศ

เพ่ือการเรียนรู ครูผูสอนมีเทคนิค วิธีการในการถายทอดท่ีนาสนใจหลายรูปแบบวิธี มีกิจกรรมการเรียนรู 

ท่ีหลากหลาย เชน การบรรยาย การปฏิบัติ การอภิปราย การคิดแกปญหา บทบาทสมมติ กระบวนการกลุม  

เปนตน มีกิจกรรมท่ีสงเสริมใหผูเรียนมีกําลังใจในการพัฒนาตนเอง และเปนแบบอยางท่ีดีแกผูอ่ืน เชน การมอบ

รางวัล First Place สําหรับผูเรียนท่ีไดรับคะแนนสูงสุดในหองเรียนวิชาภาษาอังกฤษและรางวัล Teacher's Prize 

สําหรับผูเรียนท่ีมีความวิริยะ อุตสาหะ ต้ังใจเรียน กิจกรรมมอบรางวัลยกยองผูเรียนประพฤติและปฏิบัติหนาท่ี

ดีเดนประจําเดือน  เพ่ือยกยองเชิดชู เปนกําลังใจใหกับผู เรียนในการทําความดี และเปนแบบอยางท่ีดี 

แกบุคคลท่ัวไปตลอดจน มีการจัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ สงผลใหผูเรียนเกิดความไววางใจ  

มีความสนใจ ใฝรู กลาแสดงออก เปนศิษยท่ีดีของครูและโรงเรียนอยางตอเน่ือง 
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3.4   ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน 
โรงเรียนมีฝายวิชาการ ซ่ึงมีงานวัดผลและวิจัย เปนผูออกแบบและกํากับติดตาม ควบคุมคุณภาพ 

กระบวนการวัดและประเมินผลใหมีประสิทธิภาพ มีการกําหนดกรอบการวัดและประเมินผลของสถานศึกษา 
ในหลักสูตรอยางชัดเจน มีการกําหนดรูปแบบและมาตรฐานของการวัดและประเมินผลใหครูผูสอนยึดถือปฏิบัติ 
ในทิศทางเดียวกัน ครูผูสอนไดรับการสงเสริมใหมีความรูดานการวัดและประเมินผลอยางตอเน่ือง มีการนําความรู
ท่ีไดไปสูการปฏิบัติงานอยางสอดคลอง ไดแก การออกแบบการวัดและประเมินผลรายวิชา มีการควบคุมการวัด
และประเมินผลตามมาตรฐานของมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย การจัดทําหลักฐานการศึกษาและ
ขอมูลการวัดและประเมินผลตามกระบวนการของหลักสูตรท่ีสถานศึกษากําหนด นอกจากน้ี ครูผูสอนมีวิธีการ
ประเมินผูเรียนดานพฤติกรรมรายบุคคล ผานกิจกรรมการเย่ียมบาน  พบช้ันเรียน (Homeroom) การใชแบบ
ประเมินพฤติกรรมผู เ รียน รวมท้ังมีวิธีการวัดและประเมินผลดวยวิธีการท่ีหลากหลายตามสภาพจริง  
เชน การสังเกต การสัมภาษณ การตรวจผลงาน การทดสอบท่ีเนนภาคปฏิบัติ เปนตน มีการกําหนดวิธีการวัด
ประเมินผลไวในแตละหนวยการเรียนรู มีการประเมินผลกอนเรียน ระหวางเรียนและหลังเรียน มีการเปดโอกาสให
ผูเรียนมีสวนรวมในการประเมินผลงาน/ช้ินงานของตนเอง เพ่ือใหผูเรียนไดพัฒนาความสามารถในการทํางานของตนเอง 
มีการนําขอมูลจากการวัดและประ เ มินผลไปสู การทําวิจัยในช้ันเ รียนและบทความทางวิชาการ  
เพ่ือชวยในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนบรรลุท้ังดานความรู ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ  
และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค  
3.5   มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู 

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีเปนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทยซ่ึงมีโรงเรียน
เครือขาย จํานวน 17 แหง ดังน้ัน จึงมีการสรางโอกาสในการแลกเปล่ียนเรียนรูท้ังในกลุมบุคลากรของโรงเรียน 
และกลุมบุคลากรของโรงเรียนในเครือฯ นอกจากน้ี ฝายวิชาการจัดใหมีการนิเทศภายใน เพ่ือกํากับติดตามผล 
การจัดการเรียนการสอนอยางเปนระบบ จากหัวหนากลุมสาระการเรียนรู และคณะกรรมการครูเครือขายนิเทศ       
โดยครูผูสอนจะไดรับการสังเกตการสอนภายในช้ันเรียน ภาคเรียนละ 1คร้ังจากคณะกรรมการครูเครือขายนิเทศ 
ของกลุมสาระการเรียนรูฯ และคณะกรรมการนิเทศของฝายวิชาการ ซ่ึงผูนิเทศจะมีการสะทอนขอมูลการประเมิน
ในดานการจัดการเรียนการสอนและการทําแผนการจัดการเรียนรู เพ่ือใหครูผูสอนนําไปพัฒนาปรับปรุง 
การจัดการเรียนการสอนของครู มีการเชิญผูเช่ียวชาญมาเปนท่ีปรึกษาใหคําแนะนําเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตร
และการพัฒนากระบวนการเรียนรู รวมท้ังการเปดโอกาสใหครูเปนวิทยากรในการแลกเปล่ียนความรู  
เปนผูตรวจสอบระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนในเครือฯ การแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางบุคลากร 
ในงานอภิบาลของกลุมโรงเรียนในเครือฯ การปฐมนิเทศบุคลากรใหมของโรงเรียนในเครือฯ การอบรม 
ครูท่ีใชตํารากลางของมูลนิธิฯ เพ่ือนําขอมูล ความรูและขอเสนอแนะตาง ๆ มาใชประโยชนในการปรับปรุง 
การจัดการเรียนการสอน เพ่ือใหทันกับการเปล่ียนแปลงของสังคมยุคปจจุบัน นอกจากน้ีมีการประชุมกลุมยอย 
ของกลุมสาระการเรียนรูฯ อยางสมํ่าเสมอเพ่ือแจงขอมูลตาง ๆ ภายในกลุมสาระการเรียนรูฯ นําเสนอปญหาท่ีพบ
เก่ียวกับการเรียนการสอนและแนวทางในการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน ซ่ึงผลจากการสงเสริม 
ท่ีหลากหลายรูปแบบ สงผลใหครูรับรูขาวสาร ทิศทางการจัดการศึกษาอยางตอเน่ือง สามารถถอดบทเรียนและ 
นําขอมูลจากการเขารวมกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู สูการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอยางเปนรูปธรรม  
เชน การพัฒนาเน้ือหาการจัดการเรียนรู เทคนิคการสอน การสรางนวัตกรรม สงผลดีตอความกาวหนาและ 
ความชํานาญในการปฏิบัติงานอยางตอเน่ือง 
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ผลการประเมินตนเอง ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี 3 อยูในระดับยอดเย่ียม โดยประเมินจากประเด็นพิจารณา 

ตามมาตรฐานดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ดังตอไปน้ี 

3.1 ครูผูสอนทุกคนไดรับการนิเทศท้ังสองภาคเรียน มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามมาตรฐาน 

การเรียนรู ตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเนนใหผูเรียนไดเรียนรู โดยผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและ 

มีแผนการจัดการเรียนรูท่ีสามารถนําไปจัดกิจกรรมไดจริง ครูผูสอนสวนใหญไดมีการฝกทักษะใหผูเรียนได

แสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองคความรู และนําเสนอผลงานสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนสามารถ

นําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได ประเมินไดจากการตรวจแผนการจัดการเรียนรูของทุกรายวิชาและแบบการ

นิเทศการสอนท้ังสองภาคเรียน   

3.2 ครูผูสอนทุกคนมีการใชแหลงเรียนรูท้ังภายในและภายนอกโรงเรียนท่ีหลากหลายและมีการใชส่ือ 

และเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน มีการสรางโอกาสให ผู เ รียนไดแสวงหาความรูดวยตนเอง 

จากส่ือท่ีหลากหลาย ประเมินไดจากการแผนการการจัดการเรียนรู ซ่ึงในปการศึกษา 2562 มีครูท่ีไดรับรางวัล 

จากการประกวดผลงานส่ือและนวัตกรรมทางการศึกษา จากสมาพันธสมาพันธสมาคมผูปกครองและครูโรงเรียน 

ในเครือมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย ดังน้ี 

3.2.1 มาสเตอรกฤษดา ปนเอ่ียม  รางวัลเหรียญทองยอดเย่ียมส่ือและนวัตกรรมทางการศึกษา                

จากผลงานช่ือ “วีดีโอเกมอานุภาพพอขุนรามคําแหง”  

3.2.2 มิสฮานาน อีหมัน  รางวัลเหรียญทองส่ือและนวัตกรรมทางการศึกษา จากผลงาน 

ช่ือ “การพัฒนารูปแบบการเรียนรูแหงศตวรรษท่ี 21 (KLIDS model: คลิดส โมเดล)”  

3.2.3 มิสนงนุช  เอกตระกูล รางวัลเหรียญทองส่ือและนวัตกรรรมทางการศึกษา จากผลงาน 

ช่ือ “ชุดกิจกรรมท่ีสงเสริมความสามารถในการแกปญหาอยางสรางสรรคโดยใช PCAS 

สําหรับนักเรียน STEM Kids” 

3.2.4 มิสพิชชาพร ประยูรอนุเทพ รางวัลเหรียญเงิน  ส่ือและนวัตกรรมทางการศึกษา  

จากผลงานช่ือ “ชุดกิจกรรมการเรียนรูการเคล่ือนท่ีแบบโปรเจกไทล” 

3.2.5  มิสปรียานุช ชัยวุฒิธร รางวัลเหรียญเงิน ส่ือและนวัตกรรมทางการศึกษา จากผลงาน 

ช่ือ “การสรางทางเรขาคณิต" 

3.2.6 มิสปทมา วิสุขอนุกูล รางวัลเหรียญทองแดง  ส่ือและนวัตกรรมทางการศึกษา  

จากผลงานช่ือ “การพัฒนาการแตงคําประพันธประเภทกลอนสุภาพ ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 

โดยใช PowerPoint เร่ืองเรียงรอยถอยคํา”  

3.2.7 มาสเตอรผดุงศักด์ิ แสงสวงค รางวัลเหรียญทองแดง  ส่ือและนวัตกรรมทางการศึกษา                     

จากผลงานช่ือ “ศิลปะการออกแบบลายเสนออนไลนดวย Adobe Illustrator” 
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3.3  ครูผูสอนสวนใหญมีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก มีการวิเคราะหผูเรียนรายบุคคล  

โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล มีปฏิ สัมพันธ เชิงบวกเพ่ือให เกิดประสิทธิผลในการเรียนรู   

ผูเรียนมีความสุข สงผลใหผูเรียนรักการเรียนรู โดยครูผูสอนเตรียมและวางแผนการจัดการเรียนการสอน  

จัดกิจกรรมการเรียนรูอยางหลากหลาย เพ่ิมแรงจูงใจระหวางเรียนรูดวยวิธีการตาง ๆ รวมถึงการดําเนินงาน 

ของงานแนะแนวท่ีใหคําปรึกษาและชวยเหลือผูเรียนทางดานการเรียนและดานพฤติกรรม มีการยกยองเชิดชู

ผูเรียนท่ีมีความประพฤติดีสามารถเปนแบบอยางท่ีดีแกผูอ่ืน รวมท้ังผูเรียนท่ีมีการพัฒนาตนเองในดานการเรียน   

ค รู ผู สอนมีวิธีการสอนในรูปแบบท่ีหลากหลาย โดยครูแต ละคนจะ มี รูปแบบวิธีการสอน 

อยางนอย 3 รูปแบบในแผนการจัดการเรียนรู ท้ังน้ี จํานวนรอยละของครูท่ีใชวิธีการสอนในแตละรูปแบบ มีดังน้ี 

การบรรยาย รอยละ 30.57 การปฏิบัติ รอยละ 15.63 กระบวนการกลุม รอยละ 15.40 การมีสวนรวม  

รอยละ 11.05 การอภิปราย รอยละ 5.75 การสอนแบบกระบวนการคิด รอยละ 5.09 การคิดแกปญหา  

รอยละ 1.54 การทดลอง รอยละ 3.60 รูปแบบอ่ืน ๆ เชน บทบาทสมมติ 3P  5E กระบวนการทางวิทยาศาสตร 

เปนตน รอยละ 11.33 ประเมินไดจากการตรวจแผนการจัดการเรียนรูของทุกรายวิชาและแบบการนิเทศการสอน

ท้ังสองภาคเรียน  
 

3.4 ครูผูสอนทุกคนมีการวิเคราะหผูเรียนรายบุคคล การประเมินพฤติกรรมผูเรียน มีการตรวจสอบ

และประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรูอยางเปนระบบ มีการประเมินความรูโดยการทําแบบทดสอบกอนเรียน  

ระหวางเรียนและหลังเรียน มีการสรางเคร่ืองมือและวิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเปาหมาย 

ในการจัดการเรียนรู ใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนเพ่ือนําไปใชในการพัฒนาการเรียนรู โดยคํานึงถึงความแตกตาง

ของผูเรียน ครูผูสอนสวนใหญเปดโอกาสใหผูเรียนและผูมีสวนเก่ียวของมีสวนรวมในการวัดและประเมินผล  

อีกท้ังครูผูสอนยังมีการนําผลการจากวัดและประเมินผล มาตอยอดในการทําวิจัยในช้ันเรียน/บทความทางวิชาการ  

เพ่ือพิจารณาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน ไมวาจะเปนวิธีการสอน การจัดกิจกรรมหรือส่ือท่ีใชในการเรียน

การสอน 
 

3.5 ครูผูสอนทุกคนไดรับการนิเทศอยางนอยภาคเรียนละ 1 คร้ัง ซ่ึงครูผูสอนไดมีการนําขอเสนอแนะ

ของผูนิเทศมาใชในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรูของตนเพ่ือใหการจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพ                     

ครูผูสอนสวนใหญมีการแลกเปล่ียนความรูและประสบการณในการจัดการเรียนรูผานการประชุมกลุมสาระ- 

การเรียนรูฯ ซ่ึงมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นและหาแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนรวมกัน  
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4. ตารางท่ี 38 สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

มาตรฐาน มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี 
1 

คุณภาพของนักเรียน  ยอดเย่ียม 

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน   

1. มีความสามารถในการอาน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคํานวณ ดีเลิศ  

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแกปญหา 

ดีเลิศ  

3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม ดีเลิศ  

4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร ยอดเย่ียม  

5. มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ยอดเย่ียม  

6. มีความรูทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ ยอดเย่ียม  

คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน   

1. การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด ยอดเย่ียม  

2. ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย ยอดเย่ียม  

3. การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย ยอดเย่ียม  

4. สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม ยอดเย่ียม  

มาตรฐานท่ี
2 

กระบวนการบริหารและการจัดการ  ยอดเย่ียม 

1. มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน ยอดเย่ียม  

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเย่ียม  

3. ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย 

ยอดเย่ียม  

4. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ยอดเย่ียม  

5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรู
อยางมีคุณภาพ 

ยอดเย่ียม  

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู 

ยอดเย่ียม  

มาตรฐานท่ี 
3 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  ยอดเย่ียม 

1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไป
ประยุกตใชในชีวิตได 

ยอดเย่ียม 
 

 

2. ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู ยอดเย่ียม  

3. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ยอดเย่ียม  

4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนา
ผูเรียน 

ยอดเย่ียม  

5. มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนาปรับปรุง
การจัดการเรียนรู 

ยอดเย่ียม  

สรุปผลการประเมินระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ยอดเย่ียม 
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5. จุดเดน 

คุณภาพของผูเรียน 
 

1. ผูเรียนมีคุณลักษณะพึงประสงคและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด โดยไมขัดกับกฎหมาย 
และวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

2. ผูเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกําลังกายสมํ่าเสมอ โดยโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมสงเสริม 
การดูแลสุขภาพใหแกนักเรียนไดอยางหลากหลาย และมีสถานท่ี ท่ีเอ้ืออํานวยตอการจัดกิจกรรม   
ปลอดจากส่ิงเสพติด เห็นคุณคาของตัวเอง มีความม่ันใจในตนเอง มีมนุษยสัมพันธท่ีดี มีผลงาน 
จากการเขารวมกิจกรรมทางดานศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป กีฬาและนันทนาการในระดับประเทศเปน
จํานวนมาก 

3. ผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีในการคนควาหาความรูและนําเสนอขอมูล สารสนเทศ  
และการส่ือสาร 

กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

1. มีสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ  มีความพรอม 
ในเร่ืองอาคารสถานท่ี มีศูนยการเรียนรู  แหลงเรียนรู  มีท่ีพักผอนหยอนใจ  รมร่ืน  สวยงาม  
มีหอประชุมท่ีสะดวกตอการใชงาน  มีอาคารในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนอกหองเรียน  
และกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

2. มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย  เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู   
เพ่ืออํานวยความสะดวกใหครูและนักเรียน ผูปกครองไดสืบคนขอมูลอยางท่ัวถึง 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 

1. ครูผูสอนทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรูเนนกระบวนการคิดและใหผูเรียนฝกปฏิบัติจริง สามารถนําไป
ประยุกตใช มีการใชแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน 

2. ครูผูสอนนําส่ือและเทคโนโลยีมาใชในการจัดการเรียนการสอน จัดการเรียนการสอนออนไลนผานระบบ 
เครือขายในรูปแบบ webpage , Google form , Application Plickers, Kahoot ฯลฯ 

3. ครูผูสอนสวนมากจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยสงเสริมบทบาทของผูเรียนใหมีสวนรวม  
และไดปรับการเรียนเปล่ียนการสอนจากเน้ือหาสาระท่ีเปนนามธรรมใหเปนรูปธรรม 

4. ครูผูสอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวกมีปฏิสัมพันธเชิงบวก  สงผลใหผูเรียนรักการเรียนรู 
และมีปฏิสัมพันธท่ีดีระหวางครูกับผูเรียน 
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จุดควรพัฒนา 

คุณภาพของผูเรียน 

1. ผูเรียนบางสวนมีทักษะคอนขางนอยในการคิดวิเคราะห  คิดอยางมีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นและแกปญหาเพ่ิมเติม 

2. ผูเรียนบางสวนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาตินอยกวาเกณฑท่ีทางโรงเรียน
กําหนด 

3. ผูเรียนบางสวนมีนํ้าหนักเกินเกณฑของกรมอนามัย 

กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 ไมมี 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

1. ครูบางสวนใหความสําคัญคอนขางนอยในการถอดบทเรียนหรือตอยอดจากผลงานวิจัยไปสูการใช
ประโยชนอยางเปนรูปธรรม 

 

แนวทางการพัฒนา 

1. โรงเรียนจะดําเนินการสงเสริมทักษะกระบวนการคิดของผูเรียนอยางเขมขนมากข้ึน ผานโครงการ 

เพ่ิมผลสัมฤทธ์ิเนนกระบวนการคิด 

2. โรงเรียนจะดําเนินการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตร และผลการทดสอบระดับชาติ 

ท่ีเปนไปตามเกณฑของโรงเรียน ผานโครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุมสาระตาง  ๆ

โครงการพัฒนานักเรียนหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร  

3. โรงเรียนจะดําเนินการสงเสริมผูเรียนดานสุขภาพท่ีนําไปสูการแกไขปญหาเร่ืองนํ้าหนักเกินเกณฑ 

โดยผานการดําเนินงานตามงานสงเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของนักเ รียน  

(กิจกรรมเอาชนะความอวน) 

4. โรงเรียนจะดําเนินการสงเสริมการใชประโยชนจากงานวิจัยของครูผูสอนผานโครงการพัฒนาบุคลากร

และสัมมนาฝายวิชาการ 

ความตองการชวยเหลือ 

1. การขอรับการสนับสนุนของภาครัฐในเร่ืองงบประมาณการอบรม สัมมนาใหแกโรงเรียนเอกชน

หนวยงานตนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ควรมีมาตรการในการสงเสริม  

เร่ืองการใหความรู สิทธิในเร่ืองการเขารับการอบรม หรือทุนในการสนับสนุนการดําเนินงาน 

ทางดานการพัฒนาการจัดการศึกษา 

2. ความชวยเหลือในเร่ืองบุคลากรของโรงเรียนเอกชนสอบบรรุจุเขารับราชการ ควรมีมาตรการ 

ใหความชวยเหลือโรงเรียนเอกชนท่ีประสบปญหาครูลาออกระหวางปการศึกษา 

3.   การขอใชสิทธิในการรักษาพยาบาลของบุคลากรในครอบครัวของครูเอกชน รวมท้ังการงดเวนการสํารอง

จายคารักษาพยาบาล เพ่ือลดโอกาสในการเปนหน้ีนอกระบบ 

4.   การจัดสรรงบประมาณของรัฐใหทันตอความตองการของโรงเรียนเอกชน 
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5.  ความโดดเดนของสถานศึกษา 
   

 
กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา 

1. ตนแบบดานสิ่งแวดลอม เรื่อง สถานศึกษาดีเดนดานการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน 

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีไดใหความสําคัญในเร่ืองการอนุรักษส่ิงแวดลอมและพัฒนาส่ิงแวดลอมท่ีย่ังยืน 

พรอมท้ังจัดบรรยากาศของโรงเรียนใหเปนแหลงเรียนรูดานส่ิงแวดลอม จึงไดมีการกําหนดไวในแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี พ.ศ. 2560 – 2564 ยุทธศาสตรท่ี 1 วาดวย ฟนฟูการจัดการศึกษาใหบรรลุตาม

ทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอรต กลยุทธท่ี 5 วาดวย เคารพตอชุมชนของชีวิต และ ยุทธศาสตรท่ี 7 วาดวย 

พัฒนานวัตกรรมการศึกษาใหมีคุณภาพสากล กลยุทธท่ี 7.4 วาดวย พัฒนาระบบและกระบวนการ การอนุรักษ

พลังงานและส่ิงแวดลอมใหมีคุณภาพมาตรฐานสากล โดยใหความสําคัญอยางรอบดาน โดยไดมีการกําหนด

นโยบาย เปาหมาย และมาตรการ การอนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลอมข้ึน นําไปสูการแตงต้ังคณะกรรมการดวยกัน

ท้ังส้ิน 4 ชุด เพ่ือขับเคล่ือนงาน และกิจกรรมการอนุรักษพลังงาน และส่ิงแวดลอมของโรงเรียนใหบรรลุตาม 

นโยบาย เปาหมาย มาตรการ การอนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลอมในแตละปการศึกษา  ดังน้ี  

  1. คณะกรรมการครูดําเนินงานการอนุรักษพลังงาน และส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน (ประกอบดวย

ผูบริหาร ผูรวมบริหาร หัวหนาแผนก หัวหนาระดับ หัวหนากลุมสาระ และหัวหนางาน) จํานวน 37 คน  

   2.  คณะกรรมการนักเรียนดําเนินกิจกรรมการอนุรักษพลังงาน และส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน 

(ประกอบดวยผูบริหาร ผูรวมบริหาร ครู และนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย) จํานวน 63 คน           

   3. คณะกรรมการสัมพันธชุมชน (ประกอบดวยผูบริหาร ผูรวมบริหาร  ผูแทนครู ผูแทนศิษยเกา  

ผูแทนแตละชุมชน ผูแทนตํารวจ ผูแทนโรงเรียนในเครือขาย และพระสงฆ) จํานวน 34 คน   

   4. คณะกรรมการดําเนินงานดานการจัดการพลังงาน (ประกอบดวยผูบริหาร ผูรวมบริหาร 

ผูเช่ียวชาญดานพลังงานจากสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ครู และพนักงานฝายสาธารณูปโภค) 

จํานวน 30 คน   

 
ความโดดเดนของสถานศึกษา 

ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ 
นานาชาติ 

(C 3) 
ชาติ 
(C 2) 

ทองถ่ิน/ภูมิภาค 
(C 1) 

1. ตนแบบดานส่ิงแวดลอม เร่ือง สถานศึกษาดีเดนดานการ
อนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน 

  

√   

2. ตนแบบดานการสงเสริมผูเรียนทางดานดนตรี 
 

 √  
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  ซ่ึงคณะกรรมการท้ังส่ีชุดไดมีการทํางานรวมกัน ในการวิเคราะห วางแผน เพ่ือจัดทําแผนการดําเนินงาน

กิจกรรมการอนุรักษพลังงาน ส่ิงแวดลอม อยางย่ังยืนในทุกปการศึกษา ผานกิจกรรมและโครงการในหลากหลาย

รูปแบบ ไดแก กิจกรรมอบรมใหความรู นักเรียนในระดับช้ัน ประถมศึกษาป ท่ี 1 ถึง มัธยมศึกษาป ท่ี 6  

เร่ืองการอนุรักษพลังงาน ส่ิงแวดลอมและการใชทรัพยากรอยางรูคุณคา, กิจกรรมอบรมใหความรู ครู บุคลากร  

เร่ืองการอนุรักษพลังงาน  ส่ิงแวดลอมและการใชทรัพยากรอยางรูคุณคา, กิจกรรมบูรณาการ การเรียนรูตาม 

แนวพระราชดําริ เร่ืองพลังงาน ส่ิงแวดลอมและเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีการบูรณาการในทุกรายวิชา ต้ังแตระดับ 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 – มัธยมศึกษาปท่ี 6, กิจกรรมประกวดโครงงานนวัตกรรมพลังงาน และส่ิงแวดลอม,      

กิจกรรมลดการใชพลังงานไฟฟาจากโรงเรียนสูบาน , กิจกรรมการอนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลอม ของระดับ 

ช้ัน ประถมศึกษาปท่ี 1 – มัธยมศึกษาปท่ี 6 (สายสัมพันธบานโรงเรียนสูชุมชน) ท้ังน้ี โรงเรียนไดมีการสราง 

ศูนยการเรียนรูพลังงานส่ิงแวดลอมและเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเปนแหลงเรียนรูใหแกผูเ รียน บุคลากร  

และบุคคลภายนอก   ซ่ึงภายในศูนยการเรียนรูฯ จะมีการแบงเปน 15 สถานี ไดแก สถานีบดยอยก่ิงไม / ปุยหมัก, 

สถานีนํ้ามันไบโอดีเซล, สถานีบําบัดนํ้าเสีย, สถานีแกสชีวภาพ, สถานีปุยอัดเม็ด, สถานีนํ้าหมักชีวภาพ / EM Ball, 

สถานีเพาะเล้ียงไสเดือน, สถานีเตาเผาถานไรควัน, สถานีพลังงานแสงอาทิตย, สถานีแปลงผักไฮโดรโปนิกส,  

สถานีแปลงผักปลอดสารพิษ, สถานีแปลงนาสาธิต, สถานีสวนสมุนไพร, สถานีเพาะเล้ียงเห็ด และสถานีเพาะเล้ียง

ไกไข เปดไข 

  นอกจากน้ี ทางโรงเรียนยังไดมีดําเนินการโครงการอาคารควบคุมประหยัดพลังงานดีเดน โดยการปรับปรุง

อุปกรณไฟฟา และมีนําพลังงานทดแทนมาใชภายในโรงเรียน เพ่ือชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงาน 

และลดคาใชจายของโรงเรียน โดยมีการจัดทําโครงการตาง ๆ ดังน้ี โครงการเปล่ียนหลอดฟลูออเรสเซนต 

ในหองเรียนใหเปนหลอด LED, โครงการเปล่ียนเคร่ืองปรับอากาศ Split Type เปนระบบ VRF, โครงการติดต้ัง

แผงโซลาเซลลตามอาคารตาง ๆ และเสาไฟฟารอบบริเวณโรงเรียน โดยมีการตรวจสอบและซอมบํารุงระบบ 

อยางสมํ่าเสมอ  

 ทางดานการสรางนวัตกรรมเก่ียวกับการอนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลอม คณะกรรมการครูดําเนินงาน

โครงการอนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืนและคณะกรรมการนักเรียนดําเนินกิจกรรม โครงการอนุรักษ

พลังงานและส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน ไดมีการดําเนินงานและจัดทําโครงการผลงานตนแบบระบบรดนํ้า  

ตนไมอัตโนมัติดวยพลังงานแสงอาทิตย มีการวางแผนกําหนดจุดในการติดต้ังระบบรดนํ้า ตนไม อัตโนมัติ 

ดวยพลังงานแสงอาทิตย ภายในศูนยการเรียนรู ออกแบบการทํางาน และวิธีการทําวงจรระบบรดนํ้าตนไมอัตโนมัติ

ดวยพลังงานงานแสงอาทิตยควบรวมระบบเซ็นเซอรตรวจวัดความช้ืนในดิน โดยผูเรียนมีการเขียนโปรแกรม (ระบบ AI ) 

ตรวจวัดคาความช้ืนในดินเพ่ือควบคุมการรดนํ้าตนไมใหมีคุณภาพ และมีการเขียนโปรแกรมใหเช่ือมโยงกับระบบ 

WIFI เพ่ือใชควบคุมการจายนํ้า ในการรดนํ้าตนไม โดยสามารถควบคุมผานแอพพลิเคช่ันในโทรศัพทมือถือได  

   

 



              รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2562 

128 
 

  จากการดําเนินการขางตน มีคณะครู บุคลากรและผู เรียนท่ีเขารวมกิจกรรมสถานศึกษาดีเดน 

ดานการอนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน จํานวน 5,350 คน  ซ่ึงคณะครู บุคลากรและผูเรียน  

มีความเขาใจในองคความรู และมีพฤติกรรมท่ีดีในดานการอนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลอม โดยสํารวจ 

จากแบบสอบถาม และการสํารวจสภาพจริง คิดเปนคาความสําเร็จรอยละ 96  

  นอกจากน้ัน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรียังไดรับรางวัลดีเดน ดานอนุรักษพลังงาน ประเภทอาคารควบคุม 

จากการเขารวมประกวดโครงการ Thailand Energy Awards 2018 จัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ

อนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน เม่ือวันพุธท่ี 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ซ่ึงมีหนวยงานภาครัฐและเอกชน           

สงผลงานเขาประกวดท้ังส้ิน จํานวน 268 ราย และโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรียังไดรับคัดเลือกเปนผูแทนประเทศไทย 

ท่ีมีผลงานโดดเดน เขารวมประกวดการอนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลอมระดับอาเซียน ในโครงการ ASEAN 

Energy Awards 2018 ณ ประเทศสิงคโปร ซ่ึงโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง       

ดานพลังงานทดแทน ประเภทอาคารควบคุม Large Building Category โดยมีเลขาธิการอาเซียน Lim Jock Hoi 

เปนผูมอบโลรางวัล เม่ือวันจันทรท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561 

  สําหรับผลงานนวัตกรรมระบบรดนํ้าอัตโนมัติดวยพลังงานแสงอาทิตยควบรวมระบบเซ็นเซอรตรวจจับ

ความช้ืนในดินของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ไดรับรางวัลรางวัลท่ี 1 สาขานวัตกรรม จากเขารวมการประกวด

แขงขันโครงการ นวัตกรรมพลังงาน และส่ิงแวดลอมในสถานศึกษา ENnovation School จัดโดยการไฟฟา      

นครหลวง ซ่ึงความคุมคาของนวัตกรรม ท่ีไดมีการคํานวณการทํางานต้ังแตวันท่ี 26 สิงหาคม 2562 – 15 มีนาคม 2563 

พบวา โรงเรียนสามารถประหยัดคาไฟฟาสําหรับการสูบนํ้า สามารถลดปริมาณการใชนํ้าประปาในการรดนํ้าและ

ปริมาณการสูญเสียนํ้าท่ีมาจากการรดนํ้าท่ีไมมีคุณภาพได ซ่ึงโรงเรียนสามารถลดคาใชจายไดท้ังหมด 38,703.61 บาท 

และใชระยะเวลา 1 ป 3 เดือน จึงจะคุมทุน 

  นอกจากน้ันโรงเรียนยังไดรับรางวัลจากการไฟฟานครหลวง ในโครงการ Energy Mind Awards 2017 

โดยสามารถเขารับประทานถวยรางวัลจากพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี กรมหม่ืนสุทธนารีนาถ  

จํานวน 3 ถวยรางวัลดวยกัน ดังน้ี  

1. รางวัลสถานศึกษาดีเดนดานการอนุรักษพลังงาน และส่ิงแวดลอม ระดับ 5 ดาว (3 สมัย) 

2. รางวัลเยาวชนแกนนําดีเดนดานการอนุรักษพลังงาน และส่ิงแวดลอม Young Master Energy Awards 

3. รางวัลทีมงานดีเดนดานการอนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลอม Energy Mind Team Awards 

4. ไดรับปายประกาศจากการไฟฟานครหลวง ใหเปนโรงเรียนตนแบบดานการอนุรักษพลังงานไฟฟา  
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2. ตนแบบดานการสงเสริมผูเรียนทางดานดนตรี 

 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี มีนโยบายท่ีใหความสําคัญกับการพัฒนาผูเรียนใหครบทุกมิติอยางสมดุล      

ท้ังทางดานสติปญญา รางกาย จิตใจ อารมณและสังคม โรงเรียนจึงไดมีการกําหนดยุทธศาสตรมุงเนนการสงเสริม

ความรูทางวิชาการควบคูกับคุณธรรม จริยธรรม มีจุดเนนเร่ืองการสงเสริมสุนทรียภาพใหเกิดแกผูเรียน โดยกําหนด

เปนเอกลักษณของโรงเรียน ไดแก “ผูเรียนทุกคนมีความสามารถดานสุนทรียภาพ ศิลปะ ดนตรีและกีฬา”       

การสงเสริมผูเรียนใหมีสุนทรียภาพจึงเปนคานิยมท่ีโรงเรียนมุงเนนใหเกิดแกผูเรียน ผูปกครองและบุคลากรของ

โรงเรียน จากแนวคิดสําคัญในการพัฒนาผูเรียน วิสัยทัศนและเอกลักษณของโรงเรียน สูการออกแบบกลยุทธ    

เพ่ือสนองจุดเนนและเปาหมายดังกลาว จึงไดมีการออกแบบระบบการบริหารจัดการงานศูนยดนตรี (ACT MUSIC 

CENTER SYSTEMATIC MANAGEMENT) ซ่ึงเปนระบบการบริหารจัดการดนตรีท่ีมีระบบ กระบวนการและ

กิจกรรม ดังน้ี  

1. ระบบหรือกระบวนการหลัก 

1.1 ระบบการสอนดนตรี Higher Music Education (H.M.E.) เปนรูปแบบการจัดการเรียน 

การสอนเฉพาะของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี โดยมุงเนนยึดผูเรียนเปนสําคัญ มีลักษณะเดน

ของระบบ ดังน้ี 

1.1.1 ผูเรียนสามารถเลือกเรียนเคร่ืองดนตรีไดตามความสนใจของตนเอง 

1.1.2 เปนการเรียนภาคปฏิบัติแบบกลุมเล็ก (2-3 คน) 

1.1.3 ครูผูสอนเปนผูเช่ียวชาญเฉพาะทางของเคร่ืองดนตรีแตละชนิด 

1.1.4 มีหลักสูตรท่ีไดมาตรฐานสากลแยกเฉพาะสําหรับเคร่ืองดนตรีแตละประเภท 

1.1.5 มีอุปกรณและหองเรียน ไดตามมาตรฐานระดับสากล 

1.2 ระบบ ACT Music Exam เปนระบบการวัดและประเมินระดับความสามารถทางดนตรี 

ของผูเรียนใหไดมาตรฐานสากล ซ่ึงทางศูนยดนตรีโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีไดมีการทํา 

ความรวมมือกับคณะดุริยางคศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการนําเอาหลักสูตรดนตรี 

ท่ีไดมาตรฐานสากล เชน หลักสูตร Piano Adult Course, หลักสูตร Alfred’s Basic Piano, 

หลักสูตร Suzuki สําหรับกลุมเคร่ืองสายสากล, หลักสูตร Fast Track สําหรับกลุมเคร่ืองดนตรี 

Classical Guitar, Electric Guitar, Electric Bassแ ล ะ  Drum Set ม า บู ร ณ า ก า ร 

เพ่ือให เหมาะกับผู เรียนท่ีตองการเรียนดนตรีปฏิบัติ มีการแบงระดับความยากงาย  

ไดแก ระดับเร่ิมตน ระดับพ้ืนฐาน ระดับกลางและระดับสูง โดยมีการวัดและประเมินผล  

ต้ังแต Fundamental จนถึง Grade 8 ในสวนของดนตรีไทย ก็ไดมีการจัดทําระบบการวัด

และประเมินผลดานดนตรีไทย (ACT Music Thai Exam) เพ่ือเปนเคร่ืองมือในการพัฒนา

ศักยภาพดานดนตรีใหแกผูเรียน สงผลใหผูเรียนท่ีอยูในระดับสูงของการวัดและประเมินผล 

เม่ือผูเรียนกลุมน้ี เขารวมการประกวดแขงขันดนตรีไทยในรายการตาง ๆ ลวนประสบ

ความสําเร็จ สามารถควารางวัลไดในทุกรายการ 

1.3 ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ท่ีมุงเนนการสรรหา พัฒนาและธํารงรักษาครูผูสอน

ท่ีมีคุณภาพ 



              รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2562 

130 
 

2. ระบบหรือกระบวนการสนับสนุน 

2.1 ระบบการสอนเสริมนอกเวลา บนแนวคิดการบูรณาการบริหารเชิงธุรกิจ  

เพ่ือประโยชนของผูเรียน ผูปกครองและโรงเรียน 

2.2 กิจกรรมชมรม, วงดนตรีประเภทตาง  ๆวงออเคสตรา, วงขับรองเพลงประสานเสียง 

และวงดนตรีไทย เปนตน 

2.3 โครงการสงเสริมศักยภาพของผูเรียน เพ่ือขับเคล่ือนการพัฒนาทักษะของผูเรียน 

สูความเปนเลิศ เชน โครงการแขงขันภายใน-ภายนอก, โครงการแสดงความสามารถ

ทางดานดนตรีของผูเรียน เปนตน  

 ดวยการกําหนดกลยุทธท่ีเปนจุดแข็งของศูนยดนตรี จึงทําใหศูนยดนตรีโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 

เปนตนแบบของศูนยดนตรีของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย และมีจํานวนผูเรียน 

ในระบบ Higher Music Education มีจํานวนเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ืองทุกป โดยในปการศึกษา 2562 มีจํานวนผูเรียน

ท่ีเขารวมการเรียนการสอน ท้ังส้ิน 2,097 คน ซ่ึงผูเรียนมีพัฒนาการทักษะดานดนตรีดีข้ึนอยางตอเน่ือง  

สามารถผานการสอบประเมินจากหนวยงานภายนอกท่ีไดรับการยอมรับและมีมาตรฐานสากลระดับโลก  

เชน สถาบัน Trinity College London ซ่ึงมีผูเรียนของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีสามารถผานการทดสอบ 

และไดคะแนนอันดับหน่ึงของประเทศมาอยางตอเน่ือง สําหรับดานดนตรีไทยโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  

ไดรับการคัดเลือกเปนสถานศึกษาดีเดนดานวัฒนธรรมดนตรีไทยและดนตรีพ้ืนบานระดับประถมศึกษาและ 

ระดับมัธยมศึกษา ประจําปการศึกษา 2557–2558 และผูเรียนไดรับรางวัลเยาวชนตนแบบดานดนตรีไทย  

ระดับประถมศึกษา ประจําป 2560 รางวัลเยาวชนตนแบบดานดนตรีไทยระดับมัธยมศึกษา ประจําป 2561 
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