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 รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนธีรศาสตร์ ปีการศึกษา 2560  ฉบับนี้เป็นการสรุปผลการจัด

การศึกษาของสถานศึกษาท่ีสะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา  ซึ่งเป็นผลส าเร็จจากการบริหารจัด

การศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน 5 มาตรฐาน(4+1)  

ได้แก่  คุณภาพของผู้เรียน  กระบวนการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  กระบวนการจัดการ

เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล และการจัดการศึกษา

คาทอลิกเป็นมาตรฐานที่สะท้อนอัตลักษณ์โรงเรียนคาทอลิกโดยเน้นกระบวนการศาสนสัมพันธ์  ผลการ

วิเคราะห์จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา  ระบุแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ

น าเสนอผลการประเมิน ทบทวนตรวจสอบ และรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาให้ต้นสังกัดและ

สาธารณชนได้รับทราบ ใช้เป็นฐานข้อมูลส าหรับการพัฒนาจัดท าแผนปฏิบัติการในปีต่อไป และเตรียมความ

พร้อมในการรับการประเมินคุณภาพภายนอก   

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อสรุปจากการน าเสนอในรายงานการประเมินตนเองจะท าให้พ่อแม่ผู้ปกครอง  

ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อทุกฝ่ายได้รับทราบผลการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท้ังในส่วนที่ดี  และ

ส่วนที่ควรพัฒนา  เกิดความเชื่อมั่นตลอดจนให้การช่วยเหลือสนับสนุนอย่างเหมาะสม 
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ควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียน 

 

 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 ของโรงเรียนธีรศาสตร์มีภาระหน้าที่จะต้อง
ด าเนินการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 
3) พ.ศ. 2553 ที่ก าหนดไว้ชัดเจนในมาตรา 48  ให้สถานศึกษามีการจัดท ารายงานพัฒนาคุณภาพเสนอต่อ
หน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจ าทุกปี   
 โรงเรียนธีรศาสตร์ ได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ทบทวน ตรวจสอบ 
ผลงานการด าเนินงาน มีข้อมูลสารสนเทศ ซึ่งคณะครูด าเนินการสรุปรวบรวมจากการปฏิบัติงานกิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติงาน สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกชั้น ในรอบปีการศึกษา ตามเกณฑ์ที่โรงเรียน
ก าหนด  คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในและสรุปผล จัดท ารายงานประเมินตนเองประจ าปี
การศึกษา 2560 ของโรงเรียนได้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งได้เสนอคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและผ่านความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 

 

                          (บาทหลวงธาดา   พลอยจินดา) 
                 ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
                                  โรงเรยีนธีรศาสตร์ 

                                                                  วันที่   12   เดือน พฤษภาคม   พ.ศ.  2561 
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ส่วนที่ 1 
 

ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
1.1 ข้อมูลทั่วไป 

 
ชื่อโรงเรียน   ธีรศาสตร์    รหัส  70100031   ตั้งอยู่เลขที่  37/3      หมู่  16  ถนน  แสงชูโต  ต าบล  ท่าผา    
เขต/อ าเภอ  บ้านโป่ง          จังหวัดราชบุรี       สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน   
โทรศัพท์    032-743192 , 032-371041                   โทรสาร 032 – 743192   
e-mail   theerasartt9@gmail.com                      website :  www.theerasart.ac.th      
ได้รับอนุญาตจัดตั้ง เมื่อ วันที่ 17 พฤษภาคม 2512 เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
 
1.2  แนวทางการจัดการศึกษา 
ปรัชญาของโรงเรียน     

      “คุณธรรม น าวิชา พัฒนาสุข” “Morality Generates Wisdom and Happiness” 
คุณธรรม หมายถึง คุณธรรมพื้นฐานของมนุษย์ คุณธรรมทางศาสนาและคุณธรรมเทววิทยา 

น าวิชา หมายถึง    การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ  ให้มีความรู้ความสามารถทักษะ 

กระบวนการต่าง ๆ ในการ แสวงหาความรู้เพื่อพัฒนางานอาชีพและ 

คุณภาพชีวิตส่วนตนสามารถเผชิญความเปลี่ยนแปลงได้อย่างเท่าทัน 

ชาญฉลาด และเป็นประชาธิปไตย 

พัฒนาสุข   หมายถึง สามารถน าความรู้  ทักษะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่ได้รับไป 

พัฒนาตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติให้มีความสุข 

วิสัยทัศน์    

โรงเรียนธีรศาสตร์มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มี มีคุณธรรม จริยธรรม และ จิตสาธารณะ  สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
สู่ศตวรรษที่ 21 ด าเนินชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข  

 
เอกลักษณ์    ครอบครัวธีรศาสตร์  วัฒนธรรมองค์กร ต่อยอดอย่างสร้างสรรค์  เน้นระเบียบวินัย 

อัตลักษณ์    “แบ่งปันด้วยจิตอาสาแห่งรักและรับใช้” เน้นจิตอาสา 

 

 

 

mailto:theerasartt9@gmail.com
http://www.theerasart.ac.th/
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1.3 ข้อมูลบุคลากร 
1)  จ านวนบุคลากรจ าแนกตามต าแหน่ง  เพศ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในต าแหน่ง 

 

ประเภทบุคลากร 
เพศ (คน) 

รวม 
ระดับการศึกษา (คน) ประสบการณ์ 

ในต าแหน่ง 
(เฉลี่ย /ปี) 

ชาย หญิง 
ต่ ากว่า 
ป.ตรี 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

แทนผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ 
และผู้อ านวยการ 

1 - 1 - 1 - - 5 

ครู(บรรจุ) 15 46 61 1 60 - - 18 
ครูพิเศษ/ครูผู้ช่วย(ไม่บรรจุ) 8 18 26 - 26 - - 5 
ครูต่างประเทศ 1 1 2 - 2 - - 9 
พ่ีเลี้ยง - - - - - - - - 
บุคลากรทางการศึกษา - - - - - - - - 
นักการภารโรง - 13 13 - - - - - 
คนขับรถ 1 - 1 1 - - - - 
ยามรักษาความปลอดภัย 2 - 2 2 - - - - 
อ่ืนๆ(ระบุ..........) - - - - - - - - 
 
 จ านวนครูที่สอนวิชาตรงเอก 78 คน คิดเป็นร้อยละ 88.64 
 จ านวนครูที่สอนตรงความถนัด 10 คน คิดเป็นร้อยละ 11.36 
 สาขาที่ขาดแคลนครูวิชา ...............-............. จ านวน  ....-.... คน 
 

2)  จ านวนครูผู้สอนแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และค่าเฉลี่ยจ านวนชั่วโมงในการสอนของครู 1 คน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวน(คน) 
ชั่วโมงสอนเฉลี่ย/คน/

สัปดาห์ 
หมายเหตุ 

ภาษาไทย 10 19  
คณิตศาสตร์ 12 18  
วิทยาศาสตร์ 8 16  
สังคมศึกษา ศาสนา ฯ 11 17  
สุขศึกษาพลศึกษา 7 18  
ศิลปะ 6 18  
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 7 12  
ภาษาต่างประเทศ 7 20  
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1.4   ข้อมูลนักเรียน  ( 10 มิถุนายน 2560 ) 
1)  จ านวนนักเรียน  จ าแนกตามระดับชั้นเรียน เพศ 

จ านวนนักเรียน 

ระดับชั้น 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

 -ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 95 113 208 

-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 116 96 212 

-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 108 104 212 

-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 105 102 207 

-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 109 105 214 

-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 104 108 212 

รวม 637 628 1265 

-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 108 83 191 

-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 91 94 185 

-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 91 71 162 

รวม 290 248 538 
2) จ านวนนักเรียนลักษณะพิเศษ  จ าแนกตามคุณลักษณะ 

ระดับชั้น 
คุณลักษณะ 

พิการ ด้อยโอกาส ความสามารถพิเศษ 

 -ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - - 83 

-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - - 26 

-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - - 37 

-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - - 26 

-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - - 38 

-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 - - 47 

รวม - - 257 

-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - - 39 

-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 - - 132 

-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - - 54 

รวม - - 225 
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1.5  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  ( O-NET  NT  ) 
คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O–NET)  ปีการศึกษา 2560 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เฉลี่ย 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 55.76 46.37 47.55 50.24 49.98 

คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 48.42 38.59 40.18 37.59 41.20 

คะแนนเฉลี่ย สังกัด สช.   50.30 42.06 42.18 46.65 45.30 

คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ 46.58 37.12 39.12 36.34 39.79 
 

 

จ ำแนกจ ำนวนนักเรียนตำมกลุ่มระดับคุณภำพจากผลการทดสอบO-NET ปีการศึกษา  2560  ชั้น ป.6  
จ านวนนักเรียนที่เข้าสอบ  211  คน 

จ านวน  
ระดับ /รายวิชา 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ดีเยี่ยม 1 0.47 3 1.42 0 0.00 7 3.32 

ดีมาก 24 11.37 12 5.69 1 0.47 23 10.90 

ดี 65 30.81 15 7.11 24 11.37 42 19.91 

ค่อนข้างดี 74 35.07 56 26.54 51 24.17 38 18.01 

ปานกลาง 42 19.91 64 30.33 79 37.44 52 24.64 

พอใช้ 4 1.90 55 26.07 47 22.27 48 22.75 

ควรปรับปรุง 1 0.47 4 1.90 9 4.27 0 0.00 

ควรปรับปรุงอย่างยิ่ง 0 0.00 2 0.95 0 0.00 1 0.47 

 
เปรียบเทียบพัฒนาการผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ( O-NET) 

ปีการศึกษา  2559-2560    ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 

วิชา/ปีการศึกษา ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 
ภาษาไทย 58.76 55.76 
คณิตศาสตร์ 46.21 46.37 
วิทยาศาสตร์ 47.94 47.55 
สังคมศึกษา 50.79 - 
ภาษาอังกฤษ 42.95 50.24 

เฉลี่ย 49.33 49.98 
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คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O–NET)ปีการศึกษา 2560  

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เฉลี่ย 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 56.22 31.46 34.90 35.50 39.52 

คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 49.72 27.22 32.85 30.44 35.05 

คะแนนเฉลี่ย สังกัด สช.   47.89 26.88 32.33 32.92 35.00 

คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ 48.29 26.30 32.28 30.45 34.33 
 

 
จ าแนกจ านวนนักเรียนตามกลุ่มระดับคุณภาพ 

จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา  2560  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
จ านวนนักเรียนที่เข้าสอบ 156  คน 

ระดับ /รายวิชา 
ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ดีเยี่ยม 1 0.64 1 0.64 0 0.00 0 0.00 

ดีมาก 11 7.05 4 2.56 0 0.00 2 1.28 

ดี 43 27.56 12 7.69 1 0.64 4 2.56 

ค่อนข้างดี 64 41.03 23 14.74 9 5.77 14 8.97 

ปานกลาง 32 20.51 44 28.21 53 33.97 60 38.46 

พอใช้ 5 3.21 65 41.67 81 51.92 69 44.23 

ควรปรับปรุง 0 0.00 5 3.21 12 7.69 7 4.49 

ควรปรับปรุงอย่างยิ่ง 0 0.00 2 1.28 0 0.00 0 0.00 
 

 

เปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน  ปีกำรศึกษำ  2559-2560 

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 

วิชา/ปีการศึกษา ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 
ภาษาไทย 52.33 56.22 
คณิตศาสตร์ 35.95 31.46 
วิทยาศาสตร์ 37.53 34.90 
สังคมศึกษา 52.13 - 
ภาษาอังกฤษ 39.04 35.50 
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เฉลี่ย 43.40 39.52 
 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3    ปีการศึกษา  2560 

 

ระดับ/รายวิชา ด้านภาษา ด้านค านวณ ด้านเหตุผล เฉลี่ย ๓ ด้าน 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 58.94 37.59 48.07 48.20 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 55.21 38.58 46.62 46.80 
คะแนนเฉลี่ยระดับศึกษาธิการภาค 55.66 40.59 47.47 47.91 
คะแนนเฉลี่ยระดับสังกัด 55.22 38.35 47.09 46.89 
คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ 52.67 37.75 45.31 45.25 
 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  ประจ าปีการศึกษา 2560  จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

ความสามารถพื้นฐาน 
ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 
ด้านภาษา ( Literacy ) 13.39 44.01 34.44 8.13 
ด้านค านวณ( Numeracy ) 6.69 12.91 49.28 31.10 
ด้านเหตุผล( Reasoning  ability ) 8.61 28.70 47.84 14.83 
การประเมินคุณภาพตามนโยบายการอ่าน  

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test : RT)  ชั้น ป.1 
ปีการศึกษา 2560 

ระดับ/รายวิชา การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง เฉลี่ย 2 สมรรถนะ 
 คะแนน

เฉลี่ย 
S.D. คะแนน

เฉลี่ย 
S.D. คะแนน

เฉลี่ย 
S.D. 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 91.58 8.61 76.80 8.89 84.19 9.50 

คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 80.54 12.28 73.87 9.24 77.23 10.98 

คะแนนเฉลี่ยระดับศึกษาธิการภาค 78.89 12.56 73.18 9.41 76.10 11.16 

คะแนนเฉลี่ย สังกัด สช.   75.27 14.78 70.55 10.41 72.92 12.83 

คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ 73.57 14.08 69.58 9.96 71.60 12.23 
จ าแนกจ านวนนักเรียน ป.1  ตามกลุ่มระดับคุณภาพการอ่าน 

ระดับ /รายวิชา 
ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

อ่านออกเสียง 186 88.57 15 7.14 5 2.38 4 1.90 

อ่านรู้เรื่อง 132 62.85 58 27.61 19 9.04 1 0.47 
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เฉลี่ย 2 สมรรถนะ 166 79.04 34 16.19 8 3.80 2 0.95 

1.6  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 

ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาพื้นฐานในระดับ 3 ขึน้ไป 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  - ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จ านวน นร. 

ที่ได้ระดับ 3  
ขึ้นไป 

ร้อยละ นร. 
ที่ได้ระดับ 3  

ขึ้นไป 
จ านวน 
ที่เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนท่ีมผีลการเรียนรู ้
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 211 0 0 0 0 5 8 35 163 206 97.63 
คณิตศาสตร ์ 211 0 0 0 0 3 12 36 160 208 98.58 
วิทยาศาสตร ์ 211 0 0 0 1 11 23 39 137 199 94.31 
สังคมศึกษา ฯ 211 0 0 2 2 5 32 45 126 203 96.21 
สุขศึกษาและพลศึกษา 211 0 0 0 1 4 15 42 149 206 97.63 
ศิลปะ 211 0 0 0 0 0 7 18 186 211 100.00 
การงานอาชีพฯ 211 0 0 0 0 6 14 54 137 205 97.16 
ภาษาต่างประเทศ 211 0 0 0 0 3 12 43 153 208 98.58 

สรุปร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดรายวิชา ระดับ 3 ขึน้ไป  97.51 

 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จ านวน นร. 
ที่ได้ระดับ 3  

ขึ้นไป 

ร้อยละ นร. 
ที่ได้ระดับ 3  

ขึ้นไป 
จ านวน 
ที่เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนท่ีมผีลการเรียนรู ้
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 209 0 1 3 12 18 14 25 136 175 83.73 
คณิตศาสตร ์ 209 0 0 0 7 40 62 54 46 162 77.51 
วิทยาศาสตร ์ 209 0 0 0 4 14 26 58 101 185 88.52 
สังคมศึกษา ฯ 209 0 0 6 19 14 33 36 101 170 81.34 
สุขศึกษาและพลศึกษา 209 0 0 0 1 9 16 24 159 199 95.22 
ศิลปะ 209 0 0 0 0 2 32 102 73 207 99.04 
การงานอาชีพฯ 209 0 0 4 10 11 21 26 137 184 88.04 
ภาษาต่างประเทศ 209 0 0 0 36 44 25 36 68 129 61.72 

สรุปร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดรายวิชา ระดับ 3 ขึน้ไป 84.39 
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กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จ านวน นร. 
ที่ได้ระดับ 3  

ขึ้นไป 

ร้อยละ นร. 
ที่ได้ระดับ 3  

ขึ้นไป 
จ านวน 
ที่เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนท่ีมผีลการเรียนรู ้
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 213 0 0 8 12 25 52 52 64 168 78.87 
คณิตศาสตร ์ 213 0 0 0 10 26 33 68 76 177 83.10 
วิทยาศาสตร ์ 213 0 4 6 17 37 35 51 63 149 69.95 
สังคมศึกษา ฯ 213 0 0 1 15 20 27 48 101 176 82.63 
สุขศึกษาและพลศึกษา 213 0 0 0 0 0 21 17 175 213 100.00 
ศิลปะ 213 0 0 0 0 0 19 46 148 213 100.00 
การงานอาชีพฯ 213 0 0 0 5 11 14 48 135 197 92.49 
ภาษาต่างประเทศ 213 0 0 3 32 61 33 32 52 117 54.93 

สรุปร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดรายวิชา ระดับ 3 ขึน้ไป 82.75 
 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จ านวน นร. 
ที่ได้ระดับ 3  

ขึ้นไป 

ร้อยละ นร. 
ที่ได้ระดับ 3  

ขึ้นไป 
จ านวน 
ที่เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนท่ีมผีลการเรียนรู ้
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 206 0 2 4 15 28 34 38 85 157 76.21 
คณิตศาสตร ์ 206 0 1 5 15 35 49 47 54 150 72.82 
วิทยาศาสตร ์ 206 0 0 2 15 33 40 56 59 155 75.24 
สังคมศึกษา ฯ 206 0 2 2 4 7 10 20 161 191 92.72 
สุขศึกษาและพลศึกษา 206 0 0 0 0 0 8 8 190 206 100.00 
ศิลปะ 206 0 0 0 0 2 13 53 138 204 99.03 
การงานอาชีพฯ 206 0 0 0 1 7 11 28 159 198 96.12 
ภาษาต่างประเทศ 206 0 0 0 7 25 28 54 92 174 84.47 

สรุปร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดรายวิชา ระดับ 3 ขึน้ไป 87.08 
 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวน นร. 
ที่ได้ระดับ 3  

ขึ้นไป 

ร้อยละ นร. 
ที่ได้ระดับ 3  

ขึ้นไป 
จ านวน 
ที่เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนท่ีมผีลการเรียนรู ้
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 213 0 0 3 4 16 40 47 106 193 90.61 
คณิตศาสตร ์ 213 0 4 23 30 42 37 30 47 114 53.52 
วิทยาศาสตร ์ 213 0 4 13 33 42 45 31 45 121 56.81 
สังคมศึกษา ฯ 213 0 2 2 9 20 21 34 125 180 84.51 
สุขศึกษาและพลศึกษา 213 0 0 0 0 0 4 15 194 213 100.00 
ศิลปะ 213 0 0 0 0 0 11 63 139 213 100.00 
การงานอาชีพฯ 213 0 0 0 0 1 4 21 187 212 99.53 
ภาษาต่างประเทศ 213 0 0 8 68 42 32 27 36 95 44.60 
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สรุปร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดรายวิชา ระดับ 3 ขึน้ไป 78.70 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน นร. 
ที่ได้ระดับ 3  

ขึ้นไป 

ร้อยละ นร. 
ที่ได้ระดับ 3  

ขึ้นไป 
จ านวน 
ที่เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนท่ีมผีลการเรียนรู ้
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 211 0 2 5 13 16 26 43 106 175 82.94 
คณิตศาสตร ์ 211 0 1 10 27 45 37 31 60 128 60.66 
วิทยาศาสตร ์ 211 0 0 0 5 17 35 54 100 189 89.57 
สังคมศึกษา ฯ 211 0 0 1 3 11 31 52 113 196 92.89 
สุขศึกษาและพลศึกษา 211 0 0 0 0 5 10 17 179 206 97.63 
ศิลปะ 211 0 0 0 0 1 13 46 151 210 99.53 
การงานอาชีพฯ 211 0 0 0 0 0 3 13 195 211 100.00 
ภาษาต่างประเทศ 211 0 0 0 0 4 28 43 136 207 98.10 

สรุปร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดรายวิชา ระดับ 3 ขึ้นไป 90.17 
 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 1 จ านวน นร. 
ที่ได้ระดับ 3  

ขึ้นไป 

ร้อยละ นร. 
ที่ได้ระดับ 3  

ขึ้นไป 
จ านวน 
ที่เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนท่ีมผีลการเรียนรู ้
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 190 0 0 0 5 18 42 49 76 167 87.89 
คณิตศาสตร ์ 190 0 0 39 70 36 19 10 16 45 23.68 
วิทยาศาสตร ์ 190 0 0 0 4 21 33 31 101 165 86.84 
สังคมศึกษา ฯ 190 0 0 1 3 10 15 33 128 176 92.63 
สุขศึกษาและพลศึกษา 190 0 0 0 4 19 62 70 35 167 87.89 
ศิลปะ 190 0 0 0 0 8 25 45 112 182 95.79 
การงานอาชีพฯ 190 0 0 0 9 32 58 42 49 149 78.42 
ภาษาต่างประเทศ 190 0 0 10 30 27 35 23 65 123 64.74 

สรุปร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดรายวิชาพ้ืนฐาน ระดับ 3 ขึ้นไป  ภาคเรียนที่ 1 77.24 
 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 2 จ านวน นร. 
ที่ได้ระดับ 3  

ขึ้นไป 

ร้อยละ นร. 
ที่ได้ระดับ 3  

ขึ้นไป 
จ านวน 
ที่เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนท่ีมผีลการเรียนรู ้
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 189 0 0 0 5 22 34 49 79 162 85.71 
คณิตศาสตร ์ 189 0 0 6 38 48 40 33 24 97 51.32 
วิทยาศาสตร ์ 189 0 0 4 12 29 43 34 67 144 76.19 

สังคมศึกษา ฯ 189 0 2 5 7 24 49 52 50 151 79.89 
สุขศึกษาและพลศึกษา 189 0 0 0 0 1 6 48 134 188 99.47 
ศิลปะ 189 0 0 0 0 1 43 34 111 188 99.47 
การงานอาชีพฯ 189 0 0 0 2 14 45 60 68 173 91.53 
ภาษาต่างประเทศ 189 0 17 27 34 22 20 21 48 89 47.09 

สรุปร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดรายวิชาพ้ืนฐาน ระดับ 3 ขึ้นไป  ภาคเรียนที่ 2 78.83 
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สรุปร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดรายวิชาพ้ืนฐาน ระดับ 3 ขึ้นไป  ชั้น ม.1 78.03 
 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 1 จ านวน นร. 
ที่ได้ระดับ 3  

ขึ้นไป 

ร้อยละ นร. 
ที่ได้ระดับ 3  

ขึ้นไป 
จ านวน 
ที่เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนท่ีมผีลการเรียนรู ้
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 185 0 0 0 7 23 40 64 51 155 83.78 
คณิตศาสตร ์ 185 0 1 35 43 31 33 16 26 75 40.54 
วิทยาศาสตร ์ 185 0 0 0 1 13 32 68 71 171 92.43 
สังคมศึกษา ฯ 185 0 0 0 8 27 54 32 64 150 81.08 
สุขศึกษาและพลศึกษา 185 0 0 0 2 1 16 54 112 182 98.38 
ศิลปะ 185 0 0 0 0 2 25 42 116 183 98.92 
การงานอาชีพฯ 185 0 0 2 4 8 25 52 94 171 92.43 
ภาษาต่างประเทศ 185 0 0 0 3 22 33 43 84 160 86.49 

สรุปร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดรายวิชาพ้ืนฐาน ระดับ 3 ขึ้นไป  ภาคเรียนที่ 1 84.26 

 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 2 จ านวน นร. 
ที่ได้ระดับ 3  

ขึ้นไป 

ร้อยละ นร. 
ที่ได้ระดับ 3  

ขึ้นไป 
จ านวน 
ที่เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนท่ีมผีลการเรียนรู ้
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 186 0 1 12 26 39 36 36 36 108 58.06 
คณิตศาสตร ์ 186 0 2 27 35 22 22 29 49 100 53.76 
วิทยาศาสตร ์ 186 0 0 0 4 14 35 61 72 168 90.32 
สังคมศึกษา ฯ 186 0 1 4 19 48 42 36 36 114 61.29 
สุขศึกษาและพลศึกษา 186 0 0 0 0 1 17 84 84 185 99.45 
ศิลปะ 186 0 0 0 0 0 57 45 84 186 100.00 
การงานอาชีพฯ 186 0 0 1 7 24 36 24 94 154 82.80 
ภาษาต่างประเทศ 186 0 0 0 1 20 34 35 96 165 88.71 

สรุปร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดรายวิชาพ้ืนฐาน ระดับ 3 ขึ้นไป  ภาคเรียนที่ 2 79.30 
สรุปร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดรายวิชาพ้ืนฐาน ระดับ 3 ขึ้นไป  ชั้น ม.2 81.78 

 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ภาคเรียนท่ี 1 จ านวน นร. 
ที่ได้ระดับ 3  

ขึ้นไป 

ร้อยละ นร. 
ที่ได้ระดับ 3  

ขึ้นไป 
จ านวน 
ที่เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนท่ีมผีลการเรียนรู ้
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 158 0 0 1 10 31 33 28 55 116 73.42 
คณิตศาสตร ์ 158 0 0 31 48 39 25 10 5 40 25.32 
วิทยาศาสตร ์ 158 0 0 4 13 45 46 20 30 96 60.76 
สังคมศึกษา ฯ 158 0 2 0 9 14 18 34 81 133 84.18 
สุขศึกษาและพลศึกษา 158 0 0 0 1 2 23 34 98 155 98.10 
ศิลปะ 158 0 0 0 0 2 6 33 117 156 98.73 
การงานอาชีพฯ 158 0 0 0 1 30 19 34 74 127 80.38 
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ภาษาต่างประเทศ 158 0 0 1 10 25 31 31 60 122 77.22 
สรุปร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดรายวิชาพ้ืนฐาน ระดับ 3 ขึ้นไป  ภาคเรียนที่ 1 74.76 

 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ภาคเรียนที่ 2 จ านวน นร. 
ที่ได้ระดับ 3  

ขึ้นไป 

ร้อยละ นร. 
ที่ได้ระดับ 3  

ขึ้นไป 
จ านวน 
ที่เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนท่ีมผีลการเรียนรู ้
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 156 0 3 7 14 29 26 29 48 103 66.03 
คณิตศาสตร ์ 156 0 10 20 37 32 28 16 13 57 36.54 
วิทยาศาสตร ์ 156 0 0 1 6 29 48 35 37 120 76.92 
สังคมศึกษา ฯ 156 0 0 8 23 29 44 23 29 96 61.54 
สุขศึกษาและพลศึกษา 156 0 0 0 0 1 3 15 137 155 99.36 
ศิลปะ 156 0 0 0 0 0 21 31 104 156 100.00 
การงานอาชีพฯ 156 0 0 1 7 16 33 25 74 132 84.62 
ภาษาต่างประเทศ 156 0 0 2 10 26 22 28 68 118 75.64 

สรุปร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดรายวิชาพื้นฐาน ระดับ 3 ขึน้ไป  ภาคเรียนที่ 2 75.08 

สรุปร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดรายวิชาพื้นฐาน ระดับ 3 ขึน้ไป  ชั้น ม.3 74.92 

 
1.7 การประเมินทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา   

1.7.1  ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ 
1)   รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

ระดับชั้น 
เต็ม 

 

จ านวนนักเรียนที่ผ่านระดับการ
ประเมิน 

ร้อยละนักเรียนที่ผ่านระดับการ
ประเมิน 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 211 211 0 0 0 100.00 0.00 0.00 0.00 

-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 209 209 0 0 0 100.00 0.00 0.00 0.00 

-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 213 213 0 0 0 100.00 0.00 0.00 0.00 

-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 206 206 0 0 0 100.00 0.00 0.00 0.00 

-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 213 213 0 0 0 100.00 0.00 0.00 0.00 

-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 211 211 0 0 0 100.00 0.00 0.00 0.00 

-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 190 190 0 0 0 100.00 0.00 0.00 0.00 

-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 186 186 0 0 0 100.00 0.00 0.00 0.00 

-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 156 156 0 0 0 100.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 1795 1795 0 0 0 100.00 0.00 - - 
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2)  ซื่อสัตย์ สุจริต 

ระดับชั้น 
เต็ม 

 

จ านวนนักเรียนที่ผ่านระดับการ
ประเมิน 

ร้อยละนักเรียนที่ผ่านระดับการ
ประเมิน 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 211 195 16 0 0 92.42 7.58 0.00 0.00 

-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 209 208 1 0 0 99.52 0.48 0.00 0.00 

-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 213 212 1 0 0 99.53 0.47 0.00 0.00 

-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 206 194 12 0 0 94.17 5.83 0.00 0.00 

-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 213 213 0 0 0 100.00 0.00 0.00 0.00 

-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 211 159 52 0 0 75.36 24.64 0.00 0.00 

-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 190 158 32 0 0 83.16 16.84 0.00 0.00 

-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 186 154 32 0 0 82.80 17.20 0.00 0.00 

-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 156 156 0 0 0 100.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 1795 1649 146 0 0 91.88 8.12 - - 

 
3)  มีวินัย 

ระดับชั้น 
เต็ม 

 

จ านวนนักเรียนที่ผ่านระดับการ
ประเมิน 

ร้อยละนักเรียนที่ผ่านระดับการ
ประเมิน 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 211 211 0 0 0 100.00 0.00 0.00 0.00 

-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 209 209 0 0 0 100.00 0.00 0.00 0.00 

-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 213 213 0 0 0 100.00 0.00 0.00 0.00 

-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 206 206 0 0 0 100.00 0.00 0.00 0.00 

-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 213 213 0 0 0 100.00 0.00 0.00 0.00 

-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 211 211 0 0 0 100.00 0.00 0.00 0.00 

-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 190 187 3 0 0 98.42 1.58 0.00 0.00 

-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 186 185 1 0 0 99.46 0.54 0.00 0.00 

-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 156 128 28 0 0 82.05 17.95 0.00 0.00 

รวม 211 211 0 0 0 97.77 2.23 0.00 0.00 
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4)  ใฝ่เรียนรู้ 

ระดับชั้น 
เต็ม 

 

จ านวนนักเรียนที่ผ่านระดับการ
ประเมิน 

ร้อยละนักเรียนที่ผ่านระดับการ
ประเมิน 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 211 155 56 0 0 73.46 26.54 0.00 0.00 

-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 209 204 5 0 0 97.61 2.39 0.00 0.00 

-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 213 195 18 0 0 91.55 8.45 0.00 0.00 

-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 206 134 72 0 0 65.05 34.95 0.00 0.00 

-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 213 99 114 0 0 46.48 53.52 0.00 0.00 

-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 211 144 67 0 0 68.25 31.75 0.00 0.00 

-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 190 130 61 0 0 68.42 32.11 0.00 0.00 

-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 186 119 67 0 0 63.98 36.02 0.00 0.00 

-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 156 148 8 0 0 94.87 5.13 0.00 0.00 

รวม 1795 1328 468 0 0 74.41 25.65 - - 

 
5)  อยู่อย่างพอเพียง 

ระดับชั้น 
เต็ม 

 

จ านวนนักเรียนที่ผ่านระดับการ
ประเมิน 

ร้อยละนักเรียนที่ผ่านระดับการ
ประเมิน 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 211 154 57 0 0 72.99 27.01 0.00 0.00 

-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 209 209 0 0 0 100.00 0.00 0.00 0.00 

-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 213 213 0 0 0 100.00 0.00 0.00 0.00 

-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 206 176 30 0 0 85.44 14.56 0.00 0.00 

-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 213 213 0 0 0 100.00 0.00 0.00 0.00 

-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 211 203 8 0 0 96.21 3.79 0.00 0.00 

-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 190 185 5 0 0 97.37 2.63 0.00 0.00 

-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 186 186 0 0 0 100.00 0.00 0.00 0.00 

-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 156 156 0 0 0 100.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 1795 1695 100 0 0 94.67 5.33 - - 
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6)  มุ่งม่ันในการท างาน 

ระดับชั้น 
เต็ม 

 

จ านวนนักเรียนที่ผ่านระดับการ
ประเมิน 

ร้อยละนักเรียนที่ผ่านระดับการ
ประเมิน 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 211 164 47 0 0 77.73 22.27 0.00 0.00 

-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 209 209 0 0 0 100.00 0.00 0.00 0.00 

-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 213 213 0 0 0 100.00 0.00 0.00 0.00 

-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 206 200 6 0 0 97.09 2.91 0.00 0.00 

-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 213 213 0 0 0 100.00 0.00 0.00 0.00 

-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 211 210 1 0 0 99.53 0.47 0.00 0.00 

-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 190 186 4 0 0 97.89 2.11 0.00 0.00 

-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 186 141 45 0 0 75.81 24.19 0.00 0.00 

-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 156 156 0 0 0 100.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 1795 1692 103 0 0 94.23 5.77 - - 

 
7)  รักความเป็นไทย 

ระดับชั้น 
เต็ม 

 

จ านวนนักเรียนที่ผ่านระดับการ
ประเมิน 

ร้อยละนักเรียนที่ผ่านระดับการ
ประเมิน 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 211 203 8 0 0 96.21 3.79 0.00 0.00 

-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 209 209 0 0 0 100.00 0.00 0.00 0.00 

-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 213 212 1 0 0 99.53 0.47 0.00 0.00 

-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 206 206 0 0 0 100.00 0.00 0.00 0.00 

-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 213 213 0 0 0 100.00 0.00 0.00 0.00 

-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 211 211 0 0 0 100.00 0.00 0.00 0.00 

-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 190 162 28 0 0 85.26 14.74 0.00 0.00 

-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 186 138 48 0 0 74.19 25.81 0.00 0.00 

-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 156 156 0 0 0 100.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 1795 1710 85 0 0 95.02 4.98 - - 
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8)   มีจิตสาธารณะ 

ระดับชั้น 
เต็ม 

 

จ านวนนักเรียนที่ผ่านระดับการ
ประเมิน 

ร้อยละนักเรียนที่ผ่านระดับการ
ประเมิน 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 211 211 0 0 0 100.00 0.00 0.00 0.00 

-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 209 209 0 0 0 100.00 0.00 0.00 0.00 

-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 213 213 0 0 0 100.00 0.00 0.00 0.00 

-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 206 206 0 0 0 100.00 0.00 0.00 0.00 

-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 213 213 0 0 0 100.00 0.00 0.00 0.00 

-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 211 211 0 0 0 100.00 0.00 0.00 0.00 

-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 190 190 0 0 0 100.00 0.00 0.00 0.00 

-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 186 172 14 0 0 92.47 7.53 0.00 0.00 

-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 156 130 26 0 0 83.33 16.67 0.00 0.00 

รวม 1795 1755 40 0 0 97.31 2.69 - - 

 
 

9)  สรุปรวมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ระดับชั้น 
เต็ม 

 

จ านวนนักเรียนที่ผ่านระดับการ
ประเมิน 

ร้อยละนักเรียนที่ผ่านระดับการ
ประเมิน 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 211 208 3 0 0 98.58 1.42 0.00 0.00 

-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 209 209 0 0 0 100.00 0.00 0.00 0.00 

-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 213 213 0 0 0 100.00 0.00 0.00 0.00 

-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 206 206 0 0 0 100.00 0.00 0.00 0.00 

-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 213 213 0 0 0 100.00 0.00 0.00 0.00 

-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 211 211 0 0 0 100.00 0.00 0.00 0.00 

-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 190 190 0 0 0 100.00 0.00 0.00 0.00 

-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 186 184 2 0 0 98.92 1.08 0.00 0.00 

-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 156 156 0 0 0 100.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 1795 1790 5 0 0 99.72 0.28 0.00 0.00 
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1.7.2 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 
 

สรุปผลการประเมินความสามารถการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 

ระดับชั้น 
เต็ม 

 

จ านวนนักเรียนที่ผ่านระดับการ
ประเมิน 

ร้อยละนักเรียนที่ผ่านระดับการ
ประเมิน 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 211 152 59 - - 72.04 27.96 - - 

-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 209 209 0 - - 100.00 0.00 - - 

-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 213 193 20 - - 90.16 9.39 - - 

-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 206 202 4 - - 98.06 1.94 - - 

-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 213 197 16 - - 92.49 7.51 - - 

-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 211 196 15 - - 92.89 7.11 - - 

-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 190 175 15 - - 92.11 7.89 - - 

-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 186 147 39 - - 79.03 20.97 - - 

-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 156 134 22 - - 85.90 14.10 - - 

รวม 1795 1605 190 - - 89.42 10.58 - - 

1.7.3  การประเมินสมรรถนะส าคัญ 
1) ความสามารถในการสื่อสาร 

 

ระดับชั้น 
เต็ม 

 

จ านวนนักเรียนที่ผ่านระดับการ
ประเมิน 

ร้อยละนักเรียนที่ผ่านระดับการ
ประเมิน 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 211 101 110 - - 47.87 52.13 - - 

-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 209 207 2 - - 99.04 0.96 - - 

-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 213 206 7 - - 96.71 3.29 - - 

-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 206 190 16 - - 92.23 7.77 - - 

-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 212 137 75 - - 64.32 35.38 - - 

-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 211 184 27 - - 87.20 12.80 - - 

-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 190 124 66 - - 65.26 34.74 - - 

-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 186 143 43 - - 76.88 23.12 - - 

-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 156 126 30 - - 80.77 19.23 - - 

รวม 1794 1420 376 - - 79.04 20.96 - - 
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2)    ความสามารถในการคิด 
 

ระดับชั้น 
เต็ม 

 

จ านวนนักเรียนที่ผ่านระดับการ
ประเมิน 

ร้อยละนักเรียนที่ผ่านระดับการ
ประเมิน 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 211 101 110 - - 47.87 52.13 - - 

-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 209 193 16 - - 92.34 7.66 - - 

-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 213 176 37 - - 82.63 17.37 - - 

-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 206 171 35 - - 83.01 16.99 - - 

-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 213 101 111 - - 47.64 52.36 - - 

-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 211 161 50 - - 76.30 23.70 - - 

-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 190 117 70 - - 61.58 36.84 1.58 - 

-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 186 146 40 - - 78.49 21.51 - - 

-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 156 105 51 - - 67.31 32.69 - - 

รวม 1794 1271 520 - - 70.85 28.99 0.17 - 

 
3)   ความสามารถในการแก้ปัญหา 

 

ระดับชั้น 
เต็ม 

 

จ านวนนักเรียนที่ผ่านระดับการ
ประเมิน 

ร้อยละนักเรียนที่ผ่านระดับการ
ประเมิน 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 211 75 136 - - 35.55 64.45 - - 

-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 209 158 51 - - 75.60 24.40 - - 

-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 213 189 24 - - 88.73 11.27 - - 

-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 206 178 28 - - 86.41 13.59 - - 

-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 212 118 94 - - 55.66 44.34 - - 

-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 211 150 61 - - 71.09 28.91 - - 

-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 190 110 79 - - 57.89 41.58 0.53 - 

-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 186 147 39 - - 79.03 20.97 - - 

-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 156 126 30 - - 80.77 19.23 - - 

รวม 1794 1251 542 - - 69.73 30.21 0.06 - 



18 

 

 

4)   ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 

ระดับชั้น 
เต็ม 

 

จ านวนนักเรียนที่ผ่านระดับการ
ประเมิน 

ร้อยละนักเรียนที่ผ่านระดับการ
ประเมิน 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 211 71 140 - - 33.65 66.35 - - 

-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 209 204 5 - - 97.61 2.39 - - 

-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 213 207 6 - - 97.18 2.82 - - 

-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 206 170 36 - - 82.52 17.48 - - 

-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 212 131 81 - - 61.79 38.21 - - 

-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 211 188 23 - - 89.10 10.90 - - 

-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 190 131 59 - - 68.95 31.05 - - 

-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 186 146 40 - - 78.49 21.51 - - 

-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 156 138 18 - - 88.46 11.54 - - 

รวม 1794 1386 408 - - 77.26 22.74 - - 

 
5)   ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

 

ระดับชั้น 
เต็ม 

 

จ านวนนักเรียนที่ผ่านระดับการ
ประเมิน 

ร้อยละนักเรียนที่ผ่านระดับการ
ประเมิน 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 211 75 136 - - 35.55 64.45 - - 

-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 209 204 5 - - 97.61 2.39 - - 

-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 213 196 17 - - 92.02 7.98 - - 

-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 206 206 0 - - 100.00 0.00 - - 

-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 212 212 0 - - 100.00 0.00 - - 

-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 211 211 0 - - 100.00 0.00 - - 

-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 190 136 54 - - 71.58 28.42 - - 

-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 186 162 24 - - 87.10 12.90 - - 

-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 156 145 11 - - 92.95 7.05 - - 

รวม 1794 1547 247 - - 86.23 13.77 - - 
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6)   สรุปผลการประเมินสมรรถนะส าคัญ 
 

ระดับชั้น 
เต็ม 

 

จ านวนนักเรียนที่ผ่านระดับการ
ประเมิน 

ร้อยละนักเรียนที่ผ่านระดับการ
ประเมิน 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 211 96 115 - - 45.50 54.50 - - 

-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 209 206 3 - - 98.56 1.44 - - 

-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 213 189 24 - - 88.73 11.27 - - 

-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 206 182 24 - - 88.35 11.65 - - 

-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 212 135 77 - - 63.38 36.32 - - 

-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 211 189 22 - - 89.57 10.43 - - 

-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 190 123 65 2 - 64.74 34.21 1.05 - 

-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 186 149 37 - - 80.11 19.89 - - 

-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 156 128 28 - - 82.05 17.95 - - 

รวม 1794 1397 394 2 - 77.87 22.02 0.11 - 

1.8   จ านวนนักเรียนที่มีความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการท างาน  
    1) จ านวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินและได้รับการตัดสินให้เลื่อนชั้นปลายปี 

ระดับชั้น 
จ านวน 
เต็ม 

 

จ านวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินและได้รับการ
ตัดสินให้เลื่อนชั้นปลายปี 

จ านวน ร้อยละ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 211 211 100.00 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 209 209 100.00 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 213 213 100.00 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 206 206 100.00 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 213 213 100.00 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 211 211 100.00 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 190 190 100.00 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 186 186 100.00 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  และ  
              จบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ 

156 156 100.00 

รวม 1795 1795 100.00 
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ร้อยละของนักเรียนที่จบหลักสูตร ได้ศึกษาต่อ  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
                    โรงเรียนธีรศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 

                  จบชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  จ านวน 156 คน 
ประเภทสถานศกึษา จ านวน ร้อยละ 

เรียนต่อสายสามญัศึกษา 87 62.59 

เรียนต่อสายอาชีวะศึกษา 67 42.95 

สรุปเรียนต่อ 154 98.72 

ไม่ได้ศึกษาต่อ 1 0.64 

ติดต่อไม่ได ้ 1 0.64 

 
156 100.00 

 

 
3)  จ านวนนักเรียนในแต่ละระดับชั้นเรียนที่ผ่าน/ไม่ผ่าน  การประเมินความสามารถทางการอ่าน   
การเขียน  การคิดค านวณ  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ทักษะตามหลักสูตรและมีสุขภาพตามเกณฑ์ 
3.1) การประเมินความสามารถทางการอ่าน   

ระดับชั้น 
เต็ม 

 

จ านวนนักเรียนที่ผ่านระดับการ
ประเมิน 

ร้อยละนักเรียนที่ผ่านระดับการ
ประเมิน 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 211 176 36 - - 83.41 17.06 - - 

-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 209 207 1 - - 99.04 0.48 - - 

-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 213 206 7 - - 96.71 3.29 - - 

-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 206 205 1 - - 99.51 0.49 - - 

-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 213 212 1 - - 99.53 0.47 - - 

-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 211 208 3 - - 98.58 1.42 - - 

-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 190 183 7 - - 96.32 3.68 - - 

-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 186 156 30 - - 83.87 16.13 - - 

-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 156 144 12 - - 92.31 7.69 - - 

รวม 1795 1697 98 - - 94.36 5.63 - - 

56%
43%

0% 1%

แสดงร้อยละการศึกษาต่อของนักเรียนที่จบหลักสูตร ฯ 
ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2560

สายสามญั

สายอาชีวะ

ไม่ศกึษาต่อ

ติดต่อไม่ได้
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3.2)  การประเมินความสามารถทางการเขียน 

ระดับชั้น 
เต็ม 

 

จ านวนนักเรียนที่ผ่านระดับการ
ประเมิน 

ร้อยละนักเรียนที่ผ่านระดับการ
ประเมิน 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 211 153 58 - - 72.51 27.49 - - 

-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 209 206 3 - - 98.56 1.44 - - 

-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 213 186 27 - - 87.32 12.68 - - 

-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 206 178 28 - - 86.41 13.59 - - 

-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 213 190 23 - - 89.20 10.80 - - 

-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 211 173 38 - - 81.99 18.01 - - 

-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 190 159 7 - - 83.68 16.32 - - 

-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 186 136 30 - - 73.12 26.88 - - 

-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 156 134 12 - - 85.90 14.10 - - 

รวม 1795 1515 226 - - 84.30 15.70 - - 

 
 
 
3.3)  การประเมินความสามารถทางการคิดค านวณ 

ระดับชั้น 
เต็ม 

 

จ านวนนักเรียนที่ผ่านระดับการ
ประเมิน 

ร้อยละนักเรียนที่ผ่านระดับการ
ประเมิน 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 211 208 3 0 - 98.58 1.42 0.00 - 

-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 209 162 47 0 - 77.51 22.49 0.00 - 

-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 213 177 36 0 - 83.10 16.90 0.00 - 

-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 206 150 55 1 - 72.82 26.70 0.49 - 

-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 213 114 95 4 - 53.52 44.60 1.88 - 

-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 211 128 82 1 - 60.66 38.86 0.47 - 

-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 190 97 92 0 - 51.05 48.42 0.00 - 

-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 186 100 84 2 - 53.76 45.16 1.08 - 

-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 156 57 89 10 - 36.54 57.05 6.41 - 

รวม 1795 1193 583 18 - 66.46 32.48 1.00 - 
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3.6   จ านวนนักเรียนที่มีสุขภาพตามเกณฑ์ 

ระดับชั้น 

 
จ านวน 
เต็ม 

 

จ านวนนักเรียนที่มีพัฒนาการตามวัยในเกณฑ์ดี 

จ านวน ร้อยละ 

-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 211 210 99.54 

-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 209 196 92.92 

-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 213 212 100 

-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 206 204 99.03 

-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 213 211 99.06 

-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 211 211 100 

-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 190 178 93.57 

-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 186 185 100 

-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 156 156 97.67 

รวม  1764 97.75 

 
1.9  รางวัลที่โรงเรียนได้รับ 
รางวัล โรงเรียนธีรศาสตร์ (ผู้บริหาร โรงเรียน และบุคลากรครู) 

ชื่อผู้รับรางวัล รายการแข่งขัน/โอกาสที่ได้รับ โล่/ถ้วย/เกียรติบัตร 

1 บาทหลวงธาดา พลอยจินดา กระทรวงศึกษาธิการ มอบโล่เชิดชูเกียรติแด่ 
โรงเรียนธีรศาสตร์ ได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. 
ผลงานดีเด่นระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสี
ขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจ าปี 
2558 

โล่/เกียรติบัตร 
ดีเด่นระดับเงิน 

2 บาทหลวงธาดา พลอยจินดา โรงเรียนธีรศาสตร์เป็นสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์
การประเมินเป็นสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพ
ติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2559 โดย 
กระทรวงศึกษาธิการ 

โล่ประเภทผลงานดีเด่น 
ระดับทองดีเด่น  

อันดับ 1 

3    บาทหลวงธาดา พลอยจินดา รางวัล 100 ปี ผู้บริหารเอกชน ระดับเข็มทอง 
โดย กระทรวงศึกษาธิการ 

เกียรติบัตร/เข็ม 
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ชื่อผู้รับรางวัล รายการแข่งขัน/โอกาสที่ได้รับ โล่/ถ้วย/เกียรติบัตร 

3 นางสาวสุธีรา เตี้ยมเครือ  
ตัวแทนโรงเรียนธีรศาสตร์ 

รางวัลสุดยอดส้วม ระดับเขต ปี 2559 โดย 
กรมอนามัย ศูนย์อนามัยที่ 5 

โล ่

4 นางบุญจันทร์ สร้อยสมุทร 
 

กระทรวงศึกษาธิการ มอบโล่เชิดชูเกียรติแด่ 
โรงเรียนธีรศาสตร์ ได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. 
ผลงานดีเด่นระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสี
ขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจ าปี 
2559 
 

เกียรติบัตรดีเด่น 
ระดับเงิน 

5 นายธนิต สุวรรณลักษณ์ การแข่งขันเทควันโดรายการสวนผึ้งแชมป์เปียน
ชิพชิงถ้วยนายกสมาคมกีฬา จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ 
10 มิถุนายน 2560 ณ อ าเภอสวนผึ้ง  
 

ถ้วยคะแนนรวม 
อันดับ 5 

6 นายประวิทย์ นพรัตน์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษากาญจนบุรี 
มอบเกียรติบัตร "รางวัลชนะเลิศ"และ"รางวัล
รองชนะเลิศอันดับ2" รายการแข่งขันตอบ
ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ในงานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.1-3) 
 

เกียรติบัตร 

7 นายธนิต สุวรรณลักษณ์ การแข่งขันเทควันโด รายการ "เพชรบุรี เมือง
คนดี สามวัง ชิงแชมป์ ภาคกลาง" ณ โรงยิม 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพาณิชยการเพชรบุรี  

เกียรติบัตร 
ทีมยอดเยี่ยม 

 

รายการรางวัล โรงเรียนธีรศาสตร์ (บุคลากรครู) 

ล าดับ
ที ่

ชื่อผู้รับรางวัล รายการแข่งขัน/โอกาสที่ได้รับ โล่/ถ้วย/เกียรติบัตร 

1 นางสาวสุกัญญา สมบูรณ์ การแข่งขันวาดภาพระบายสีจากหนังสือ
สารานุกรมไทย ส าหรับเยาวชนฯ ฉบับเสริม
ความรู้ เล่ม 9 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ครั้ง
ที่ 9 โดย สโมสรไลออนส์ / สโมสรพระนั่งเกล้า 
 

เกียรติบัตร/ถ้วย 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อผู้รับรางวัล รายการแข่งขัน/โอกาสที่ได้รับ โล่/ถ้วย/เกียรติบัตร 

2 นางสุดารัตน์  ชาญเฉลิมชัย 
นางประภาพรรณ  ไชยวงศ์ 
 

รางวัล 100 ปี ครูดีศรีเอกชน ระดับเข็มเพชร 
(อายุงาน 40 ปีขึ้นไป) โดย กระทรวงศึกษาธิการ 

เกียรติบัตร/เข็ม 

3 นางธิชญา  จิตต์เจริญ 
นางวิไลรัตน์  จิตเจริญทวีโชค 
นางสาวสุธีรา  เตี้ยมเครือ 
นางสาวเทียมจันทร์  เง็กคร้อย 
นางสาวนิรัตนดา  ตันตระกูล 
นางประไพ  แก้วจีน 
นางทิพย์วรรณ  สายบัวทอง 
นายพงศ์พันธ์  เอกพันธ์ชัยเดช 
นางจรูญลักษณ์  สุวคันธกุล 
นางสาวดวงพร  พุฒจิระ 
นางกัญญา  ฉายาบรรณ์ 
นางสาวลัดดา  ยางม่วง 
นางกังสดาล  เกียรติศิริ 
นางสุรีพร  อินทรธนี 
นางพรรณทิพย์  ยิ้มประเสริฐ 
 

รางวัล 100 ปี ครูดีศรีเอกชน ระดับเข็มทอง 
(อายุงาน 30-39 ปี) โดย กระทรวงศึกษาธิการ 

เกียรติบัตร/เข็ม 

4 นางพรรษา  ขันธ์เครือ 
นายสมชาย  ล่าทา 
นายบุญลาภ  กลิ่นอุบล 
นายวรา  ขันธ์เครือ 
นายศักดิ์ชัย  สว่างงาม 
นางพรกมล  แสงสุระธรรม 
นางบุญจันทร์  สร้อยสมุทร 
นางเสาลักษณ์  อยู่สถิตย์ 
นางอัญชลี  ยังดี 
นางสาวมัณฑนา  พงษ์พินิจภิญโญ 
นางจุไรพร  สวัสดิ์รักษ์กุล 
นางอัมพร  ภักดี 
นางสาวเตือนตา  แก้วบรรจง

รางวัล 100 ปี ครูดีศรีเอกชน ระดับเข็มทอง 
(อายุงาน 20-29 ปี) โดย กระทรวงศึกษาธิการ 

เกียรติบัตร/เข็ม 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อผู้รับรางวัล รายการแข่งขัน/โอกาสที่ได้รับ โล่/ถ้วย/เกียรติบัตร 

นางสาวสุคนธา  สุทธิศิริมงคล 
นางปทิตตา  พงษ์ศิริ 
นางสุรีรัตน์  จีนเอีย 
นายเพยาว์  จิตเจริญทวีโชค 
นางวรรณวลี  อารมณ์สุขโข 
นางสาวรุ่งอรุณ  ประดิษฐ์กุล 
นางนงลักษณ์  สุวรรณประเสริฐ 
นางนัยนา  วงศ์ยศสิริโสภา 
นางรังสิมา  บุญสม 
นางศิริพร  สนามภู่ 
นางสาววรรณา  แซ่เล้า 
นางสมใจ  รัตนพรชัย 
นางจินตนา  นิสัยตรง 
นางสาวชุติมา  สุถาพร 
นางศรีไพร  หนูเกตุ 
นางสาวจรัส  จงจอหอ 
นางจิราภร  พงศ์ลักษมาณา 
นายอนันต์  สัจจาศีล 

5 นางสาวจีรนุช  ทาค า 
นางสาวฐิตินันท์  บวรเลิศสกุล 
นางสาวพิทยาภรณ์  เห็นวิสุทธิ์ 
นางสาวไพรินทร์  เจริญผล 
นางนฤมล  บุญนาค 
นางผ่องพรรณ  สู้เสงี่ยม 
นายสุวัฒน์  วงษ์พานิช 
นางสาวปัทมา  คล้ าเจริญ 

รางวัล 100 ปี ครูดีศรีเอกชน ระดับเข็มทอง 
(อายุงาน 10-19 ปี) โดย กระทรวงศึกษาธิการ 

เกียรติบัตร/เข็ม 

6 นางสาวสุคนธา สุทธิสิริมงคล 
 

เกียรติบัตรบุคลากรทางการศึกษาดีเด่นโรงเรียน
ธีรศาสตร์” ของเขตพ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 2 

 

7 นางบุญจันทร์  สร้อยสมุทร 
นายวรา  ขันธ์เครือ 
นางจุไรพร  สวัสดิ์รักษ์กุล 

เกียรติบัตร “ครูสอนนาน 25 ปี” ของเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 

เกียรติบัตร 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อผู้รับรางวัล รายการแข่งขัน/โอกาสที่ได้รับ โล่/ถ้วย/เกียรติบัตร 

 
8 

นางสาวศยามล     ว่องแก้ว 
เกียรติบัตร  “รางวัล ครูดีเด่นสังฆมณฑลราชบุรี” 
ระดับชั้น อนุบาล 1 

เกียรติบัตร 

9 
นางจินตนา          นสิัยตรง 

เกียรติบัตร  “รางวัล ครูดีเด่นสังฆมณฑลราชบุรี” 
ระดับชั้น อนุบาล 2 

เกียรติบัตร 

10 นางสาวชุติมา   สุถาพร 
 

เกียรติบัตร  “รางวัล ครูดีเด่นสังฆมณฑลราชบุรี” 
ระดับชั้น อนุบาล 3 โดย ฝ่ายอบรมศึกษา สังฆ
มณฑลราชบุรี 

เกียรติบัตร 

11 นางสาวฐิตินันท์     บวรเลิศสกุล เกียรติบัตร  “รางวัล ครูดีเด่นสังฆมณฑลราชบุรี” 
ระดับชั้น ประถม/สาระคณิตศาสตร์ โดย ฝ่าย
อบรมศึกษา สังฆมณฑลราชบุรี 

เกียรติบัตร 

12 นางสาวนิรัตนดา    ตันตระกูล เกียรติบัตร  “รางวัล ครูดีเด่นสังฆมณฑลราชบุรี” 
ระดับชั้น ประถม/สาระวิทยาศาสตร์ โดย ฝ่าย
อบรมศึกษา สังฆมณฑลราชบุรี 

เกียรติบัตร 

13 นางทิพย์วรรณ       สายบัวทอง เกียรติบัตร  “รางวัล ครูดีเด่นสังฆมณฑลราชบุรี” 
ระดับชั้น ประถม/สาระภาษาไทย  

เกียรติบัตร 

14 นายสุวัฒน์           วงษ์พานิช เกียรติบัตร  “รางวัล ครูดีเด่นสังฆมณฑลราชบุรี” 
ระดับชั้น ประถม/สาระสังคมศึกษาฯ โดย ฝ่าย
อบรมศึกษา สังฆมณฑลราชบุรี 

เกียรติบัตร 

15 นางสาวพิทยาภรณ์   เห็นวิสุทธิ์ เกียรติบัตร  “รางวัล ครูดีเด่นสังฆมณฑลราชบุรี” 
ระดับชั้น มัธยม/สาระภาษาต่างประเทศ โดย 
ฝ่ายอบรมศึกษา สังฆมณฑลราชบุรี 

เกียรติบัตร 

16 นางวิไลรัตน์       จิตเจริญทวโีชค เกียรติบัตร  “รางวัล ครูดีเด่นสังฆมณฑลราชบุรี” 
ระดับชั้น บุคลากรสนับสนุนการสอน โดย ฝ่าย
อบรมศึกษา สังฆมณฑลราชบุรี 

เกียรติบัตร 

17 นางจุไรพร   สวัสดิ์รักษ์กุล เกียรติบัตร  “รางวัล ครูดีศรีสังฆมณฑลราชบุรี” 
โดย ฝ่ายอบรมศึกษา สังฆมณฑลราชบุรี 

เกียรติบัตร 

18 นางประภาพรรณ     ไชยวงศ์ เกียรติบัตร  “รางวัล ครูดีศรีสังฆมณฑลราชบุรี” 
โดย ฝ่ายอบรมศึกษา สังฆมณฑลราชบุรี 

เกียรติบัตร 

19 นางสาวสุธีรา   เตี้ยมเครือ 
 

เกียรติบัตร  “รางวัล ครูดีศรีสังฆมณฑลราชบุรี” 
โดย ฝ่ายอบรมศึกษา สังฆมณฑลราชบุรี 

เกียรติบัตร 

20 นางสาววรรณา       แซ่เล้า เกียรติบัตร  “รางวัล ครูดีของหนู” ระดับชั้น เกียรติบัตร 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อผู้รับรางวัล รายการแข่งขัน/โอกาสที่ได้รับ โล่/ถ้วย/เกียรติบัตร 

อนุบาล 1 โดย ฝ่ายอบรมศึกษา สังฆมณฑล
ราชบุรี 

21 นางอัมพร    ภักดี เกียรติบัตร  “รางวัล ครูดีของหนู” ระดับชั้น 
อนุบาล 2 โดย ฝ่ายอบรมศึกษา สังฆมณฑล
ราชบุรี 

เกียรติบัตร 

22 นางกัญญา    ฉายาบรรณ เกียรติบัตร  “รางวัล ครูดีของหนู” ระดับชั้น 
อนุบาล 3 โดย ฝ่ายอบรมศึกษา สังฆมณฑล
ราชบุรี 

เกียรติบัตร 

23 นายธนิต      สวุรรณลักษณ์ เกียรติบัตร  “รางวัล ครูดีของหนู” ระดับชั้น 
ประถม 1-3 โดย ฝ่ายอบรมศึกษา สังฆมณฑล
ราชบุรี 

เกียรติบัตร 

24 นางสาวมัณฑนา  พงษ์พินิจภิญโญ เกียรติบัตร  “รางวัล ครูดีของหนู” ระดับชั้น 
ประถม 4-6 โดย ฝ่ายอบรมศึกษา สังฆมณฑล
ราชบุรี 

เกียรติบัตร 

25 นางบุญจันทร์    สร้อยสมุทร เกียรติบัตร  “รางวัล ครูดีของหนู” ระดับชั้น 
มัธยมศึกษา โดย ฝ่ายอบรมศึกษา สังฆมณฑล
ราชบุรี 

เกียรติบัตร 

26 นางพรกมล    แสงสุระธรรม 
 

 เกียรติบัตร  “รางวัล ครอบครัวครูดีสังฆมณฑล
ราชบุรี” โดย ฝ่ายอบรมศึกษา สังฆมณฑลราชบุรี 

เกียรติบัตร 

27 นางประไพ    แก้วจีน 
 

 เกียรติบัตร  “รางวัล ครอบครัวครูดีสังฆมณฑล
ราชบุรี”โดย ฝ่ายอบรมศึกษา สังฆมณฑลราชบุรี 

เกียรติบัตร 

 

รายการรางวัล โรงเรียนธีรศาสตร์ (นักเรียน) 

ล าดับ
ที ่

ชื่อผู้รับรางวัล รายการแข่งขัน/โอกาสที่ได้รับ 
ผลการแข่งขัน 

โล่/ถ้วย/เกียรติบัตร 

1 ด.ช. ปิยะณัฐ เหมศร ี
ด.ญ.นภาพร รัตนสิริรัตนกุล 
ด.ญ.พัชรเนตร ชื่นจ ารัส 

การแข่งขันตอบค าถามสารานุกรมไทย
ส าหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 
ครั้งที่ 20 ที่ โรงเรียนวันดอนตูม 

รองชนะเลิศอันดับ 2 
ถ้วย/เกียรติบัตร/เงินรางวัล 
900 บาท 

2 ด.ญ.จีรนันท์ กรวิจารณ์ศิลป์ การประกวดวาดภาพโปสเตอร์เพื่อ
สันติภาพ ครั้งที่ 18 ภายใต้ค าขวัญ "The 
Future of Peace" ณ โรงเรยีนมัธยมวัด

ชนะเลิศ 
ถ้วย/เกียรติบัตร/เงินรางวัล 
2,000 บาท 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อผู้รับรางวัล รายการแข่งขัน/โอกาสที่ได้รับ 
ผลการแข่งขัน 

โล่/ถ้วย/เกียรติบัตร 

ดอนตูม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 
 

3 ด.ช.กฤษฎา รุ่งกระจ่าง 
ด.ญ.รุ่งทิพย์ ยะค าดุก 
ด.ญ.รมย์ธีรา ขันธ์เครือ 

การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ 
ระดับมัธยม โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือ
การศึกษา จ.กาญจนบุรี 
 

ชนะเลิศ 
เงินรางวัล 2000 บาท 

4 ด.ญ.คริสตมาส ชวลิตบ ารุง 
ด.ญ.พิมญาดา นิลวรรณา 
ด.ญ.พัชรพร บุญชุ่ม 

การแข่งขันการตอบปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
(ม.1-3) ที่โรงเรียนวิสุทธรังส ี
 
 

ชนะเลิศ 
เกียรติบัตร 

5 ด.ช.วิพุธ เทียนวันเพ็ญ การแข่งขันการตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ 
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-6) ที่
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษากาญจนบุรี 
วันที่ 17 สิงหาคม 2560 
 

รองชนะเลิศอันดับ 2 
เกียรติบัตร/เงินรางวัล  
500 บาท 

6 ด.ญ.พัชรพร บุญชุ่ม 
 

การแข่งขันการตอบปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
(ม.1-3) ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา
กาญจนบุรี วันที่ 18 สิงหาคม 2560 

ชนะเลิศ 
เกียรติบัตร/เงินรางวัล 
1000 บาท 

7 ด.ญ.พิมญาดา นิลวรรณา 
 

การแข่งขันการตอบปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
(ม.1-3) ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา
กาญจนบุรี วันที่ 18 สิงหาคม 2561 

รองชนะเลิศอันดับ 2 
เกียรติบัตร/เงินรางวัล  
500 บาท 

8 ด.ญ.ฐานิสรา เชี่ยวชาญ 
ด.ญ.จิรวดี ศรีค า 
ด.ญ.ณัฐิยากร จันทร์เปรม 

การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ 
ระดับชั้น ป.4-6 เนื่องในงานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์โรงเรียนปากท่อพิทยาคม 

ชนะเลิศ 
ถ้วย/เงินรางวัล700 บาท 

9 ด.ช.วิพุธ เทียนวันเพ็ญ 
ด.ช.ภัทรพล ฉินสุขสกุล 

การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับ 
ป.4-6 เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
โรงเรียนปากท่อพิทยาคม 

รองชนะเลิศอันดับ 1เงิน 
รางวัล500บาท 

10 ด.ช.ปิยะณัฐ เหมศรี 
ด.ญ.พัชรพร บุญชุ่ม 

การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับ 
ม.1-3 เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์

รองชนะเลิศอันดับ 1 เงิน 
รางวัล500บาท 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อผู้รับรางวัล รายการแข่งขัน/โอกาสที่ได้รับ 
ผลการแข่งขัน 

โล่/ถ้วย/เกียรติบัตร 

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม 
 

11 ด.ญ.ณัฐณิชา ทองนุ่ม 
ด.ญ.เบญญภา วรพิทักษ์กุล 
ด.ญ.รมิตา ธัยยาวัฒน ์

การแข่งขันตอบค าถามจากหนังสือ
สารานุกรมไทย ระดับจังหวัด ระดับชั้น
ประถมศึกษา เมื่อวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 
2560 มีโรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 
130 โรงเรียน โดย สโมสรไลออนส์ 
 

รองชนะเลิศอันดับ 2 
ถ้วย/เกียรติบัตร/เงินรางวัล
3800บาท/หนังสืออาเซียน 

12 ด.ช.ปิยะณัฐ เหมศรี 
ด.ญ.นภาพร สิริรัตนกุล 
ด.ญ.พัชรเนตร ชื่นจ ารัส 
 

การแข่งขันตอบค าถามจากหนังสือ
สารานุกรมไทย ระดับจังหวัด ระดับชั้น
มัธยมศึกษา เมื่อวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 
2560 มีโรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 
130 โรงเรียน โดย สโมสรไลออนส์  

รองชนะเลิศอันดับ 3 
ถ้วย/เกียรติบัตร/เงินรางวัล
2200บาท/หนังสืออาเซียน 

13 ด.ญ.พีรฉัตร บัณฑิตพรรณ การแข่งขันวาดภาพระบายสีจากหนังสือ
สารานุกรมไทย ส าหรับเยาวชนฯ ฉบับ
เสริมความรู้ เล่ม 9 ระดับประถมศึกษา
ตอนปลาย ครั้งที่ 9 

รองชนะเลิศอันดับ 1 
เกียรติบัตร/ถ้วย 

14 ด.ช.ณัฏฐพล  สุทธธิรรมพูศิริ การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 
ระดับประถมศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลโพ
ธาราม การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย 
ป.1-3 

เหรียญทอง 
เกียรติบัตร 

15 ด.ญ.จุฑามาศ  จงอักษร การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 
ระดับประถมศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลโพ
ธาราม การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย  
ป.4-6 
 

เหรียญทอง 
เกียรติบัตร 

16 ด.ญ.ปัณฑิตา  เชื้อดี 
ด.ญ.เบญญภา วรพิทักษ์กุล 

การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 
ระดับประถมศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลโพ
ธาราม การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ 

เหรียญทอง 
เกียรติบัตร 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อผู้รับรางวัล รายการแข่งขัน/โอกาสที่ได้รับ 
ผลการแข่งขัน 

โล่/ถ้วย/เกียรติบัตร 

กลอนสี่ (4บท) ป.4-6 
 

17 ด.ช.ธนภัส  เจียมเจริญ 
ด.ช.ภัทรพล  ฉินสุขสกุล 
ด.ช.วิพุธ เทียนวันเพ็ญ 

การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 
ระดับประถมศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลโพ
ธาราม การแข่งขันอัจฉริยะภาพทาง
วิทยาศาสตร์ ป.4-6 

เหรียญทอง 
เกียรติบัตร 

18 ด.ญ.จิรวดี ศรีค า 
ด.ญ.ฐานิสรา เชี่ยวชาญ 
ด.ญ.ณัฐิยากร จันทร์เปรม 

การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 
ระดับประถมศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลโพ
ธาราม การแข่งขันการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-6 

เหรียญทอง 
เกียรติบัตร 

19 ด.ญ.กนกพิชญ์ วีระกุล 
ด.ช.ฉัตรปพน ก าเนิดแจ้ง 
ด.ญ.ชนกนันท์ รุ่งเริอง 
ด.ญ.วิลาสินี อาจปักษา 
ด.ญ.แพรวลี ทองล่า 

การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 
ระดับประถมศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลโพ
ธาราม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-6 

เหรียญทอง 
เกียรติบัตร 

20 ด.ญ.กิติญาดา  ชมเดือน การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 
ระดับประถมศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลโพ
ธาราม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม  
ป.4-6 
 
 

เหรียญทอง 
เกียรติบัตร 

21 ด.ญ.ฟ้าใส อินทแสน 
ด.ช.วริศ สุทธสิินทอง 

การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 
ระดับประถมศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลโพ
ธาราม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 
 

เหรียญเงิน 
เกียรติบัตร 

22 ด.ญ.ฐิตวันต์ อวยพร 
ด.ช.เตชินท์  เริองจินดา 

การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 
ระดับประถมศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลโพ

เหรียญทอง 
เกียรติบัตร 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อผู้รับรางวัล รายการแข่งขัน/โอกาสที่ได้รับ 
ผลการแข่งขัน 

โล่/ถ้วย/เกียรติบัตร 

ธาราม การประกวดมารยาทไทย ป.4-6 
 

23 ด.ญ.จารวี  บางป้อง การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 
ระดับประถมศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลโพ
ธาราม การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-6 

เหรียญทอง 
เกียรติบัตร 

24 ด.ช.พุฒิเมศ  ปรีชานุมาศ การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 
ระดับประถมศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลโพ
ธาราม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
(ชาย) ป.1-6 
 

เหรียญทอง 
เกียรติบัตร 

25 ด.ช.ธนากร เรืองสุวรรณ การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 
ระดับประถมศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลโพ
ธาราม การแข่งขันขับร้องเพลงสากล 
ประเภท ชาย ป.1-6 
 

เหรียญทอง 
เกียรติบัตร 

26 ด.ช.ธนากร เรืองสุวรรณ การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 
ระดับประถมศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลโพ
ธาราม การแข่งขันขับร้องเพลงพระราช
นิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-6 
 

เหรียญทอง 
เกียรติบัตร 

27 ด.ญ.ธัญวลัย รวบรวม การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 
ระดับประถมศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลโพ
ธาราม การแข่งขันขับร้องเพลงพระราช
นิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-6 
 

เหรียญทอง 
เกียรติบัตร 

28 ด.ญ.ธมลวรรณ  ค าจันทร์ 
ด.ญ.ปฏิญญา  ประดับแก้ว 

การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 

เหรียญทอง 
เกียรติบัตร 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อผู้รับรางวัล รายการแข่งขัน/โอกาสที่ได้รับ 
ผลการแข่งขัน 

โล่/ถ้วย/เกียรติบัตร 

ระดับประถมศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลโพ
ธาราม การแข่งขันการใช้โปรแกรม
น าเสนอ (Presentation)  ป.4-6 

29 ด.ช.ชยานนท์  บัวทอง 
ด.ช.หฤษฎ์  โสดาดี 
 

การแข่งขันทักษะวิชาการ  และ
สิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน จ.
ราชบุรี งานแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียน
ดรุณาราชบุรี ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี 
ระดับประถมศึกษา  การแข่งขันเครื่อง
ร่อนกระดาษพับ (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-3 

เหรียญทอง อันดับ 1 
เกียรติบัตร 

30 ด.ญ.สวิชญา  ชูชื่นมานะกิจ
ด.ญ.ศศิกาญจน์  ชัยวิเศษ 
ด.ญ.ชุติกาญจน์  สิทธิการ 

การแข่งขันทักษะวิชาการ  และ
สิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน จ.
ราชบุรี งานแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียน
ดรุณาราชบุรี ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี 
ระดับประถมศึกษา การแข่งขัน
สิ่งประดิษฐ์รีไซเคิล (ทีม 3 คน) ชั้น ป.1-3 
 

เหรียญทอง 
เกียรติบัตร 

31 ด.ญ.วิลาสินีย์ ช่วงโชติ 
ด.ญ.เบญจวรรณ  พ่วงแพ 
ด.ญ.พชรพร  บุตรเพ็ชร 

การแข่งขันทักษะวิชาการ  และ
สิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน จ.
ราชบุรี งานแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียน
ดรุณาราชบุรี ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี 
ระดับประถมศึกษา การแข่งขัน
สิ่งประดิษฐ์รีไซเคิล (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 

เหรียญทอง อันดับ 2 
เกียรติบัตร 

32 
ด.ช.กรณ์เกียรติ ใจซื่อ 
ด.ช.พชร  นชุเครือ 
ด.ช.ธีรภัทร  ดวงภูมิเมศ 
ด.ช.นริรินนทร์  เชื่อมแช่ม 
ด.ช.จีรทีปต์  มณีรัตน์ 
ด.ช.วิศาล  ปานกลับ 

การแข่งขันทักษะวิชาการ  และ
สิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน จ.
ราชบุรี งานแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียน
ดรุณาราชบุรี ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี 
ระดับประถมศึกษา การแข่งขันการผูก
เงื่อนเดินทูนของบนศีรษะและโยนบอล 
(ทีม 6 คน) ชั้น ป.1-3 

เหรียญทอง อันดับ 1 
เกียรติบัตร 

33 ด.ช.ณัฏฐพล  สุทธธิรรมพุศิริ การแข่งขันทักษะวิชาการ  และ
สิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน จ.
ราชบุรี งานแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียน

เหรียญทอง อันดับ 2 
เกียรติบัตร 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อผู้รับรางวัล รายการแข่งขัน/โอกาสที่ได้รับ 
ผลการแข่งขัน 

โล่/ถ้วย/เกียรติบัตร 

ดรุณาราชบุรี ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี 
ระดับประถมศึกษา การประกวดคัด
ลายมือสื่อภาษาไทย (เดี่ยว) ชั้น ป.1-3 
 

34 ด.ญ.จุฑามาศ  จงอักษร การแข่งขันทักษะวิชาการ  และ
สิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน จ.
ราชบุรี งานแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียน
ดรุณาราชบุรี ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี 
ระดับประถมศึกษา การประกวดคัด
ลายมือสื่อภาษาไทย (เดี่ยว) ชั้น ป.4-6 

เหรียญทอง อันดับ 2 
เกียรติบัตร 

35 ด.ญ.รุ่งทิพย์ ยะค าดุก 
ด.ญ.รมย์ธีรา ขันธ์เครือ 
ด.ช.กฤษฎา รุ่งกระจ่าง 

การแข่งขันทักษะวิชาการ  และ
สิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน จ.
ราชบุรี งานแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียน
ดรุณาราชบุรี ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี 
ระดับมัธยม การแสดงทางวิทยาศาสตร์ 
ชั้น ม.1-3 

เหรียญทอง อันดับ 1 
เกียรติบัตร 

36 ด.ช.ปิยะณัฐ เหมศรี การแข่งขันทักษะวิชาการ  และ
สิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน จ.
ราชบุรี งานแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียน
ดรุณาราชบุรี ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี 
ระดับมัธยม  การแข่งขัน Multi Skills ชั้น 
ม.1-3 

เหรียญทอง อันดับ 2 
เกียรติบัตร 

37 ด.ญ.ฐานิสรา เชี่ยวชาญ 
ด.ญ.จิรวดี ศรีค า 
ด.ญ.ณัฐิยากร จันทร์เปรม 

การแข่งขันทักษะวิชาการ  และ
สิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน จ.
ราชบุรี งานแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียน
ดรุณาราชบุรี ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี 
ระดับประถมศึกษา การแข่งขันการแสดง
ทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)ป.4-6 
 

เหรียญทอง 
เกียรติบัตร 

38 ด.ช.ภูรชิ  จันทร์เมฆา 
ด.ญ.เพลงพิณ  จันทร์มา 
ด.ญ.พรรณภัทร แพงแก้ว 

การแข่งขันทักษะวิชาการ  และ
สิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน จ.
ราชบุรี งานแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียน

เหรียญทอง อันดับ 1 
เกียรติบัตร 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อผู้รับรางวัล รายการแข่งขัน/โอกาสที่ได้รับ 
ผลการแข่งขัน 

โล่/ถ้วย/เกียรติบัตร 

ด.ญ.ณัฐณิชา  คุณสุวรรณ์ 
ด.ญ.อรัฐษร  เล้าเจริญฤทธิกุล 
ด.ช.เลอมาน แก้วเงิน 
ด.ช.ภูมิภัทร์  ตั้งจิตรมณีศักดา 
ด.ช.สิรวิชญ์  เชี่ยวชาญ 
ด.ญ.ศิริพรรษา  อาโป 
ด.ช.ธราธิป  ศรีสุวัฒนโนทัย 
ด.ญ.พชรพร  บุตรเพ็ชร 
ด.ญ.ปาริฉัตร  ปิ่นเวหา 

ดรุณาราชบุรี ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี 
ระดับประถมศึกษา การแข่งขันเต้น
ประกอบเพลงจากหนังสือ Everybody 
up ป.4-6 
 
 
 
 
 
 

39 ด.ช.ธนากร เรืองสุวรรณ การแข่งขันทักษะวิชาการ  และ
สิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน จ.
ราชบุรี งานแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียน
ดรุณาราชบุรี ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี 
ระดับประถมศึกษา การแข่งขันร้องเพลง
พระราชนิพนธ์ (ชาย) ป.1-6 

เหรียญทอง อันดับ 1 
เกียรติบัตร 

40 ด.ญ.ธัญวลัย  รวบรวม การแข่งขันทักษะวิชาการ  และ
สิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน จ.
ราชบุรี งานแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียน
ดรุณาราชบุรี ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี 
ระดับประถมศึกษา การแข่งขันร้องเพลง
พระราชนิพนธ์ (หญิง) ป.1-6 
 

เหรียญทอง อันดับ 1 
เกียรติบัตร 

41 ด.ช.ธนบดี  กิจเกตุ การแข่งขันทักษะวิชาการ  และ
สิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน จ.
ราชบุรี งานแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียน
ดรุณาราชบุรี ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี 
ระดับมัธยมศึกษา การแข่งขันเล่านิทาน
ภาษาอังกฤษ (Story Telling) (เดี่ยว) ชั้น 
ม.1-3 
 

เหรียญทอง อันดับ 1 
เกียรติบัตร 

42 ด.ญ.จีรนันท์ กรวิจารณ์ศิลป์ การแข่งขันทักษะวิชาการ  และ เหรียญทอง อันดับ 1 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อผู้รับรางวัล รายการแข่งขัน/โอกาสที่ได้รับ 
ผลการแข่งขัน 

โล่/ถ้วย/เกียรติบัตร 

สิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน จ.
ราชบุรี งานแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียน
ดรุณาราชบุรี ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี 
ระดับมัธยมศึกษา การประกวดศิลปิน 
รุ่นเยาว์ (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 
 

เกียรติบัตร 

43 ด.ช.ธนาทร เรืองสุวรรณ การแข่งขันทักษะวิชาการ  และ
สิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน จ.
ราชบุรี งานแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียน
ดรุณาราชบุรี ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี 
ระดับมัธยมศึกษา การแข่งขันร้องเพลง
พระราชนิพนธ์ ชั้น ม1-3 ชาย 

เหรียญทอง อันดับ 1 
เกียรติบัตร 

44 ด.ญ.ปาณิศรา ตันเจริญศิริรัตน์ การแข่งขันทักษะวิชาการ  และ
สิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน จ.
ราชบุรี งานแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียน
ดรุณาราชบุรี ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี 
ระดับมัธยมศึกษา การแข่งขันร้องเพลง
พระราชนิพนธ์ ชั้น ม1-3 หญิง 

เหรียญทอง 
เกียรติบัตร 

45 ด.ช.ภวูิศ บุญเชิด 
ด.ญ.ณัฐฐิญา พรมน้อย 
ด.ญ.ชนิตา  ดวงเพชร 

การแข่งขันทักษะวิชาการ  และ
สิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน จ.
ราชบุรี งานแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียน
ดรุณาราชบุรี ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี 
ระดับมัธยมศึกษา การประกวดหนังสือเล่ม
เล็ก (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 

เหรียญทอง อันดับ 1 
เกียรติบัตร 

46 ด.ญ.ชลิษา รัตนโภคากุล การแข่งขันทักษะวิชาการ  และ
สิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน จ.
ราชบุรี งานแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียน
ดรุณาราชบุรี ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี 
ระดับมัธยมศึกษา การแข่งขันคัดลายมือ
สื่อภาษาไทย ชั้น ม.1-3 

เหรียญทอง 
เกียรติบัตร 

47 ด.ญ.ภานรินทร์  ค้าแหวน การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 67 ปี
การศึกษา 2560 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  

เหรียญทอง 
เกียรติบัตร 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อผู้รับรางวัล รายการแข่งขัน/โอกาสที่ได้รับ 
ผลการแข่งขัน 

โล่/ถ้วย/เกียรติบัตร 

ระดับชั้น ม.1-3 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อย
ความ ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 

48 ด.ช.กฤษฎา  รุ่งกระจ่าง 
ด.ญ.รมย์ธีรา  ขันธ์เครือ 
ด.ญ.รุ่งทิพย์  ยะค าดุก 
 

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 67 ปี
การศึกษา 2560 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ระดับชั้น ม.1-3 การแข่งขัน Science 
Show ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 

เหรียญทอง 
เกียรติบัตร 

49 ด.ญ.กัญญารัตน์  ใบไม้ 
ด.ญ.จุฑามาศ วงศ์เจริญศิริ 
ด.ญ.ชลัญญา  ไชยสงเคราะห์ 
ด.ญ.นุชนาถ  กระต่ายทอง 
ด.ญ.เฌอเอม  อินจีน 

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 67 ปี
การศึกษา 2560 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ระดับชั้น ม.1-3 การร้องเพลงคุณธรรม  ณ 
โรงเรียนราชบริกานุเคราะห์ 
 

เหรียญทอง 
เกียรติบัตร 

50 ด.ญ.จีรนันท์  นิ่มน้อย การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 67 ปี
การศึกษา 2560 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ระดับชั้น ม.1-3 การวาดภาพระบายสี  ณ 
โรงเรียนราชบริกานุเคราะห์ 

เหรียญทอง 
เกียรติบัตร 

51 ด.ช.ภวูิศ  บุญเชิด การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 67 ปี
การศึกษา 2560 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ระดับชั้น ม.1-3 การวาดภาพลายเส้น 
Drawing  ณ โรงเรียนราชบริกานุเคราะห์ 

เหรียญทอง 
เกียรติบัตร 

52 ด.ญ.รินรดา  หลอยส่วน การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 67 ปี
การศึกษา 2560 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ระดับชั้น ม.1-3 การแข่งขันร้องไทยลูกกรุง 
(หญิง)  ณ โรงเรียนราชบริกานุเคราะห์ 

เหรียญทอง 
เกียรติบัตร 

53 ด.ช.ธนาทร เรืองสุวรรณ การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 67 ปี
การศึกษา 2560 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ระดับชั้น ม.1-3 การแข่งขันร้องเพลงไทย
สากล (ชาย)  ณ โรงเรียนราชบริกานุ
เคราะห์ 

เหรียญทอง 
เกียรติบัตร 

54 ด.ญ.ชญาณ์พิมพ์  จันทร์ฟอง การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 67 ปี
การศึกษา 2560 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ระดับชั้น ม.1-3 การแข่งขันร้องเพลงไทย
สากล (หญิง)  ณ โรงเรียนราชบริกานุเคราะห ์

เหรียญทอง 
เกียรติบัตร 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อผู้รับรางวัล รายการแข่งขัน/โอกาสที่ได้รับ 
ผลการแข่งขัน 

โล่/ถ้วย/เกียรติบัตร 

 
55 ด.ช.ธนาทร เรืองสุวรรณ การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 67 ปี

การศึกษา 2560 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ระดับชั้น ม.1-3 การแขง่ขันร้องเพลง 
พระราชนิพนธ์ (ชาย) ณ โรงเรียนราชบริกาฯ 

 

 
เหรียญทองเกียรติบัตร 

56 ด.ญ.ปาณิศรา ตันเจริญศิริรัตน์ การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 67 ปี
การศึกษา 2560 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ระดับชั้น ม.1-3 ร้องเพลงพระราชนิพนธ์ 
(หญิง)  ณ โรงเรียนราชบริกานุเคราะห์ 

เหรียญทอง 
เกียรติบัตร 

57 ด.ญ.ณัฐชยา  กระแสโสม 
ด.ญ.ณัฐชา  ชว่ยชูเชิด 
ด.ช.ปฏิพล สุขสา 
ด.ช.ภวูเดช  ดอกกลอย 
ด.ญ.มนธิสา  กาญจนฉายา 
ด.ญ.มัลลิกา  สุขประเสริฐ 
 ด.ญ.ลภัสรดา  จิตรานนท์ 
ด.ช.สิทธิพันธ์  รามัญ 
ด.ช.สุทธิพจน์  ม่วงเจริญ 
ด.ช.อภิชัย  วันนิยม 
ด.ญ.อุไรพร  แดงสี 
ด.ช.ปิยะภัทร  ผ่องใส 

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 67 ปี
การศึกษา 2560 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ระดับชั้น ม.1-3 การแข่งขันวงเครื่องลม  
ณ โรงเรียนราชบริกานุเคราะห์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เหรียญทอง 
เกียรติบัตร 

58 เด็กชายกฤษฎา   รุ่งกระจ่าง 
เด็กหญิงรมยธ์ีรา ขันธ์เครือ 
เด็กหญิงรุ่งทิพย์ ยะค าดุก 

เป็นตัวแทนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 และส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา เข้าร่วมแข่งขันงาน
ศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 67  ระดับ
ภาค ณ จังหวัดปราจีนบุรี  นครนายก  
การแสดงวิทยาศาสตร์ (Science Show)  
ม.1-ม.3 
 

 
เหรียญทองเกียรติบัตร 

59 เด็กชายธนาทร  เรืองสุวรรณ เป็นตัวแทนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เหรียญทอง 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อผู้รับรางวัล รายการแข่งขัน/โอกาสที่ได้รับ 
ผลการแข่งขัน 

โล่/ถ้วย/เกียรติบัตร 

ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2  
และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เข้าร่วม
แข่งขันงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 
67 ระดับภาค ณ จังหวัดปราจีนบุรี  
นครนายก  การแข่งขันร้องเพลงสากล 
(ชาย) ม.1-ม.3 
 

เกียรติบัตร 

60 เด็กชายธนาทร  เรืองสุวรรณ เป็นตัวแทนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 และส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา เข้าร่วมแข่งขันงาน
ศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 67  ระดับ
ภาค ณ จังหวัดปราจีนบุรี  นครนายก การ
แข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภท
ชาย ม.1-ม.3 
 
 

เหรียญทอง 
เกียรติบัตร 

61 ด.ญ.ณัฐชยา  กระแสโสม 
ด.ญ.ณัฐชา  ชว่ยชูเชิด 
ด.ช.ปฏิพล สุขสา 
ด.ช.ภวูเดช   
ดอกกลอย 
ด.ญ.มนธิสา   
กาญจนฉายา 
ด.ญ.มัลลิกา  
 สุขประเสริฐ 
ด.ญ.ลภัสรดา  จิตรานนท ์
ด.ช.สิทธิพันธ์  รามัญ 
ด.ช.สุทธิพจน์  ม่วงเจริญ 
ด.ช.อภิชัย  วันนิยม 
ด.ญ.อุไรพร  แดงสี 
ด.ช.ปิยะภัทร  ผ่องใส 
 

เป็นตัวแทนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 และส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา เข้าร่วมแข่งขันงาน
ศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 67  ระดับ
ภาค ณ จังหวัดปราจีนบุรี  นครนายก  
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม 
(Wind Ensemble) ม.1-ม.3 

เหรียญทอง 
เกียรติบัตร 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อผู้รับรางวัล รายการแข่งขัน/โอกาสที่ได้รับ 
ผลการแข่งขัน 

โล่/ถ้วย/เกียรติบัตร 

62 เด็กหญิงกัญญารัตน์   ใบไม้ 
เด็กหญิงจุฑามาศ วงศ์เจริญศิริ 
เด็กหญิงชลัญญา ไชยสงเคราะห์ 

เด็กหญิงนุชนาถ  กระต่ายทอง 
เด็กหญิงเฌอเอม  อินจีน 

เป็นตัวแทนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 และส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา เข้าร่วมแข่งขันงาน
ศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 67  ระดับ
ภาค ณ จังหวัดปราจีนบุรี  นครนายก  
การประกวดเพลงคุณธรรมม.1-ม.3 
 
 

เหรียญทอง 
เกียรติบัตร 

63 เด็กชายภูวิศ  บุญเชิด เป็นตัวแทนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 และส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา เข้าร่วมแข่งขันงาน
ศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 67  ระดับ
ภาค ณ จังหวัดปราจีนบุรี  นครนายก การ
แข่งขันวาดภาพลายเส้น  (Drawing) 
ม.1-ม.3 
 

เหรียญทอง 
เกียรติบัตร 

64 เด็กชายธนากร  เรืองสุวรรณ เป็นตัวแทนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 และส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา เข้าร่วมแข่งขันงาน
ศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 67  ระดับ
ภาค ณ จังหวัดปราจีนบุรี  นครนายก  
การแข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์ 
ประเภทชาย ป.1-ป.6 
 

เหรียญทอง 
เกียรติบัตร 

65 ด.ช.พุฒิเมธ ปรีชานุมาศ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับ
ประถมศึกษาตอนปลาย งานวันเด็ก
แห่งชาติเทศบาลเมืองท่าผา ณ ส านักงาน
เทศบาลเมืองท่าผา 
 

รองชนะเลิศอันดับ 2 
ถ้วยรางวัล+เงิน 1000บาท 

66 ด.ญ.รินรดา หลอยส่วน การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับ 
มัธยมศึกษาตอนต้น งานวันเด็กแห่งชาติ
เทศบาลเมืองท่าผา ณ ส านักงานเทศบาล

รางวัลชมเชย 
ถ้วยรางวัล+เงิน 1000บาท 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อผู้รับรางวัล รายการแข่งขัน/โอกาสที่ได้รับ 
ผลการแข่งขัน 

โล่/ถ้วย/เกียรติบัตร 

เมืองท่าผา 
 

67 เด็กชายกฤษฎา  รุ่งกระจ่าง 
เด็กหญิงรมย์ธีรา ขันธ์เครือ 
เด็กหญิงรุ่งทิพย์ ยะค าดุก 
 

เป็นตัวแทนของภาคกลาง และภาค
ตะวันออก เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปะหัต
กรรมนักเรียนครั้งที่ 67  ระดับประเทศ 
การแสดงวิทยาศาสตร์ (Science Show)  
ม.1-ม.3 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
รังสิต 
 

เหรียญทองเหรียญ/เกียรติ
บัตร 

68 เด็กชายธนาทร เรืองสุวรรณ เป็นตัวแทนของภาคกลาง และภาค
ตะวันออก เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปะหัต
กรรมนักเรียนครั้งที่ 67  ระดับประเทศ 
1.1.2 การแข่งขันร้องเพลงสากล  ประเภท
ชาย ม.1-ม.3 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
รังสิต 

เหรียญทอง 
เหรียญ/เกียรติบัตร 

69 เด็กชายธนาทร เรืองสุวรรณ เป็นตัวแทนของภาคกลาง และภาค
ตะวันออก เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปะหัต
กรรมนักเรียนครั้งที่ 67  ระดับประเทศ 
การแข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์ 
ประเภทชาย ม.1-ม.3 ณ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต 

เหรียญทอง 
เหรียญ/เกียรติบัตร 

70 ด.ญ.ณัฐชยา  กระแสโสม 
ด.ญ.ณัฐชา  ชว่ยชูเชิด 
ด.ช.ปฏิพล สุขสา 
ด.ช.ภวูเดช  ดอกกลอย 
ด.ญ.มนธิสา  กาญจนฉายา 
ด.ญ.มัลลิกา สุขประเสริฐ 
ด.ญ.ลภัสรดา  จิตรานนท ์
ด.ช.สิทธิพันธ์  รามัญ 
ด.ช.สุทธิพจน์  ม่วงเจริญ 
ด.ช.อภิชัย  วันนิยม 
ด.ญ.อุไรพร  แดงสี 

เป็นตัวแทนของภาคกลาง และภาค
ตะวันออก เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปะหัต
กรรมนักเรียนครั้งที่ 67  ระดับประเทศ 
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม 
(Wind Ensemble) ม.1-ม.3 ณ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต 
 
 
 

เหรียญทอง 
เหรียญ/เกียรติบัตร 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อผู้รับรางวัล รายการแข่งขัน/โอกาสที่ได้รับ 
ผลการแข่งขัน 

โล่/ถ้วย/เกียรติบัตร 

ด.ช.ปิยะภัทร  ผ่องใส 
71 ด.ช.ธนากร  เรืองสุวรรณ การแข่งขันทักษะวิชาการ  และ

สิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชนภาค
กลางและภาคตะวันออกครั้งที่ 2 ปี
การศึกษา 2560 "100ปีการศึกษาเอกชน 
ร่วมพัฒนาการศึกษาไทย" การแข่งขันขับ
ร้องเพลงพระราชนิพนธ์ (ชาย)ป.1-6 แข่ง
ที่โรงเรียนดรุณาราชบุรี 
 
 

เหรียญทอง อันดับ 1 
เกียรติบัตร 

72 ด.ช.กฤษฎา  รุ่งกระจ่าง 
ด.ญ.รมย์ธีรา ขันธ์เครือ 
ด.ญ.รุ่งทิพย์  ยะค าดุก 

การแข่งขันทักษะวิชาการ  และ
สิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชนภาค
กลางและภาคตะวันออกครั้งที่ 2 ปี
การศึกษา 2560 "100ปีการศึกษาเอกชน 
ร่วมพัฒนาการศึกษาไทย" การแข่งขันการ
แสดงทางวิทยาศาสตร์  ( Science Show)  
ม.1-3  

เหรียญทอง อันดับ 1 
เกียรติบัตร 

73 ด.ญ.จิรนันท์  กรวิจารณ์ศิลป์ การแข่งขันทักษะวิชาการ  และ
สิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชนภาค
กลางและภาคตะวันออกครั้งที่ 2 ปี
การศึกษา 2560 "100ปีการศึกษาเอกชน 
ร่วมพัฒนาการศึกษาไทย" การแข่งขันวาด
ภาพระบายสีม.1-3  

เหรียญทอง อันดับ 1 
เกียรติบัตร 

ผลงานรางวัลนักเรียน  ด้านกีฬา 

ล าดับ
ที ่

ชื่อผู้รับรางวัล รายการแข่งขัน/โอกาสที่ได้รับ 
ผลการแข่งขัน 

โล่/ถ้วย/เกียรติบัตร 

1 นางสาวกฤษณา ดีค า การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 
ชุมพร-ระนองเกมส์ พ.ศ.2560 
โรงเรียนธีรศาสตร์ได้ส่งนักกีฬาเข้าคัดตัวแทน
รอบจังหวัดราชบุรี รอบระดับภาค 2 จึงได้
เป็นตัวแทนแข่งขันรอบประเทศ 

เหรียญ 
รางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ 2 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อผู้รับรางวัล รายการแข่งขัน/โอกาสที่ได้รับ 
ผลการแข่งขัน 

โล่/ถ้วย/เกียรติบัตร 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทต่อสู้
เดี่ยวหญิงน้ าหนักไม่เกิน 46 กิโลกรัม 
 

2 นางสาวภัทรลดา แก้วกระจ่าง การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 
ชุมพร-ระนองเกมส์ พ.ศ.2560 
โรงเรียนธีรศาสตร์ได้ส่งนักกีฬาเข้าคัดตัวแทน
รอบจังหวัดราชบุรี รอบระดับภาค 2 จึงได้
เป็นตัวแทนแข่งขันรอบประเทศ  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทต่อสู้
เดี่ยวหญิงน้ าหนักไม่เกิน 55 กิโลกรัม 
 

เหรียญรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 2 

3 ด.ช.โภคิน อ้นพ้นธุ์ การแข่งขันเทควันโด THE EMPEROR 
CHAMPIONSHIP ณ จังหวัดสุพรรณบุรี 
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 

รองชนะเลิศอันดับ 1 

4 ด.ช.ธนาทร เรืองสุวรรณ การแข่งขันเทควันโด THE EMPEROR 
CHAMPIONSHIP ณ จังหวัดสุพรรณบุรี 
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 

รองชนะเลิศอันดับ 2 

5 ด.ช.ธนากร เรืองสุวรรณ การแข่งขันเทควันโด THE EMPEROR 
CHAMPIONSHIP ณ จังหวัดสุพรรณบุรี 
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 

รองชนะเลิศอันดับ 2 

6 ด.ช.สุทธิพงศ์ โพธิบุตร การแข่งขันเทควันโด THE EMPEROR 
CHAMPIONSHIP ณ จังหวัดสุพรรณบุรี 
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 

รองชนะเลิศอันดับ 2 

7 ด.ช.ณัฐภัทร นาคขโนง การแข่งขันเทควันโด รายการราชบุรีโอเพ่น 
ครั้งที่ 7 ณ ราชุบรี ยิมเนเซี่ยม เมื่อวันที่ 29 
เมษายน 2560 

ชนะเลิศเหรียญ / 
เกียรติบัตร 

8 ด.ช.นนทกร อ่อนละมัย การแข่งขันเทควันโด รายการราชบุรีโอเพ่น 
ครั้งที่ 7 ณ ราชุบรี ยิมเนเซี่ยม เมื่อวันที่ 29 
เมษายน 2560 

ชนะเลิศเหรียญ / 
เกียรติบัตร 

9 ด.ช.พสิษฐ์ เชวงกุลพิวัฒน์ การแข่งขันเทควันโด รายการราชบุรีโอเพ่น 
ครั้งที่ 7 ณ ราชุบรี ยิมเนเซี่ยม เมื่อวันที่ 29 
เมษายน 2560 

รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญ / เกียรติบัตร 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อผู้รับรางวัล รายการแข่งขัน/โอกาสที่ได้รับ 
ผลการแข่งขัน 

โล่/ถ้วย/เกียรติบัตร 

10 ด.ญ.ธัญชนก จิตต์ประเสริฐ การแข่งขันเทควันโด รายการราชบุรีโอเพ่น 
ครั้งที่ 7 ณ ราชุบรี ยิมเนเซี่ยม เมื่อวันที่ 29 
เมษายน 2560 

รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญ / เกียรติบัตร 

11 ด.ญ.นีรนรี เชวงกุลพิวัฒน์ การแข่งขันเทควันโด รายการราชบุรีโอเพ่น 
ครั้งที่ 7 ณ ราชุบรี ยิมเนเซี่ยม เมื่อวันที่ 29 
เมษายน 2560 
 

รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญ / เกียรติบัตร 

12 ด.ช.โภคิน อ้นพันธุ์ การแข่งขันเทควันโด รายการราชบุรีโอเพ่น 
ครั้งที่ 7 ณ ราชุบรี ยิมเนเซี่ยม เมื่อวันที่ 29 
เมษายน 2560 
 

รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญ / เกียรติบัตร 

13 ด.ช. พีรวิชญ์ ศรีสวุรรณ์ การแข่งขันเทควันโด รายการราชบุรีโอเพ่น 
ครั้งที่ 7 ณ ราชุบรี ยิมเนเซี่ยม เมื่อวันที่ 29 
เมษายน 2560 

รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญ / เกียรติบัตร 

14 เด็กชายธนาทร เรืองสุวรรณ เทควันโด sport heroแห่งชาติครั้งท่ี1 
ประจ าปีการศึกษา 2560 ณ สนามกีฬา
สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี แข่งขันเมื่อวันที่ 25-
28 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนธีรศาสตร์  

รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1เหรียญ / 
เกียรติบัตร 

15 เด็กชายโภคิน อ้นพันธุ์ เทควันโด sport heroแห่งชาติครั้งท่ี1 
ประจ าปีการศึกษา 2560 ณ สนามกีฬา
สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี แข่งขันเมื่อวันที่ 25-
28 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนธีรศาสตร์  

เหรียญ / เกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 

16 นางสาวกฤษณา ดีค า เทควันโด sport heroแห่งชาติครั้งท่ี1 
ประจ าปีการศึกษา 2560 ณ สนามกีฬา
สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี แข่งขันเมื่อวันที่ 25-
28 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนธีรศาสตร์  

เหรียญ / เกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 

17 นางสาวภัทรลดา แก้วกระจ่าง เทควันโด sport heroแห่งชาติครั้งท่ี1 
ประจ าปีการศึกษา 2560 ณ สนามกีฬา
สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี แข่งขันเมื่อวันที่ 25-
28 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนธีรศาสตร์  

เหรียญ / เกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 

18 ด.ช.ทัตเทพ รุจิประชากร การแข่งขันว่ายน้ า ม.เกษตรศาสตร์ 
ก าแพงแสน แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 3 ระหว่าง

1 เหรียญทองแดง / 
เกียรติบัตร 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อผู้รับรางวัล รายการแข่งขัน/โอกาสที่ได้รับ 
ผลการแข่งขัน 

โล่/ถ้วย/เกียรติบัตร 

วันที่ 24-28 พฤษภาคม 2560 ณ สระว่ายน้ า 
ม.เกษตรศาสตร์ ก าแพงแสนเข้าร่วมแข่งขัน 5 
ท่า 5 รายการ   ท่าฟรีสไตล์ 50 เมตร   ท่า
กรรเชียง 50 เมตร   ท่าผีเสื้อ 50 เมตร   ท่า
กบ 50 เมตร   ท่าผลัดฟรีสไตร์ 

19 ด.ช.เฉลิมเกียรติ อนันต์สถิต การแข่งขันว่ายน้ า ม.เกษตรศาสตร์ 
ก าแพงแสน แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 3 ระหว่าง
วันที่ 24-28 พฤษภาคม 2560 ณ สระว่ายน้ า 
ม.เกษตรศาสตร์ ก าแพงแสน 
   ท่าฟรีสไตล์ 50 , 100 , 200 เมตร 
   ท่ากรรเชียง 50 , 100 เมตร 
   ท่าผีเสื้อ 50 , 100 เมตร 
   ท่ากบ 50 , 100 เมตร 
   ท่าเดี่ยวผสม 200 เมตร 

2 เหรียญทองแดง / 
เกียรติบัตร 

20 ด.ญ.ชุติกาญจน์ ค้ าจุน การแข่งขันว่ายน้ า กัลยณมิตร แชมป์เปี้ยนชิพ 
2017 ระหว่างวันที่ 27 - 28 พฤษภาคม 
2560  ณ สระว่ายน้ าสโมสรต ารวจ 
กรุงเทพมหานคร 
เข้าร่วมแข่งขัน 4 ท่า 8 รายการ 
   ท่าฟรีสไตล์ 25 และ 50 เมตร 
   ท่ากรรเชียง 25 และ 50 เมตร 
   ท่าผีเสื้อ 25 และ 50 เมตร 
   ท่ากบ 25 และ 50 เมตร 

1 เหรียญทอง 4 
เหรียญเงิน 2 เหรียญ
ทองแดง / เกียรติบัตร 
/ ถ้วย 

21 ด.ญ.ธัญชนก จิตต์ประเสริฐ การแข่งขันเทควันโดรายการสวนผึ้ง
แชมป์เปียนชิพชิงถ้วยนายกสมาคมกีฬา จ.
ราชบุรี เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2560 ณ 
อ าเภอสวนผึ้ง 

ชนะเลิศเหรียญ/เกียรติ
บัตร 

22 ด.ช. ธัญตะวัน  อิ่มทรัพย์ การแข่งขันเทควันโดรายการสวนผึ้ง
แชมป์เปียนชิพชิงถ้วยนายกสมาคมกีฬา จ.
ราชบุรี เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2560 ณ 
อ าเภอสวนผึ้ง 

รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญ/เกียรติบัตร 

23 ด.ช. นนทกร อ่อนละมัย การแข่งขันเทควันโดรายการสวนผึ้ง รองชนะเลิศอันดับ 1
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ล าดับ
ที ่

ชื่อผู้รับรางวัล รายการแข่งขัน/โอกาสที่ได้รับ 
ผลการแข่งขัน 

โล่/ถ้วย/เกียรติบัตร 

แชมป์เปียนชิพชิงถ้วยนายกสมาคมกีฬา จ.
ราชบุรี เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2560 ณ 
อ าเภอสวนผึ้ง 

เหรียญ/เกียรติบัตร 

24 ด.ช.พีรวิชญ์ ศรีสุวรรณ์ การแข่งขันเทควันโดรายการสวนผึ้ง
แชมป์เปียนชิพชิงถ้วยนายกสมาคมกีฬา จ.
ราชบุรี เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2560 ณ 
อ าเภอสวนผึ้ง 

เหรียญ/เกียรติบัตรรอง
ชนะเลิศอันดับ 1 

25 ด.ช.ณัฐภัทร นาคโขนง การแข่งขันเทควันโดรายการสวนผึ้ง
แชมป์เปียนชิพชิงถ้วยนายกสมาคมกีฬา จ.
ราชบุรี เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2560 ณ 
อ าเภอสวนผึ้ง 

เหรียญ/เกียรติบัตรรอง
ชนะเลิศอันดับ 1 

26 ด.ช.ธนากร เรืองสุวรรณ การแข่งขันเทควันโดรายการสวนผึ้ง
แชมป์เปียนชิพชิงถ้วยนายกสมาคมกีฬา จ.
ราชบุรี เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2560 ณ 
อ าเภอสวนผึ้ง 

เหรียญ/เกียรติบัตรรอง
ชนะเลิศอันดับ 2 

27 ด.ช.สุทธิพงศ์ โพธิบุตร การแข่งขันเทควันโดรายการสวนผึ้ง
แชมป์เปียนชิพชิงถ้วยนายกสมาคมกีฬา จ.
ราชบุรี เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2560 ณ 
อ าเภอสวนผึ้ง 

เหรียญ/เกียรติบัตรรอง
ชนะเลิศอันดับ 2 

28 ด.ช.พสิษฐ์ เชวงกุลพิวัฒน์ การแข่งขันเทควันโดรายการสวนผึ้ง
แชมป์เปียนชิพชิงถ้วยนายกสมาคมกีฬา จ.
ราชบุรี เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2560 ณ 
อ าเภอสวนผึ้ง 

เหรียญ/เกียรติบัตรรอง
ชนะเลิศอันดับ 2 

29 น.ส.นฤมล แซ่ตั้น การแข่งขันเทควันโดชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิ
รินธรรัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราช
กุมารี ณ สนามกีฬา จังหวัดสิงห์บุรี 

เหรียญ/เกียรติบัตร
ชนะเลิศ 

30 ด.ช.นนทกร อ่อนละมัย การแข่งขันเทควันโดชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิ
รินธรรัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราช
กุมารี ณ สนามกีฬา จังหวัดสิงห์บุรี 

เหรียญ/เกียรติบัตร
ชนะเลิศ 

31 ด.ญ.นีรนรี เชวงกุลพิวัฒน์ การแข่งขันเทควันโดชิงถ้วยพระราชทาน เหรียญ/เกียรติบัตรรอง
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ล าดับ
ที ่

ชื่อผู้รับรางวัล รายการแข่งขัน/โอกาสที่ได้รับ 
ผลการแข่งขัน 

โล่/ถ้วย/เกียรติบัตร 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิ
รินธรรัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราช
กุมารี ณ สนามกีฬา จังหวัดสิงห์บุรี 

ชนะเลิศอันดับ 1 

32 ด.ช.โภคิน  อ้นพันธุ์ การแข่งขันเทควันโดชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิ
รินธรรัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราช
กุมารี ณ สนามกีฬา จังหวัดสิงห์บุรี 

เหรียญ/เกียรติบัตรรอง
ชนะเลิศอันดับ 1 

33 ด.ช.ณัฐภัทร  นาคโขนง การแข่งขันเทควันโดชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิ
รินธรรัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราช
กุมารี ณ สนามกีฬา จังหวัดสิงห์บุรี 

เหรียญ/เกียรติบัตรรอง
ชนะเลิศอันดับ 1 

34 ด.ญ.ธัญชนก จิตต์ประเสริฐ การแข่งขันเทควันโดชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิ
รินธรรัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราช
กุมารี ณ สนามกีฬา จังหวัดสิงห์บุรี 
 
 

เหรียญ/เกียรติบัตรรอง
ชนะเลิศอันดับ 1 

35 ด.ช.ธนาทร เรืองสุวรรณ การแข่งขันเทควันโดชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิ
รินธรรัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราช
กุมารี ณ สนามกีฬา จังหวัดสิงห์บุรี 
 

เหรียญ/เกียรติบัตรรอง
ชนะเลิศอันดับ 2 

36 ด.ช.ณัฐภัทร นาคโขนง การแข่งขันเทควันโด แมทไทเกอร์ ไท ซอง คิ 
ยอง คัพ ครั้งที่ 13 ณ อาคารชาญชัยอะเค
เดียม มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เมื่อวันที่ 
12 สิงหาคม 2560 

เกียรติบัตรชนะเลิศ 

37 ด.ญ.นฤมล แซ่ตั้น การแข่งขันเทควันโด แมทไทเกอร์ ไท ซอง คิ 
ยอง คัพ ครั้งที่ 13 ณ อาคารชาญชัยอะเค
เดียม มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เมื่อวันที่ 
12 สิงหาคม 2560 

เกียรติบัตรรองชนะเลิศ
อันดับ 1 

38 ด.ญ.ปุณยวัฒน์ โพธินันทวงศ์ การแข่งขันเทควันโด แมทไทเกอร์ ไท ซอง คิ 
ยอง คัพ ครั้งที่ 13 ณ อาคารชาญชัยอะเค

เกียรติบัตรรองชนะเลิศ
อันดับ 1 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อผู้รับรางวัล รายการแข่งขัน/โอกาสที่ได้รับ 
ผลการแข่งขัน 

โล่/ถ้วย/เกียรติบัตร 

เดียม มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เมื่อวันที่ 
12 สิงหาคม 2560 

39 ด.ญ.ธัญชนก จิตต์ประเสริฐ การแข่งขันเทควันโ ด แมทไทเกอร์  ไท ซอง 
คิ ยอง คัพ ครั้งที่ 13 ณ อาคารชาญชัยอะเค
เดียม มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เมื่อวันที่ 
12 สิงหาคม 2560 

เกียรติบัตรรองชนะเลิศ
อันดับ 1 

40 ด.ญ.นีรนรี เชวงกุลพิวัฒน์ การแข่งขันเทควันโด แมทไทเกอร์ ไท ซอง คิ 
ยอง คัพ ครั้งที่ 13 ณ อาคารชาญชัยอะเค
เดียม มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เมื่อวันที่ 
12 สิงหาคม 2560 
 

เกียรติบัตรรองชนะเลิศ
อันดับ 2 

41 ด.ช.พสิษฐ์ เชวงกุลพิวัฒน์ การแข่งขันเทควันโด แมทไทเกอร์ ไท ซอง คิ 
ยอง คัพ ครั้งที่ 13 ณ อาคารชาญชัยอะเค
เดียม มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เมื่อวันที่ 
12 สิงหาคม 2560 

เกียรติบัตรรองชนะเลิศ
อันดับ 2 

42 ด.ช.ธนากร เรืองสุวรรณ การแข่งขันเทควันโด แมทไทเกอร์ ไท ซอง คิ 
ยอง คัพ ครั้งที่ 13 ณ อาคารชาญชัยอะเค
เดียม มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เมื่อวันที่ 
12 สิงหาคม 2560 

เกียรติบัตรรองชนะเลิศ
อันดับ 2 

43 ด.ช.นนทกร อ่อนละมัย การแข่งขันเทควันโด แมทไทเกอร์ ไท ซอง คิ 
ยอง คัพ ครั้งที่ 13 ณ อาคารชาญชัยอะเค
เดียม มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เมื่อวันที่ 
12 สิงหาคม 2560 
 

เกียรติบัตรรองชนะเลิศ
อันดับ 2 

44 ด.ช.นิติกร รุ่งกระจ่าง การแข่งขันเทควันโดรายการสามอ่าว ณ 
สนามกีฬากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

เกียรติบัตรรองชนะเลิศ
อันดับ 1 

45 ด.ญ.นฤมล แซ่ตั้น การแข่งขันกีฬาเทควันโด รายการ 
มหาวิทยาลัยบูรพา แชมเปี้ยนชิพ ณ แปซิฟิค 
ปาร์ค ศรีราชา จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 26 
สิงหาคม 2560 

เกียรติบัตร/เหรียญ
ชนะเลิศ 

46 น.ส.นฤมล แซ่ตั้น การแข่งขันเทควันโดรายการ "เพ่ือฝันเพ่ือวัน
เกียรติยศ" ครั้งที่ 8 วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 

เกียรติบัตรรองชนะเลิศ
อันดับ 1 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อผู้รับรางวัล รายการแข่งขัน/โอกาสที่ได้รับ 
ผลการแข่งขัน 

โล่/ถ้วย/เกียรติบัตร 

2560 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต 
47 ด.ช.พสิษฐ์ เชวงกุลพิวัฒน์ การแข่งขันเทควันโดรายการ "เพ่ือฝันเพ่ือวัน

เกียรติยศ" ครั้งที่ 8 วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 
2560 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต 

เกียรติบัตรรองชนะเลิศ
อันดับ 1 

48 ด.ช.ณัฐภัทร นาคโขนง การแข่งขันเทควันโดรายการ "เพ่ือฝันเพ่ือวัน
เกียรติยศ" ครั้งที่ 8 วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 
2560 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต 

เกียรติบัตรรองชนะเลิศ
อันดับ 1 

49 ด.ญ.นีรนรี เชวงกุลพิวัฒน์ การแข่งขันเทควันโดรายการ "เพ่ือฝันเพ่ือวัน
เกียรติยศ" ครั้งที่ 8 วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 
2560 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต 

เกียรติบัตรรองชนะเลิศ
อันดับ 2 

50 ด.ช.ธนาทร เรืองสุวรรณ การแข่งขันเทควันโดรายการ "เพ่ือฝันเพ่ือวัน
เกียรติยศ" ครั้งที่ 8 วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 
2560 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต 

เกียรติบัตรรองชนะเลิศ
อันดับ 2 

51 ด.ช.ปุณยวิชญ์ โพธินันทวงศ์ การแข่งขันเทควันโดรายการ "เพ่ือฝันเพ่ือวัน
เกียรติยศ" ครั้งที่ 8 วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 
2560 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต 

เกียรติบัตรรองชนะเลิศ
อันดับ 2 

52 ด.ช.ธัญตะวัน อ่ิมทรัพย์ การแข่งขันเทควันโดรายการ "เพ่ือฝันเพ่ือวัน
เกียรติยศ" ครั้งที่ 8 วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 
2560 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต 

เกียรติบัตรรองชนะเลิศ
อันดับ 2 

53 ด.ช.พีรวิชญ์ ศรีสุวรรณ์ การแข่งขันเทควันโดรายการ "เพ่ือฝันเพ่ือวัน
เกียรติยศ" ครั้งที่ 8 วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 
2560 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต 

เกียรติบัตรรองชนะเลิศ
อันดับ 2 

54 ด.ช.นนทกร อ่อนละมัย การแข่งขันเทควันโดรายการ "เพ่ือฝันเพ่ือวัน
เกียรติยศ" ครั้งที่ 8 วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 
2560 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต 

เกียรติบัตรรองชนะเลิศ
อันดับ 2 

55 ด.ช.ธนาทร เรืองสุวรรณ การแข่งขันเทควันโด รายการ โครงการ
พัฒนากีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ SPORTS 
HERO แห่งชาติ ประจ าปี 2560 ณ สนาม
กีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี 

เกียรติบัตรชนะเลิศ 

56 ด.ช.โภคิน อ้นพันธุ์ การแข่งขันเทควันโด รายการ โครงการ
พัฒนากีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ SPORTS 
HERO แห่งชาติ ประจ าปี 2560 ณ สนาม

เกียรติบัตรชนะเลิศ 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อผู้รับรางวัล รายการแข่งขัน/โอกาสที่ได้รับ 
ผลการแข่งขัน 

โล่/ถ้วย/เกียรติบัตร 

กีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี 
57 ด.ญ.นฤมล แซ่ตั้น การแข่งขันเทควันโด รายการ "เพชรบุรี เมือง

คนดี สามวัง ชิงแชมป์ ภาคกลาง" ณ โรงยิม 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพาณิชยการเพชรบุรี  

เกียรติบัตรชนะเลิศ 

58 ด.ช.โภคิน อ้นพันธุ์ การแข่งขันเทควันโด รายการ "เพชรบุรี เมือง
คนดี สามวัง ชิงแชมป์ ภาคกลาง" ณ โรงยิม 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพาณิชยการเพชรบุรี  

เกียรติบัตรชนะเลิศ 

59 ด.ช.ปุณยวิชญ์ โพธินันทวงศ์ การแข่งขนัเทควันโด รายการ "เพชรบุรี เมือง
คนดี สามวัง ชิงแชมป์ ภาคกลาง" ณ โรงยิม 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพาณิชยการเพชรบุรี  

เกียรติบัตรรองชนะเลิศ
อันดับ 1 

60 ด.ช.ณัฐภัทร นาคโขนง การแข่งขันเทควันโด รายการ "เพชรบุรี เมือง
คนดี สามวัง ชิงแชมป์ ภาคกลาง" ณ โรงยิม 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพาณิชยการเพชรบุรี  

เกียรติบัตรอันดับ 1รอง
ชนะเลิศ 

61 ด.ช.วรัท สุขการณ์ การแข่งขันเทควันโด รายการ "เพชรบุรี เมือง
คนดี สามวัง ชิงแชมป์ ภาคกลาง" ณ โรงยิม 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพาณิชยการเพชรบุรี  

รองชนะเลิศอันดับ 1
เกียรติบัตร 

62 ด.ช.ธนาทร เรืองสุวรรณ การแข่งขันเทควันโด รายการ "เพชรบุรี เมือง
คนดี สามวัง ชิงแชมป์ ภาคกลาง" ณ โรงยิม 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพาณิชยการเพชรบุรี  

รองชนะเลิศอันดับ 2
เกียรติบัตร 

63 ด.ช.ธนากร เรืองสุวรรณ การแข่งขันเทควันโด รายการ "เพชรบุรี เมือง
คนดี สามวัง ชิงแชมป์ ภาคกลาง" ณ โรงยิม 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพาณิชยการเพชรบุรี  

รองชนะเลิศอันดับ 2
เกียรติบัตร 

64 ด.ช.ธัญตะวัน อ่ิมทรัพย์ การแข่งขันเทควันโด รายการ "เพชรบุรี เมือง
คนดี สามวัง ชิงแชมป์ ภาคกลาง" ณ โรงยิม 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพาณิชยการเพชรบุรี  

รองชนะเลิศอันดับ 2
เกียรติบัตร 

65 ด.ช.นนทกร อ่อนละมัย การแข่งขันเทควันโด รายการ "เพชรบุรี เมือง
คนดี สามวัง ชิงแชมป์ ภาคกลาง" ณ โรงยิม 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพาณิชยการเพชรบุรี  

รองชนะเลิศอันดับ 2
เกียรติบัตร 

66 ด.ช.พสิษฐ์ เชวงกุลพิวัฒน ์ การแข่งขันเทควันโด รายการ "เพชรบุรี เมือง
คนดี สามวัง ชิงแชมป์ ภาคกลาง" ณ โรงยิม 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพาณิชยการเพชรบุรี  

รองชนะเลิศอันดับ 2
เกียรติบัตร 

67 ด.ช.สุนธวา สินสุข การแข่งขันเทควันโด รายการ "เพชรบุรี เมือง รองชนะเลิศอันดับ 2
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ล าดับ
ที ่

ชื่อผู้รับรางวัล รายการแข่งขัน/โอกาสที่ได้รับ 
ผลการแข่งขัน 

โล่/ถ้วย/เกียรติบัตร 

คนดี สามวัง ชิงแชมป์ ภาคกลาง" ณ โรงยิม 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพาณิชยการเพชรบุรี  

เกียรติบัตร 

68 น.ส.นฤมล แซ่ตั้น การแข่งขันกีฬาเทควันโด รายการ "เกมนักสู้ 
มุ่งสู่ฝัน" ณ มหาวิทยาลัยราภัฏกาญจนบุรี 
เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2560 

ชนะเลิศเหรียญ/เกียรติ
บัตร 

69 ด.ช.ณัฐภัทร นาคโขนง การแข่งขันกีฬาเทควันโด รายการ "เกมนักสู้ 
มุ่งสู่ฝัน" ณ มหาวิทยาลัยราภัฏกาญจนบุรี 
เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2560 

ชนะเลิศเหรียญ/เกียรติ
บัตร 

70 ด.ช.สุนธวา สินสุข การแข่งขันกีฬาเทควันโด รายการ "เกมนักสู้ 
มุ่งสู่ฝัน" ณ มหาวิทยาลัยราภัฏกาญจนบุรี 
เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2560 

เหรียญ/เกียรติบัตร
ชนะเลิศ 

71 ด.ญ.ธัญชนก จิตต์ประเสริฐ การแข่งขันกีฬาเทควันโด รายการ "เกมนักสู้ 
มุ่งสู่ฝัน" ณ มหาวิทยาลัยราภัฏกาญจนบุรี 
เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2560 

เหรียญ/เกียรติบัตรรอง
ชนะเลิศอันดับ 2 

72 ด.ช.วรัท สุขการณ์ การแข่งขันกีฬาเทควันโด รายการ "เกมนักสู้ 
มุ่งสู่ฝัน" ณ มหาวิทยาลัยราภัฏกาญจนบุรี 
เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2560 

เหรียญ/เกียรติบัตรรอง
ชนะเลิศอันดับ 2 

73 น.ส.นฤมล แซ่ตั้นด.ญ.นีรนรี 
เชวงกุลพิวัฒน์ 
ด.ช.ธนาทร เรืองสุวรรณ 
ด.ช.พีรวิชญ์ ศรีสุวรรณ์ 
ด.ช.พสิษฐ์ เชวงกุลพิวัฒน ์
ด.ญ.ธัญชนก จิตต์ประเสริฐ 

การแข่งขันเทควันโดชิงแชมป์จังหวัดใน
โครงการสปอร์ตฮีโร่ แห่งประเทศไทย ณ 
โรงยิมโรงเรียนธีรศาสตร์ 

เหรียญ/เกียรติบัตร 

74 ด.ช.โภคิน  อ้นพันธุ์ การแข่งขันเทควันโดชิงแชมป์จังหวัดใน
โครงการสปอร์ตฮีโร่ แห่งประเทศไทย ณ 
โรงยิมโรงเรียนธีรศาสตร์ 
 

เหรียญ/เกียรติบัตร 
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1.10   ข้อมูลอาคารสถานที่ 
  

อาคารเรียน จ านวน 5 หลัง 
อาคารประกอบ จ านวน 2 หลัง 
ห้องน้ า จ านวน 72 ห้อง 
สระว่ายน้ า จ านวน 2 สระ 
สนามเด็กเล่น จ านวน 3 สนาม 
สนามฟุตบอล จ านวน 1 สนาม 
สนามบาสเกตบอล จ านวน 2 สนาม 
สนามวอลเลย์บอล จ านวน 2 สนาม 
สนามตะกร้อ จ านวน 2 สนาม 
สนามเทเบิลเทนนิส จ านวน 10 โต๊ะ 

 
1.11   ข้อมูลงบประมาณ 
  

รำยรับ บำท รำยจ่ำย บำท 
เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุนรายหัว) 32,811,466.99 งบด าเนนิการ/เงนิเดือน-ค่าจ้าง 27,202,999.20 

เงินนอกงบประมาณ 22,263,322.37 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 26,607,099.78 
เงินอื่นๆ ( ระบ ุ) - งบอื่นๆ ( ระบ ุ) - 

รวมรำยรับ 55,074,789.36 รวมรำยจ่ำย 53,810,098.98 
 
 
 งบด าเนินการ/เงินเดือน เงินค่าจ้าง    คิดเป็นร้อยละ    49.39 ของรายรับ 
 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา    คิดเป็นร้อยละ    48.31 ของรายรับ 
 

               
 
 
 

เงนิงบประมาณ 

(เงนิอุดหนุนราย
หัว)
30%

เงนินอก
งบประมาณ

20%

รวมรายรับ
50%

รายรบั

งบด าเนนิการ/
เงนิเดอืน-คา่จา้ง

25%

งบพัฒนา
คณุภาพการ

จัดการศกึษา
25%

รวม
รายจ่าย

50%

รายจา่ย
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1.12  สภาพชุมชนโดยรวม 

   โรงเรียนธีรศาสตร์ เป็นโรงเรยีนในเครือคาทอลิกสังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ เขตราชบุรี 
(โรงเรียนในเครือคาทอลิก สังฆมณฑลราชบุรี) ตั้งอยู่ที่  37/3 หมู่ 16 ต าบลท่าผา  (หมู่บ้านชุมชนท่าผา
พัฒนา)  อ าเภอบ้านโป่ง  จังหวัก ราชบุรี   อยู่ในเขตส านักงานเทศบาลเมืองท่าผา  ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของ
อ าเภอบ้านโป่งและจังหวัดราชบุรี  โดยมีระยะห่างจากจังหวัดราชบุรี 50 กิโลเมตร เดินทางโดยรถยนต์  มี
พ้ืนที่รวม 33.75 ตารางกิโลเมตร  ตั้งอยู่ริมแม่น้ าแม่กลองฝั่งตะวันออก  เป็นที่ราบลุ่มที่มีความสูงจาก
ระดับน้ าทะเลประมาณ 6 – 10 เมตร ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  จ านวนประชากร 
ประมาณ  19,288  คน  สว่นใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป 
คือ ประเพณีลอยกระทง  ประเพณีท าบุญแห่เทียนพรรษา  ประเพณีวันสงกรานต์  งานฉลองวันคริสต์มาส 
เทศกาลกินเจ และงานย้อนรอยประวัติศาสตร์สระโกสินารายน์   ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ ต่ า
กว่าปริญญาตรี  อาชีพหลัก คือ พนักงานบริษัท/รับจ้าง ร้อยละ 54.69 ค้าขาย ร้อยละ 24.10 เกษตรกร ร้อย
ละ 5.17  รับราชการ ร้อยละ 14.34 รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 1.72 ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อ
ครอบครัว ต่อปี 180,000 บาท  นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ  97.56 นับถือศาสนาคริสต์ ร้อยละ  2.44 
จ านวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว  4  คน  

 

1.13  แหล่งเรียนรู้ 
               1.13.1   ห้องสมุด 
  จ านวนวัสดุสารนิเทศแยกตามประเภทวัสดุ 

ประเภทวัสดุ จ านวนชื่อเรื่อง จ านวนเล่ม เฉลี่ย 
หนังสืออ้างอิง 
หนังสือทั่วไป 
CD 

716 
11,563 

276 

1,290 
18,767 

320 
12 เล่ม/คน 

  สรุปจ านวนการเข้าใช้ และ ยืมหนังสือในห้องสมุด 

เดือน 
จ านวน นร. 

เข้าใช้ห้องสมุด 
จ านวน นร. 

ยืมหนังสือห้องสมุด 
สรุป 

การใช้ห้องสมุด 
มิถุนายน 12,933 3,770 นักเรียนเข้าใช้ 

63 ครั้ง/คน  
 

เข้าร่วมกิจกรรม 
5 ครั้ง/คน 

 
ยืมหนังสือ 

16 เล่ม /คน 

กรกฎาคม 10,969 3,502 
สิงหาคม 13,187 3,641 
กันยายน 12,316 4,402 
พฤศจิกายน 26,760 5,449 
ธันวาคม 15,000 2,108 
มกราคม 14,231 4,505 
กุมภาพันธ์ 7,747 1,159 
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1.13.2  แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
1) อนุสาวรีย์แม่พระองค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน 

2) วัดน้อยประจ าโรงเรียน 

3) ห้องค าสอนและกิจกรรมคาทอลิก 

4) สวนหย่อมครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ 

5) ป้ายนิเทศสมุนไพร 

6) ศูนย์อาเซียนศึกษา 

7) ลานเรียนรู้ “พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย” 

8) ซุ้มเกียรติภูมิธีรศาสตร์ 

9) ลานเรียนรู้จักสาน : ศิลปะหัตกรรมอ าเภอบ้านโป่ง 

10) ก าแพงเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีไทย 

11) ห้องพัฒนาทักษะการดนตรีและโยธวาทิต 

12) ห้องทดลองและการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

13) ห้องเสริมสร้างและพัฒนาทักษะคหกรรม 

14) ห้องนาฏศิลป์ 

15) ก าแพงเรียนรู้แหล่งเรียนรู้จังหวัดราชบุรี และกาญจนบุรี 

16) ห้อง Model classroom 

17) สวนเกษตร 

18) ลานกิจกรรม(ลานโดม) 

19) โรงอาหาร 

20) สระว่ายน้ า    

21) สหกรณ์ภายในโรงเรียน 

ตารางแสดงผลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนธีรศาสตร์   ปีการศึกษา  2560 
 
ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู้ จ านวนครั้ง 

ในการเข้าใช้ 
1. ลานกิจกรรม(ลานโดม) 278 
2 ห้องค าสอนและกิจกรรมคาทอลิก 270 
3 ห้องนาฏศิลป์ 117 
4 ห้องพัฒนาทักษะดนตรีและโยธวาทิต 89 
5 ห้องปฏิบัติการทางภาษาอังกฤษ 84 
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ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู้ จ านวนครั้ง 
ในการเข้าใช้ 

6 ห้องวิทยาศาสตร์ 68 
7 ศูนย์อาเซียนศึกษา 109 
8 ห้องเสริมสร้างและพัฒนาทักษะ คหกรรม 39 
9 สวนเกษตร 30 
10 ห้อง Model classroom 84 
11 ก าแพงเรียนรู้แหล่งเรียนรู้จังหวัดราชบุรี และกาญจนบุรี 64 
12 สระว่ายน้ า    278 
13 ก าแพงเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีไทย 40 
14 ลานเรียนรู้จักสาน : ศิลปะหัตกรรมอ าเภอบ้านโป่ง 278 
15 ลานเรียนรู้ “พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย” 68 
16 ป้ายนิเทศสมุนไพร 40 
18 สวนหย่อมครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ 40 

 
1.13.3   แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน   

1) เมืองโบราณ จ.สมุทรปราการ 

2) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา จ.สมุทรสาคร 

3) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา จ.กาญจนบุรี 

4) สระน้ าทิพย์โกสินารายณ์ 

5) พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอน 

6) วัดคาทอลิกแม่พระเป็นที่พ่ึง  ท่าหว้า 

7) ตลาดลูกแก 

8) วัดดงสัก 

9) แม่น้ าแม่กลอง 

10) ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ 

11) สวนสนุกอินเวนแลนด์ 

12) สวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์ 

13) อิมแพค เมืองทองธานี (งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ) 

14) โรงพยาบาลส่งเสริมสาธารณสุขบ้านครก 

15) วัดดงสัก 

16) ถ้ าค้างคาวร้อยล้าน วัดเขาช่องพราน 
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17) ถ้ าจอมพลอุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยาม 

18) ถ้ าฤาษีเขางู 

19) ตลาดน้ าด าเนินสะดวก 

20) โรงโอ่งรัตนโกสินทร์ 

21) จิตรกรรมฝาผนัง วัดคงคาราม 

22) พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี 

23) ฟาร์มจระเข้ สามพราน  

24) วัดม่วง  อ่างทอง 

25) พระท่ีอนันตสมาคม 

26) พระบรมมหาราชวัง 

27) สวนสัตว์ดุสิต (เขาดินวนา) 

28) พระราชวังบ้านปืน  เพชรบุรี 

29) โครงการพระราชด าริ  แหลมผักเบี้ย 

30) โครงการในพระราชด าริ  โครงการชั่งหัวมัน 

31) พระราชวังบางปะอินทร์  พระนครศรีอยุธยา 

32) หอศิลป์  กรุงเทพมหานคร 

 
ตารางแสดงการใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน บูรณาการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 
ถึง  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ปีการศึกษา 2560 

ชั้น แหล่งเรียนรู้ภำยนอก 
 

จ ำนวนนักเรียน 
 

ป.1 สวนสัตว์ดุสิต (เขาดินวนา) 211 
ป.2 สวนสัตว์ดุสิต (เขาดินวนา) 209 
ป.3 สวนสัตว์ดุสิต (เขาดินวนา) 213 
ป.4 สวนสัตว์ดุสิต (เขาดินวนา) 206 
ป.5 พระราชวังบ้านปืน 

โครงการพระราชด าริ  แหลมผักเบี้ย 
213 

ป.6 สวนสัตว์ดุสิต (เขาดินวนา) 211 
ม.1 โครงการชั่งหัวมัน 190 
ม.2 พระราชวังบางปะอินทร์  พระนครศรีอยุธยา 186 
ม.3 หอศิลป์  กรุงเทพมหานคร 156 
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1.13.4 ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน 

ปีการศึกษา 2560 
 

 
ที ่

 
ชื่อภูมิปญัญาท้องถิ่น/ 

ปราชญ์ชาวบ้าน/ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
ความช านาญ/

อาชีพ 
 

 
ให้ความรูเ้ร่ือง 

 

 
ชั้น 
 

 
จ านวน 
นักเรียน 

1 นางวรรณา   ศิริประสพ อาชีพอิสระ ขนมบัวลอย ป.1 208 
2 นางศรีไพร   นาคชฤทธิ์ แม่บ้าน ขนมครกหรรษา ป.2 211 
3 นางสาวสรัญญา   เชาว์เฉียบ แม่ค้าขนม สังขยาใบเตย ป.3 213 
4 นางนุชนาถ   ยมศรีเคน แม่บ้าน  กุหลาบใบเตย ป.4 207 
5 นางวีรวรรณ   ทุ่งสุกใส อาชีพอิสระ พวงมาลัยจากใบเตยและมะกรูด ป.5 214 
6 คุณนันทิญา ทองตระการและคณะ นวดแผนไทย การนวดแผนไทย ป.6 212 
7 นางสาวช่อทิพย์  เจริญสุข แม่บ้าน งานสาน ม.1 190 
8 นางวรรณา   งามข า แม่บ้าน ไข่นกกระทา ม.2 185 
9 นางสุนันท์   รูปสม แม่บ้าน ท าหมวกจากกล่องนม ม.3 160 
10 ดาบต ารวจหญิงวิไลลักษณ์  ยางงาม ต ารวจ ปปส หลักสูตรการป้องกันยาเสพติด ป.5 214 
   เรื่องยาเสพติดให้โทษ ป.1-.ม.3 1,799 
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1.14  ผลการประเมินคุณภาพภายใน 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน 
โรงเรียนธีรศาสตร์  โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  ประจ าปีการศึกษา 2559 ดังนี้ 

มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน ดี 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดี 
 ๑. ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ  

ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น  
ดีเยี่ยม 

 
๒. ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา  

ดีเยี่ยม 
 

๓. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ดีเยี่ยม   
๔. ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  ดี   
๕. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ  ดี   
๖. ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการท างาน  ดีเยี่ยม  

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  ดีเยี่ยม 
 ๑. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและ

วัฒนธรรมอันดีของสังคม  
ดีเยี่ยม  

๒. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  ดีเยี่ยม    
๓. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  ดีเยี่ยม   
๔. สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม  ดีเยี่ยม   

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  ดีเยี่ยม 
 
 

๑. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  ดีเยี่ยม 
๒. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  ดีเยี่ยม 
    ๒.๑ การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียน 
รอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม  

ดีเยี่ยม 

    ๒.๒  การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ  

ดีเยี่ยม 

    ๒.๓  การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ  ดีเยี่ยม 
    ๒.๔ การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อ 
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  

ดีเยี่ยม 

๓. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดรับชอบต่อผลการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  

ดีเยี่ยม 

๔. การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา  
 

ดีเยี่ยม 
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มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

ดี 

 ๑. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม ดีเยี่ยม 
๒. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น ดี 
๓. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
และมีประสิทธิภาพ 

ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล ดีเยี่ยม 
 การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา 

ให้ดียิ่งขึ้น 
ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๕ การศึกษาคาทอลิก ดีเยี่ยม 
 ๑. ระบบการจัดการศึกษาแบบคาทอลิก 

๑) มีฝ่ายหรืองานจิตตาภิบาล 
๒) มีการบูรณาการคุณค่าพระวรสาร 
๓) มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับแผนแม่บทฯของฝ่ายอบรมศึกษา 
๔) มีการจัดบรรยากาศคาทอลิก 

 

ดีเยี่ยม 

สรุปภาพรวม ระดับ 3 ด ี
 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญที่โรงเรียนจะต้องน าไปวิเคราะห์  
สังเคราะห์เพ่ือสรุปน าไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 5 ปี  และ
น าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  ดังนั้น  จากผลการด าเนินงานของสถานศึกษา  
สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนา
ในอนาคตและความต้องการการช่วยเหลือได้ดังนี้ 
 
สรุปผล 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
   ผู้เรียนอ่านออกและอ่านคล่อง   รวมทั้ง
สามารถเขียนเพ่ือการสื่อสารได้ทุกคน  สามารถใช้
เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง  เข้า
ร่วมโครงการกิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาการ 
กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ส่งผลให้มีคะแนนเฉลี่ยผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ( O-

 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
- ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในการเรียนรู้ตาม

หลักสูตร ๘ กลุ่มสาระ นักเรียนได้ระดับผล
การเรียน ๓-๔ โดยเฉพาะกลุ่มสาระท่ีท าให้
ค่าเฉลี่ยโดยรวมให้ต่ าลง  

- ผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ O-NET ระดับชั้น ป.๖  
และ ม.๓ จัดโครงการพิเศษ เป้าหมายให้มี
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

net ) สูงกว่าระดับชาติ นักเรียนที่จบหลักสูตร ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3  ได้เข้าศึกษาต่อในระดับสามัญ
ศึกษา  อาชีวศึกษา และ ประกอบอาชีพได้  นักเรียน
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีค่านิยมท่ีดี  มีความเป็น
ไทย มีวัฒนธรรม รู้จักเข้าร่วมขนบธรรมเนียม 
ประเพณี ภูมิใจในชาติ และท้องถิ่น  ได้การเลี้ยงดูจาก
ครอบครัว มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจและสังคม
อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี  
 

พัฒนาการสูงขึ้นและสูงกว่าระดับประเทศแต่
ละวิชาที่จัดสอบ 

- การประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ระดับดี
เยี่ยมให้เป็นแบบอย่างที่ดี และ มีจ านวนมาก
ขึ้น 

- พัฒนาวิธีการประเมินและการช่วยเหลือ
นักเรียนด้านสุขภาวะทางร่างกาย ด้าน
ลักษณะจิตสังคม ด้วยการดูแลน้ าหนักและ
ส่วนสูง ในสภาวะสมส่วน   สมรรถภาพทาง
กายระดับดี  และ ผลการประเมิน SDQ กลุ่ม
ปกติ  

 

 ด้านกระบวนการบริหารและจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็น
ระบบ  และมีแผนบริหารความเสี่ยง  เช่น  การ
ประชุมแบบมีส่วนร่วม  การประชุมระดมสมอง  การ
ประชุมกลุ่มงานเพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมาย  ที่ชัดเจน  มี
การปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
แผนปฏิบัติการประจ าปี  ที่สอดคล้องกับการจัด
การศึกษาสภาพปัญหา  การพัฒนา  และนโยบาย
การศึกษา  ที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา  
ครูผู้สอนสามารถจัดกาเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ  มี
การด าเนินการนิเทศ  ก ากับ  ติดตาม  ประเมินผล  
การด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา  
โรงเรียนได้ใช้กระบวนวิจัยในการรวบรวมข้อมูลเพ่ือ
ใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

 

 ด้านกระบวนการบริหารและจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 
ไม่มี 

 ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

ครูใช้นวัตกรรมระบบเรียนรู้ในการปฏิบัติการ

 ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

การจัดกิจกรรมที่ เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

เรียนการสอน  ด้วยการวิเคราะห์ผู้เรียนส ารวจความ
ต้องการ ความสนใจก่อนการออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้  โดยเน้นกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วย
การคิด  ได้ปฏิบัติจริง  เปิดโอกาสให้นักเรียนใช้
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  ให้นักเรียนแสวงหา
ความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  
นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และผลงานวิจัย
ในชั้นเรียนของครูทุกคน  เปิดโอกาสให้นักเรียนได้
เลือกแหล่งเรียนรู้ในการทัศนศึกษา อย่างมีเหตุผล
และเป็นประชาธิปไตย ได้สรุปองค์ความรู้ที่ได้รับมา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  ผ่านการสอบวัดประเมินตาม
ระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินตามหลักสูตร
สถานศึกษา มีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์เพื่อการ
พัฒนาอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง 

เรียนรู้โดยการคิด ปฏิบัติจริง  ด้วยวิธีการน าภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  ให้เข้ามา
มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้  
ควรฝึกให้ผู้เรียนสรุปองค์ความรู้และน าไปใช้พัฒนา
ตนเองน าไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆได้  

 

 ด้านการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
มีการก ากับติดตามผลการด าเนินงานตลอดปี

การศึกษา   
 

 ด้านการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
พัฒนาเครื่องมือในการเก็บข้อมูลให้มี

ประสิทธิภาพ จะท าให้สะดวกต่อการจัดท า
สารสนเทศ 

 

 ด้านการศึกษาคาทอลิก 
นักเรียนคาทอลิกรวมเป็นหนึ่งเดียวในความ

เชื่อ ศรัทธา มีความรัก แสวงหา ติดตามและประกาศ
ข่าวดีใหม่ของพระเยซูคริสตเจ้า บนพื้นฐานของความ
เคารพซึ่งกันและกัน สร้างความเข้าใจ  ความสัมพันธ์
ร่วมมือและแบ่งปันซึ่งกันและกัน  โดยวิธีการศาสน
สัมพันธ์ในโรงเรียน 

 

 ด้านการศึกษาคาทอลิก 
เพ่ิมบรรยากาศแห่งการเป็นสถานศึกษา

คาทอลิกให้มากข้ึน  เช่นรูปปั้นศักดิ์สิทธิ์  ป้ายนิเทศ
พระวาจา 

 
แนวทางพัฒนาในอนาคต   

1. จัดกิจกรรมหรือมาตรการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ตามหลักสูตร และระดับชาติ  
เน้นการพัฒนาเป็นรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้ชัดเจนขึ้น 



61 

 

 

2. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนโดยส่งเข้ารับการอบรม สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหน้าที่หรือ
งานที่ได้รับมอบหมาย  ติดตามผลการน าไปใช้และผลที่เกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

3. พัฒนาโรงเรียนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชน 
 

ความต้องการและการช่วยเหลือ 

1. การสร้างข้อสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวทางของการประเมิน  NT , 
O-NET และ PISA 

2. การสร้างเครื่องมือประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมที่ดีของผู้เรียน ให้สอดคล้องกับ
สภาพจริงของผู้เรียน และ เกิดความเชื่อมั่นในผลการประเมิน 

3. การพัฒนาครูโดยเปิดโอกาสให้เป็นผู้น าการเรียนรู้ของโรงเรียนและชุมชน 
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ส่วนที่ 2 
ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 
 วิธีการด าเนินงานของโรงเรียนตามตามแผนพัฒนาที่มีเป้าหมายสอดคล้องกับมาตรฐาน ทั้งด้านการ
จัดการเรียนการสอน  การบริหารและการจัดการ ตลอดจนผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  รวมทั้งโครงการและงานกิจกรรมต่างๆที่โรงเรียนได้จัดท าขึ้นตลอดปีมีการสรุป
ประเมินผลแต่ละโครงการส่งผลให้การด าเนินงานแต่ละมาตรฐานมีคุณภาพ  ดังนี้ 
 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 
 
๑) ระดับคุณภาพ  :  ดี 

๒) กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย  ครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพ
ของผู้เรียน  และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร  ได้จัดท า    โครงการพัฒนายกระดับผลสัมฤทฺธิ์ 
8 กลุ่มสาระ  งานจุดเน้นกลุ่มสาระ   งานประเมินการอ่านเขียนและการคิดค านวณ   งานการสอบประเมิน
คุณภาพระดับชาติ O-NET ชั้น ป.6   งานการสอบประเมินคุณภาพระดับชาติ O-NET ชั้น ม.3   โครงการ
ประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   โครงการประเมินการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   และ โครงการ
วันแห่งความภาคภูมิใจ 

โรงเรียนส่งเสริมและพัฒนากระบวนการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนมี
คุณธรรม  จริยธรรมตามศาสนาที่นับถือ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร และอัตลักษณ์ของโรงเรียนการ
แบ่งปัน สอดคล้องการประเมินคุณลักษณะจิตอาสา  จิตสาธารณะ  และเอกลักษณ์ วัฒนธรรมองค์กรที่ต่อยอด
อย่างสร้างสรรค์เป็นรูปธรรม คือ ระเบียบวินัย จัดโครงการหลากหลายให้นักเรียนได้เรียนรู้ประสบการณ์ตรงและ
สะท้อนคุณลักษณะการอยู่ร่วมกัน การเคารพความความแตกต่าง  ความภูมิใจในท้องถิ่น ความเป็นไทย 
ตลอดจนการมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีจากการดูแลเอาใจใส่ ของผู้ปกครอง และ โครงการกิจกรรมที่โรงเรียน
จัดได้แก่  โครงการธีรศาสตร์เกม    โครงการอนุรักษ์วันส าคัญ : วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 10    งานวันแมแ่ห่งชาติ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ในรัชกาลที่ 9  วันคล้าย
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯ รัชกาลที่ 9  วันวิสาขบูชา  วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา  และวันมาฆบูชา   วันรื่น
เริง วันคริสต์มาส และวันเด็กแห่งชาติ   โครงการประเพณีลอยกระทง   โครงการแบ่งปันด้วยจิตอาสาแห่งรัก
และรับใช้  งานแบ่งปันน้ าใจ  งานนาฏศิลป์สัมพันธ์รัก โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน   งานบริการห้อง
พยาบาล   งานส่งเสริมอนามัยนักเรียน  งานส่งเสริมสุขศึกษาในโรงเรียน  งานส่งเสริมสุขภาพ   ผู้เรียนใน
โรงเรียน(ทุพโภชนา)  งานวันต่อต้านเอดส์   งานประชุมผู้ประกอบการรถรับส่งนักเรียน  โครงการคนดีศรีธีร
ศาสตร์  โครงการระเบียบวินัย  โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม   งานฟังโอวาทยามเช้า  งานวันศุกร์สุด
สัปดาห์  งานต้นกล้าพอเพียง   โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3  งานปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3   งานน้องส่งพี ่ 
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โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน  งานเลือกตั้งประธานสภานักเรียน   งานกิจกรรมสภานักเรียน  
โครงการส่งเสริมรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน   งานวันงดสูบบุหรี่โลก  งานวันต่อต้านยาเสพติด   งาน 
To Be Number One   โครงการห้องเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข     
 
 
๓) ผลการด าเนินงาน 

 การด าเนินงานโครงการ ส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู้เรียนส่งผลให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านระดับดีเยี่ยม  เฉลี่ยร้อยละ 94.36   การเขียน  ระดับดีเยี่ยม 
เฉลี่ยร้อยละ 84.30  มีความสามารถในการสื่อสาร ระดับดีเยี่ยม เฉลี่ยร้อยละ 79.11      และความสามารถการ
คิดค านวณคณิตศาสตร์ ระดับดีเยี่ยม เฉลี่ยร้อยละ 66.46   มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  ระดับดีเยี่ยม เฉลี่ยร้อยละ 71.59 ความสามารถในการแก้ปัญหา  
ระดับดีเยี่ยม   เฉลี่ยร้อยละ 69.69   ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   เฉลี่ยร้อยละ 
85.91   ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ผลการเรียนรายวิชา 8 กลุ่มสาระรวมเฉลี่ยผู้เรียน
ที่ได้เกรด 3-4  เฉลี่ยร้อยละ  83.93     ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ  
NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ด้านภาษา  ด้านค านวณ ด้านเหตุผล เฉลี่ย ร้อยละ 48.20  การสอบ O-NET  
รายวิชาภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และภาษาอังกฤษ  ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 เฉลี่ยรวม  ร้อยละ 
49.98 มีพัฒนาการเพิ่มขึ้น 2 รายวิชา ได้แก่  คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เฉลี่ยรวม 
ร้อยละ 39.52  มีพัฒนาการเพิ่มขึ้น 1 รายวิชาได้แก่ ภาษาไทย ผู้เรียนได้คะแนนเต็ม 100 วิชาคณิตศาสตร์ 
จ านวน 1 คน   ผู้เรียนทุกระดับชั้นได้รับการตัดสินให้เลื่อนไปเรียนในชั้นที่สูงขึ้นทุกคน  ผู้เรียนที่จบหลักสูตร
การศึกษาภาคบังคับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ได้เข้าศึกษาต่อสายสามัญ ร้อยละ 62.59  สายอาชีวศึกษา ร้อยละ 
42.95 ประกอบอาชีพ ร้อยละ 1.28  มีผลงานรางวัลด้านวิชาการ ศิลปะ  ดนตร ี  และ กีฬา  ระดับท้องถิ่น  
ระดับจังหวัด  ระดับภาค และ ระดับประเทศ  
 การส่งเสริมกระบวนการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ที่เน้นกระบวนการ แต่ละ
โครงการ งาน ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมปฏิบัติ  และเรียนรู้รูปแบบวัฒนธรรม  ธรรมเนียมการปฏิบัติเป็นขั้นตอน
ส่งผลให้การประเมินคุณลักษณะตามหลักสูตรมีผลดังนี้  การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับดีเยี่ยม
ภาพรวมเฉลี่ย ร้อยละ 99.72  จ าแนกเป็น 1)รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เฉลี่ยร้อยละ 100.00  2) ซื่อสัตย์สุจริต 
เฉลี่ยร้อยละ 91.87  3) มีวินัย เฉลี่ยร้อยละ 97.77  4) ใฝ่เรียนรู้  เฉลี่ยร้อยละ 74.41  5) อยู่อย่างพอเพียง 
เฉลี่ยร้อยละ 94.67  6)มุ่งมั่นในการท างาน เฉลี่ยร้อยละ  94.23  7) รักความเป็นไทย  เฉลี่ยร้อยละ 95.02 และ
8) มีจิตสาธารณะ  เฉลี่ยร้อยละ 97.31  โดยภาพรวมผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี ปฏิบัติระเบียบวินัย 
ของโรงเรียน  ข้อตกลงของห้องเรียน  ระดับดีเยี่ยม เฉลี่ยร้อยละ 90.79  การบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมมีจิต
สาธารณะ  เฉลี่ยร้อยละ  85.55 เป็นผู้มีความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย ระดับดีเยี่ยมเฉลี่ยร้อยละ 
94.29    เป็นผู้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และรักษาความสะอาด  ร้อยละ 100                             
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มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย เข้าร่วมกิจกรรมชมรม  และ
การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด  ร้อยละ 100  มีสุขภาวะทางร่างกาย สุขภาพดีมีสมรรถภาพ
ทางกาย เฉลี่ยร้อยละ76.57  ผู้เรียนมีน้ าหนักส่วนสูงพัฒนาการตามเกณฑ์ดี เฉลี่ยร้อยละ  97.75  ปลอดภัยจาก
ยาเสพติดและอบายมุข เป็นสมาชิกห้องเรียนสีขาว ร่วมกันดูแลสังคมห้องเรียนและโรงเรียน  เฉลี่ยร้อยละ 100 
ผลการประเมิน SDQ  ผู้เรียนกลุ่มปกติด้านการเรียน  ด้านเศรษฐกิจ  ด้านการคุ้มครองเลี้ยงดู  ด้านสุขภาพ  
ด้านพฤติกรรม อารมณ์  และด้านยาเสพติด  เฉลี่ยร้อยละ  95.16 
 
ทั้งนี้  มีผลการด าเนินงานเชิงประจักษ์จากการประเมินในด้านต่างๆ ดังนี้ 

ประเด็น ผลการประเมิน 
ความสามารถในการอ่าน 

ชั้น  ป.1 – ม.3 

 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการอ่าน 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3  จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 
ความสามารถในการอ่าน 

การเขียน ชั้น  ป.1 – ม.3 

 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถใน การเขียน 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3  จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
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ประเด็น ผลการประเมิน 
ความสามารถในการ
สื่อสาร  
ชั้น  ป.1 – ม.3 

 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการสื่อสาร  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 

จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 

 
 

 
ความสามารถในการคิด
ค านวณ ชั้น  ป.1 – ม.3 

 
 

ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการคิดค านวณ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 
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ประเด็น ผลการประเมิน 
ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์และคิดอย่างมี
วิจารณญาณ  อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ชั้น  ป.1 – ม.3 

 

ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น    ชั้น  ป.1 – ม.3 

 
ความสามารถในการ
แก้ปัญหา 
ชั้น ป.1 – ม.3 

 

ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการแก้ปัญหา 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 

 
ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี 
ชั้น ป.1 – ม.3 

 

ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 
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ประเด็น ผลการประเมิน 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชาของนักเรียนชั้น 
ป.1 – ป.6   
 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มี ระดับคะแนนเฉลี่ยปลายปี 3.00 ขึ้นไป 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชาของนักเรียน  ชั้น  
ม.1 -ม.3  (ระดับ 3-4 ) 

 

ร้อยละเฉลี่ยของจ านวนนักเรียนรายชั้น ทีไ่ด้ระดับคะแนนรายวิชา3-4  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชาของนักเรียน  ชั้น  
ป.1 -ม.3  (ระดับ 3-4 ) 

 

ร้อยละของจ านวนนักเรียน ที่ได้ระดับคะแนน 3-4 รายวิชาภาษาไทย  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
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ประเด็น ผลการประเมิน 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชาของนักเรียน  ชั้น  
ป.1 -ม.3  (ระดับ 3-4 ) 
 

ร้อยละของจ านวนนักเรียน ที่ได้ระดับคะแนน 3-4 รายวิชาคณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 
 ร้อยละของจ านวนนักเรียน ที่ได้ระดับคะแนน 3-4 รายวิชาวิทยาศาสตร์ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 
 ร้อยละของจ านวนนักเรียน ที่ได้ระดับคะแนน 3-4 รายวิชาภาษาอังกฤษ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
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ประเด็น ผลการประเมิน 
 ร้อยละของจ านวนนักเรียน ที่ได้ระดับคะแนน 3-4 รายวิชาสังคมศึกษา ฯ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 
 ร้อยละของจ านวนนักเรียน ที่ได้ระดับคะแนน 3-4 รายวิชาศิลปะ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 
 ร้อยละของจ านวนนักเรียน ที่ได้ระดับคะแนน 3-4 รายวิชาภาษาไทย  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
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ประเด็น ผลการประเมิน 
  

ร้อยละของจ านวนนักเรียน ที่ได้ระดับคะแนน 3-4 รายวิชาสุขศึกษาพลศึกษา 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 
ผลการทดสอบระดับชาติ  

O-NET  ป.6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 

(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   ปีการศึกษา  2560   
เปรียบเทียบระดับจังหวัด  สังกัด สช. และระดับประเทศ 
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คะแนนเฉลีย่ระดับจังหวดั 48.42 38.59 40.18 37.59 41.2

คะแนนเฉลีย่ สงักัด สช.  50.3 42.06 42.18 46.65 45.3

คะแนนเฉลีย่ ระดับประเทศ 46.58 37.12 39.12 36.34 39.79
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ประเด็น ผลการประเมิน 
ผลการทดสอบระดับชาติ  

O-NET ม.3 
คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 

(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ปีการศึกษา 2560   
เปรียบเทียบระดับจังหวัด  สังกัด สช. และระดับประเทศ 

 
 

ผลการประเมินระดับชาติ 
(NT) ชั้น ป.3 

 

 
ร้อยละเฉลี่ยของวิชาที่สอบ   ประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียน

ระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจ าปีการศึกษา 2560  
จ าแนกรายวิชา 
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คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ 48.29 26.3 32.28 30.45 34.33
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ประเด็น ผลการประเมิน 
ผลการประเมินระดับชาติ 

(NT) ชั้น ป.3 
 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของ
ผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจ าปีการศึกษา 2560  

จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
 

 
 

ผลการประเมินทักษะ
ความสามารถทางการอ่าน  
(RT)   ของนักเรียน 
ชั้น   ป.1   

 
ร้อยละคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินทักษะความสามารถทางการอ่าน  (RT)   ของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2560 
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ประเด็น ผลการประเมิน 
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียน 

 
ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ระดับดีเยี่ยม 

 
 
 
 

 ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ระดับดีเยี่ยม 
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ประเด็น ผลการประเมิน 
  

ร้อยละของนักเรียนที่มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 

 

 
 
 

 ร้อยละของนักเรียนที่มีเอกลักษณ์ด้านระเบียบวินัย 
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 

 

 
 

9
6

.2
1

1
0

0
.0

0

9
9

.5
3

1
0

0
.0

0

1
0

0
.0

0

1
0

0
.0

0

8
5

.2
6

7
4

.1
9

1
0

0
.0

0

9
5

.0
2

3
.7

9

0
.0

0

0
.4

7

0
.0

0

0
.0

0

0
.0

0 1
4

.7
4

2
5

.8
1

0
.0

0

4
.9

8

0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00

100.00

ระดบัดีเยี่ยม ระดบัดี

1
0

0
.0

0

1
0

0
.0

0

1
0

0
.0

0

1
0

0
.0

0

1
0

0
.0

0

1
0

0
.0

0

9
8

.4
2

9
9

.4
6

8
2

.0
5 9
7

.7
7

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.58 0.54

17.95

2.23
0.00

10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00

100.00

ระดบัดีเยี่ยม ระดบัดี



68 
 

 

ประเด็น ผลการประเมิน 
 ร้อยละของนักเรียนที่มีจิตสาธารณะ 

ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 

 
 

 
นักเรียนที่มีน้ าหนักส่วนสูง 

สมส่วน  และมี
สมรรถภาพทางกาย  

ตามเกณฑ์มาตรฐาน กรม
อนามัยฯและ กรมพล

ศึกษา   
 

 
ร้อยละของนักเรียนที่มีน้ าหนักส่วนสูง สมส่วน  และมีสมรรถภาพทางกาย ระดับดี 

ตามเกณฑ์มาตรฐาน กรมพลศึกษา   
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ประเด็น ผลการประเมิน 
 ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมิน SDQ  กลุ่มปกติ 

ด้านการเรียน  เศรษฐกิจ  ด้านการคุ้มครอง  ด้านสุขภาพ  ด้านพฤติกรรม ด้านอารมณ์  
และยาเสพติด  

 

 
 

 
การศึกษาต่อของนักเรียน
ที่จบหลักสูตรการศึกษา
ภาคบังคับ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   

 

ร้อยละการศึกษาต่อของนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   
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๔) จุดเด่น 

   มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  หลากหลาย และมีความร่วมร่วมมือจากทุกภาคส่วนใน
โรงเรียน  ผู้เรียนอ่านออกและอ่านคล่อง   รวมทั้งสามารถเขียนเพ่ือการสื่อสารได้ทุกคน  สามารถใช้เทคโนโลยี
ในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง  โรงเรียนมโีครงการกิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาการเพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนส่งผลให้มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ( O-net ) สูงกว่า
ระดับชาติ ผู้เรียนสอบผ่านได้เลื่อนชั้นทุกคน  ผู้เรียนจบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ได้
ทุกคน  เข้าศึกษาต่อในระดับสามัญศึกษา  อาชีวศึกษา และ ประกอบอาชีพ   ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
มีค่านิยมที่ดี  มีความเป็นไทยรู้รักษ์วัฒนธรรมปฏิบัติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี ภูมิใจในชาติ  เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์   ผู้เรียนไดร้ับการเลี้ยงดูจากครอบครัว มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจและสังคมอยู่ใน
สิ่งแวดล้อมท่ีดี  
๕) จุดควรพัฒนา 

ผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ O-NET ระดับชั้น ป.6  ม.3 และ NT  ชั้น ป.3  มีผลสัมฤทธิ์โดยรวมไม่บรรลุ

เป้าหมาย ควรด าเนินการพัฒนาอย่างเป็นระบบ โดยวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผล เช่น  ศึกษาผลการสอบ 

รายฉบับ    รายมาตรฐาน สาระการเรียนรู้   กระบวนการเรียนการสอน  การฝึกทักษะผู้เรียนให้

สอดคล้องกับการสอบ  หรือการเตรียมความพร้อมก่อนการสอบ   

 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 
1. ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม 
2. กระบวนการพัฒนา 

 ก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ  โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการ โครงการและงานประจ าปี  ส่งเสริม
สนับสนุนการวางแผนและด าเนินการงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม  โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพงานวิชาการ และหลักสูตรสถานศึกษา  
โครงการส่งเสริมงานบริการแนะแนว   โครงการส่งเสริมการด าเนินงานลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด  โครงการ
พัฒนาห้องสมุด   ส่งเสริมสนับสนุนการวางแผนและด าเนินการงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ    โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากรครูมืออาชีพ ยุคศตวรรษท่ี 21   โครงการวัน
กตัญญูคณะผู้บริหาร    โครงการสุขภาพดีชีวีมีสุข    โครงการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจบุคลากร  ส่งเสริม
สนับสนุนการวางแผนและด าเนินการงานพัฒนาและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ โครงการ
ส่งเสริมประสิทธิภาพระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี  ส่งเสริมสนับสนุนการวางแผนและด าเนินการงาน
พัฒนาการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  โครงการอาคาร
เรียนอาคารประกอบ  โครงการจัดภูมิทัศน์ภายในภายนอกโรงเรียนโครงการปรับปรุงซ่อมแซมจัดซื้อวัสดุ
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ครุภัณฑ์  โครงการสุขาภิบาลน้ าดื่มน้ าใช้   ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  และการร่วมรับผิดชอบ
ต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน โครงการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพงานธุรการ  ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนากระบวนการการบริหารและการบริหาร
จัดการ การก ากับ ติดตามประเมินผล โครงการติดตามการด าเนินโครงการด้านงบประมาณ โครงการติดตามการ
ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืน  โครงการประชุมประเมินผลการด าเนินงานตามแผนประจ าปี      
 
3. ผลการพัฒนา 

3.1  มีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์ และพันธกิจของโรงเรียนสอดคล้องกับสภาพปัญหา  นโยบายการปฏิรูป
การศึกษา ความต้องการของชุมชน  ท้องถิ่น  สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ และ
สอดคล้องกับแผนอภิบาลสังฆมณฑลราชบุรี  ในด้านการจัดศึกษาโรงเรียนคาทอลิก 

3.2   ด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียน  อย่าง
เป็นระบบ  มีหลักสูตรสถานศึกษา ครูและบุคลากรมีความรู้ความสามารถและทักษะตามมาตรฐานต าแหน่ง  มี
การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศท่ีมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ได้  และด าเนินการอย่าง
เป็นระบบ โดยมีการวางแผนจัดงานเว็บไซต์  งานวารสาร  งานป้ายนิเทศ  

3.3  มีสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ดี เพียงพอกับความต้องการของผู้เรียน  ได้แก่อาคาร
เรียน  ห้องเรียนห้องประกอบการ  สถานที่ในการจัดกิจกรรม  สนามกีฬา สนามเด็กเล่น ห้องน้ า  สวนหย่อม  
และแหล่งเรียนรู้ที่ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ 

3.4  ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและมีเครือข่ายความร่วมมือในการร่วมรับผิดชอบ ต่อการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานโดยมีการจัดงานบริการชุมชน งานสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน  งาน
ชมรมผู้ปกครองครูและศิษย์เก่า  และงานพัฒนาสุนทรียภาพ  จัดท าโครงการสายสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน 

3.5  ผู้บริหารใช้หลักในการบริหารจัดการสถานศึกษาและพัฒนาผู้เรียนด้วยการบริหารแบบกระจาย
อ านาจ ใช้โรงเรียนเป็นฐาน  ครอบคลุมภารกิจของโรงเรียน 5 กลุ่มงาน  มีการก ากับ  ติดตาม  ตรวจสอบ  การ
ท างานอย่างต่อเนื่องให้บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ    น าผลการประเมินการด าเนินงานมาใช้ก าหนด
ทิศทางพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในปีการศึกษาถัดไป   

 

วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา 

วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ตรง
ตามตราสารจัดตั้งโรงเรียนจัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนตาม
เป้าหมาย ทิศทางการด าเนินงานที่ชัดเจนโดย
บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วม น้อมน าศาสตร์
พระราชา หลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เป็นแนวทางการด าเนินงาน 

มีการด าเนินงานครบถ้วน ชัดเจน และเก็บรักษาและก ากับ
ติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามระบบ PDCA  ได้แก่ 
1. ตราสาร 
2. จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2556-2560 
3. แผนปฏิบัติการประจ าปี 2560 
4. ปฏิทินก ากับติดตามการด าเนินงาน 
5. คู่มือการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนธีรศาสตร์  
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วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา 

6. รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีการศึกษา 2560  

การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่
เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านอย่างเป็นระบบ 
- โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพงานวิชาการ 

หลักสูตร  การเรียนการสอน และการวัด
ประเมินผล 

- โครงการรักษ์ภาษาไทย 
- โครงการธรรมศึกษา ตรี โท เอก 
- โครงการส่งเสริมการด าเนินงานลูกเสือ 

เนตรนารี และยุวกาชาด  
- โครงการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ 8 กลุ่ม

สาระ          
- โครงการส่งเสริมงานบริการแนะแนว 
- โครงการพัฒนาคุณภาพและส่งเสริม

กิจกรรมห้องสมุด 
- โครงการแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา ปลูก

ความรู้   
- โครงการทัศนศึกษา  
- โครงการเปิดบ้านวิชาการคาราวานความรู้ 
- โครงการพฒันาการเรียนรู้สู่CEFR 
- โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
- โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา 
- โครงการผลิตภัณฑ์งานสาน 
- โครงการผลิตภัณฑ์พอเพียงเคียงคู่ชุมชน 

 
 
ผลการด าเนินงาน  ร้อยละ 96.18 
 
 

     ผลการด าเนินงาน  ร้อยละ 97.10 
ผลการด าเนินงาน  ร้อยละ  98.57 
ผลการด าเนินงาน  ร้อยละ  98.48 
 
ผลการด าเนินงาน   ร้อยละ  96.72 
 
ผลการด าเนินงาน   ร้อยละ  96.36 
ผลการด าเนินงาน   ร้อยละ  98.00 
 
ผลการด าเนินงาน  ร้อยละ 98.72 
 
ผลการด าเนินงาน  ร้อยละ 97.16 
ผลการด าเนินงาน  ร้อยละ 97.60 
ผลการด าเนินงาน  ร้อยละ  97.24 
ผลการด าเนินงาน  ร้อยละ 96.28 
ผลการด าเนินงาน  ร้อยละ  94.93 
ผลการด าเนินงาน  ร้อยละ  97.37 

     ผลการด าเนินงาน  ร้อยละ  98.40 
 
ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายที่ก าหนด เฉลี่ยร้อยละ  97.34 
 

การพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ จัดท า 
โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
บุคลากรสู่ครูมืออาชีพยุคศตวรรษที่ 21 

1. โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากรสู่ครูมือ
อาชีพยุคศตวรรษท่ี 21    ผลการด าเนินงาน  ร้อยละ 99.06 

2. บุคลากรครูเข้าร่วมประชุมวิชาการ อบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในและหน่วยงานภายนอก มากกว่า 20 
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วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา 

- งานจัดอบรมสัมมนา 
- งานสวัสดิการความปลอดภัย 
- งานจัดท าแฟ้มพัฒนาครู 
- งานต่อใบประกอบวิชาชีพครู 
- งานแต่งตั้ง ถอดถอนบุคลากร 
- งานวางแผนบุคลากร ก าหนดภาระงาน 
- งานส ารวจการปฏิบัติหน้าที่ของครู 
- งานระเบียบการแต่งกาย 
 
 
 

ชั่วโมงขึ้นไป  คิดเป็นร้อยละ  87.14  

 
 

 
การบริหารจัดการสารสนเทศ จัดท า 
โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพระบบ
สารสนเทศและเทคโนโลยี 
ประกอบด้วย 
- งานรวบรวมและจัดเก็บสารสนเทศ 
- งานสื่อสัมพันธ์ธีรศาสตร์ 
- งานพัฒนาระบบเว็บไซต์ 
- งานป้ายประชาสัมพันธ์ 
- งานบันทึกภาพกิจกรรม 
- งานบัตรประจ าตัวนักเรียน 
 

 
ผลการด าเนินงาน  เฉลี่ยร้อยละ 95.28 
 
 
 

ผลการด าเนินงาน  ร้อยละ 95.14 
ผลการด าเนินงาน  ร้อยละ 96.75 
ผลการด าเนินงาน  ร้อยละ 96.38 
ผลการด าเนินงาน  ร้อยละ 91.86 
ผลการด าเนินงาน  ร้อยละ 95.40 
ผลการด าเนินงาน  ร้อยละ  96.00 

 
การจัดสภาพแวดล้อมกระตุ้นให้ผู้ เรียนใฝ่
เรียนรู้ 
โครงการอาคารเรียน อาคารประกอบ   
- งานใช้ห้องประกอบ 
- งานส ารวจความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร 
- งานจัดท าประวัติและแผนผังอาคารเรียน

อาคารประกอบห้องเรียนห้องประกอบ 
- งานซ้อมหนีอัคคีภัย 

 
    ผลการด าเนินงาน  เฉลี่ยร้อยละ   97.62 

 
ผลการด าเนินงาน  ร้อยละ  97.37 
ผลการด าเนินงาน  ร้อยละ  95.90 
ผลการด าเนินงาน  ร้อยละ  97.89 
ผลการด าเนินงาน  ร้อยละ  99.05 
 
ผลการด าเนินงาน  ร้อยละ  97.04 

50%
42%

8%

ร้อยละของบุคลากรครูที่เข้าอบรมสัมมนาพัฒนา
ตนเอง

ครูทั้งหมด

จ านวนครูที่อบรม
พัฒนาตนเองมากกว่า 
20ชม.ขึ้นไป
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วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา 

- งาน 5  ส 
- งานให้บริการบุคคลภายนอกและภายใน 
- งานป้ายสมุนไพร 
- งานห้องเรียนคุณภาพ 
๑. โครงการจัดภูมิทัศน์ภายในภายนอก

โรงเรียน 
๒. โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมจัดซื้อวัสดุ

ครุภัณฑ์ 
๓. โครงการสุขาภิบาลน้ าดื่มน้ าใช้ 
๔. โครงการแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาปลูก

ความรู้ 

ผลการด าเนินงาน  ร้อยละ  96.60 
ผลการด าเนินงาน  ร้อยละ  98.00 
ผลการด าเนินงาน  ร้อยละ  95.42 
ผลการด าเนินงาน  ร้อยละ  99.08 

     ผลการด าเนินงาน  ร้อยละ  98.87 
 
     ผลการด าเนินงาน  ร้อยละ  98.48  

 
ผลการด าเนินงาน  ร้อยละ  96.60  
ผลการด าเนินงาน  ร้อยละ  98.72   

การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
- คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
- คณะกรรมการชมรมผู้ปกครอง ครู และ

ศิษย์เก่าโรงเรียนธีรศาสตร์ 
- ผู้ปกครองนักเรียน คณะครู 
- สภานักเรียน 
- ประเมินส ารวจความพึงพอใจของ

ผู้ปกครองและชุมชนต่อการบริหารจัดการ
ของโรงเรียน 

๑. โครงการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
ผลการด าเนินงาน  ร้อยละ  98.80  

๒. งานคณะกรรมการชมรมผู้ปกครอง ครู และศิษย์เก่าโรงเรียน
ธีรศาสตร์ 
ผลการด าเนินงาน  ร้อยละ  96.34 

๓. งานพบผู้ปกครอง  
ผลการด าเนินงาน  ร้อยละ  95.71 

๔. ประชุมครูเต็มคณะเพ่ือรับทราบผลการด าเนินงานทุกเดือน 
๕. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการบริหาร

จัดการของโรงเรียน เฉลี่ยร้อยละ 89.28 
 
 

การก ากับติดตามประเมินผลการบริหาร  ๑. การประชุมกลุ่มงานบริหารวิชาการ และกลุ่มสาระ  ทุก
สัปดาห์ 

๒. ประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างาน เพื่อติดตาม และรายงาน
ผลการด าเนินงาน    

๓. ประชุมครูเต็มคณะเพ่ือรับทราบผลการด าเนินงานทุกเดือน 
๔. ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

4. จุดเด่น 

 โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ  และมีแผนบริหารความเสี่ยง  ประชุมแบบมีส่วน
ร่วม  การประชุมระดมสมอง  การประชุมกลุ่มงานเพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  
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เป้าหมาย  ที่ชัดเจน  มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจ าปี  ที่สอดคล้องกับ
การจัดการศึกษาสภาพปัญหา  การพัฒนา  และนโยบายการศึกษา  ที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา  ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ  มีการ
ด าเนินการนิเทศ  ก ากับ  ติดตาม  ประเมินผล  การด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา  โรงเรียน
ได้ใช้กระบวนการSWOT ในการรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
5. จุดควรพัฒนา 

   ไม่มีประเด็นพัฒนา ให้รักษามาตรฐานคุณภาพระบบการบริหารจัดการ ให้ดียิ่งๆขึ้น 

 
มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 
1. ระดับคุณภาพ  :  ดี 
2. กระบวนการพัฒนา 

         โรงเรียนส่งเสริมพัฒนาให้มีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม โดย
ด าเนินโครงการพัฒนาการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระ  โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพงานระบบเรียนรู้   
โครงการผลิตภัณฑ์งานสาน   โครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่ CEFR งานพัฒนาเพ่ือยกระดับการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ   งาน Intensive  English  Program  งาน English  Activities    ส่งเสรมิพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่นโครงการธรรมศึกษาตรี โท เอก    โครงการ
รักษ์ภาษาไทยโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โครงการผลิตภัณฑ์งานสาน   โครงการผลิตภัณฑ์
พอเพียงเคียงคู่ชุมชน  โครงการวันเปิดบ้านวิชาการ คาราวานความรู้   โครงการทัศนศึกษา   โครงการ
เพาะพันธุ์ปัญญา   โครงการแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาปลูกความรู้  ส่งเสริมพัฒนาการตรวจสอบและประเมิน
ความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ   งานวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน   โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพงานทะเบียนและวัดผล  งานวัดผล   งานเทียบโอนผลการเรียน  
งานท าข้อสอบ  งานจัดสอบ  งานตรวจสอบวุฒิการศึกษา  และงานออกเอกสารหลักฐานการศึกษา 

3. ผลการด าเนินงาน 
มีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมที่ชัดเจนมีการจัดการเรียนการสอนที่
ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่นอย่างเหมาะสมมีการตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของ
ผู้เรียน อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ                                

วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา 

กระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้
ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพงานวิชาการ 
งานหลักสูตรงานระบบเรียนรู้ และวัดผล
ประเมินผล   

ผลการด าเนินงาน  เฉลี่ยร้อยละ   97.08 
 

     ผลการด าเนินงาน  ร้อยละ  96.18 
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วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา 

โครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่ CEFR  
งานพัฒนาเพ่ือยกระดับการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ    

งาน Intensive  English  Program   
งาน English  Activities   
โครงการผลิตภัณฑ์งานสาน     
 
ส่งเสริมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่ยึด
โยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
โครงการธรรมศึกษาตรี โท เอก     

โครงการรักษ์ภาษาไทย 
โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
โครงการผลิตภัณฑ์งานสาน    
โครงการผลิตภัณฑ์พอเพียงเคียงคู่ชุมชน  
โครงการวันเปิดบ้านวิชาการ คาราวานความรู้    
โครงการทัศนศึกษา    
โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา    
โครงการแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาปลูกความรู้   
 
ส่งเสริมพัฒนาการตรวจสอบและประเมิน
ความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพ  
 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพงานวิชาการ 
งานวัดผลประเมินผล   
 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพงานทะเบียน
และวัดผล   
- งานวัดผล    
- งานเทียบโอนผลการเรียน   
- งานท าข้อสอบ   
- งานจัดสอบ   
- งานตรวจสอบวุฒิการศึกษา   
- งานออกเอกสารหลักฐานการศึกษา 

     ผลการด าเนินงาน  ร้อยละ  97.24 
     ผลการด าเนินงาน  ร้อยละ  96.92 

 
     ผลการด าเนินงาน  ร้อยละ  97.00 
     ผลการด าเนินงาน  ร้อยละ  97.76 
     ผลการด าเนินงาน  ร้อยละ  97.37 
 

ผลการด าเนินงาน  เฉลี่ยร้อยละ   97.35 
 

     ผลการด าเนินงาน  ร้อยละ  98.57 
     ผลการด าเนินงาน  ร้อยละ  97.10 
     ผลการด าเนินงาน  ร้อยละ  96.28 
     ผลการด าเนินงาน  ร้อยละ  97.37 
     ผลการด าเนินงาน  ร้อยละ  98.40 
     ผลการด าเนินงาน  ร้อยละ  97.60 
     ผลการด าเนินงาน  ร้อยละ  97.16 
     ผลการด าเนินงาน  ร้อยละ  94.93 
     ผลการด าเนินงาน  ร้อยละ  98.72 

 
ผลการด าเนินงาน  เฉลี่ยร้อยละ   96.46 
 

  ผลการด าเนินงาน  ร้อยละ  96.18 
 
  ผลการด าเนินงาน  ร้อยละ  96.73 

 
     ผลการด าเนินงาน  ร้อยละ  97.40 
     ผลการด าเนินงาน  ร้อยละ  97.20 
     ผลการด าเนินงาน  ร้อยละ  96.00 
     ผลการด าเนินงาน  ร้อยละ  97.60 
     ผลการด าเนินงาน  ร้อยละ  96.20 
     ผลการด าเนินงาน  ร้อยละ  96.00 
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4. จุดเด่น 

ครูใช้นวัตกรรมระบบเรียนรู้ในการปฏิบัติการเรียนการสอน  ด้วยการวิเคราะห์ผู้เรียนส ารวจวิเคราะห์  คัด

กรองและความต้องการ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียนก่อนการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้  โดยเน้น

กิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยการคิด  ได้ปฏิบัติจริง  เปิดโอกาสให้นักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  ให้

นักเรียนรักการอ่าน การแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัด

บรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูทุกคน  เปิดโอกาสให้นักเรียนได้

เลือกแหล่งเรียนรู้ในการทัศนศึกษา อย่างมีเหตุผลและเป็นประชาธิปไตย ได้สรุปองค์ความรู้ที่ได้รับมาแลกเปลี่ยน

เรียนรู้  ผ่านการสอบวัดประเมินตามระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินตามหลักสูตรสถานศึกษา อย่างเป็นระบบ 

มีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์เพื่อการพัฒนาอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง 

5. จุดควรพัฒนา 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการคิด ปฏิบัติจริง  ฝึกให้ผู้เรียนสรุป

องค์ความรู้และน าไปใช้พัฒนาตนเองน าไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆได้ ได้แก่ โครงงาน  และควรให้ผู้เรียนได้น าเสนอ

ความรู้ที่ได้จากการท าโครงงานด้วยตนเอง 

 

มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
 
1. ระดับคุณภาพ  :  ดีเยี่ยม 
2. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนธีรศาสตร์มีกระบวนการพัฒนาระบบการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในครบทุก

ขั้นตอนได้แก่ 

1) ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
2) จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
3) จัดการและบริหารข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นระบบ 
4) จัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี 
5) ด าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
6) ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
7) จัดท ารายงานประจ าปี SAR 
8) ด าเนินการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
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3. ผลการด าเนินงาน 

 ก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานที่เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกกลุ่มงาน  และบุคลากรภายนอก
ได้แก่ คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ชมรมผู้ปกครองครูและศิษย์เก่า ผู้ปกครองชุมชน ด าเนินงานโดยใช้
ระบบควบคุมคุณภาพ  PDCA   แต่งตั้งบุคลากรที่รับผิดชอบภาระงานตามโครงสร้างการบริหารกลุ่มงานโดย
แบ่งเป็น 5 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มงานบริหารวิชาการ กลุ่มงานบริหารงบประมาณ กลุ่มงานบริหารบุคคล  กลุ่ม
งานบริหารทั่วไป กลุ่มงานจิตตาภิบาล ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา วิเคราะห์จากผลการประเมิน
คุณภาพภายใน ย้อนหลัง 3 ปี ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ โครงการ งาน กิจกรรม สะท้อน 
อัตลักษณ์ เอกลักษณ์  จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาระยะ 5 ปี  จัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ปฏิทินปฏิบัติงาน  จัดท าคู่มือประกันคุณภาพภายใน มอบหมายหัวหน้ากลุ่มงาน เป็นผู้ติดตาม 
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยการประชุมทุกสัปดาห์ ทุกเดือน ทุกภาคเรียน จัดท ารายงานประเมินตนเอง  
กลุ่มสาระ และกลุ่มงาน น าเสนอผู้บริหาร จัดระบบสารสนเทศของสถานศึกษา ใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษา มีการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา สรุปผลการ
ด าเนินงาน จัดท ารายงานประจ าปีน าเสนอต่อฝ่ายอบรมศึกษา สังฆมณฑลราชบุรี   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรีเขต 2  ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน หน่วยงานที่เก่ียวข้อง และ
สาธารณชน และน าผลประเมินย้อนกลับน ามาพัฒนาปรับปรุง การด าเนินงานของระบบการประกันคุณภาพในปี
การศึกษาต่อไป   จากการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี มีผลการประเมินการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ดังนี้  กลุ่มงานบริหารวิชาการ ร้อยละ  97.37    กลุ่มงานงบประมาณร้อยละ  
96.44   กลุ่มงานบริหารงานทั่วไปร้อยละ  97.14 กลุ่มงานบริหารบุคลากรร้อยละ  99.53  กลุ่มงานจิตตาภิบาล
ร้อยละ  96.22 งานประกันคุณภาพและบริหารความเสี่ยง ร้อยละ 95.84   ภาพรวมการด าเนินงานของโรงเรียน
เฉลี่ยร้อยละ  97.09 และ ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อระบบการบริหารงานของโรงเรียน เฉลี่ยร้อยละ  89.28 
 
4. จุดเด่น 

มีระบบการประกันคุณภาพภายในโดยบุคลากรทุกคน  มีการวางแผนการด าเนินงาน จัดระบบ
สารสนเทศ มีการประชุมก ากับติดตามผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา  มีคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพภายใน และปฏิทินด าเนินงานที่ชัดเจน และมีผลรายงานคุณภาพภายใน  ประจ าปี  (SAR)  อย่าง
เป็นระบบ 

 
5. จุดที่ควรพัฒนา 

 ไม่มีประเด็นพัฒนา ให้รักษามาตรฐานคุณภาพระบบการบริหารจัดการ ให้ดียิ่งๆขึ้น 
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มาตรฐานที่ 5  การศึกษาคาทอลิก 

1. ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม 
2. กระบวนการพัฒนา 

    โรงเรียนธีรศาสตร์เป็นโรงเรียนคาทอลิก มี    พันธกิจด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    เพื่อ
ส่งเสริมงานศาสนสัมพันธ์ในโรงเรียน บนพ้ืนฐานของความเคารพซึ่งกันและกันเพ่ือสร้างความเข้าใจและ
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บริหาร  ครู  นักเรียน  ผู้ปกครอง และบุคลากรอ่ืนๆรวมทั้งชุมชนรอบข้าง  โดยมี
กลุ่มงานจิตตาภิบาลโรงเรียนธีรศาสตร์ ดูแลสร้างรากฐานแห่งการเป็นศิษย์พระคริสต์ให้นักเรียนที่นับถือ
ศาสนาคริสต์  เกื้อกูลนักเรียนที่นับถือศาสนาพุทธให้เป็นผู้ที่มีธรรมะในหัวใจ ด าเนินการจัดโครงการเพื่อให้
การด าเนินงานเป็นระบบ ประเมิน  ทบทวน และตรวจสอบได้ คือโครงการชุมชนศิษย์พระคริสต์ และ
โครงการสนามแพร่ธรรม 

 
3. ผลการด าเนินการ 

 มีกลุ่มงานจิตตาภิบาลในโครงสร้างการบริหารโรงเรียน มีค าสั่งมอบหมายหน้าที่ให้ด าเนินงานด้าน
งานจิตตาภิบาล  มีเป้าหมาย กลยุทธ์  และแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน สามารถเผยแพร่คุณธรรมคุณค่า
พระวรสารลงสู่การด าเนินงานโครงการ และการเรียนการสอน  สอดคล้องกับแผนอภิบาลสังฆมณฑลราชบุรี
ส่งเสริมการปฏิบัติอัตลักษณ์ “แบ่งปัน”ในทุกโครงการและงานของโรงเรียน  มีการจัดบรรยากาศคาทอลิกใน
โรงเรียนอย่างชัดเจน  โครงการชุมชนศิษย์พระคริสต์ ผลการด าเนินงานเฉลี่ยร้อยละ 97.67 งานที่ด าเนินการ  
ได้แก่ งานเยาวชนคาทอลิก งานค าสอน งานพิธีกรรม และ งานสัปดาห์พระคัมภีร์    งานกองหน้าร่าเริง/   
พลศีล-ยุวธรรมทูต/วาย.ซี.เอส.  งานค่ายเยาวชนคาทอลิก  งานปฏิบัติศาสนกิจ   งานสมโภชพระวรกายและ
พระโลหิตของพระคริสตเจ้า      งานพิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา      งานวจนพิธีกรรมค่ายลูกเสือ  
งานพิธีมิสซาระลึกถึงผู้มีพระคุณและผู้บริหารที่ล่วงหลับ  งานฉลองวัด แม่พระถวายองค์ในพระวิหาร ลูกแก  
และ  งานวันคริสต์มาส  โครงการสนามแพร่ธรรม ผลการด าเนินงานเฉลี่ย ร้อยละ 98.76   กิจกรรมที่จัด
ได้แก่ งานข้อความพระคัมภีร์หน้าแถว   งานเขียนจดหมายถึงแม่พระ งานเพลงศักดิ์สิทธิ์เสียงตามสาย และ
งานออมสินมหาพรต  

 
4.จุดเด่น 
         โรงเรียนมีบรรยากาศคาทอลิกชัดเจน  ผู้เรียนคาทอลิกรวมเป็นหนึ่งเดียวในความเชื่อ ศรัทธา มีความรัก 
แสวงหาติดตามและประกาศข่าวดีใหม่ของพระเยซูคริสตเจ้า บนพ้ืนฐานของความเคารพซึ่งกันและกัน สร้าง
ความเข้าใจ  ความสัมพันธ์ร่วมมือและแบ่งปันซึ่งกันและกัน  โดยวิธีการศาสนสัมพันธ์ในโรงเรียน 
 
5.จุดควรพัฒนา 

 ไม่มีประเด็นพัฒนา ให้รักษามาตรฐานคุณภาพระบบการบริหารจัดการ ให้ดียิ่งๆขึ้น 
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2. สรุปผลการประเมินของสถานศึกษาในภาพรวม 

 

1. การตัดสินผลระดับคุณภาพในภาพรวมของสถานศึกษา  ระดับ 3  ดี 

2. การน าเสนอผลการด าเนินงานของสถานศึกษาในภาพรวม 

 จากผลการด าเนินงาน โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้โรงเรียนธีรศาสตร์จัดการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน  จากผลการประเมินสรุปว่าได้ระดับดี  ทั้งนี้

เพราะ  มาตรฐานที่ 1 ผลการจัดการศึกษา คุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับดี  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหาร

และการจัดการศึกษา  อยู่ในระดับดีเยี่ยม  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ อยู่ในระดับดี และมาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล อยู่ในระดับดีเยี่ยม 

 โรงเรียนธีรศาสตร์มีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายที่เป็นไปตามปัญหาและความ
ต้องการพัฒนาตามสภาพของนักเรียน  สอดคล้องกับจุดเน้นของโรงเรียนและสภาพของชุมชนท้องถิ่น จนมีผล
การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบระดับชาติสูงกว่าระดับประเทศทุก
รายวิชา นักเรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียนสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ความสามารถใน
การคิดค านวณ คิดวิเคราะห์  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ดี  มีผลความก้าวทางการเรียน
ตามหลักสูตรและมีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม มีค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีความรักชาติ   
ศาสนา และเทิดทูนพระมหากษัตริย์  มีความซื่อสัตย์  เสียสละ อดทน  กตัญญูต่อพ่อแม่  ผู้ปกครองและคุณครู   
อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย  มีนิสัยเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ แบ่งปัน  มีประชาธิปไตย มีวินัย  เคารพกฎหมาย  เคารพ
ผู้ใหญ่  มีสติรู้คิดรู้ท า ภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักใช้หลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความเข้มแข็ง ปลอดภัย
จากสิ่งเสพติด  รู้จักบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ที่สาธารณะด้วยตนเองและร่วมกับผู้อ่ืน อยู่ร่วมกันกับเพ่ือนๆ ที่
แตกต่าง มีสุขภาวะทางกาย   สุขภาพจิต  และมีสุขภาวะทางสังคมตามวัย  มีความก้าวหน้าทางการเรียนตาม
หลักสูตร และพัฒนาทักษะสมรรถนะทางการสื่อสาร การคิดวิเคราะห์สร้างสรรค์มีวิจารณญาณ การแก้ปัญหา มี
ทักษะชีวิต และการใช้เทคโนโลยีอย่างชัดเจน ดังที่ปรากฏผลการประเมินในมาตรฐานที่ 1  ด้านกระบวนการ
บริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษามีผลการประเมินในรายมาตรฐานอยู่ในระดับดีเยี่ยม   โรงเรียนมีการ
วางแผน  โครงการ กิจกรรมและด าเนินงานตามแผนที่แต่ละกลุ่มงานบริหารได้ด าเนินงานที่ผ่านมาเป็นฐานใน
การพัฒนา และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา มีการตรวจสอบผลการด าเนินงานและ การจัดระบบงานให้ดี
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ดังที่ปรากฏผลการประเมินในมาตรฐานที่ 2  ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมีการวิเคราะห์ และพัฒนาโดยจัดระบบการเรียนรู้ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตรงตามตัวชี้วัด และมาตรฐานหลักสูตร  สภาพท้องถิ่น ชุมชนและ
โรงเรียน พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ใช้และผลิตสื่อการเรียนรู้ หลากหลาย ติดตามตรวจสอบและช่วยเหลือ
นักเรียนเพ่ือพัฒนาและแก้ปัญหารายบุคคล วัดและประเมินผลจากสภาพจริง และข้อสอบที่ได้มาตรฐาน
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ด าเนินการอย่างเป็นระบบทุกขั้นตอนดังที่ปรากฏผลการประเมินในมาตรฐานที่ 3    โรงเรียนด าเนินตามระบบ
การประกันคุณภาพภายใน อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีผลการประเมินในระดับ ดีเยี่ยม โดยทุกกลุ่ม
งานบริหารให้ความส าคัญด าเนินการตามระบบงานประกันคุณภาพในส่วนที่ได้รับมอบหมาย สามารถตรวจสอบ 
ทบทวนและประเมินคุณภาพการด าเนินงานได้อย่างชัดเจน  ผู้ปกครอง  ชุมชน  และ หน่วยงานต้นสังกัดของ
โรงเรียน มีความม่ันใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของโรงเรียนในระดับสูง ดังที่ปรากฏผลการประเมินใน
มาตรฐานที่ 4  การจัดการศึกษาโรงเรียนคาทอลิก  โรงเรียนด าเนินการจัดการบริหารจัดการศึกษา ส่งเสริม
งานศาสนสัมพันธ์ ในโรงเรียนให้อยู่ร่วมกันได้ทุกศาสนา บนพ้ืนฐานของความเคารพซึ่งกันและกัน จัดกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม จัดสภาพแวดล้อมด้วยบรรยากาศโรงเรียนคาทอลิก สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง บุคลากรอ่ืน ๆ รวมทั้งชุมชนรอบข้าง ท าให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ มี
คุณภาพ สะอาดปลอดภัย และสงบ 

3. การปฏิบัติที่เป็นเลิศ ( Best   Practices )   

 โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข : กิจกรรมสร้างสรรค์กระบวนการเพาะพันธุ์ปัญญา 

กระบวนการเพาะพันธุ์ปัญญา” เป็นการขยายการเรียนรู้ที่ยกระดับการท าโครงการ (project) ที่น าไปสู่
การพัฒนาทักษะการคิดสังเคราะห์สร้างความรู้โดยผู้เรียนเอง ครูปรับบทบาทเป็นผู้อ านวยการให้นักเรียนเอา
ประสบการณ์ปฏิบัติมาท าความเข้าใจด้วยสาระวิชาที่เรียนอยู่ เพ่ือน าไปสู่การตีความ การบูรณาการความรู้เดิม
จนเข้าใจและสังเคราะห์เป็นความรู้ใหม่ท่ีเกิดขึ้นแก่ตนเองโดยนักเรียน 
กระบวนการท างานสร้างกิจกรรมที่สอดประสานกันของหลักการประกอบด้วย 4 ด้าน คือ เครื่องมือพัฒนาจิตใจ 
เครื่องมือพัฒนาความคิด เครื่องมือสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ เครื่องมือการท าโครงงานฐานวิจัย    

1) เครื่องมือที่ใช้พัฒนาจิตใจคือ การประชุมปฏิบัติการจิตตปัญญาศึกษา( Contemplative 
Education)  ที่ให้ครูพิจารณาตนเองให้เข้าใจจิตวิญญาณความเป็นครู และการสร้างความสัมพันธ์ใหม่กับ
นักเรียน เพ่ือเปลี่ยนบรรยากาศห้องเรียนจากระบบใช้อ านาจมาเป็นระบบความสัมพันธ์แนวราบที่ครูและลูกศิษย์
ต่างก็เรียนรู้ได้วยกัน  

2) เครื่องมือที่ใช้พัฒนาความคิดคือ การประชุมปฏิบัติการความคิดเชิงเหตุผล          
3) เครื่องมือที่ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คือ การสร้างชุมชนเรียนรู้ (Professional  Learning  

Community, PLC) ผ่านการสื่อสารด้วยระบบ ICT การเขียนสะท้อนคิด (reflection) และทบทวนการท างาน
หลังภาระกิจ (After Action Review, AAR)   4) เครื่องมือโครงงานฐานวิจัย (Research Based Project) คือ
การท าโครงงาน (ของนักเรียน) ด้วยกระบวนการวิจัย โดยต้องเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบริบทรอบโรงเรียน โดย
สามารถน าทฤษฎี ความรู้ หลักการในสาระวิชาที่เรียนมาอธิบายให้เกิดการสังเคราะห์เป็นความรู้ได้ เพ่ือพัฒนา
ให้ครูมีกระบวนการความคิดเชิงวิทยาศาสตร์ (ผลเกิดจากเหตุ) และสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน
ได ้นวัตกรรมที่ส าคัญของโครงการ  
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สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ปีการศึกษา  2560 

 
มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน ดี 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดี 
 1. ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ  

ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น  
ดีเยี่ยม 

 
2. ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา  

ดีเยี่ยม 
 

3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ดีเยี่ยม   
4. ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  ดี   
5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ  ดี   
6. ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการท างาน  ดีเยี่ยม  

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  ดีเยี่ยม 
 1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและ

วัฒนธรรมอันดีของสังคม  
ดีเยี่ยม  

2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  ดีเยี่ยม    
3. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  ดีเยี่ยม   
4. สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม  ดีเยี่ยม   

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  ดีเยี่ยม 
 1. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  ดีเยี่ยม 

2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  ดีเยี่ยม 
    2.1 การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียน 
รอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม  

ดีเยี่ยม 

    2.2  การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ  

ดีเยี่ยม 

    2.3  การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ  ดีเยี่ยม 
    2.4 การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อ 
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  

ดีเยี่ยม 

3. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดรับชอบต่อผลการจัดการศึกษา
ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  

ดีเยี่ยม 

4. การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา  ดีเยี่ยม 
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มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดี 
 1. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม ดีเยี่ยม 

2. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น ดี 
3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
และมีประสิทธิภาพ 

ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล ดีเยี่ยม 
 การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา 

ให้ดียิ่งขึ้น 
ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 5 การศึกษาคาทอลิก ดีเยี่ยม 
 ๑. ระบบการจัดการศึกษาแบบคาทอลิก 

๑) มีฝ่ายหรืองานจิตตาภิบาล 
๒) มีการบูรณาการคุณค่าพระวรสาร 
๓) มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับแผนแม่บทฯของฝ่ายอบรมศึกษา 
๔) มีการจัดบรรยากาศคาทอลิก 

 

ดีเยี่ยม 

สรุปภาพรวม ระดับ 3 ดี 
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ส่วนที่ 3 
สรุปผล  แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ 

 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญที่โรงเรียนจะต้องน าไปวิเคราะห์  

สังเคราะห์เพ่ือสรุปน าไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 5 ปี  และ
น าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  ดังนั้น  จากผลการด าเนินงานของสถานศึกษา  
สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน พร้อมทั้งแนวทางการ
พัฒนาในอนาคตและความต้องการการช่วยเหลือได้ดังนี้ 
 
สรุปผล 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
   ผู้เรียนอ่านออกและอ่านคล่อง   รวมทั้งสามารถ
เขียนเพ่ือการสื่อสารได้ทุกคน  สามารถใช้เทคโนโลยีในการ
แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง  เข้าร่วมโครงการกิจกรรมพัฒนา
ทักษะทางวิชาการ กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ส่งผลให้มี
คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
( O-net ) สูงกว่าระดับชาติ นักเรียนได้รับการตัดสินให้เลื่อน
ชั้นปลายปี ร้อยละ 100    นักเรียนที่จบหลักสูตร ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3  ได้เข้าศึกษาต่อในระดับสามัญศึกษา  
อาชีวศึกษา และ ประกอบอาชีพได้  นักเรียนมีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ มีค่านิยมที่ดี  มีความเป็นไทย มีวัฒนธรรม รู้จัก
เข้าร่วมขนบธรรมเนียม ประเพณี ภูมิใจในชาติ และท้องถิ่น 
และมีผลงานรางวัลร่วมยินดีในวันแห่งความภาคภูมิใจ  
ระดับประเทศ  ระดับภาค  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับ
สังกัดโรงเรียนเอกชน  ระดับเครือข่ายโรงเรียนในสังกัดสังฆ
มณฑลและระดับโรงเรียน  ทั้งนี้ได้รับการดูแลช่วยเหลือ เลี้ยงดู
จากครอบครัว มีความสมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจและสังคมอยู่
ในสิ่งแวดล้อมท่ีดี 
 
 

 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
- ผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ O-NET 

ระดับชั้น ป.6  ม.3 และ NT  ชั้น ป.3  มี
ผลสัมฤทธิ์โดยรวมไม่บรรลุเป้าหมาย ควร
ด าเนินการพัฒนาอย่างเป็นระบบ โดย
วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผล เช่น  ศึกษาผลการ
สอบรายฉบับ    รายมาตรฐาน สาระการ
เรียนรู้   กระบวนการเรียนการสอน  การ
ฝึกทักษะผู้เรียนให้สอดคล้องกับการสอบ  
หรือการเตรียมความพร้อมก่อนการสอบ 
ฯลฯ 

 

 ด้านกระบวนการบริหารและจัดการของผู้บริหาร  ด้านกระบวนการบริหารและจัดการของ
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
สถานศึกษา 

โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ  
และมีแผนบริหารความเสี่ยง  เช่น  การประชุมแบบมีส่วนร่วม  
การประชุมระดมสมอง  การประชุมกลุ่มงานเพื่อให้ทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมาย  ที่
ชัดเจน  มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
แผนปฏิบัติการประจ าปี  ที่สอดคล้องกับการจัดการศึกษา
สภาพปัญหา  การพัฒนา  และนโยบายการศึกษา  ที่มุ่งเน้น
การพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรสถานศึกษา  ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมี
คุณภาพ  มีการด าเนินการนิเทศ  ก ากับ  ติดตาม  ประเมินผล  
การด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา โรงเรียน
ได้ใช้ระบบพัฒนาการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือเป็นฐาน
ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

 

ผู้บริหารสถานศึกษา 
- ไม่มีจุดควรพัฒนา ให้รักษาระบบที่

เป็นมาตรฐานต่อไป 

 ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ครูใช้นวัตกรรมระบบเรียนรู้ในการปฏิบัติการเรียนการ

สอน  ด้วยการวิเคราะห์ผู้เรียนส ารวจวิเคราะห์  คัดกรองและ
ความต้องการ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียนก่อนการ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้  โดยเน้นกิจกรรมให้นักเรียนได้
เรียนรู้ด้วยการคิด  ได้ปฏิบัติจริง  เปิดโอกาสให้นักเรียนใช้
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  ให้นักเรียนรักการอ่าน การแสวงหา
ความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  นักเรียนมี
ส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้และผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูทุกคน  เปิดโอกาสให้
นักเรียนได้เลือกแหล่งเรียนรู้ในการทัศนศึกษา อย่างมีเหตุผล
และเป็นประชาธิปไตย ได้สรุปองค์ความรู้ที่ได้รับมาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้  ผ่านการสอบวัดประเมินตามระเบียบว่าด้วยการวัด
และประเมินตามหลักสูตรสถานศึกษา อย่างเป็นระบบ มีการ
วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์เพ่ือการพัฒนาอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง 

 

 ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

- การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่เปิด

โอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการคิด 

ปฏิบัติจริง  ฝึกให้ผู้เรียนสรุปองค์ความรู้

และน าไปใช้พัฒนาตนเองน าไปใช้ใน

สถานการณ์ต่างๆได้ ได้แก่ โครงงาน  

และควรให้ผู้เรียนได้น าเสนอความรู้ที่ได้

จากการท าโครงงานด้วยตนเอง 
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

 ด้านการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
มีระบบการประกันคุณภาพภายในโดยบุคลากรทุกคน  

มีการวางแผนการด าเนินงาน จัดระบบสารสนเทศมีการประชุม
ก ากับติดตามผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา  
มีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน และปฏิทินด าเนินงาน
ที่ชัดเจน และมีผลรายงานคุณภาพภายใน  ประจ าปี  (SAR)  
อย่างเป็นระบบ 

  
 
 

 ด้านการประกันคุณภาพภายในที่มี
ประสิทธิผล 

-    -  ไม่มีจุดควรพัฒนา ให้รักษาระบบที่ 
-       เป็นมาตรฐานต่อไป 
-  

 ด้านการศึกษาคาทอลิก 
นักเรียนคาทอลิกรวมเป็นหนึ่งเดียวในความเชื่อ ศรัทธา 

มีความรัก แสวงหา ติดตามและประกาศข่าวดีใหม่ของพระ
เยซูคริสตเจ้า บนพื้นฐานของความเคารพซึ่งกันและกันระหว่าง
ศาสนา สร้างความเข้าใจความสัมพันธ์ร่วมมือและแบ่งปันซึ่ง
กันและกัน  โดยวิธีการศาสนสัมพันธ์ในโรงเรียน 

 

 ด้านการศึกษาคาทอลิก 
- ไม่มีจุดควรพัฒนา ให้รักษาระบบท่ี
เป็นมาตรฐานต่อไป 

 
แนวทางพัฒนาในอนาคต   

1. จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ตามหลักสูตรสถานศึกษา และระดับชาติ  
เน้นการพัฒนาเป็นรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้เห็นพัฒนาการที่ชัดเจนขึ้น 

2. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติ  และ 
โครงงาน โดยส่งเข้ารับการอบรม สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหน้าที่หรืองานที่ได้รับมอบหมาย  
ติดตามผลการน าไปใช้และผลที่เกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

3. พัฒนาโรงเรียนให้เป็นต้นแบบ  ด้านใดด้านหนึ่งอย่างเด่นชัด เป็นที่ยอมรับของชุมชนและ
เครือข่าย 
 

ความต้องการและการช่วยเหลือ 
1. การพัฒนาครูโดยการจัดอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน และส่งเข้ารับการอบรม สัมมนาแลกเปลี่ยน

เรียนรู้กับหน่วยงานภายนอกและเครือข่าย 
2. การเตรียมความพร้อมนักเรียนในการสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวทางของ

การประเมินระดับชาติ  NT , O-NET และ PISA 
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ส่วนที่ 4 
ภาคผนวก 

 
ผลการประเมินภายนอกรอบสาม 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมศึกษา และ มัธยมศึกษา 
 

ระดบัการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
(ประถมศึกษา และ มัธยมศึกษา) 

น้้าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได ้

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชีท้ี่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 10.00 9.52 ดีมาก 
ตัวบ่งชีท้ี่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พงึประสงค์ 10.00 9.88 ดีมาก 
ตัวบ่งชีท้ี่ 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู ้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10.00 9.83 ดีมาก 
ตัวบ่งชีท้ี่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น ท าเปน็  10.00 9.90 ดีมาก 
ตัวบ่งชีท้ี่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 20.00 12.71 ดี 
ตัวบ่งชีท้ี่ 6 ประสทิธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ 10.00 9.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชีท้ี่ 7 ประสทิธิภาพของการบริหารจัดการและการพฒันาสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชีท้ี่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสงักัด 5.00 4.99 ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ ์    
ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์  พันธกิจ และ 
              วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ  
                 สถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชีท้ี่ 12 ผลการสง่เสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน  รักษา

มาตรฐานและพฒันาสู่ความเปน็เลิศ ที่สอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

5.00 5.00 
 

ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 90.83 ดีมาก 
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

 ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้  ต้ังแต่ 80 คะแนนขึ้นไป                         ใช่   ไม่ใช่ 

 มีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีขึ้นไปอย่างน้อย 10 ตัวบ่งชี้ จาก 12 ตัวบ่งชี้         ใช่   ไม่ใช่ 

 ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน     ใช่   ไม่ใช่ 
สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
 สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา      ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
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จุดเด่น   
1. ผู้เรียนมีความสามารถด้านการคิด  มีผลงานจากโครงงาน สิ่งประดิษฐ์  มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบ

วินัย เคารพกฎระเบียบของสถานศึกษา  มนี้ าใจ จิตสาธารณะ  มีความใฝ่รู้  ใฝ่เรียน และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  มีสุขภาพ
กายและสุขภาพจิตที่ด ี มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  วทิยาศาสตร์  สังคมศึกษา  ศาสนา
และวัฒนธรรม  และศิลปะ  สถานศึกษาก าหนดอัตลักษณ์ในเรื่อง  แบ่งปันด้วยจิตอาสาแห่งรักและรับใช้  เชื่อมโยงสู่
เอกลักษณ์ที่ส่งผลสะท้อนเปน็จดุเด่นของสถานศึกษาคือ วัฒนธรรมองค์กรที่ว่า  ครอบครัวธีรศาสตร์ ต่อยอดอย่าง
สร้างสรรค์  มีพัฒนาการอย่างเป็นรูปธรรม (อยู่อย่างครอบครัวท างานแบบมืออาชีพ)  ผลงานที่แสดงถึงวฒันธรรมธีร
ศาสตร์ (ผลติผลอยา่งเป็นรปูธรรม) ได้แก่ ผ้าบาติกและมีโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา  ได้แก ่ 
โครงการสภานักเรียนธีรศาสตรหั์วใจสมานฉันท์ 

2. ผู้บริหารมีความรู้ ความสามารถ มีวิสัยทัศน์ ความคิดริเริ่มในการพัฒนาการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพ  ส่งเสริมสือ่ อุปกรณ์ ปรับภูมิทัศน์ของสถานศึกษาให้เป็นแหล่งภายในที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  จัดการ
บริหารโดยน าทุกภาคส่วนมามสีว่นร่วมและให้ความส าคัญต่อการจัดการศึกษาตามปรชัญาโรงเรียน  มีกิจกรรมที่
หลากหลายพัฒนากระบวนการคิด  การตัดสินใจของผู้เรียนอย่างมีขั้นตอน  สถานศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะ
ของการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สอง และการน าข้อคิดเห็นและนโยบายมาตรฐานและการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
สอดคล้องกับแนวทางปฏิรูปการศึกษา 

3. ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ  รู้เป้าหมายของหลักสูตรออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความรู้  ทักษะกระบวนการและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีสื่อเทคโนโลย ี และห้องปฏิบัติการ
ต่างๆ  ที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ และครูมีวิจัยในชั้นเรียนทีม่ีคุณภาพต่อการแก้ปัญหาการจดัการเรียนการสอนในชัน้
เรียน 

4. สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง  มีการก าหนดมาตรฐานการจัดการศึกษา การ
ด าเนินงานอยา่งเปน็ระบบและต่อเนื่อง  ระบบบริหารและสารสนเทศที่ชัดเจน  ได้รับการตรวจติดตาม เพื่อการพัฒนา
ปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษาจากส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 และศูนย์วิชาการสงัฆ
มณฑลราชบุร ี
จุดที่ควรพัฒนา   

1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สุขศึกษาและพลศึกษา  การงานอาชีพ
และเทคโนโลยีอยู่ในระดบัพอใช ้ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  อยู่ในระดับต้องปรับปรุง 

2. ครูบางส่วนขาดการประเมินผลด้านคุณลักษณะที่พงึประสงค์ของผู้เรียนด้วยเคร่ืองมือที่หลากหลาย 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 
2553  

1. ด้านผลการจัดการศึกษา  
ผู้เรียนควรได้รับการพฒันาความรู้  ความสามารถตามหลักสตูรให้เกิดทักษะทางวิชาการมากขึ้น

เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่อยู่ในระดับพอใช้ และต้องปรับปรุง  โดยผ่าน
กิจกรรมการเรียนการสอนที่ครูจัดให้อย่างหลากหลาย ใช้สื่อและสื่อเทคโนโลยีให้เติมเต็มศักยภาพ  วัดผล
ประเมินผลตามสภาพจริงและค านึงถึงความแตกต่างของผู้เรียน ควรด าเนินการภายใน 1 ปีการศึกษา 
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2. ด้านการบริหารจัดการศึกษา  
ไม่มี 
 

3. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ 
สถานศึกษาควรประเมินผลให้ตรงจุดประสงค์การเรียนรู้  ให้เพิ่มการประเมินผลด้านคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์  โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมที่ตรงกับคุณลักษณะที่ก าหนดในจุดประสงค ์ หรือใช้แบบ
สัมภาษณ์ หรือวิธีอื่นๆ ที่สามารถประเมินผลดา้นคุณลักษณะของผู้เรียนได้ โดยควรด าเนินการภายใน 1 ปี
การศึกษา 

 
4. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 

ไม่มี 
นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม (ถ้ามี) 

โครงการผลิตภัณฑพ์อเพียงเคียงคู่ชุมชน เป็นนวัตกรรมโครงงานที่ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียนให้เรียนรู้ทั้งด้าน
วิชาชีพและทักษะชวีิต  ได้คิดเปน็ ท าเปน็ มีกระบวนการแก้ปัญหา  มีทักษะการท างาน  ท างานร่วมกับผู้อื่นและอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุขตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มี 2 กิจกรรมได้แก่  ผ้าบาติกและหนึ่งห้องเรียนหนึ่ง
ผลิตภัณฑ ์ ผู้เรียนมีผลงานห้องเรียนละ 1 โครงงานที่เกิดจากข้ันตอน กระบวนการคิด การตัดสินใจหาทางเลือก  บน
พื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ส่งผลให้ผู้เรียนน าผลิตผลที่ได้ เช่นเปเปอร์มาเช่   แม่เหล็กติดตู้เย็น   กล้วยตาก
พลังงานแสงอาทิตย์  รองเท้าจากกาบกล้วย  เครื่องสานงานกระดาษ เปน็ต้น  ออกแสดงนิทรรศการและจัดจ าหนา่ยใน
งานตา่งๆ ทัง้ในสถานศึกษาในเครือสังฆมณฑลราชบุรีและสถานศึกษาใกล้เคียง 
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ประกาศโรงเรียนธีรศาสตร์ 

เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

----------------------- 
 โดยที่มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพื่อการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2559  มีจ านวน 4มาตรฐาน คือ มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของผู้เรียน (๑.ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน และ ๒.คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน) มาตรฐาน
ที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และมาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล และให้ใช้
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานฉบับนี้ เพ่ือเป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทั้งประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล และ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ ให้ใช้กับสถานศึกษาท่ีเปิดสอนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกสังกัดใช้
เป็นกรอบในการวางแผนและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตั้งแต่การก าหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและ
แผนปฏิบัติการประจ าปีที่มุ่งสู่มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา รวมถึงการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา โดยด าเนินการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ได้ด าเนินการตาม
กรอบมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานฯ ฉบับใหม่ และปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
และแผนปฏิบัติการประจ าปีเพ่ือมุ่งมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาภายใต้กรอบ 4 มาตรฐานที่กระทรวงฯได้
ประกาศใช้  
 โรงเรียนธีรศาสตร์เป็นโรงเรียนคาทอลิกก ากับดูแลโดยฝ่ายอบรมศึกษา สังฆมณฑลราชบุรี  ดังนั้น
เพ่ือให้การด าเนินงานของโรงเรียนตามแผนแม่บทฯ และ อัตลักษณ์โรงเรียนคาทอลิก  มีกลุ่มงานจิตตาภิบาลของ
โรงเรียนรับผิดชอบการด าเนินงาน จึงได้เพ่ิม มาตรฐานที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาคาทอลิก  

โรงเรียนธีรศาสตร์จึงประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และการ
ประเมินคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามมติ เห็นชอบ ของที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษา  เมื่อวันที่ 12  มิถุนายน พ.ศ. 2560   
  

     ประกาศ ณ วันที่   13   พฤศจิกายน   พ.ศ. 2560 
 

 

(บาทหลวงธาดา   พลอยจินดา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรศาสตร์ 
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แนบท้ายประกาศมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
ฉบับลงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559 

----------------------------- 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนธีรศาสตร์ พ.ศ. 2559 

มีจ านวน 5 มาตรฐาน คือ  
  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
   1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
   1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  
  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
  มาตรฐานที ่4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
  มาตรฐานที่ 5 การจัดการศึกษาคาทอลิก 
มีรายละเอียด ดังนี้ 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
  1) ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 
  2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ 
                    แก้ปัญหา 
  3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
   4) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตร 
  5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 
  6) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการท างาน 
 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

  1)  มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรม 
           อันดีของสังคม 

  2)  ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย 
  3)  ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 
  4)  สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม 
 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

1การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  
  2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
   1) การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน ทุก 
             กลุ่มเป้าหมาย และ   ด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
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   2) การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
   3) การวางแผนและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
   4) การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง 
          มีคุณภาพ 
 
 3. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มี 
                คุณภาพและได้มาตรฐาน 
 4. การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส้าคัญ 
  1. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
  2. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
  3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 
 
มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 

  การใช้ระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 
 

มาตรฐานที่ 5 การจัดการศึกษาคาทอลิก 
1.ระบบการจัดการศึกษาแบบคาทอลิก 

1) มีฝ่ายหรืองานจิตตาภิบาล 
2) มีการบูรณาการคุณค่าพระวรสาร 
3) มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับแผนแม่บทฯของฝ่ายอบรมศึกษา 
4) มีการจัดบรรยากาศคาทอลิก 
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แบบเสนอผลงาน/นวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ( Best Practice ) 
โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

 
ชื่อผลงาน   กิจกรรมสร้างสรรค์กระบวนการเพาะพันธุ์ปัญญา 

1. ความส้าคัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่น้าเสนอ 
               การศึกษาขั้นพ้ืนฐานต้องการนวัตกรรมการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ที่เรียกโดยรวมว่า 
3R 7C (3R คือ Reading, (W)Riting และ (A)Rithmetics 7C คือ Critical thinking & problem solving, 
Creativity & innovation, Cross-cultural understanding, Collaboration, teamwork & leadership, 
Communications, information & media literacy, Computing & ICT literacy, Career & learning 
skills) แต่การศึกษาที่เป็นอยู่ในปัจจุบันไม่ได้สร้างทักษะ 7C ได้ตามควร การพัฒนาทักษะ 7C จะเกิดจาก
ประสบการณ์การลงมือท างาน(Learning by Doing)  

กระบวนการเพาะพันธุ์ปัญญา” เป็นการขยายการเรียนรู้ที่ยกระดับการท าโครงการ (project) ที่น าไปสู่
การพัฒนาทักษะการคิดสังเคราะห์สร้างความรู้โดยผู้เรียนเอง ครูปรับบทบาทเป็นผู้อ านวยการให้นักเรียนเอา
ประสบการณ์ปฏิบัติมาท าความเข้าใจด้วยสาระวิชาที่เรียนอยู่ เพ่ือน าไปสู่การตีความ การบูรณาการความรู้เดิม
จนเข้าใจและสังเคราะห์เป็นความรู้ใหม่ท่ีเกิดขึ้นแก่ตนเองโดยนักเรียน 

 
2.จุดประสงค์และเป้าหมายของการด้าเนินงาน 

2.1  เพ่ือการพัฒนาทักษะการคิดสังเคราะห์สร้างความรู้โดยผู้เรียนเอง นักเรียนเอาประสบการณ์ปฏิบัติ
ท าความเข้าใจด้วยสาระวิชาที่เรียนอยู่ เพ่ือน าไปสู่การตีความ การบูรณาการความรู้เดิมจนเข้าใจและมา
สังเคราะห์เป็นความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นแก่ตนเองโดยนักเรียน 

2.2   เพ่ือให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  และค้นพบศักยภาพของตนเอง 
2.3  เพ่ือให้ห้องเรียนเป็นสภาพแวดล้อมที่รู้สึกปลอดภัย  นักเรียนหลุดออกจากความหวาดกลัว  

กล้าคิด คิดแบบเหตุ-ผล (cause-effect) 
2.4  เพ่ือให้ครูปรับบทบาทเป็นผู้อ านวยการ  เปลี่ยนหลักคิดครูอย่างน้อย 3 ประการ คือ 1) ครูเป็นผู้

ถามไม่ใช่ผู้บอกความรู้ ถามเพ่ือให้นักเรียนเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนให้เข้าสู่เป้าหมายการเรียนรู้ที่สูงขึ้น เป็นการสร้าง
สัมพันธ์แนวราบกับนักเรียน 
 

๓. ขั้นตอนการด้าเนินงาน 
กระบวนการท างานสร้างกิจกรรมที่สอดประสานกันของหลักการประกอบด้วย 4 ด้าน คือ เครื่องมือพัฒนาจิตใจ 
เครื่องมือพัฒนาความคิด เครื่องมือสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ เครื่องมือการท าโครงงานฐานวิจัย    

1) เครื่องมือที่ใช้พัฒนาจิตใจคือ การประชุมปฏิบัติการจิตตปัญญาศึกษา( Contemplative 
Education)  ที่ให้ครูพิจารณาตนเองให้เข้าใจจิตวิญญาณความเป็นครู และการสร้างความสัมพันธ์ใหม่กับ
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นักเรียน เพ่ือเปลี่ยนบรรยากาศห้องเรียนจากระบบใช้อ านาจมาเป็นระบบความสัมพันธ์แนวราบที่ครูและลูกศิษย์
ต่างก็เรียนรู้ไปด้วยกัน  

2) เครื่องมือที่ใช้พัฒนาความคิดคือ การประชุมปฏิบัติการความคิดเชิงเหตุผล          
3) เครื่องมือที่ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คือ การสร้างชุมชนเรียนรู้ (Professional  Learning  

Community, PLC) ผ่านการสื่อสารด้วยระบบ ICT การเขียนสะท้อนคิด (reflection) และทบทวนการท างาน
หลังภาระกิจ (After Action Review, AAR)   4) เครื่องมือโครงงานฐานวิจัย (Research Based Project) คือ
การท าโครงงาน (ของนักเรียน) ด้วยกระบวนการวิจัย โดยต้องเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบริบทรอบโรงเรียน โดย
สามารถน าทฤษฎี ความรู้ หลักการในสาระวิชาที่เรียนมาอธิบายให้เกิดการสังเคราะห์เป็นความรู้ได้ เพ่ือพัฒนา
ให้ครูมีกระบวนการความคิดเชิงวิทยาศาสตร์ (ผลเกิดจากเหตุ) และสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน
ได ้นวัตกรรมที่ส าคัญของโครงการ  

4. ผลการด้าเนินการ ผลสัมฤทธิ์  ประโยชน์ที่ได้รบั 
 

           จากการสะท้อนคิด ท าให้ทราบว่าครูได้รับผลกระทบต่อความคิดและจิตวิญญาณของครู พบว่าครูและ
นักเรียนเกิดการเปลี่ยนกระบวนทัศน์หลายประการ โดยเฉพาะทักษะ 7C จากการท าโครงงานฐานวิจัย การ
เปลี่ยนแปลงของนักเรียนสะท้อนออกมาจากปากของผู้ปกครองจ านวนมาก ครูมีกระบวนการความคิดเชิง
วิทยาศาสตร์ (ผลเกิดจากเหตุ) และสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนได้ ประโยชน์ที่ได้รับจาก
นวัตกรรมที่ส าคัญ คือ 

1.กระบวนการเรียนรู้แบบ active learning ที่ท าให้ครูเข้าใจความเป็นเหตุเป็นผล (cause-
effect) เหตุผล (reason) และตรรกะ (logic) ว่าเชื่อมโยงการคิดวิเคราะห์-สังเคราะห์อย่างไร สามารถจับ
ความคิดได้ละเอียดว่าขั้นตอนใดเป็นคิดวิเคราะห์ ขั้นตอนใดเป็นสังเคราะห์  

2. กระบวนการออกแบบการสอนแบบ “ถามคือสอน” (Socratic Method) กระบวนการนี้คือทักษะ
ใหม่ของครูที่สอดคล้องกับการท าหน้าที่ครูในศตวรรษใหม่ ซึ่งต้องพัฒนาความคิดเชิงเหตุผลเป็นอันดับแรก เพ่ือ
ใช้ออกแบบความคิดแบบ backward thinking  แล้วเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์ค าตอบของนักเรียน 
เพ่ือ “ประดิษฐ์” ค าถามใหม่ให้นักเรียนตอบ ท าเช่นนี้ซ้ าๆ จนนักเรียนรู้ค าตอบด้วยตนเอง จากการเชื่อมโยง
ค าตอบจ านวนมากอย่างมีเหตุ-ผลและตรรกะวิธีนี้จะท าให้นักเรียนเป็นผู้สร้างความรู้เอง โดยครูท าหน้าที่โค้ช
ความคิดนักเรียน และกระตุ้นให้นักเรียนดึงเอาสาระวิชาที่เรียนมาบูรณาการเป็นค าตอบ นักเรียนจะเห็น
ความส าคัญของความรู้ที่ใช้ประยุกต์ในสถานการณ์ใหม่ กระบวนการ “ถามคือสอน” นี้ท าให้ครูสอนพร้อม
ประเมินความก้าวหน้าของนักเรียนได้ 

3. การจัดการชุมชนเรียนรู้ Professional Learning Community : PLC ของครูและการท าหน้าที่
กระตุ้นให้ครูและนักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ พบว่าสิ่งที่ส าคัญที่สุดของการท าให้ PLC ตื่นตัวตลอดเวลา คือ 
ใช้การรวมตัวผ่าน social media (Facebook) ที่ต้องม ีfeedback อย่างรวดเร็ว ให้คนทั้งกลุ่ม (ครูและ
นักเรียน) แบ่งปันความคิดกัน ท้าทายความคิดเพ่ือประเมินความเห็นที่ต่างกันอย่างสร้างสรรค์ และการให้เกิด
ความคิดเชิงบวก แต่ควรมีข้อสรุปให้เกิดการท างานต่อไปได้ด้วยตนเองในบริบทของแต่ละคน 
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จากกระบวนการข้างต้นส่งผลให้นักเรียนภายในชมรมมีการคิดอย่างเป็นระบบ  รู้จักตนเองมากขึ้นสามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีเหตุผล   

5.ปัจจัยความส้าเร็จ 
จากขั้นตอนการด าเนินงาน กระบวนการถ่ายทอดลงสู่ผู้เรียน และผลของการด าเนินงาน มีหลายหน่วยงานที่ให้
ความอนุเคราะห์ในการพัฒนาครูผู้สอนและการพัฒนานักเรียนและการน าเสนอผลงานของนักเรียนในชมรม
ให้กับสาธารณชนทราบ ดังนี้ 

 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับ บมจ.ธนาคารกสิกรไทยให้การสนับสนุนในเรื่องของ
งบประมาณในการพัฒนาครูและนักเรียนในการท ากิจกรรม 

 รศ. ดร.สุธีระ ประเสริฐสรรพ์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ให้การอบรมเชิง
ปฏิบัติการครูผู้สอนถึงขั้นตอนและกระบวนการของนวตกรรม  การน าเทคนิคกระบวนการลงสู่ตัวของ
ผู้เรียน 

 ดร. บัณฑิต อินณวงศ์และคุณคงวุฒิ นิรันตสุข จากศนูย์พ่ีเลี้ยงมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นพี่เลี้ยงในการ
น านวตกรรมมาลงสู่ตัวผู้เรียนระดับโรงเรียนให้ค าปรึกษาและแนะน า เติมเต็มกระบวนการเพาะพันธุ์
ปัญญา ด าเนินการประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และระดมความคิดในการ ก าหนดเป้าหมาย
ร่วมกัน และขับเคลื่อนโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาในด้วยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานฐานวิจัย 

 มูลนิธิปัญญาวุฒิ ก าหนดเป้าหมายร่วมกัน และขับเคลื่อนเพ่ือความยั่งยืน 

 ผู้อ านวยการบุคคลากรครูโรงเรียนธีรศาสตร์ที่ร่วมกันขับเคลื่อนลงสู่แผนการจัดกิจกรรมให้เป็นรูปธรรม 
 

6. บทเรียนที่ได้รับ ( Lesson Learned) 
 
การน าเทคนิคกระบวนการเรียนรู้แบบเพาะพันธ์ปัญญามาสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ส าหรับการสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ค้วยตนเองของนักเรียน ผ่านกิจกรรมส าคัญ 3 โครงการได้แก่แนวคิดของการท าโครงงาน
ฐานวิจัย (RBL), กระบวนการจิตตปัญญา , และการพัฒนาทักษะคิดอย่างมีระบบ  กลุ่มเป้าหมายในการ
ใช้นวตกรรมคือนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาและนักเรียนในกิจกรรมชมรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ซ่ึง
อาศัยพ้ืนที่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันผ่านกระบวนการตั้งค าถามเพ่ือให้นักเรียนเกิดข้อสังเกต ข้อสงสัยใน
เหตุแห่งค าถามต่างๆ โดยจะน าไปสู่กระบวนการแสวงหาค าตอบของนักเรียนอย่างเป็นเหตุเป็นเหตุผล 
นอกจากนี้พบว่านักเรียนส่วนใหญ่ยังได้แสดงออกถึงพฤติกรรมในการเรียนรู้ร่วมกันผ่านการแสดงความ
คิดเห็นในข้อสงสัยต่างๆ สิ่งที่เกิดขึ้นในระหว่างการท าโครงงานฐานวิจัย ซึ่งการแลกเปลี่ยนระหว่างกลุ่ม
นักเรียนนี้เองน าไปสู่การสร้างรงบันดาลใจในการท าให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนร็โดยสมัครใจ น าไปสู่การ
พัฒนาทักษะในศตวรรษที่๒๑ ของผู้เรียน (3R 4C)  โดยผลสะท้อนที่ชัดเจนจากการด าเนินงานคือทักษะด้าน
การท างานร่วมกัน ( Collaboration)  
การสะท้อนคิด ( Refection) เป็นการกลั่นความคิดความรู้สึก  คิดทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นกับตนเอง  พยายาม
ท าความเข้าใจความคิดท่ีเปลี่ยนแปลงของตนเอง  การเขียนสะท้อนคิดจึงเป็นการเรียนรู้ของนักเรียน 
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ข้อเสนอแนะและข้อสังเกต 
“กระบวนการจิตตปัญญา” ( Contemplative Education)  เป็นกระบวนการเรียนรู้ถึงลักษณะ

นิสัย บุคลิกภาพ ของบุคคล นักเรียนจะเกิดความสนุกสนานในการค้นหาตนเอง เมื่อนักเรียนต้องลงมือ
ท างานเป็นกลุ่มจะช่วยให้นักเรียนยอมรับตัวตนเองเพ่ือนร่วมงาน เป็นการลดปัญหาความขัดแย้งในกลุ่ม  
สามารถน าไปปรับใช้กับทุกรายวิชา  “กระบวนการถามคือสอน”     จากประสบการณ์   ครูผู้สอนส่วน
ใหญ่อดทนเพ่ือฟังค าตอบของนักเรียนยากมันไม่ทันใจ   ครูจะเป็นผู้ตอบค าถามนั้นเอง การกระท าเช่นนี้เป็น
กระบวนการหยุดคิดของนักเรียน   นักเรียนไม่จ าเป็นต้องสนใจเรียนเพราะเมื่อนักเรียนไม่ตอบครูก็ตอบเอง    
เหมือนกับการสอนเอง ตอบเอง เมื่อน ากระบวนการนี้มาปรับใช้แรกๆจะเกิดความอึดอัด  ไม่ทันใจ  คุณครู
ต้องอดทนฟังค าตอบ    เปลี่ยนค าถามใหม่ (ค าถามไม่ควรเป็นค าว่าใช่หรือไม่  ถ้าจ าเป็นต้องใช้ควรต่อ
ค าถามด้วยค าว่า ท าไม?  เพราะอะไร? ) กระตุ้นให้นักเรียนคิดตามมันอาจยากในครั้งแรกๆ  เมื่อครูฝึกมาสัก
ระยะหนึ่งจะเป็นไปตามอัตโนมัติ  นักเรียนจะเกิดการเรียนรู้ว่าต้องช่วยกันหาค าตอบ  ช่วยกันคิด  ครูจะ
ได้รับค าตอบที่หลากหลายและสามารถบอกถึงศักยภาพ ความแตกต่างของนักเรียนได้  ครูที่ผ่าน
กระบวนการ“กระบวนการจิตตปัญญา” ยอมรับได้ว่านักเรียนทุกคนแตกต่างกัน 
 

7. การเผยแพร่ / การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ 
 นักเรียนที่ผ่านการฝึกการสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านกิจกรรมแนวคิดของกระบวนการ
สร้างสรรค์กิจกรรมเพาะพันธุ์ปัญญา  กระบวนการจิตตปัญญาศึกษาและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ผู้เรียน
มีการเรียนรู้ร่วมกันผ่านกระบวนการตั้งค าถาม เพ่ือเกิดความสงสัยในค าถาม น าไปสู่กระบวนการแสวงหา
ค าตอบทุกคน ความส าเร็จของกิจกรรมได้รับการเผยแพร่ด้วยการตีพิมพ์เป็นหนังสือในโครงการเพาะพันธุ์
ปัญญาhttps://kruvijai.wordpress.com/author/pohpanpunya/  
 การสะท้อนคิด ( Refection)  ข้อความสะท้อนคิดของนักเรียนแต่ละคนในชมรมเผยแพร่โดยการตีพิมพ์ลง
ในหนังสือของโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา 

https://kruvijai.files.wordpress.com/2014/05/e0b980e0b8a3e0b8b7e0b988e0b8ade0b887e0
b980e0b8a5e0b988e0b8b2e0b884e0b8a3e0b8b9-
e0b899e0b8b1e0b881e0b980e0b8a3e0b8b5e0b8a2e0b899.pdf  
นักเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของศนูย์มหาวิทยาลัยศิลปากรน าเสนอผลงานนักเรียนในการประชุม
ใหญ่ระดับประเทศและได้รับรางวัล The Best Selected  story เรื่องเล่าเคล้าการเรียนรู้ดีเด่นกิจกรรม
ชมรมเพาะพันธุ์ปัญญา และรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น ฉลองวันเด็กแห่งชาติ จากกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจ าปีการศึกษา 2559.  
ครูผู้สอนในชมรมน าผลงานหัวข้อ Learn How to Learn via Professional Learning Community 
ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล ในงาน  The 2nd International Conference on Innovation in Education 
Held  at  the  Mahidol University,Salaya,Nakhon Pathom Thailand 
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กิจกรรมสร้างสรรค์กระบวนการเพาะพันธุ์ปัญญา 
1. ความส้าคัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่น้าเสนอ 

กิจกรรมจิตปัญญากับการพัฒนาครูลงสู่ผู้เรียน 

 
 
‘’ การคิดอย่างเป็นระบบ ” [ System thinking ] ครั้งที่ 1 และ2  โดย ดร.สุธีระ  ประเสริฐสรรพย์ 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ให้การอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนถึงข้ันตอนและ
กระบวนการของนวตกรรม  การน าเทคนิคกระบวนการลงสู่ตัวของผู้เรียน 
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2. เป้าหมายของการด้าเนินงาน  
๒.๑  เพ่ือการพัฒนาทักษะการคิดสังเคราะห์สร้างความรู้โดยผู้เรียนเอง นักเรียนเอาประสบการณ์ปฏิบัติท าความ
เข้าใจด้วยสาระวิชาที่เรียนอยู่ เพ่ือน าไปสู่การตีความ การบูรณาการความรู้เดิมจนเข้าใจและมาสังเคราะห์เป็น
ความรู้ใหม่ที่เกิดข้ึนแก่ตนเองโดยนักเรียน 
๒.๒   เพ่ือให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  และค้นพบศักยภาพของตนเอง 
๒.๓  เพ่ือให้ห้องเรียนเป็นสภาพแวดล้อมที่รู้สึกปลอดภัย นักเรียนหลุดออกจากความหวาดกลัวกล้าคิด คิดแบบ
เหตุ-ผล (cause-effect) 
๒.๔  เพ่ือใหค้รูปรับบทบาทเป็นผู้อ านวยการ  เปลี่ยนหลักคิดครูอย่างน้อย ๓ ประการ คือ ๑) ครูเป็นผู้ถามไม่ใช่
ผู้บอกความรู้ ถามเพ่ือให้นักเรียนเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนให้เข้าสู่เป้าหมายการเรียนรู้ที่สูงขึ้น เป็นการสร้างสัมพันธ์
แนวราบกับนักเรียน 

 
ผศ.ดร.บัณฑิต อินณวงศ์  ‘’ การคิดอย่างเป็นระบบ [ System thinking ] และร่วมกันท า workshop 
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อบรมจิตตปัญญากับวิทยากรจากมูลนิธิสถาบันขวัญแผ่นดิน 
“กระบวนการจิตตปัญญา” ( Contemplative Education)  เป็นกระบวนการเรียนรู้ถึงลักษณะนิสัย 
บุคลิกภาพ ของบุคคล นักเรียนจะเกิดความสนุกสนานในการค้นหาตนเอง เมื่อนักเรียนต้องลงมือท างานเป็น
กลุ่มจะช่วยให้นักเรียนยอมรับตัวตนเองเพ่ือนร่วมงาน เป็นการลดปัญหาความขัดแย้งในกลุ่ม  สามารถน าไป
ปรับใช้กับทุกรายวิชา 
 

 
รู้เขา   รู้เรา  กิจกรรมจิตตปัญญา 
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3. กระบวนการผลิตผลงาน   กิจกรรมจิตปัญญากับการพัฒนาครูลงสู่ผู้เรียน 
 

 
กิจกรรมจิตตปัญญาค้นหาตัวตน 

คุณเป็นอะไร  หมี...กระทิง...นกอินทรีย์...หนู 

 
ศาสตราจารย์ประเวศ วะสี ได้ให้แนวคิดเรื่องจิตตปัญญาศึกษาว่า จิตตปัญญาศึกษา คือ การศึกษาที่ท าให้
เข้าใจด้านในของตัวเอง รู้ตัว เข้าถึงความจริง ท าให้เปลี่ยนมุมมองเก่ียวกับโลกและผู้อ่ืน เกิดความเป็นอิสระ 
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ความสุข ปัญญา และความรักอันไพศาลต่อเพ่ือนมนุษย์และสรรพสิ่ง หรืออีกนัยหนึ่ง เกิดความเป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์  

 
ผมเป็นนกอินทรีย์เพราะผมชอบการเปลี่ยนแปลง...ผมชอบเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ 
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ประชุมวางแผนการท้างานนักเรียนแต่ละกลุ่มในชมรมเพาะพันธุ์ปัญญาวางแผนการด้าเนินงาน 
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ศึกษานอกสถานท่ีเพ่ิมพูนประสบการณ์ 
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ลงมือปฏิบัติ 

 
เราเรียกเขาว่าสนามเด็กเล่น  “โรงเรือนเพาะเห็ดของเราเอง” 
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พูดจริงท าจริง 
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ครั้งแรกกับการเก็บเห็ดที่เกิดจาดความเอาใจใส่ของนักเรียน 
เมื่อเกิดปัญหา.........ต้องลงมือหาเหตุและผล  

เกิดปัญหามากมายจากการด าเนินงาน  เกิดกระบวนการคิดอย่างมีระบบ( System thinking ) 
วิเคราะห์ปัญญา   เก็บข้อมูล  ระดมสมองแก้ไข 

                         นักเรียนแต่ละกลุ่มเก็บข้อมูลตามหัวข้องานวิจัยทุกวัน 
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ติดตามตรวจสอบ  น้าผลของการเก็บข้อมูลมาศึกษาหาสาเหตุของปัญหา 
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การเก็บข้อมูลมาศึกษาหาสาเหตุของปัญหา 
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นักเรียนน้าข้อมูลของกลุ่มจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 (ชุมมชนเรียนรู้ (Professional Learning Community) : PLC 
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ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม 

 
 

ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักเรียนชมรมเพาะพันธุ์ปัญญาศนูย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยมศิลปากร 
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ความส้าเร็จ/การเผยแพร่ข้อมูล  ร่วมแสดงผลงานวิจัยของนักเรียนในชมรม
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poster  แสดงผลงานวิจัย 

 

 
 
 


