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ค าน า 
 
 

 รายงานผลการประเมินตนเอง(SAR)ของโรงเรียนธรีศาสตร์ฉบับนี้ จัดท าขึ้นตามกฎกระทรวง การประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 3 ระบุให ้สถานศึกษา จัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง   ให้แก่หน่วยงาน
ต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปีเพื่อรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานของ
โรงเรียนท่ีสะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา       เป็นการสรุปผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา  2562    
ท่ีสะท้อนให้เห็นคุณภาพการจัดการศึกษาท่ีเกิดขึ้น  ซึ่งมีองค์ประกอบ 2  ส่วนได้แก่ ส่วนท่ี 1 บทสรุปของผู้บริหาร      
ส่วนท่ี 2 รายการผลการประเมินตนเอง  และภาคผนวก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอรายงานผลการด าเนินงาน
การศึกษา  ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน ซึ่งเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน และ
เป็นการเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป 

ขอขอบคุณคณะครู  ผู้ปกครองนักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  และผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายท่ีมีส่วนร่วมในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 2562 ฉบับนี้ คณะผู้จัดท า
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้ในการพัฒนา คุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนธีรศาสตร์ ในปีการศึกษา 2563 ต่อไป 
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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ส่วนท่ี 1 
บทสรุปของผู้บริหาร 

 
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน 
 โรงเรียนธรีศาสตร์   รหัส1170100031   ท่ีต้ังเลขท่ี  37/3  หมู่ 16   ต าบลท่าผา อ าเภอบ้านโป่ง 
จังหวัดราชบุรี     สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน    โทรศัพท์ 032 743192 
โทรสาร  032 743192   Email :  theerasartt9@gmail.com   Website : www.theerasart.ac.th 
ได้รับอนุญาตจัดต้ังเมื่อ  12  มีนาคม  2512   เปิดสอนระดับ  ก่อนประถม  ถึงระดับ  มัธยมศึกษาตอนต้น   
จ านวนนักเรียน  2,294  คน          จ านวนบุคลากรโรงเรียน  111  คน 
 
ตอนที่ 2 การน าเสนอผลการประเมินตนเอง 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1) มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
2) หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ 

2.1  ผู้เรียนส่วนใหญ่มีพัฒนาการในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงขึ้น  มี 
รางวัลการแข่งทักษะวิชาการระดับประเทศ  ค่าเฉล่ียร้อยละรายวิชาจากการสอบระดับชาติ O-NET, NT  สูงกว่า
ระดับประเทศ  ระดับสังกัด  ระดับจังหวัด  ทุกรายวิชา และ มีนวัตกรรม“การพัฒนารูปแบบการบริหารโครงการ
ห้องเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขด้วย AP3A (AAA) Model”   
  2.2  มีผู้บริหารท่ีมีวิสัยทัศน์และนโยบายชัดเจนในการด าเนินงานด้านวิชาการ  ด้านงบประมาณ  
ด้านบุคลากร  การบริหารจัดการอาคารสถานท่ี  กิจการนักเรียน  ความสัมพันธ์ชุ มชน   ธุรการ  ทะเบียนวัดผล  
สารสนเทศเทคโนโลยี  การจัดการด้านการศึกษาคาทอลิก การจัดระบบคุณภาพภายในและบริหารความเส่ียง ท่ีมี
มาตรฐานเป็นเป้าหมาย และบรรลุคุณภาพตามท่ีโรงเรียนก าหนด   มีวิธีการท่ีเป็นเลิศในการบริหารจัดการโรงเรียน
ให้ปลอดยาเสพติดและอบายมุข เป็นท่ียอมรับของหน่วยงาน ป.ป.ส. มีผลงานดีเด่นต่อเนื่องถึงระดับเพชร  และ
โรงเรียนอื่นๆมาศึกษาดูงาน น าไปใช้เป็นแบบอย่างได้ 
  2.3  มีการจัดการเรียนการสอน แบบ Active  Learning ท่ีมีจุดเน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มี
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ  เน้นการส่งเสริมด้านภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร โดยชาวต่างชาติ และ ทีมผู้เช่ียวชาญ
ภายนอก  ส่งเสริมกีฬา  ดนตรี  ศิลปะ  ส่งเสริมคุณธรรมอัตลักษณ์ด้านระเบียบวินัย  และคุณลักษณะจิตอาสา  
ปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร  ให้รู้จักการไหว้ผู้ใหญ่และไหว้ซึ่งกันและกัน   ปลูกฝังวิชาอาชีพในกิจกรรมชมรมให้ผู้เรียน
มีทักษะพื้นฐานเพื่อการศึกษาและท างานต่อยอดในอนาคต มีนวัตกรรม“การพัฒนารูปแบบการบริหารโครงการครู
จิตอาสาร่วมใจพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยรูปแบบ ADCDA  Model” 
  2.4  เป็นโรงเรียนคาทอลิกในเครือสังฆมณฑลราชบุรีท่ีมีการจัดการศึกษาคาทอลิกชัดเจน ส่งผลต่อ
การอยู่ร่วมกันอย่างหลากหลายทางด้านศาสนา โดยให้ความส าคัญท้ังศาสนาคริสต์ และศาสนาพุทธ  และจัด
กิจกรรมส่งเสริมความศรัทธาต่อการปฏิบัติกิจของศาสนา  ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝังคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ แบบศาสนสัมพันธ์  บนพื้นฐานของวัฒนธรรมไทย และอัตลักษณ์ของโรงเรียน  มีนวัตกรรม“พัฒนาการ
บริหารโครงการสนามแพร่ธรรมตามอัตลักษณ์ แบ่งปันด้วยจิตอาสาแห่งรักและรับใช้ ด้วยรูปแบบ ออมสินมหาพรต 
(LWPSA  Model)  
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3) โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองต่อไปอย่างไรให้ได้ระดับคุณภาพที่ดีขึ้นกว่าเดิม 1 ระดับ 

3.1   แผนปฏิบัติงานท่ี  1   การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านทักษะสมรรถนะส าคัญ และผลสัมฤทธิ์
ทางวิชาการ  ได้แก่ 

 3.1.1  โครงการเปิดบ้านวิชาการ คาราวานความรู้   
 3.1.2  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
3.2   แผนปฏิบัติงานท่ี  2   การเตรียมแผนบริหารจัดการความเส่ียงของโรงเรียน 
 3.2.1  โครงการจัดท าแผนบริหารความเส่ียง 
3.3   แผนปฏิบัติงานท่ี  3   พัฒนาบุคลากรครู ให้มีประสิทธิภาพ การสอนแบบ Active Learning 

สามารถสร้างนวัตกรรม  และสอนแบบโครงงานให้ดียิ่งขึ้น 
 3.3.1  โครงการพัฒนาการสอนสู่คุณภาพผู้เรียน 
 3.3.2  โครงการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพบุคลากร 
 

4) นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี 
4.1  แบบอย่างท่ีดี (Best  Practice) ด้านผู้เรียน  
     “การพัฒนารูปแบบการบริหารโครงการห้องเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
      ด้วย AP3A (AAA) Model”   

      4.2  นวัตกรรม ด้านกระบวนการบริหารจัดการ 
            “การบริหารจัดการด้วยรูปแบบวงจรคุณภาพ เดมมิ่ง PDCA และ TQM”  
                   4.3  นวัตกรรมกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
                         “การพัฒนารูปแบบการบริหารโครงการครูจิตอาสาร่วมใจพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
                          ด้วยรูปแบบ ADCDA  Model” 
      4.4  นวัตกรรม การจัดการศึกษาคาทอลิก 

                          “การพัฒนารูปแบบการบริหารโครงการสนามแพร่ธรรม ตามอัตลักษณ์ แบ่งปันด้วยจิตอาสา 
                           แห่งรักและรับใช้ ด้วยรูปแบบออมสินมหาพรต (LWPSA  Model) ” 
 

5) ความโดดเด่นของสถานศึกษา 
5.1  โรงเรียนรางวัลสถานศึกษาสีขาว  ผลงานดีเด่นระดับเพชร  โดย (ป.ป.ส.)  ส านักงานป้องกัน  
       และปราบปรามยาเสพติด ปี 2562   
5.2  รางวัลสถานศึกษาคาทอลิกท่ีส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ภายใต้โครงการ/กิจกรรม  
       ห้องเรียนสีขาว โอกาส 350 ปีการสถาปนามิสซังสยาม และ 100 ปี  สมณลิขิต  
       Maximum Illud  ปีการศึกษา 2562 
5.3  โรงเรียนคุณธรรมต้นแบบ จังหวัดราชบุรี  โดยส านักงาน  คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา  
       เอกชน  ปี 2561  
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6) โรงเรียนได้ด าเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 

6.1  ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติท่ีถูกต้องผ่านกระบวนการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 
6.2  จัดการเรียนรู้กิจกรรมชมรม  และ การงานอาชีพ เพื่อสร้างทักษะพื้นฐานท่ีเช่ือมโยงสู่การ 
      สร้างอาชีพ และการมีงานท า 
6.3  จัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ด้วยวิธีการ Active Learning 
6.4  จัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาการค านวณเพื่อฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็น 
      ขั้นตอน   
6.5  อบรมครูให้มีความช านาญในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาคอมพิวเตอร์ 
6.6  อบรมครูและจัดการเรียนรู้ด้วย STEM  Education  
6.7  จัดการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการส่ือสารและเพิ่มทักษะส าหรับใช้ในการประกอบอาชีพ 
6.8  จัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) เป็นกิจกรรมชมรมและรายวิชาเพิ่มเติม 
6.9  ส่งเสริมทักษะการอ่าน เขียนภาษาไทยเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ภาษาอื่น ด้วยการคัด 
      กรอง  และช่วยเหลือผู้เรียนท่ีอ่านเขียนไม่คล่อง 
6.10 อบรมครูผู้สอนในการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้หรือสร้างอาชีพ 
  

 
 

ลงนาม  
                                (บาทหลวงธาดา   พลอยจินดา) 
                                                 ผู้อ านวยการโรงเรียนธรีศาสตร์ 

                                                วันท่ี  25  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  2563 
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ส่วนท่ี 2 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

 
1. ข้อมูลพื้นฐาน 

1.1  โรงเรียน  ธีรศาสตร์     รหัสโรงเรียน  1170100031 
ท่ี ต้ังเลขท่ี   37/3   หมู่ ท่ี 16    ถนนแสงชูโต    ต าบลท่าผา    อ าเภอบ้านโป่ง     จังหวัดราชบุรี            
สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน    โทรศัพท์    032 743192    โทรสาร  032 743192  
email :  theerasartt9@gmail.com       website  :  www.theerasart.ac.th     ได้รับอนุญาตจัดต้ังเมื่อ 
12 มีนาคม 2512  เปิดสอนระดับช้ันก่อนอนุบาล  ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวนนักเรียน 2,294 คน   
จ านวนบุคลากรโรงเรียน  111  คน 

ลักษณะผู้รับใบอนุญาต  
   บุคคลธรรมดา 

 นิติบุคคล 
 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด/บริษัท 
 มูลนิธิในพุทธศาสนา/การกุศลของวัด 
 มูลนิธิในคริสต์ศาสนา 
 มูลนิธิในศาสนาอิสลาม 
 อื่น ๆ  (ระบุ).................................     

ประเภทโรงเรียน 
   ประเภทโรงเรียนในระบบ 

  สามัญศึกษา 
    การกุศลของวัด 
    การศึกษาพิเศษ 
    การศึกษาสงเคราะห์ 
    ในพระราชูปถัมภ์ 
    สามัญปกติ 
    อิสลามควบคู่สามัญ  
การจัดการเรียนการสอน 

   ปกติ  (สามัญศึกษา) 
   English  Program   ได้รับอนุญาตเมื่อ................................................... 
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1.2 จ านวนห้องเรียน/ผู้เรียนจ าแนกตามระดับที่เปิดสอน  ( 10 พฤศจิกายน 2562 ) 

ระดับที่เปิดสอน 
จ านวนห้องเรียน 

จ านวนผู้เรียน
ปกติ  

จ านวนผู้เรียนที่มี
ความต้องการ

พิเศษ 
รวมจ านวน

ผู้เรียน 
ห้องเรียนปกติ ห้องเรียน EP ชาย หญิง ชาย หญิง 

ระดับก่อนประถมศึกษา       
เตรียมอนุบาล 1 - 11 13 - - 24 
อนุบาลปีท่ี 1 5 - 80 66 - - 146 
อนุบาลปีท่ี 2 5 - 69 84 - - 153 
อนุบาลปีท่ี 3 5 - 107 83 - - 190 

รวม 16  267 246 - - 513 
ระดับประถมศึกษา        
ประถมศึกษาปีท่ี 1 4 - 106 101 - - 207 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 4 - 105 91 - - 196 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 4 - 98 117 - - 215 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 4 - 117 95 - - 212 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 4 - 108 102 - - 210 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 4 - 102 106 - - 208 

รวม 24 - 636 612 - - 1,248 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น       
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 4 - 100 76 - - 176 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 4 - 93 77 - - 179 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 4 - 108 79 - - 187 

รวม 12 - 301 232 - - 533 
รวมทั้งสิ้น 52 - 1,204 1,090 - - 2,294 
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1.3  จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา   
 1.3.1 สรุปจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จ าแนกวุฒิการศึกษาและประเภท/ต าแหน่ง 

ประเภท/ต าแหน่ง 
จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 

รวม 
ต่ ากว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา      
- ผู้รับใบอนุญาต - 1 - - 1 
- ผู้จัดการ - - - - - 
- ผู้อ านวยการ - - - - - 
- รอง/ผู้อ านวยการ - - - - - 

รวม - 1 - - - 
2. ผู้สอนการศึกษาปฐมวัย      

- ครูบรรจ ุ 1 15 - - 16 
- ครูต่างชาติ - 1 - - 1 
- ครูอัตราจ้าง - 4 - - 4 

3. ผู้สอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน      
ระดับประถมศึกษา      

- ครูบรรจ ุ 13 28 - - 41 
- ครูต่างชาติ - 1 - - 1 

- ครูอัตราจ้าง - 8 - - 8 
ระดับมัธยมศึกษา      

- ครูบรรจ ุ 6 16 1 1 24 
- ครูต่างชาติ  - 1 - - 1 

- ครูอัตราจ้าง - 4 - - 4 
รวม 20 79 1 1 109 

4. บุคลากรทางการศึกษา      
- เจ้าหน้าท่ี - 1 - - 1 

5.อื่นๆ (ระบุ) ครูพิเศษ      
- พ่ีเลี้ยง 9 - - - 9 

รวม 9 1   10 
รวมทั้งสิ้น 29 80 1 1 111 

สรุปอัตราส่วนทั้งโรงเรียน 
 ระดับปฐมวัย 

จ านวนผู้เรียนต่อครู     31 : 1 
จ านวนผู้เรียนต่อห้อง   33 : 1 

 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  ระดับประถมศึกษา 

จ านวนผู้เรียนต่อครู     30 : 1 
จ านวนผู้เรียนต่อห้อง   52 : 1 

 ระดับมัธยมศึกษา 
จ านวนผู้เรียนต่อครู     22 : 1 
จ านวนผู้เรียนต่อห้อง   45 : 1 
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 1.3.2  สรุปจ านวนครูผู้สอน จ าแนกตามระดับและกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 กรณีที่ 1  ครูสอนหลายระดับชั้นให้กรอกข้อมูลในระดับที่มีจ านวนชั่วโมงสอนมากท่ีสุด 
 กรณีที่ 2  ครูที่จบวิชาเอกการประถมศึกษาถือว่าตรงเอกสามารถสอนได้ในทุกวิชา ในระดับประถมศึกษา 

ระดับ/กลุ่มสาระการเรียนรู ้
จ านวนครูผู้สอน 

ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 
ตรงเอก ไม่ตรงเอก ตรงเอก  ไม่ตรงเอก ตรงเอก ไม่ตรงเอก 

ปฐมวัย 9 11 - - - - 
ภาษาไทย - - 5 1 1 1 
คณิตศาสตร ์ - - 3 3 2 1 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 4 1 2 1 
สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม - - 2 3 3 - 
สุขศึกษาและพลศึกษา - - 2 2 3 - 
ศิลปะ - - 4 1 2 - 
การงานอาชีพ - - 2 - 1 2 
ภาษาต่างประเทศ - - 7 1 4 2 

 
   
 1.3.3  สรุปจ านวนครูผูส้อนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
จ านวนครูผู้สอน 

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 
  กิจกรรมนักเรียน   

- ลูกเสือ 21 14 
- เนตรนารี 9 10 
- ยุวกาชาด 9 - 
- ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ - - 
- รักษาดินแดน (ร.ด.) - - 
- กิจกรรมชุมนุม ชมรม 38 24 
- อื่นๆ...ให้ระบ ุ - - 

   กิจกรรมแนะแนว 24 12 

  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 24 12 
 1.3.4  สรุปจ านวนครูและบุคลากรทางการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 

ลูกเสือ/เนตรนารี/ 
ยุวกาชาด/ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 

จ านวน
ผู้บังคับบัญชา 

จ านวนวุฒิทางลูกเสือ การจัดต้ังกองลูกเสือ 
มีวุฒิ ไม่มีวุฒิ จัดต้ัง ไม่จัดต้ัง 

ลูกเสือ เนตรนารี ส ารอง 12 12 1   
ลูกเสือ เนตรนารี สามัญ  10 10 -   
ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ 24 24 -   
ลูกเสือ เนตรนารี วิสามัญ - 5 -   
ยุวกาชาด 9 2 7   
ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ - - -   

รวม 61 60 8 - - 
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 1.3.5  สรุปจ านวนครูที่เข้ารับการอบรมเก่ียวกับโรงเรียนคุณธรรม 
จ านวนครูที่เข้ารับ 

การอบรม 
หน่วยงานที่เขา้รับการอบรม ปี พ.ศ. 2562 

2  คน 1.  ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ส่วนกลาง   
    (ศูนย์โรงเรียนคุณธรรมมูลนิธิยุวพฒัน์)  

10-11 มิถุนายน  2562 

2  คน 3. ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดราชบุรี 22-23  กรกฎาคม  2562 
4  คน 4. ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดราชบุรี 17  มกราคม  2563 

 

2. ข้อมูลพื้นฐานแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
การพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

ปรัชญา คุณธรรม   น าวิชา   พัฒนาสุข 
วิสัยทัศน์ ภายในปีการศึกษา 2565  โรงเรียนธีรศาสตร์ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและจิตสาธารณะ 

สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้สู่บริบทการจัดการศึกษาไทย 4.0  และ ด าเนินชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข 
ค าอธิบายวิสัยทัศน ์
 :  คุณธรรม จริยธรรมและจิตสาธารณะ 

บุคลากรครูทุกคนมีหน้าท่ีต้องส่ังสอน อบรม  ปลูกฝัง สร้างนิสัย ให้ผู้เรียนทุกคน 
1) มีคุณธรรมพื้นฐานความเป็นมนุษย์คือ ความกล้าหาญ ความซื่อสัตย์ ความมัธยัสถ์ ความยุติธรรม 
2) รู้จักคุณธรรมจากคุณค่าพระวรสารตามระบบจัดการศึกษาคาทอลิก  

เป็นผู้ใหต้ามอัตลักษณ์เอกลักษณ์ ของโรงเรียน  (แบ่งปัน จิตอาสา ระเบียบวินัยและวัฒนธรรม
ครอบครัว การไหว้) 

3) มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตร ฯ 8 ประการ มีค่านิยมพื้นฐานของคนไทย 12 ประการ 
  : สังคมแห่งการเรียนรู้ 

1) จัดบริเวณอาคารสถานท่ี ห้องเรียน  ทุกพื้นท่ีให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ท่ีเอื้อต่อผู้เรียน 
2) บุคลากรครูและนักเรียนเป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ เป็นนักอ่าน  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ภายในกลุ่มบุคลากร

ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน  สามารถให้บริการด้านวิชาการสถานท่ีและบุคลากร 
เพื่อการศึกษาแก่ชุมชนและเครือข่าย 

   : บริบทการศึกษาไทย 4.0   
1) พัฒนาการสอนและการส่ือสารด้วยภาษาอังกฤษ 
2) ส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  
3) จัดการเรียนการสอนเน้นการคิดเชิงระบบ แบบ Active  Learning 
4) จัดการบริหาร ส่ือ อุปกรณ์ เทคโนโลยีเพื่อบุคลากรครูในโรงเรียนใช้จัดการเรียนรู้ สอดคล้อง

บริบทการศึกษาไทย 4.0 อย่างหลากหลาย 
   : ด าเนินชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข 

1) จัดโครงการ งาน ส่งเสริม ปลูกฝัง และสัมผัสประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึง  
1.1 บทบาทหน้าท่ีของนักเรียนท่ีดี ลูกท่ีดี และพลเมืองดี   
1.2 มีจริยธรรม และมารยาทท่ีดีงาม มีจิตสาธารณะ   
1.3 มีความปลอดภัยด้านร่างกายและจิตใจ   
1.4 มีความรู้ทักษะทางด้านวิชาการ กีฬา ดนตรี ศิลปะ และความสามารถพิเศษ  
1.5 ความตระหนัก  ทบทวน  ไตร่ตรองการใช้ชีวิตประจ าวัน   

2) จัดให้มีขวัญ ก าลังใจ ยกย่อง เชิดชู สนับสนุนผู้เป็นแบบอย่างท่ีดี 
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ข้อมูลพื้นฐานแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา (ต่อ) 
 

การพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
พันธกิจ 1. จัดการศึกษาระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบตามหลักสูตร 

ของกระทรวงศึกษาธิการ 
2. จัดการศึกษาตามพันธกิจการศึกษาคาทอลิกเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้ได้รับการ

อภิบาลด้านจริยธรรม คุณธรรม ศีลธรรมตามหลักธรรมของศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงาม 
3. จัดกิจกรรม มวลประสบการณ์พัฒนาผู้เรียนได้มีความรู้ และทักษะในการประกอบอาชีพและพัฒนา

ตนเองได้เต็มศักยภาพ 
4. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

เป้าหมาย เป้าหมายท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
เป้าหมายท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
เป้าหมายท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
เป้าหมายท่ี 4 การจัดการศึกษาคาทอลิก 

ยุทธศาสตร์
หรือกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ 3 ก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ  ของสถานศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 4   ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนากระบวนการการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมสนับสนุนการวางแผนและด าเนินการงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียน

รอบด้าน ทุกกลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมสนับสนุนการวางแผนและด าเนินการงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ

เช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
กลยุทธ์ที่ 7    ส่งเสริมสนับสนุนการวางแผนและด าเนินการงานพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อมทาง

กายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 8 ส่งเสริมสนับสนุนการวางแผนและด าเนินการจัดการระบบเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อ

สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ที่ 9 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
กลยุทธ์ที่ 10 พัฒนาการใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ที่ 11 พัฒนาการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
กลยุทธ์ที่ 12 พัฒนาการตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผล

มาพัฒนาผู้เรียน 
กลยุทธ์ที ่13 ส่งเสริมและสนับสนุนการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา  และ

ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ที่ 14 พัฒนาการจัดการศึกษาคาทอลิก 
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การพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
เอกลักษณ์ เอกลักษณ์ของโรงเรียนธีรศาสตร์ คือ  วัฒนธรรมองค์กร ท่ีว่า 

“ครอบครัวธีรศาสตร์....ต่อยอดอย่างสร้างสรรค์ มีพัฒนาการอย่างเป็นรูปธรรม” 
“อยู่อย่างครอบครัว  ท างานอย่างมืออาชีพ” 
พฤติกรรมท่ีแสดงถึงวัฒนธรรมครอบครัวธีรศาสตร์ คือ 
1) การไหว้ เป็นพฤติกรรมของบุคลท่ีแสดงถึงความเคารพ ความผูกพันเป็นครอบครัว เป็นญาติมิตร    
     มีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่  และต่อผู้คนท่ัวไป 
2) การบริหารจัดการ ท างานเป็นระบบ ต่อยอด พัฒนา 

อัตลักษณ์ อัตลักษณ์โรงเรียนธีรศาสตร์   คือ   “แบ่งปันด้วยจิตอาสาแห่งรักและรับใช้ ”บุคลากรครูและผู้เรียน    
ในครอบครัวธีรศาสตร์เป็นผู้แบ่งปัน ความรู้ ความดี และความสุข 

 
 

3. ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 

กลยุทธ์
ตาม

แผนฯ.
ของ ร.ร. 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ 

มา
ตร

ฐา
นก

าร
ศึก

ษา
ขอ

ง 
ร.ร

. 

**
* ส

อด
คล

้อง
ยุท

ธศ
าส

ตร
์ 

สช
. 

**
* ส

อด
คล

้อง
ตัว

ชี้ว
ัด

ปร
ะเ

ด็น
กา

รติ
ดต

าม
ปร

ะเ
มิน

ผล
ขอ

ง ศ
ธ. 

ปริมาณ
จ านวน 

คุณภาพ 
ปริมาณ
(ร้อยละ) 

ระดับ คุณภาพ 

กลยุทธ์
ที่ 1 

โครงการยกระดับผลสัมฤทฺธ์ิ  
8 กลุ่มสาระ 

ร้อยละ 83 
ของผู้เรียน 
ป.1-ม.3 

ดีเลิศ  94.10 4.71 
ยอด
เย่ียม 

มาตรฐาน
ที ่1 

 ยุทธศาสตร์
ที่ 1 

ตัวชี้วัดที่ 
9  

  โครงการผลิตภัณฑ์งานสาน 
ร้อยละ 83 
ของผู้เรียน 
ป.1-ม.3 

ดีเลิศ   90.71 4.54 
ยอด
เย่ียม 

มาตรฐาน
ที ่1 

 ยุทธศาสตร์
ที่ 1 

ตัวชี้วัดที่ 
2  

  
โครงการประเมินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

ร้อยละ 83 
ของผู้เรียน 
ป.1-ม.3 

ดีเลิศ   97.79 4.89 
ยอด
เย่ียม 

มาตรฐาน
ที ่1 

 ยุทธศาสตร์
ที่ 1 

ตัวชี้วัดที่ 
2  

  โครงการเพาะพันธ์ุปัญญา 
ร้อยละ 83 
ของผู้เรียน 
ม.1-ม.3 

 ดีเลิศ  95.80 4.79 
ยอด
เย่ียม 

มาตรฐาน
ที ่1 

 ยุทธศาสตร์
ที่ 1 

ตัวชี้วัดที่ 
3 

  
โครงการประเมินการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

ร้อยละ 83 
ของผู้เรียน 
ป.1-ม.3 

ดีเลิศ   99.03 4.95 
ยอด
เย่ียม 

มาตรฐาน
ที ่1 

 ยุทธศาสตร์
ที่ 4 

ตัวชี้วัดที ่
10 

  
โครงการวันแห่งความ
ภาคภูมิใจ 

ร้อยละ 83  ดีเลิศ   94.66 4.73 
ยอด
เย่ียม 

มาตรฐาน
ที ่1 

  

กลยุทธ์
ที่ 2 

โครงการธีรศาสตร์เกมส ์ ร้อยละ 83  ดีเลิศ   98.50 4.93 
ยอด
เย่ียม 

มาตรฐาน
ที ่1 

  

  โครงการอนุรักษ์วันส าคัญ ร้อยละ 83   ดีเลิศ  96.20 4.81 
ยอด
เย่ียม 

มาตรฐาน
ที ่1 

  

  
โครงการประเพณี 
วันลอยกระทง 

ร้อยละ 83   ดีเลิศ  96.72 4.84 
ยอด
เย่ียม 

มาตรฐาน
ที ่1 

  

  
โครงการสานสัมพันธ์บ้าน
และโรงเรียน 

ร้อยละ 83  ดีเลิศ   96.82 4.84 
ยอด
เย่ียม 

มาตรฐาน
ที ่1 
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กลยุทธ์
ตาม

แผนฯ.
ของ ร.ร. 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ 

มา
ตร

ฐา
นก

าร
ศึก

ษา
ขอ

ง 
ร.ร

. 

**
* ส

อด
คล

้อง
ยุท

ธศ
าส

ตร
์ 

สช
. 

**
* ส

อด
คล

้อง
ตัว

ชี้ว
ัด

ปร
ะเ

ด็น
กา

รติ
ดต

าม
ปร

ะเ
มิน

ผล
ขอ

ง ศ
ธ. 

ปริมาณ
จ านวน 

คุณภาพ 
ปริมาณ
(ร้อยละ) 

ระดับ คุณภาพ 

  
โครงการแบ่งปันด้วยจิต
อาสาแห่งรักและรับใช ้

ร้อยละ 83   ดีเลิศ  99.33 4.97 
ยอด
เย่ียม 

มาตรฐาน
ที ่1 

  

  
โครงการสง่เสริมสุขภาพ
นักเรียน 

ร้อยละ 83  ดีเลิศ   94.50 4.73 
ยอด
เย่ียม 

มาตรฐาน
ที ่1 

  

  โครงการคนดีศรีธีรศาสตร ์ ร้อยละ 83   ดีเลิศ  96.28 4.81 
ยอด
เย่ียม 

มาตรฐาน
ที ่1 

 ยุทธศาสตร์
ที่ 3 

ตัวชี้วัดที่ 
1 

  
โครงการสง่เสริมคุณธรรม  
จริยธรรม 

ร้อยละ 83   ดีเลิศ  96.67 4.83 
ยอด
เย่ียม 

มาตรฐาน
ที ่1 

 ยุทธศาสตร์
ที่ 3 

ตัวชี้วัดที่ 
1 

  โครงการระเบียบวินัย ร้อยละ 83  ดีเลิศ   97.41 4.87 
ยอด
เย่ียม 

มาตรฐาน
ที ่1 

 ยุทธศาสตร์
ที่ 3 

ตัวชี้วัดที่ 
1 

  โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน 
ม.3 ร้อยละ 83  ดีเลิศ   96.48 4.82 

ยอด
เย่ียม 

มาตรฐาน
ที ่1 

  

  
โครงการสง่เสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน 

ร้อยละ 83  ดีเลิศ   96.72 4.84 
ยอด
เย่ียม 

มาตรฐาน
ที ่1 

  

  
โครงการสง่เสริมรณรงค์
ป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน 

ร้อยละ 83  ดีเลิศ   96.74 4.84 
ยอด
เย่ียม 

มาตรฐาน
ที ่1 

  

  
โครงการห้องเรียนสีขาว
ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข 

ร้อยละ 83   ดีเลิศ  96.34 4.82 
ยอด
เย่ียม 

มาตรฐาน
ที ่1 

  

กลยุทธ์
ที่ 3 

โครงการประชุมจัดท า
แผนปฏิบัติงานประจ าปี 

ร้อยละ 83 ดีเลิศ   92.20 4.61 
ยอด
เย่ียม 

มาตรฐาน
ที ่2 

 ยุทธศาสตร์
ที่ 7 

- 

  
โครงการประชุมประเมินผล
การด าเนินงานแผนปฏิบัติ
งานประจ าป ี

ร้อยละ83   ดีเลิศ  98.13 4.91 
ยอด
เย่ียม 

มาตรฐาน
ที ่2 

ยุทธศาสตร์
ที่ 7  

 - 

กลยุทธ์
ที่ 4 

โครงการสง่เสริมระบบ
ประกันคุณภาพภายใน 

ร้อยละ 83 ดีเลิศ   97.81 4.89 
ยอด
เย่ียม 

มาตรฐาน
ที ่2 

 ยุทธศาสตร์
ที่ 7 

 - 

  
โครงการติดตามการด าเนิน
โครงการด้านงบประมาณ 

ร้อยละ 83 ดีเลิศ   98.85 4.94 
ยอด
เย่ียม 

มาตรฐาน
ที ่2 

ยุทธศาสตร์
ที่ 2 

 - 

  
โครงการติดตาม
ค่าธรรมเนียมการศึกษาและ
ค่าธรรมเนียมอื่น 

ร้อยละ 83 ดีเลิศ   95.13 4.76 
ยอด
เย่ียม 

มาตรฐาน
ที ่2 

    

กลยุทธ์
ที่ 5 

โครงการสง่เสริม
ประสิทธิภาพงานวิชาการ
และหลักสูตรสถานศึกษา 

ร้อยละ 83  ดีเลิศ   98.68 4.93 
ยอด
เย่ียม 

มาตรฐาน
ที ่2 

 ยุทธศาสตร์
ที่ 1 

ทุกตัวชี้วัด 
 

  

โครงการพัฒนาการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 
 

ร้อยละ 83  ดีเลิศ   96.91 4.86 
ยอด
เย่ียม 

มาตรฐาน
ที ่2 

 ยุทธศาสตร์
ที่ 1  
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กลยุทธ์
ตาม

แผนฯ.
ของ ร.ร. 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ 

มา
ตร

ฐา
นก

าร
ศึก

ษา
ขอ

ง 
ร.ร

. 

**
* ส

อด
คล

้อง
ยุท

ธศ
าส

ตร
์ 

สช
. 

**
* ส

อด
คล

้อง
ตัว

ชี้ว
ัด

ปร
ะเ

ด็น
กา

รติ
ดต

าม
ปร

ะเ
มิน

ผล
ขอ

ง ศ
ธ. 

ปริมาณ
จ านวน 

คุณภาพ 
ปริมาณ
(ร้อยละ) 

ระดับ คุณภาพ 

  
โครงการสง่เสริมการ
ด าเนินงานลูกเสือ  เนตร
นารี และ ยุวกาชาด 

ร้อยละ 83  ดีเลิศ   97.89 4.89 
ยอด
เย่ียม 

มาตรฐาน
ที ่2 

 ยุทธศาสตร์
ที่ 3 

ตัวชี้วัดที่ 
1  

  
โครงการพัฒนาคุณภาพและ
ส่งเสริมกจิกรรมห้องสมุด 

ร้อยละ 83  ดีเลิศ   88.67 4.43 
ยอด
เย่ียม 

มาตรฐาน
ที ่2 

 ยุทธศาสตร์
ที่ 7 

  

กลยุทธ์
ที่ 6 

โครงการวันกตัญญูกตเวที
คณะผู้บริหาร 

ร้อยละ 83 ดีเลิศ   98.79 4.94 
ยอด
เย่ียม 

มาตรฐาน
ที ่2 

    

  โครงการเสริมสร้างขวัญและ
ก าลังใจ 

ร้อยละ 83 ดีเลิศ 98.79 4.94 ยอด
เย่ียม 

มาตรฐาน
ที ่2 

    

  
โครงการพัฒนา
ประสบการณ์วิชาชีพ
บุคลากร 

ร้อยละ 83 ดีเลิศ   98.50 4.93 
ยอด
เย่ียม 

มาตรฐาน
ที ่2 

 ยุทธศาสตร์
ที่ 3 

ตัวชี้วัด 
ที่ 1,5  

  
โครงการสง่เสริม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
บุคลากร 

ร้อยละ 83  ดีเลิศ   97.96 4.90 
ยอด
เย่ียม 

มาตรฐาน
ที ่2 

    

  โครงการสุขภาพดีชีวีมีสุข ร้อยละ 83  ดีเลิศ   96.60 4.83 
ยอด
เย่ียม 

มาตรฐาน
ที ่2 

    

กลยุทธ์
ที ่7 

โครงการภูมิทศัน์ภายใน
ภายนอกโรงเรียน 

ร้อยละ 83  ดีเลิศ   96.78 4.84 
ยอด
เย่ียม 

มาตรฐาน
ที ่2 

 ยุทธศาสตร์
ที่ 7 

  

  
โครงการปรับปรงุซ่อมแซม
จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ 

ร้อยละ 83  ดีเลิศ   98.20 4.91 
ยอด
เย่ียม 

มาตรฐาน
ที ่2 

    

  
โครงการสุขาภิบาลน้ าด่ืมน้ า
ใช้  

ร้อยละ 83  ดีเลิศ   93.63 4.68 
ยอด
เย่ียม 

มาตรฐาน
ที ่2 

    

  
โครงการอาคารเรียนอาคาร
ประกอบ 

ร้อยละ 83  ดีเลิศ   97.04 4.85 
ยอด
เย่ียม 

มาตรฐาน
ที ่2 

    

กลยุทธ์
ที่ 8 

โครงการรักษ์ภาษาไทย ร้อยละ 83  ดีเลิศ   95.31 4.77 
ยอด
เย่ียม 

มาตรฐาน
ที ่3 

 ยุทธศาสตร์
ที่ 1 

ตัวชี้วัด 
ที่ 9  

  
โครงการสัปดาห์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

ร้อยละ 83  ดีเลิศ   91.65 4.59 
ยอด
เย่ียม 

มาตรฐาน
ที ่3 

    

  โครงการทัศนศึกษา ร้อยละ 83  ดีเลิศ   93.74 4.69 
ยอด
เย่ียม 

มาตรฐาน
ที ่3 

 ยุทธศาสตร์
ที่ 3  

  

  
โครงการธรรมศึกษา  ตรี  
โท  เอก 

ร้อยละ 83  ดีเลิศ   95.66 4.78 
ยอด
เย่ียม 

มาตรฐาน
ที ่3 

    

  
โครงการสง่เสริม
ประสิทธิภาพระบบ
สารสนเทศและเทคโนโลยี 

ร้อยละ 83  ดีเลิศ   97.69 4.88 
ยอด
เย่ียม 

มาตรฐาน
ที ่2 

 ยุทธศาสตร์
ที่ 4 

ตัวชี้วัด 
ที่ 10  

  
โครงการสง่เสริม
ประสิทธิภาพงานธุรการ 

ร้อยละ 83 ดีเลิศ   93.75 4.69 
ยอด
เย่ียม 

มาตรฐาน
ที ่2 

ยุทธศาสตร์
ที่ 7  

  

  
โครงการประชุมคณะ
กรรมการบริหารสถานศึกษา 

ร้อยละ 83  ดีเลิศ   98.40 4.92 
ยอด
เย่ียม 

มาตรฐาน
ที ่2 

 ยุทธศาสตร์
ที่ 7 
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กลยุทธ์
ตาม

แผนฯ.
ของ ร.ร. 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลส าเร็จ 

มา
ตร

ฐา
นก

าร
ศึก

ษา
ขอ

ง 
ร.ร

. 

**
* ส

อด
คล

้อง
ยุท

ธศ
าส

ตร
์ 

สช
. 

**
* ส

อด
คล

้อง
ตัว

ชี้ว
ัด

ปร
ะเ

ด็น
กา

รติ
ดต

าม
ปร

ะเ
มิน

ผล
ขอ

ง ศ
ธ. 

ปริมาณ
จ านวน 

คุณภาพ 
ปริมาณ
(ร้อยละ) 

ระดับ คุณภาพ 

กลยุทธ์
ที่ 9 

โครงการพัฒนาการเรียน
การสอน 8 กลุ่มสาระ 

ร้อยละ 83  ดีเลิศ   94.97 4.74 
ยอด
เย่ียม 

มาตรฐาน
ที ่3 

 ยุทธศาสตร์
ที่ 1 

ตัวชี้วัด 
ที่ 3  

  
โครงการสง่เสริม
ประสิทธิภาพงานระบบ
เรียนรู้ 

ร้อยละ 83  ดีเลิศ   98.58 4.92 
ยอด
เย่ียม 

มาตรฐาน
ที ่3 

 ยุทธศาสตร์
ที่ 1 

ตัวชี้วัด 
ที่ 3  

  
โครงการพัฒนาการเรียนรู้สู ่
CEFR 

ร้อยละ 83  ดีเลิศ   98.54 4.93 
ยอด
เย่ียม 

มาตรฐาน
ที ่3 

 ยุทธศาสตร์
ที่ 1,4 

ตัวชี้วัด 
ที่ 7-8  

กลยุทธ์
ที่ 10 

โครงการแหลง่เรียนรู ้ภูมิ
ปัญญา  ปลูกความรู ้

ร้อยละ 83  ดีเลิศ   98.11 4.91 
ยอด
เย่ียม 

มาตรฐาน
ที ่3 

 ยุทธศาสตร์
ที่ 1 

ตัวชี้วัด 
ที่ 3  

กลยุทธ์
ที่ 11 

โครงการครูจิตอาสา 
Volunteer Teachers 

ร้อยละ 83  ดีเลิศ   95.82 4.79 
ยอด
เย่ียม 

มาตรฐาน
ที ่3 

    

กลยุทธ์
ที่ 12 

โครงการสง่เสริม
ประสิทธิภาพงานทะเบียน
และวัดผล 

ร้อยละ 83  ดีเลิศ   97.53 4.88 
ยอด
เย่ียม 

มาตรฐาน
ที ่3 

ยุทธศาสตร์
ที่ 7  

  

กลยุทธ์
ที่ 13 

โครงการเปิดบ้านวิชาการ
คาราวานความรู้ 

ร้อยละ 83  ดีเลิศ   96.47 4.82 
ยอด
เย่ียม 

มาตรฐาน
ที ่3 

 ยุทธศาสตร์
ที่ 1 

ตัวชี้วัด 
ที่ 3  

  
โครงการสง่เสริมงานบริการ
แนะแนวและระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียน 

ร้อยละ 83  ดีเลิศ   92.11 4.61 
ยอด
เย่ียม 

มาตรฐาน
ที ่3 

    

กลยุทธ์
ที่ 14 

โครงการชุมชนศิษย์พระ
คริสต์ 

ร้อยละ 83  ดีเลิศ   90.84 4.54 
ยอด
เย่ียม 

มาตรฐาน
ที ่4 

    

  โครงการสนามแพร่ธรรม ร้อยละ 83  ดีเลิศ   93.01 4.65 
ยอด
เย่ียม 

มาตรฐาน
ที ่4 

    

***  ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2  การปฏิรูประบบทรัพยากรเพ่ือการศึกษาเอกชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  การเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4  การส่งเสริมการมสี่วนร่วมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5  การส่งเสริมการศึกษานอกระบบเพ่ือสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาการศึกษาเอกชนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
***  ตัวชี้วัดประเด็นการติดตามประเมินผลของกระทรวงศึกษาธิการ  ปรากฏอยู่หน้า 22 ข้อ 7  
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4.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
4.1  ระดับปฐมวัย – 

 4.2  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

  เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

วิชา 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน 
นักเรียน    
ที่เข้าสอบ 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับ 

ประเทศ       
ปี 2562 

คะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบ (O-NET) 

*** 
ผลต่าง 

คะแนนเฉลี่ย 
(4) 

*** 
ร้อยละของ

คะแนนเฉลี่ย 
(5) 

แปลผล 
พัฒนาการเทียบกับ

ร้อยละ 3 
(6) 

2560 
(1) 

2561 
(2) 

2562 
(3) 

คณิตศาสตร ์ 208 207 32.90 46.37 45.17 41.96 -3.21 -7.11 ไมม่ีพัฒนาการ 
วิทยาศาสตร์ 208 207 35.55 47.55 46.72 45.46 -1.26 -2.70 ไม่มีพัฒนาการ 
ภาษาไทย 208 207 49.07 55.76 63.46 56.73 -6.37 -10.04 ไม่มีพัฒนาการ 
ภาษาอังกฤษ 208 207 34.42 50.24 48.35 45.39 -2.96 -6.12 ไม่มีพัฒนาการ 

 ***   (4)  =   (3) – (2) 
 ***   (5)  =   (4) x 100 
      (2) 

  
 
 เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

วิชา 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน
นักเรียน   
ที่เข้าสอบ 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับ 

ประเทศ       
ปี 2562 

คะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบ (O-NET) 

***  
ผลต่าง 

คะแนนเฉลี่ย 
(4) 

***  
ร้อยละของ

คะแนนเฉลี่ย 
(5) 

แปลผล 
พัฒนาการเทียบกับ

ร้อยละ 3 
(6) 

2560 
(1) 

2561 
(2) 

2562 
(3) 

คณิตศาสตร ์ 187 187 26.73 31.46 32.88 31.02 -1.86 -5.66 ไม่มีพัฒนาการ 
วิทยาศาสตร์ 187 187 30.07 34.90 40.24 31.59 -8.65 -21.50 ไม่มีพัฒนาการ 

ภาษาไทย 187 187 55.14 56.22 62.16 60.61 -1.55 -2.49 ไม่มีพัฒนาการ 
ภาษาอังกฤษ 187 187 33.25 35.50 32.89 38.96 6.07 18.46 มีพัฒนาการ 

  
 ***   (4)  =   (3) – (2) 
 ***   (5)  =   (4) x 100 
      (2) 
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จ านวนและร้อยละของนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ 3 ข้ึนไป   
 ระดับประถมศึกษา 

  
 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้/รายวิชา 

ระดับผลการเรียน (ภาคเรียนที่ 2) 
ป.1 ป.2 ป.3 

 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
นักเรียนที่มี
ผลระดับ 3 
ขึ้นไป 

 
ร้อยละ 

 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
นักเรียนที่มี
ผลระดับ 3 

ขึ้นไป 

 
ร้อยละ 

 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
นักเรียนที่มี
ผลระดับ 3 

ขึ้นไป 

 
ร้อยละ 

ภาษาไทย 207 196 94.63 196 178 90.00 215 202 93.96 
คณิตศาสตร ์ 207 191 92.13 196 149 75.69 215 209 97.21 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 207 197 95.22 196 182 92.75 215 208 96.74 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 207 182 87.96 196 147 74.99 215 185 86.09 
ประวัติศาสตร์ 207 181 87.54 196 152 77.36 215 155 72.16 
สุขศึกษาและพลศึกษา 207 206 99.53 196 184 93.77 215 202 93.96 
ศิลปะ 207 207 100.00 196 196 100.00 215 212 98.61 
การงานอาชีพ 207 199 96.05 196 196 100.00 215 206 95.82 
ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) 207 190 91.76 196 152 77.24 215 159 73.97 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 207 201 97.08 196 195 99.49 215 153 71.22 
หน้าท่ีพลเมือง 207 207 100.00 196 196 100.00 215 215 100.00 
ภาษาจีน 207 206 99.53 196 193 98.47 215 214 99.53 
คริสต์ศาสนา 207 207 100.00 196 194 98.93 215 211 98.15 
คอมพิวเตอร์ 207 207 100.00 196 196 100.00 215 215 100.00 

  
 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู/้รายวิชา 

ระดับผลการเรียน  (ภาคเรียนที่ 2) 
ป.4 ป.5 ป.6 

จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
นักเรียนที่มี
ผลระดับ 3 

ขึ้นไป 

ร้อยละ 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
นักเรียนที่มี
ผลระดับ 3 

ขึ้นไป 

ร้อยละ 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
นักเรียนที่มี
ผลระดับ 3 

ขึ้นไป 

ร้อยละ 

ภาษาไทย 212 202 95.28 210 131 62.34 208 184 88.20 
คณิตศาสตร ์ 212 121 57.08 210 102 48.57 208 118 56.27 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 212 169 79.72 210 127 60.52 208 189 90.82 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 212 205 96.70 210 180 85.65 208 207 99.49 
ประวัติศาสตร์ 212 189 89.15 210 170 80.95 208 189 90.63 
สุขศึกษาและพลศึกษา 212 209 98.50 210 200 95.20 208 204 98.02 
ศิลปะ 212 205 96.70 210 210 100.00 208 208 100.00 
การงานอาชีพ 212 208 98.11 210 207 98.58 208 206 99.02 
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 212 154 72.64 210 96 45.66 208 174 83.47 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 212 175 82.55 210 151 71.87 208 165 79.34 
หน้าท่ีพลเมือง 212 208 98.11 210 210 100.00 208 208 100.00 
ภาษาจีน 212 196 92.45 210 192 91.44 208 172 82.26 
คริสต์ศาสนา 212 211 99.53 210 202 96.14 208 208 100.00 
คอมพิวเตอร์ 212 212 100.00 210 210 100.00 208 199 95.55 
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ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู/้รายวิชา 

ระดับผลการเรียน  (ภาคเรียนที่ 2) 
ม.1 ม.2 ม.3 

จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
นักเรียนที่มี
ผลระดับ 3 

ขึ้นไป 

ร้อยละ 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
นักเรียนที่มี
ผลระดับ 3 

ขึ้นไป 

ร้อยละ 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
นักเรียนที่มี
ผลระดับ 3 

ขึ้นไป 

ร้อยละ 

ภาษาไทย 176 141 80.11 170 117 68.82 187 75 40.11 
คณิตศาสตร ์ 176 74 42.05 170 114 67.06 187 34 18.18 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 176 128 72.73 170 168 98.82 187 149 79.68 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 176 159 90.34 170 140 82.35 187 133 71.12 
ประวัติศาสตร์ 176 158 89.77 170 125 73.53 187 166 88.77 
สุขศึกษา 176 148 84.09 170 161 94.71 187 145 77.54 
พลศึกษา 176 176 100.00 170 170 100.00 187 187 100.00 
ศิลปะ 176 176 100.00 170 151 88.82 187 186 99.47 
การงานอาชีพ 176 150 85.23 170 158 92.94 187 120 64.17 
วิทยาการค านวณ 176 46 26.14 170 137 80.59 187 142 75.94 
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 176 87 49.43 170 169 99.41 187 144 77.01 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 176 157 89.20 170 156 91.76 187 171 91.44 
คริสต์ศาสนา 176 176 100.00 170 152 89.41 187 187 100.00 
ภาษาจีน 176 124 70.45 170 152 89.41 187 161 86.10 
หน้าท่ีพลเมือง 176 176 100.00 170 170 100.00 187 187 100.00 

 
ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)  
เปรียบเทียบผลการทดสอบสมรรถนะของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3   

สมรรถนะ 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน
นักเรียน 
ที่เข้าสอบ 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับ 

ประเทศ 
ปี 2562 

คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ
สมรรถนะ *** 

ผลต่าง 
คะแนนเฉลี่ย 

(4) 

*** 
ร้อยละของ
คะแนนเฉลี่ย 

(5) 

แปลผล 
พัฒนาการเทียบกับ 

ร้อยละ 3 
(6) 

2560 
(1) 

2561 
(2) 

2562 
(3) 

ภาษาไทย 215 215 46.46 58.94 - 51.80 -7.14 -12.11 ไม่มีพัฒนาการ 
คณิตศาสตร ์ 215 215 44.94 37.58 - 50.51 12.93 34.41 มีพัฒนาการ 

 ***   (4)  =   (3) – (2) 
 ***   (5)  =   (4) x 100 
      (2) 

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)  
ไม่ได้เข้าสอบ เนื่องจากติดช่วงเวลางานฉลอง 50 ปีของโรงเรียน 
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 ผลการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 
โรงเรียนจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยชาวฟิลิปปินส์ เป็นรายวิชาเพิ่มเติม ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร  
จ านวน 1 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์  และมีผลการประเมินผู้เรียนท่ีได้เกรด 3-4  ดังนี ้

ชั้น 

 
จ านวนนักเรียน 

เต็ม 
จ านวนนักเรียนได้

เกรด 3-4 

 
ร้อยละ 

นักเรียนได้เกรด 3-4 
 

ป.1 207 201 97.08 
ป.2 196 195 99.49 
ป.3 215 153 71.22 
ป.4 212 175 82.55 
ป.5 210 151 71.87 
ป.6 208 165 79.34 
ม.1 176 157 98.20 
ม.2 170 156 91.76 
ม.3 187 171 91.44 

รวม/เฉลี่ย 1,781 1,524 86.99 
อ้างอิง        ตัวชี้วัดการตรวจราชการฯ ท่ี 20  ร้อยละของผู้เรียนระดับประถมศึกษาปีท่ี 1–6 ท่ีผ่านเกณฑ์ทดสอบ 
                ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการส่ือสารในระดับดีขึ้นไป  
ข้อมูลท่ีใช้    จ านวนผู้เรียนระดับ ป. 1 – 6 ท่ีผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการส่ือสารในระดับดีขึ้นไป   
                (เกรด 3 หรือ B ขึ้นไป)  
  
5. นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี (Innovation /Best Practice ) 

  ช่ือ นวัตกรรม/แบบอย่างท่ีดี มาตรฐานด้าน ระดับการศึกษา 
1.  แบบอย่างท่ีดี (Best  Practice) 
    “การพัฒนารูปแบบการบริหารโครงการห้องเรียนสีขาวปลอด

ยาเสพติดและอบายมุขด้วย AP3A (AAA) Model”    

 
ด้านคุณภาพผู้เรียน 

 
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

2. นวัตกรรม 
   “การบริหารจัดการด้วยรูปแบบวงจรคุณภาพเดมมิ่ง PDCA และ  
     TQM” 

ด้านกระบวนการ
บริหารและการ
จัดการ 

 
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

3.  นวัตกรรม 
    “การพัฒนารูปแบบการบริหารโครงการครูจิตอาสาร่วมใจ

พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยรูปแบบ ADCDA  Model” 

ด้านกระบวนการ
เรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

4.  นวัตกรรม 
   “การพัฒนารูปแบบการบริหารโครงการสนามแพร่ธรรม 
     ตามอัตลักษณ์แบ่งปันด้วยจิตอาสาแห่งรักและรับใช้  
     ด้วยรูปแบบออมสินมหาพรต (LWPSA  Model)” 

 
ด้านการจัดการศึกษา
คาทอลิก 

 
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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6.  รางวัลที่สถานศึกษาได้รับ  
6.1  ปีการศึกษาปัจจุบัน 

ท่ี ชื่อรางวัล ประเภทรางวัล ระดับ 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 
1 การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ 

ระดับประเทศในงานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี 2562   
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย 

รางวัลชมเชยเกียรติ
บัตร พร้อมเงนิรางวัล 
1,000 บาท 

ระดับประเทศ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์
พระจอมเกล้า  
ณ หว้ากอ  
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

2 การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ 
ระดับประเทศในงานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี 2562
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

เกียรติบัตร พร้อมเงิน
รางวัล 1,000 บาท 

ระดับประเทศ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์
พระจอมเกล้า  
ณ หว้ากอ  
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

3 การประกวดร้องเพลงจีน โครงการ
ส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรม
ระหว่างไต้หวนักับไทย 

โล่/เกียรติบัตรดีเด่นรุ่น
จูเนียร์ 

ระดับประเทศ สมาคมไต้หวันแห่ง
ประเทศไทย 

4 รางวัล “สดุดีครูเอกชน” (ชมเชย) 
ประจ าปี พ.ศ.2563 
 (นางสาวดวงพร   พุฒจิระ) 

เกียรติบัตร รางวัล
ชมเชย 

ระดับประเทศ สมาคมคณะกรรมการ
ประสานและส่งเสริม
การศึกษาเอกชน 
 

5 รางวัล เด็กและเยาวชนดีเด่น เนื่องใน
โอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2563  

โล่รางวัล และ  
เกียรติบัตร 

ระดับประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ 

6 รางวัลการประกวดร้องเพลงรายการ 
“YOURS SINGING CONTEST 2019”  

เกียรติบัตร/โล่รางวัล
เหรียญรองชนะเลิศ
อันดับ 1 

ระดับประเทศ โดย YOURS 
ACADEMY BY 
YOURS RECORDS 

7 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน
เทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 
ประจ าปี 2562 ประเภทต่อสู้ 

เกียรติบัตรเหรียญ
ทองแดงรองชนะเลิศ
อันดับ 2 

ระดับประเทศ สมาคมเทควันโดแห่ง
ประเทศไทย 

8 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ 
(Science Show) ป.4-ป.6  

เกียรติบัตรเหรียญทอง  
อันดับ 5 

ระดับชาติ   สพฐ. 

9 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ 
(Science Show) ม.1-ม.3 

เกียรติบัตรเหรียญทอง 
อันดับ 13 

ระดับชาติ   สพฐ. 

10 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
ประเภทชาย ป.1-ป.6  

เกียรติบัตรเหรียญเงิน  
อันดับ 15 

ระดับชาติ   สพฐ. 

11 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ 
ประเภทชาย ป.1-ป.6 

เกียรติบัตรเหรียญทอง  
อันดับ 7 

ระดับชาติ   สพฐ. 

12 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ ์
ประเภทชาย ม.1-ม.3  

เกียรติบัตรเหรียญทอง 
ชนะเลิศ 

ระดับชาติ   สพฐ. 

13 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภท
ชาย ป.1-ป.6 

เกียรติบัตรเหรียญทอง  
อันดับ 10 

ระดับชาติ   สพฐ. 
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ท่ี ชื่อรางวัล ประเภทรางวัล ระดับ 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 
14 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภท

ชาย ม.1-ม.3  
เกียรติบัตรเหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับ 1 

ระดับชาติ   สพฐ. 

15 การแข่งขันคัดลายมือส่ือภาษาไทย 
ป.4-ป.6 

เกียรติบัตรเหรียญ
ทองแดง  อันดับ 44 

ระดับชาติ   สพฐ. 

16 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ประเภทส่ิงประดิษฐ์ ม.1-ม.3 

เกียรติบัตรเหรียญ
ทองแดง  อันดับ 39 

ระดับชาติ   สพฐ. 

17 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม 
(Wind Ensemble) ม.1-ม.3   

เกียรติบัตรเหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับ 2 

ระดับชาติ   สพฐ. 

18 สถานศึกษาคาทอลิกท่ีส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม ภายใต้โครงการ/กิจกรรม 
ห้องเรียนสีขาว 

โล่รางวัล ระดับ 
สังฆมณฑล 

ฝ่ายอบรมศึกษา 
สังฆมณฑลราชบุรี 

19 รางวัลเกียรติบัตร ครูผู้สอนดีเด่น  เกียรติบัตรรางวัล
ครูผู้สอนดีเด่น 

ระดับประเทศ จากสมาคม
คณะกรรมการประสาน
และส่งเสริมการศึกษา
เอกชน 

20 รางวัลเกียรติบัตร “ครูสอนนาน 25 ปี”  เกียรติบัตรรางวัลครู
สอนนาน 25 ปี 

ระดับเขตฯ จากคุรุสภาจังหวัด 
สพป.รบ เขต 2 

21 รางวัลเกียรติบัตร “บุคลากรทางการ
ศึกษาดีเด่น โรงเรียนธีรศาสตร์”  

เกียรติบัตรรางวัล
บุคลากรทางการศึกษา
ดีเด่น 

ระดับเขตฯ จากส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 2 

22 รางวัลครูดีเด่น ระดับประถมศึกษา  เกียรติบัตรรางวัลครู
ดีเด่น 

ระดับ 
สังฆมณฑล 

จากฝ่ายอบรมศึกษา 
สังฆมณฑลราชบุรี 

23 รางวัลครูดีศรีสังฆมณฑล เกียรติบัตรรางวัลครูดี
ศรีสังฆมณฑล 

ระดับ 
สังฆมณฑล 

จากฝ่ายอบรมศึกษา 
สังฆมณฑลราชบุรี 

24 การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ 
รอบคัดเลือกตัวแทนศูนย์ภาคกลาง 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

เกียรติบัตร 
รางวัลชมเชย 

ระดับภาค ณ องค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์ แห่งชาติ 
(อพวช.) 

25 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  การ
ประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ 
รอบคัดเลือกตัวแทนศูนย์ภาคกลาง
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย 

เกียรติบัตร พร้อมเงิน
รางวัล 1,500 บาท 

ระดับภาค ณ องค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์ แห่งชาติ 
(อพวช.) 

26 ชนะเลิศการประกวดการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ ประจ าปี 2562  ระดับ
ประถมศึกษาตอนปลาย  

เกียรติบัตรพร้อมเงิน
รางวัล 10,000 บาท 

ระดับเขตพื้นท่ี ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อ
การศึกษากาญจนบุรี 

27 ชนะเลิศการประกวดการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ ประจ าปี 2562 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  

เกียรติบัตรพร้อมเงิน
รางวัล 10,000 บาท 

ระดับเขตพื้นท่ี ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อ
การศึกษากาญจนบุรี 
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ท่ี ชื่อรางวัล ประเภทรางวัล ระดับ 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 
28 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ 

(Science Show) ป.4-ป.6 
เกียรติบัตรเหรียญทอง 
ชนะเลิศ 

ระดับเขตพื้นท่ี เขตพื้นท่ีการศึกษา 
สพป.ราชบุรี เขต 2 

29 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ 
(Science Show) ม.1-ม.3  

เกียรติบัตร เหรียญ
ทองอันดับชนะเลิศ 

ระดับเขตพื้นท่ี สพม. เขต 8 (ราชบุรี
,กาญจนบุรี) 

30 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่  
กาพย์ยานี ๑๑ (6 บท) ม.1-ม.3   

เกียรติบัตรเหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับท่ี 2 

ระดับเขตพื้นท่ี สพม. เขต 8 (ราชบุรี
,กาญจนบุรี) 

31 การแข่งขันการใช้โปรแกรมน าเสนอ 
(Presentation) ป.4-ป.6 

เกียรติบัตรเหรียญทอง 
อันดับ 12 

ระดับเขตพื้นท่ี เขตพื้นท่ีการศึกษา 
สพป.ราชบุรี เขต 2 

32 การแข่งขันการท าหนังสือเล่มเล็ก  
ป.4-ป.6   

เกียรติบัตรเหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับท่ี 2 

ระดับเขตพื้นท่ี เขตพื้นท่ีการศึกษา 
สพป.ราชบุรี เขต 2 

33 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพ 
ด้วยการปะติด ป.4-ป.6   

เกียรติบัตรเหรียญทอง 
อันดับ 4 

ระดับเขตพื้นท่ี เขตพื้นท่ีการศึกษา 
สพป.ราชบุรี เขต 2 

34 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง 
ประเภทชาย ม.1-ม.3  

เกียรติบัตรเหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับท่ี 1 

ระดับเขตพื้นท่ี สพม. เขต 8 (ราชบุรี
,กาญจนบุรี) 

35 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
ประเภทชาย ป.1-ป.6 

เกียรติบัตรเหรียญทอง 
ชนะเลิศ 

ระดับเขตพื้นท่ี เขตพื้นท่ีการศึกษา 
สพป.ราชบุรี เขต 2 

36 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ 
ประเภทชาย ป.1-ป.6  

เกียรติบัตรเหรียญทอง 
ชนะเลิศ 

ระดับเขตพื้นท่ี เขตพื้นท่ีการศึกษา 
สพป.ราชบุรี เขต 2 

37 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ 
ประเภทชาย ม.1-ม.3 

เกียรติบัตรเหรียญทอง
อันดับชนะเลิศ 

ระดับเขตพื้นท่ี สพม. เขต 8 (ราชบุรี
,กาญจนบุรี) 

38 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ 
ประเภทหญิง ม.1-ม.3  

เกียรติบัตรเหรียญทอง 
อันดับ 4 

ระดับเขตพื้นท่ี สพม. เขต 8 (ราชบุรี
,กาญจนบุรี) 

39 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล  
ประเภทชาย ป.1-ป.6 

เกียรติบัตรเหรียญทอง 
ชนะเลิศ 

ระดับเขตพื้นท่ี เขตพื้นท่ีการศึกษา 
สพป.ราชบุรี เขต 2 

40 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล  
ประเภทชาย ม.1-ม.3 

เกียรติบัตรเหรียญทอง
อันดับชนะเลิศ 

ระดับเขตพื้นท่ี สพม. เขต 8 (ราชบุรี
,กาญจนบุรี) 

41 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล  
ประเภทหญิง ม.1-ม.3  

เกียรติบัตรเหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับท่ี 1 

ระดับเขตพื้นท่ี สพม. เขต 8 (ราชบุรี
,กาญจนบุรี) 

42 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทย 
สีเอกรงค์ ม.1-ม.3  

เกียรติบัตรเหรียญทอง
อันดับ 4 

ระดับเขตพื้นท่ี สพม. เขต 8 (ราชบุรี
,กาญจนบุรี) 

43 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี  
ม.1-ม.3   

เกียรติบัตรเหรียญเงิน
อันดับ 5 

ระดับเขตพื้นท่ี สพม. เขต 8 (ราชบุรี
,กาญจนบุรี) 

44 การแข่งขันคัดลายมือส่ือภาษาไทย  
ป.1-ป.3    

เกียรติบัตรเหรียญเงิน 
อันดับ 9 

ระดับเขตพื้นท่ี เขตพื้นท่ีการศึกษา 
สพป.ราชบุรี เขต 2 

45 การแข่งขันคัดลายมือส่ือภาษาไทย  
ป.4-ป.6  

เกียรติบัตรเหรียญทอง 
ชนะเลิศ 

ระดับเขตพื้นท่ี เขตพื้นท่ีการศึกษา 
สพป.ราชบุรี เขต 2 

46 การแข่งขันคัดลายมือส่ือภาษาไทย  
ม.1-ม.3   

เกียรติบัตรเหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับท่ี 1 

ระดับเขตพื้นท่ี สพม. เขต 8 (ราชบุรี
,กาญจนบุรี) 
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ท่ี ชื่อรางวัล ประเภทรางวัล ระดับ 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 
47 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษา และ

พลศึกษา ป.1-ป.6 
เกียรติบัตรเหรียญเงิน 
รองชนะเลิศอันดับท่ี 2 

ระดับเขตพื้นท่ี เขตพื้นท่ีการศึกษา 
สพป.ราชบุรี เขต 2 

48 การแข่งขันท าอาหาร น้ าพริกผักสด 
เครื่องเคียง ม.1-ม.3 

เกียรติบัตรเหรียญทอง
อันดับ 4 

ระดับเขตพื้นท่ี สพม. เขต 8 (ราชบุรี
,กาญจนบุรี) 

49 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุ
ธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6  

เกียรติบัตรเหรียญทอง 
อันดับ 7 

ระดับเขตพื้นท่ี เขตพื้นท่ีการศึกษา 
สพป.ราชบุรี เขต 2 

50 การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3  เกียรติบัตรเหรียญทอง
อันดับ 8 

ระดับเขตพื้นท่ี สพม. เขต 8 (ราชบุรี
,กาญจนบุรี) 

51 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ 
(Impromptu Speech) ป.4-ป.6 

เกียรติบัตรเหรียญทอง 
อันดับ 12 

ระดับเขตพื้นท่ี เขตพื้นท่ีการศึกษา 
สพป.ราชบรุี เขต 2 

52 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ 
(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3   

เกียรติบัตรเหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับท่ี 1 

ระดับเขตพื้นท่ี สพม. เขต 8 (ราชบุรี
,กาญจนบุรี) 

53 การแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ 
(Story Telling) ม.1-ม.3 

เกียรติบัตรเหรียญทอง
อันดับ 4 

ระดับเขตพื้นท่ี สพม. เขต 8 (ราชบุรี
,กาญจนบุรี) 

54 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3  เกียรติบัตรเหรียญทอง
อันดับ 4 

ระดับเขตพื้นท่ี สพม. เขต 8 (ราชบุรี
,กาญจนบุรี) 

55 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ 
ป.4-ป.6  

เกียรติบัตรเหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับท่ี 1 

ระดับเขตพื้นท่ี เขตพื้นท่ีการศึกษา 
สพป.ราชบุรี เขต 2 

56 การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3  

เกียรติบัตรเหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับท่ี 1 

ระดับเขตพื้นท่ี สพม. เขต 8 (ราชบุรี
,กาญจนบุรี) 

57 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ประเภททดลอง ป.4-ป.6   

เกียรติบัตรเหรียญทอง 
อันดับ 6 

ระดับเขตพื้นท่ี เขตพื้นท่ีการศึกษา 
สพป.ราชบุรี เขต 2 

58 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ประเภทส่ิงประดิษฐ์ ม.1-ม.3   

เกียรติบัตรเหรียญทอง
อันดับชนะเลิศ 

ระดับเขตพื้นท่ี สพม. เขต ๘ (ราชบุรี
,กาญจนบุรี) 

59 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม 
(Wind Ensemble) ม.1-ม.3 

เกียรติบัตรเหรียญทอง
อันดับชนะเลิศ 

ระดับเขตพื้นท่ี สพม. เขต ๘ (ราชบุรี
,กาญจนบุรี) 

60 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 เหรียญทองอันดับ 7 ระดับเขตพื้นท่ี สพม. เขต ๘ (ราชบุรี
,กาญจนบุรี) 

61 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 เกียรติบัตรเหรียญทอง 
อันดับ 7 

ระดับเขตพื้นท่ี เขตพื้นท่ีการศึกษา 
สพป.ราชบุรี เขต 2 

62 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 เกียรติบัตรเหรียญทอง  
รองชนะเลิศอันดับท่ี 2 

ระดับเขตพื้นท่ี สพม. เขต 8 (ราชบุรี
,กาญจนบุรี) 

63 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม  
ป.4-ป.6  

เกียรติบัตรเหรียญทอง 
อันดับ16 

ระดับเขตพื้นท่ี สพป.ราชบุรี เขต 2 

64 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม  
ม.1-ม.3 

เกียรติบัตรเหรียญทอง
อันดับ 4 

ระดับเขตพื้นท่ี สพม. เขต ๘ (ราชบุรี
,กาญจนบุรี) 
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6.2 ปีการศึกษาที่ผ่านมา (ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี)   ชว่ง ปี 2559-2561 

ช่ือรางวัล 
ปี พ.ศ.  

ท่ีได้รับรางวัล 
หน่วยงาน 

ท่ีมอบรางวัล 
หมายเหตุ 

1.  โรงเรียนรางวัลพระราชทาน - -  
2.  นักเรียนรางวัลพระราชทาน - -  
3.  โรงเรียนมาตรฐานสู่สากล  (มาตรฐาน สช.) - -  
4.  โรงเรียนคุณธรรมต้นแบบจังหวัดราชบุรี 2561 ศธจ.ราชบุรี  
5. โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง - -  
6. โรงเรียนสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับเงิน 2560 ป.ป.ส.  
7. โรงเรียนสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับทอง 2561 ป.ป.ส.  
8. โรงเรียนสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับเพชร 2562 ป.ป.ส.  

7. ด าเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (ปรับตามนโยบายแต่ละปี) 
ประเด็นตัวชี้วัด มี ไม่มี 

1. การปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้องผ่านกระบวนการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด   
2. การจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างทักษะพ้ืนฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงานท า   
3. การจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ด้วยวิธีการ Active Learning   
4. การจัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นข้ันตอน (Coding)   
5. การพัฒนาครูให้มีความช านาญในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาคอมพิวเตอร์(Coding)   
6. การจัดการเรียนรู้ด้วย STEM Education 

6.1 สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM  Education 
6.2 สถานศึกษามีนวัตกรรมจากการเรียนรู้ตามแนวทาง STEM Education 

 
 
 

 

7. การเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือใช้ในการสื่อสารและเพ่ิมทักษะส าหรับใช้ในการประกอบอาชีพ   
8. การจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาท่ีสาม)   
9. การส่งเสริมทักษะการอ่าน เขียนภาษาไทยเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ภาษาอื่น   
10. การใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพ่ือการเรียนรู้หรือสร้างอาชีพ   

8. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ที่ผ่านมา 

รอบการประเมิน 
ระดับผลการประเมิน 

ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
รอบท่ี 2  (พ.ศ. 2549 – 2553) ได้มาตรฐาน ระดับดีมาก ได้มาตรฐาน  ระดับดี 
รอบท่ี 3  (พ.ศ. 2554 – 2558) ปี 2555 ร้อยละ 97.00 ดีมาก ร้อยละ 90.83  ดีมาก 
รอบท่ี 4  (พ.ศ. 2559 – 2563) ปี 2562 ผ่านการประเมิน  ผ่านการประเมิน 

 
9.  หน่วยงานภายนอกที่โรงเรียนเข้าร่วมเป็นสมาชิก 
  สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
                      สมาคมสหพันธ์โรงเรียนเอกชนแห่งประเทศไทย 

  สมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
   สมาคมสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย 

                       สมาคมครูโรงเรียนเอกชนคาทอลิกแห่งประเทศไทย 
                 สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย 
                       ศูนย์วิชาการโรงเรียนในเครือฯ  ฝ่ายอบรมศึกษา สังฆมณฑลราชบุรี 
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ส่วนท่ี 3  
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
1. ผลการประเมินรายมาตรฐาน 
 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 

 
 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน 
 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จ านวน
ผู้เรียน 
ท้ังหมด 
(คน) 

จ านวน
ผู้เรียนผ่าน
เกณฑ์ท่ี
โรงเรียน
ก าหนด
(คน) 

*** 
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพท่ี
ได ้

 
ปฏิบัต ิ

 
ไม ่

ปฏิบัต ิ

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน        

1 มีความสามารถในการอา่น การเขียน  
การสื่อสาร และการคิดค านวณ 

  ร้อยละ 
83 

1,781 1,544 86.74 ดีเลิศ 

 1.1 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการอ่านในแต่
ละระดับชั้นตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

    1,675 94.05  

 1.2 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการเขียนในแต่
ละระดับชั้นตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

    1,603 90.01  

 1.3 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสารใน
แต่ละระดับชั้นตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

    1,632 91.63  

 1.4 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการคิดค านวณ
ในแต่ละดับชั้นตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

    1,267 71.28  

2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา 

  ร้อยละ 
83 

1,781 1,727 96.95 ยอดเยี่ยม 

 2.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการคิด
จ าแนกแยกแยะ ใคร่ครวญ ไตร่ตรองอย่าง
รอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ 

    1,631 91.58  

 2.2 ร้อยละของผู้เรียนมีการอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  

    1,542 87.58  

 2.3 ร้อยละของผู้เรียนมีการแก้ปัญหาอย่างมี
เหตุผล 

    1,780 99.95  

3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม   ร้อยละ 
83 

1,781 1,781 100.00 ยอดเยี่ยม 

 3.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการ
รวบรวมความรู้ได้ทั้งตัวเองและการท างานเป็น
ทีม 

    1,781 100.00  
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน 
 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จ านวน
ผู้เรียน 
ท้ังหมด 
(คน) 

จ านวน
ผู้เรียนผ่าน
เกณฑ์ท่ี
โรงเรียน
ก าหนด
(คน) 

*** 
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพท่ีได้ 

 
ปฏิบัต ิ

 
ไม ่

ปฏิบัต ิ

 3.2 ร้อยละของผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงองค์
ความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการ
สร้างสรรค์สิง่ใหม่ ๆ อาจเป็นแนวความคิด 
โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต 

    1,781 100.00  

4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร 

  ร้อยละ 
83 

1,781 1,673 93.92 ยอดเยี่ยม 

 4.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

    1,781 100.00  

 4.2 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนา
ตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การ
ท างานอย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม 

    1,564 87.83  

5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

  ร้อยละ 
83 

1,781 1,400 78.61 ดีเลิศ 

 5.1 ร้อยละของผู้เรียนบรรลุการเรียนรู้ตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

    1,781 100.00  

 5.2 ร้อยละของผู้เรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้
ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพื้นฐานเดิม 

    1,524 85.57  

 5.3 ร้อยละของผู้เรียนมีความก้าวหน้าในผลการ
ทดสอบระดับชาติ หรือผลการทดสอบอ่ืน ๆ 

  ร้อยละ 
50 

609 306 50.25  

6 มีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่อ
งานอาชีพ 

  ร้อยละ 
83 

1,781 1,653 92.81 ยอดเยี่ยม 

 6.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและ
เจตคติที่ดีในการศึกษาต่อ  

    1,781 100.00  

 6.2 ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและ
เจตคติที่ดีในการจัดการ การท างานหรืองานอาชีพ 

    1,525 84.29  

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน        

1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษาก าหนด 

  ร้อยละ 
83 

1,781 1,691 94.72 ยอดเยี่ยม 

 1.1 ร้อยละของผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มี
คุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา   

    1,741 97.74  

 1.2 ร้อยละของผู้เรียนมีค่านิยมและจิตส านึก
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับ
กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

    1,641 91.69  
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน 
 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จ านวน
ผู้เรียน 
ท้ังหมด 
(คน) 

จ านวน
ผู้เรียนผ่าน
เกณฑ์ท่ี
โรงเรียน
ก าหนด
(คน) 

*** 
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพท่ีได้ 

 
ปฏิบัต ิ

 
ไม ่

ปฏิบัต ิ

2 ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย   ร้อยละ 
83 

1,781 1,702 95.39 ยอดเยี่ยม 

 2.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถ่ิน 
เห็นคุณค่าของความเป็นไทย  

    1,623 90.77  

2.2 ร้อยละของผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทยรวมทั้ง
ภูมิปัญญาไทย 

    1,781 100.00  

3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย 

  ร้อยละ 
83 

1,781 1,781 100.00 ยอดเยี่ยม 

 - ร้อยละของผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านเพศ วัย  
เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี 

    1,781 100.00  

4 สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม   ร้อยละ 
83 

1,781 1,301 73.00 ดี 

 4.1 ร้อยละของผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพ
กาย สุขภาพจิต อารมณ์และสังคม และ
แสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย  

    1,267 71.10  

4.2 ร้อยละของผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกับคน
อื่นอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความ
ขัดแย้งกับผู้อื่น 

    1,334 74.90  

สรุปผลการประเมิน 91.07 ยอดเยี่ยม 
หมายเหตุ   กรอกข้อมูลเฉพาะแถบสีขาว 
ค าอธิบาย 

***  ผลการประเมิน (ร้อยละ)   =              100  x จ านวนเด็กผ่าน 
                                                                   จ านวนเด็กท้ังหมด 
แปลผลการประเมินคุณภาพท่ีได้        

ร้อยละ  00.00 – 49.99  ก าลังพัฒนา       
ร้อยละ  50.00 – 59.99  ปานกลาง      
ร้อยละ 60.00 – 74.99  ดี       
ร้อยละ 75.00 – 89.99  ดีเลิศ       
ร้อยละ 90.00 – 100  ยอดเย่ียม      

 
กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1   
กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน 

โรงเรียนด าเนินงานส่งเสริมประสิทธิภาพงานวิชาการและหลักสูตรสถานศึกษา งานส่งเสริมประสิทธิภาพ
งานระบบการเรียนรู้ และงานพัฒนาการวัดและประเมินผลของผู้เรียน พัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยบูรณาการทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ด้วยการก าหนดจุดเน้นพัฒนาทักษะด้านการอ่านเขียน  
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การคิดวิเคราะห์ การส่ือสาร และ การคิดค านวณ  ฝึกการอ่านรายบุคคลทุกวัน  จัดโซนวิชาการให้ผู้เรียนได้อ่านออก
เสียง  ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  และท่องสูตรคูณ ท าบันทึกการอ่านและบันทึกการสืบค้นอินเทอร์เน็ต ติดตามด้วย
การทดสอบเป็นระยะ  และน าผลการทดสอบมาพัฒนาผู้เรียนรายบุคคล ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาของผู้เรียน ดังนี้ 
ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านระดับดีเฉล่ียร้อยละ 94.05   ความสามารถทางการเขียนระดับดี เฉล่ียร้อยละ 
90.01  มีความสามารถในการส่ือสาร ระดับดีเฉล่ียร้อยละ 91.63 และความสามารถการคิดค านวณคณิตศาสตร์ 
ระดับดี เฉล่ียร้อยละ 71.28   มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ท าผลงาน  ช้ินงานและสรุปความรู้ท่ีได้รับ อย่างมีเหตุผล 
ระดับดี  เฉล่ียร้อยละ 91.58  มีความสามารถในการน าเสนอผลงานท่ีเกิดจากการเรียนการสอน การเขียนค าขวัญ  เรียงความ 
งานสาน การท าช้ินงาน ระดับดี  เฉล่ียร้อยละ 87.58  ความสามารถในการแก้ปัญหาในการท างานและการใช้ชีวิต 
เฉล่ียร้อยละ 99.95  ความสามารถในการรวบรวมความรู้สร้างผลงานของตน ในแฟ้มพัฒนางานและ ผลงานกลุ่ม
น าเสนอในห้องนวัตกรรม และ ผลงานโครงงานคุณธรรมของห้องเรียนได้อย่างครบถ้วน   มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารตามเกณฑ์ระดับช้ัน เฉล่ียร้อยละ 100  สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาตนเอง
และสังคมในด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร  และ สืบค้นข้อมูลองค์ความรู้เพิ่มเติม เฉล่ียร้อยละ 87.83  มีความก้าวหน้า
ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ผลการเรียนรายวิชา 8 กลุ่มสาระ มีผู้เรียนท่ีได้เกรด 3 -4  เฉล่ียร้อยละ  
85.57 เพิ่มข้ึนจากปีการศึกษาท่ีผ่านมา          ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ   
มีคะแนนเฉล่ียรายวิชาสูงกว่าระดับประเทศทุกรายวิชา  จ านวนผู้เรียนมีผลคะแนนผ่านร้อยละ 50 แต่ละรายวิชา
เฉล่ียร้อยละ 50.25     ผู้เรียน ทุกระดับช้ันได้รับการตัดสินให้เล่ือนไปเรียนในช้ันท่ีสูงขึ้นทุกคน ผู้เรียนท่ีจบหลักสูตร
การศึกษาภาคบังคับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  จ านวน 187 คน  ได้เข้าศึกษาต่อสายสามัญจ านวน 113 คน ร้อยละ 
60.43  สายอาชีวศึกษา จ านวน 74 คน ร้อยละ 39.57  จัดกิจกรรมชมรมทักษะพื้นฐานอาชีพตามวัย ผู้เรียนเลือก
เข้าชมรมตามความสนใจร่วมปฏิบัติภาระงานตามจุดประสงค์ประเมินผลงานร่วมกันส่งผลให้ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่อ
อาชีพ ผ่านระดับดี ร้อยละ 100 มีรางวัลการแข่งขัน  ศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  ระดับภาค 
และ การแข่งขันระหว่างหน่วยงานและระดับประเทศ  รางวัลด้านวงโยธวาทิต  ด้านศิลปะวาดภาพ  ขับร้องเพลง   
กีฬาเทควันโด  และกีฬาว่ายน้ า (อ่านรายละเอียดได้ท่ี http://www.theerasart.ac.th) 
 ด้านการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  ในการเรียนการสอนทุกรายวิชาได้มีการสอดแทรก
ในระหว่างกิจกรรมการเรียนรู้ มีการประเมินพฤติกรรมผู้เรียนท้ัง 8 คุณลักษณะตามหลักสูตรสถานศึกษา      ได้แก่  
1) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์    2) ซื่อสัตย์สุจริต  3) มีวินัย  4) ใฝ่เรียนรู้  5) อยู่อย่างพอเพียง   6) มุ่งมั่นในการท างาน  
7) รักความเป็นไทย  และ 8) มีจิตสาธารณะ   ได้ก าหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน  “แบ่งปันด้วยจิตอาสา
แห่งรักและรับใช้”  คุณธรรมสะท้อนอัตลักษณ์ คือ แบ่งปัน  จิตอาสา  ระเบียบวินัย และ  เอกลักษณ์ของโรงเรียน
ธีรศาสตร์  คือวัฒนธรรมองค์กร ท่ีว่า “ครอบครัวธีรศาสตร์ ต่อยอดอย่างสร้างสรรค์ มีพัฒนาการอย่างเป็นรูปธรรม” 
“อยู่อย่างครอบครัว ท างานอย่างมืออาชีพ” การแสดงออกถึงเอกลักษณ์ วัฒนธรรมธีรศาสตร์  คือ การไหว้  และ 
ระบบการท างาน  กลุ่มงานบริหารท่ัวไปและกลุ่มงานจิตตาภิบาลร่วมจัดโครงการกิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม  
กิจกรรมท่ีแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ  ศาสนา และ พระมหากษัตริย์  อนุรักษ์ส่งเสริมวัฒนธรรม 
ประเพณีความเป็นไทย อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม และความมีระเบียบวินัยในตนเอง    การส่งเสริมการพัฒนาคุณลักษณะ
ท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ท่ีเป็นกระบวนการในแต่ละโครงการ งาน และกิจกรรม ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมและได้
เรียนรู้รูปแบบวัฒนธรรมธรรมเนียมการปฏิบัติเป็นขั้นตอน ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมงานห้องเรียนสีขาว ปลอดยาเสพติด
และอบายมุข ในโครงการสถานศึกษาสีขาวที่กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
แห่งชาติได้จัดท าขึ้น  เพื่อป้องกันเด็กและเยาวชนไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและอบายมุข ด าเนินชีวิตอย่างมีสติ
บนความพอเพียง  และบุคลากรทุกคนในโรงเรียนเห็นชอบร่วมกันขานรับนโยบายนี้   เพราะโรงเรียนมีนักเรียน
จ านวนมากการดูแลสอดส่อง การเฝ้าระวังเด็กในปัจจุบันที่เทคโนโลยีทันสมัยมากขึ้น  บทบาทของครูเปล่ียนไป เมื่อ
มีห้องเรียนสีขาวเกิดข้ึนในโรงเรียน ผู้เรียนทุกห้องมีนักเรียนแกนน า 4 งาน พร้อมสมาชิก ร้อยละ 25 ของผู้เรียนใน
ห้อง คือ   

http://www.theerasart.ac.th/
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1)  งานฝ่ายการเรียน  มีบทบาทหน้าท่ี ช่วยเหลือในด้านวิชาการเกี่ยวกับการเรียน การบ้าน โครงงานหรือ
ปัญหาการเรียนในห้องเรียน รับผิดชอบแก้ไขช่วยเหลือ และให้ค าแนะน า ค าปรึกษา ค าอธิบาย ช้ีแนะ แหล่งเรียนรู้   
การจัดเตรียมผลงาน  ช้ินงานในการท าแฟ้มสะสมงาน    

2) งานฝ่ายการงาน  มีบทบาทหน้าท่ี ดูแล ความสะอาดเรียบร้อยในห้องเรียน  รักษาของมีค่า  และ  
ทรัพย์สมบัติของห้อง  วัสดุอุปกรณ์ท่ีช ารุด   ป้องกันอุบัติเหตุภายในห้องเรียน  ร่วมกันจัดสภาพแวดล้อมใน
ห้องเรียนให้น่าเรียน    จัดบอร์ดความรู้สุขภาพ การป้องกัน ให้รู้เท่าทันการล่อลวงให้ติดยาเสพติด และเฝ้าระวัง
ป้องกันไม่ให้มีพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นในห้องเรียน 

3) งานฝ่ายสารวัตรนักเรียน มีบทบาทหน้าท่ี สอดส่องดูแลความเรียบร้อยด้านระเบียบวินัยท้ังในห้องเรียน
และมุมอับ เช่น  ห้องน้ า  หรือท่ีบริเวณอาคารท่ีลับตา  ดูแลเพื่อนๆหากมีพฤติกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือท า
พฤติกรรมเส่ียง ผิดระเบียบ รวมท้ังปัญหาส่วนตัวในด้านต่าง ๆ ฝ่ายสารวัตรนักเรียนจะช่วยกันแก้ไข แต่หากไม่
สามารถแก้ไขได้ ก็รีบแจ้งครูประจ าช้ันช่วยทันที 

4)  งานฝ่ายกิจกรรม มีบทบาทหน้าท่ี จัดกิจกรรมท่ีสร้างสรรค์ ในห้องเรียน และกิจกรรมโรงเรียนท่ีต้องให้
ความร่วมมือทุกระดับช้ัน เช่น การเล่นกีฬา ดนตรี ศิลปะ วัฒนธรรม ประกวดการท าพานไหว้ครู  ประกวดกระทง
กิจกรรมยามเช้า  เพลงศักดิ์สิทธิ์เสียงตามสาย  กิจกรรมกีฬาสี  กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนาและวันส าคัญของชาติ 
พระมหากษัตริย์  และกิจกรรมกลุ่มสนใจของเพื่อนๆ เพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ไม่ไปมั่วสุมหรือมีพฤติกรรมท่ี
ไม่พึงประสงค์ กิจกรรมการแบ่งปัน และอดออมโดยผู้เรียนหยอดกระปุกออมสินและฝากกับธนาคารออมสินทุกเดือน  
 จากกิจกรรมท้ังหมดส่งผลให้การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร มีภาพรวมผลการ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท้ัง 8 ประการ     รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์    ซื่อสัตย์สุจริต     มีวินัย     ใฝ่เรียนรู้     
อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ ระดับดี เฉล่ียร้อยละ 97.74  ผู้เรียนท่ี
ปฏิบัติระเบียบวินัยของโรงเรียนและมีจิตสาธารณะเฉล่ียร้อยละ 91.69     ผู้เรียนท่ีได้บ าเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม 
มีจิตสาธารณะ สูงกว่าเกณฑ์  มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดียอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง และ ความหลากหลาย
ด้วยการอยู่ร่วมกันด้านศาสนาพุทธ คริสต์ ท้ังชายหญิง เข้าร่วมกิจกรรมชมรมทักษะพื้นฐานอาชีพ   และการอยู่ค่าย
พักแรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด  ร้อยละ 100    มีสุขภาวะทางร่างกาย    สุขภาพดีมีสมรรถภาพทางกาย  
มีน้ าหนักส่วนสูงพัฒนาการตามเกณฑ์ดี เฉล่ียร้อยละ  71.10      ปลอดภัยจากยาเสพติดและอบายมุข  เป็นสมาชิก
โครงการห้องเรียนสีขาว ร่วมกันดูแลสังคมห้องเรียนและโรงเรียน เฉล่ียร้อยละ 100  ผลการประเมิน SDQ  ผู้เรียน
กลุ่มปกติด้านการเรียน   ด้านเศรษฐกิจ   ด้านการคุ้มครองเล้ียงดู   ด้านสุขภาพ  ด้านพฤติกรรม อารมณ์    และ
ด้านยาเสพติด เฉล่ียร้อยละ  74.90    โรงเรียนจัดวันแห่งความภาคภูมิใจ  มอบโล่  รางวัลเกียรติบัตร    และ
ทุนการศึกษา    เป็นขวัญก าลังใจกระตุ้นให้นักเรียนท่ีเรียนดี   ประพฤติดี     และเป็นแบบอย่างท่ีดีในด้านการเรียน    
การประกวดแข่งขัน  และ ร่วมฉลอง ผลงานรางวัลท่ีน าช่ือเสียงมาสู่ครอบครัวธีรศาสตร์   
 
   มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน *** 

ค่าเป้าหมาย 
ผลการประเมิน 
คุณภาพที่ได้ ปฏิบัต ิ

ไม ่
ปฏิบัต ิ

1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน   
5 

5.00 
ยอดเยี่ยม 

 1.1 ก าหนดเป้าหมายที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความ
ต้องการของชุมชน ท้องถ่ิน วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ 
นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด 

    

 1.2 ก าหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ทีส่อดคล้อง เชื่อมโยง  กับเป้าหมาย 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล
และต้นสังกัด 
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ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน *** 

ค่าเป้าหมาย 
ผลการประเมิน 
คุณภาพที่ได้ ปฏิบัต ิ

ไม ่
ปฏิบัต ิ

 1.3 ก าหนดเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
     ของสังคม   

    

 1.4 น าเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจผ่านความเห็นชอบ 
     จากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

    

 1.5 น าเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของโรงเรียน  เผยแพร ่
     ต่อสาธารณชน 

    

2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา   
5 

5.00 
ยอดเยี่ยม 

 2.1  มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ     
 2.2  มีการน าแผนไปปฏิบัติ ติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุง 

      พัฒนางานอย่างต่อเน่ือง 
    

 2.3  มีการบริหารอัตราก าลงั ทรัพยากรทางการศึกษา จดัระบบดูแล 
      ช่วยเหลือนักเรียน และระบบการนิเทศภายใน 

    

 2.4 สถานศึกษามีการน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา     
 2.5 สถานศึกษาให้บุคลากรและผู้ทีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ 

     วางแผน ปรับปรุง พัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด 
      การศึกษา 

    

3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

  5 5.00 
ยอดเยี่ยม 

 3.1 บริหารจัดการเก่ียวกับงานวิชาการ ในด้าน 
      การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

    

 3.2  บริหารจัดการเก่ียวกับงานวิชาการ ในด้านการพัฒนาหลักสูตร 
      ตามความต้องการของผู้เรียน ท่ีสอดคล้องกับบริบทของ 
      สถานศึกษา ชุมชน และท้องถ่ิน 

    

 3.3  บริหารจัดการเก่ียวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพ 
      ผู้เรียนรอบด้านและเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง  

    

 3.4  ก าหนดหลักสูตรสถานศึกษาครอบคลุมการจัดการเรยีนการสอน 
      ทุกกลุ่มเป้าหมาย  

    

 3.5  สถานศึกษามีการปรับปรงุ และพัฒนาหลักสูตรให้ทันต่อการ 
      เปลี่ยนแปลงของสังคม 

    

4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ   5 5.00 
ยอดเยี่ยม 

 4.1 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มคีวามเชี่ยวชาญทาง 
     วิชาชีพ  

    

 4.2  จัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ     
 4.3 น าชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเข้ามาใช้ในการพัฒนางานและ 

      การเรียนรู้ของผู้เรียน 
    

 4.4  มีการตรวจสอบ ทบทวน การปฏิบัติงานของครู บุคลากร ท่ีมีผล 
      ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

    

 4.5  ถอดบทเรียนเพ่ือสร้างนวัตกรรมหรือวิธีการที่เป็นแบบอย่างที่ดีที่ 
      ส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
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ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน *** 

ค่าเป้าหมาย 
ผลการประเมิน 
คุณภาพที่ได้ ปฏิบัต ิ

ไม ่
ปฏิบัต ิ

5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 

  5 5.00 
ยอดเยี่ยม 

 5.1 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในห้องเรียน ท่ีเอ้ือต่อการ 
     เรียนรู้ และค านึงถึงความปลอดภัย 

    

 5.2  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายนอกห้องเรียน ท่ีเอ้ือต่อการ 
      เรียนรู้ และค านึงถึงความปลอดภัย 

    

 5.3  จัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เป็นรายบุคคล  
      และเป็นกลุ่ม 

    

 5.4  จัดสภาพแวดล้อมทางสังคม ท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ และมี 
       ความปลอดภัย 

    

 5.5 จัดให้ผู้เรียนได้ใช้ประโยชน์จากการจัดสภาพแวดล้อมตามศักยภาพ 
      ของผู้เรียน 

    

6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ 

  5 5.00 
ยอดเยี่ยม 

 6.1  ได้ศึกษาความต้องการเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับสภาพ 
      ของสถานศึกษา 

    

 6.2  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการและการจัดการ 
       เรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

    

 6.3  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการและการ 
      จัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

    

 6.4  ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริการจัดการและ 
       การจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

    

 6.5  ติดตามผลการใช้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ 
      สถานศึกษาเพ่ือใช้ในการบริการจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่ 
      เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

    

 สรุปผลการประเมิน   30 5.00 
ยอดเยี่ยม 

หมายเหตุ   กรอกขอ้มูลเฉพาะแถบสีขาว   ค าอธิบาย      ***  ค่าเป้าหมาย  =  จ านวนข้อการปฏิบัติในแต่ละประเด็นพิจารณา 
***  ค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพ    =                ผลรวมค่าเป้าหมาย 

                                                                     จ านวนประเด็นพิจารณาตามค่าเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แปลผลการประเมิน 

คุณภาพที่ได้ 

ปฏิบัติ 1 ข้อ ระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา 

ปฏิบัติ 2 ข้อ ระดับคุณภาพ ปานกลาง  
ปฏิบัติ 3 ข้อ ระดับคุณภาพ ดี 

ปฏิบัติ 4 ข้อ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
ปฏิบัติ 5 ข้อ ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
  

ค่าเฉลี่ยผลการประเมิน 

คุณภาพที่ได้ 

1.00 – 1.49    ระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา 

1.50 –2.49     ระดับคุณภาพ ปานกลาง  
2.50 – 3.49    ระดับคุณภาพ ดี 

3.50 – 4.49    ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
4.50 – 5.00    ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
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กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2   
ผู้บริหารเป็นนักบวชในศาสนาคริสต์ได้ด ารงตนเป็นแบบอย่าง  เป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม   มีวิสัยทัศน์  

มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ มีการท างานเป็นระบบ  มีการวางแผน กระจายอ านาจ  โดยยึดหลักการบริหาร ครองคน  
ครองตน  และครองงาน ด้วยธรรมาภิบาล  มีกระบวนการบริหารจัดการภายในโรงเรียน  ดังนี้ 
วิสัยทัศน์   โรงเรียนธีรศาสตร์มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มคุีณธรรม จริยธรรมและจิตสาธารณะ  สร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้
              สู่บริบทการศึกษาไทย 4.0  และด าเนินชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข 
พันธกิจ   

1. จัดการศึกษาระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบตามหลักสูตรของ 
    กระทรวงศึกษาธิการ 
2. จัดการศึกษาตามพันธกิจ การศึกษาคาทอลิก    เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้เรียน   ให้ได้รับการอภิบาล 
    ด้านคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรมตามหลักธรรมของศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงาม  
3. จัดกิจกรรมมวลประสบการณ์พัฒนาผู้เรียนได้มีความรู้ และทักษะในการประกอบอาชีพและพัฒนาตนเอง 
    ได้เต็มศักยภาพ 
4. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

เป้าหมาย 
1.  คุณภาพของผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ และ คุณลักษณะอันพึงประสงค์สูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด 
2.  กระบวนการบริหารและการจัดการ โดยใช้ระบบ Total  Quality  Management (TQM)  
3.  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ Active Learning 
4.  การจัดการศึกษาคาทอลิก ให้โรงเรียนเป็นสนามแพร่ธรรม สร้างคนดีสู่สังคม 

อัตลักษณ์  
อัตลักษณ์ของโรงเรียนธีรศาสตร์  คือ “แบ่งปัน...ด้วยจิตอาสาแห่งรักและรับใช้”  
การแสดงออกถึงอัตลักษณ์ของครอบครัวธีรศาสตร์  ได้แก่  การแบ่งปัน  มีจิตอาสา  และ มีระเบียบวินัย 
 
 

เอกลักษณ์ 
เอกลักษณ์ของโรงเรียนธีรศาสตร์  คือ วัฒนธรรมองค์กร ท่ีว่า  “ครอบครัวธีรศาสตร์ ต่อยอดอย่างสร้างสรรค์ 

มีพัฒนาการอย่างเป็นรูปธรรม” “อยู่อย่างครอบครัว ท างานอย่างมืออาชีพ”  
การแสดงออกถึงเอกลักษณ์ วัฒนธรรมธีรศาสตร์  คือ การไหว้  และ ระบบการท างาน 

 โรงเรียนใช้ระบบ Total  Quality  Management (TQM) ให้ความส าคัญส าหรับทุกคน  มีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง  และ ทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการคุณภาพของโรงเรียน   กระบวนการท างานคุณภาพ
ประกอบด้วย  Plan (วางแผน) , Do (ปฏิบัติ) , Check (ตรวจสอบ) และ Act  (การด าเนินการให้เหมาะสม)          
มีคณะกรรมการบริหารโรงเรียน  คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน  คณะกรรมการชมรม 
ผู้ปกครอง ครูและศิษย์เก่า    มีโครงการส่งเสริมระบบงานประกันคุณภาพภายใน ระดับคุณภาพการด าเนินงาน  
4.89 แปลผล ยอดเย่ียม    การประชุมจัดท าแผนปฏิบัติงานโครงการและงานประจ าปี ระดับคุณภาพการด าเนินงาน  
4.61 แปลผล ยอดเย่ียม  ส่งเสริมสนับสนุนการวางแผนและด าเนินการงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียน
รอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย ส่งเสริมประสิทธิภาพงานวิชาการจัดท าและปรับปรุง หลักสูตรสถานศึกษา ฉบับปรุง 
พ.ศ. 2560   ระดับคุณภาพการด าเนินงาน  4.93 แปลผล ยอดเย่ียม  จัดกิจกรรมและส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษาได้แก่  ลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด  ระดับคุณภาพการด าเนินงาน  4.84        แปลผล 
ยอดเย่ียม   การด าเนินงานห้องสมุด และกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน     ระดับคุณภาพการด าเนินงาน  4.43 แปลผล 
ดีมาก  ด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ     ระดับคุณภาพการด าเนินงาน  4.92 
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แปลผล ยอดเยี่ยม    ส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากร   ระดับคุณภาพการด าเนินงาน  4.89         
แปลผล ยอดเย่ียม   โครงการสุขภาพดีชีวีมีสุข ด้วยการจัดการออกก าลังกายให้ครู   ระดับคุณภาพ การด าเนินงาน  
4.83  แปลผลยอดเยี่ยม     การเสริมสร้างขวัญและก าลังใจบุคลากร ศึกษาดูงาน  ทัศนศึกษา      ระดับคุณภาพ
การด าเนินงาน  4.94 แปลผล ยอดเยี่ยม   วางแผน งานพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อม   จัดภูมิทัศน์ภายในสะอาด  
ร่มรื่น เป็นระเบียบ ภายนอกโรงเรียน เรียบร้อยสวยงาม กิจกรรมห้องเรียน 5 ส ระดับคุณภาพการด าเนินงาน  4.84 
แปลผล ยอดเย่ียม   จัดท าประวัติแผนผังอาคารเรียน อาคารประกอบ  ระดับคุณภาพการด าเนินงาน  4.88 แปลผล 
ยอดเย่ียม   การสุขาภิบาลน้ าด่ืม น้ าใช้ สุขา ระดับคุณภาพการด าเนินงาน  4.68 แปลผล ยอดเยี่ยม  ซ่อมแซม และ
จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์   ระดับคุณภาพการด าเนินงาน  4.91 แปลผล ยอดเยี่ยม เตรียมแผนรับการเผชิญภัยพิบัติ และ 
อุบัติเหตุ (อัคคีภัย)  เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  มีการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเหมาะสมได้แก่  
website โรงเรียน www.theerasart.ac.th  รวบรวมสรุปการด าเนินงาน    กิจกรรมต่างๆของโรงเรียนในแต่ละ   
ปีการศึกษา   โปรแกรมบริหารสถานศึกษา mass school ใช้เป็นฐานข้อมูลนักเรียนจัดท าบัตรประจ าตัวนักเรียน   
โปรแกรมครูจิตอาสา  โปรแกรมสแกนลายนิ้วมือ ก ากับติดตามการมาปฏิบัติหน้าท่ีของบุคลากร     มีส่ิงอ านวย
ความสะดวกภายในห้องเรียน  ห้องส านักงาน และ บริเวณโรงเรียน มีกล้องวงจรปิด พนักงานรักษาความปลอดภัย 
และบุคลากรเฝ้าระวังพื้นท่ีเส่ียง ก ากับความปลอดภัยให้แก่ ผู้เรียน  มีระดับคุณภาพการด าเนินงาน  4.88 แปลผล 
ยอดเยี่ยม    จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน จ านวน 4 ครั้งต่อปีการศึกษา   ระดับคุณภาพ          
การด าเนินงาน  4.92 แปลผล ยอดเยี่ยม  ส่งเสริมงานธุรการ ระดับคุณภาพการด าเนินงาน   4.69  แปลผล         
ยอดเย่ียม  การก ากับ ติดตามประเมินผล โครงการติดตามการด าเนินโครงการด้านงบประมาณ     ระดับคุณภาพ
การด าเนินงาน  4.94  แปลผล ยอดเย่ียม  โครงการติดตามการช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น 
ระดับคุณภาพ    การด าเนินงาน 4.76 แปลผลยอดเยี่ยม  และ การประชุมประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี ระดับคุณภาพการด าเนินงาน  4.61 แปลผล  ยอดเยี่ยม  จากการด าเนินงานส่งผลให้
สถานศึกษาในจังหวัดขอเข้ามาศึกษาดูงานน าความรู้ท่ีได้รับไปใช้เป็นแบบอย่าง 
     
 
มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ     

  
 
 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน 
 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จ านวน 
ครู

ท้ังหมด 
(คน) 

จ านวน
ครูผ่าน
เกณฑ์ท่ี
โรงเรียน
ก าหนด
(คน) 

*** 
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพท่ี
ได ้

ปฏิบัต ิ

 
ไม ่

ปฏิบัต ิ

1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

  ร้อยละ 
86 

67 60 88.95 ดีเลิศ 

 1.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 

    67 100  

 1.2  มแีผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัด
กิจกรรมได้จริง 

    67 100  

 1.3  มีรปูแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะส าหรับผู้ที่มี
ความจ าเป็น และต้องการความช่วยเหลือพิเศษ  

    67 100  

 1.4  ฝึกทักษะให้ผู้เรียนได้แสดงออก แสดงความ
คิดเห็น สรุปองค์ความรู้ และน าเสนอผลงาน 

    30 44.77  

 1.5  สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

    67 100  
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ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน 
 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จ านวน 
ครู

ท้ังหมด 
(คน) 

จ านวน
ครูผ่าน
เกณฑ์ท่ี
โรงเรียน
ก าหนด
(คน) 

*** 
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพท่ี
ได ้

ปฏิบัต ิ

 
ไม ่

ปฏิบัต ิ

2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่
เอื้อต่อการเรียนรู้ 

  ร้อยละ 
86 

67 66 98.01 ยอดเยี่ยม 

 1.1 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้      67 100  

 1.2 ใช้แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการ
จัดการเรียนรู้ 

    
67 100 

 

 1.3 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
จากสื่อที่หลากหลาย 

    
63 94.02 

 

3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก   ร้อยละ 
86 

67 66 98.17 ยอดเยี่ยม 

 3.1 ผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้น
การมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก  

    
67 100 

 

 3.2 ผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน ให้เด็กรัก
ครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้ 
สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 

    65 96.34  

4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอยา่งเป็นระบบ 
และน าผลมาพฒันาผูเ้รียน 

  ร้อยละ
86 

67 67 100 ยอดเยี่ยม 

 4.1 มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้
อย่างเป็นระบบ 

       

 4.2 มีขั้นตอนโดยใช้เคร่ืองมือและวิธีการวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ 

       

 4.3 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนและผู้มีส่วนเก่ียวข้องมีส่วนร่วมใน
การวัดและประเมินผล 

       

 4.4 ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อน าไปใช้ในการ
พัฒนาการเรียนรู้ 

       

5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ขอ้มูลสะท้อน
กลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

  ร้อยละ 
86 

67 67 100 ยอดเยี่ยม 

 5.1 และผู้มีส่วนเก่ียวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ 

       

 5.2 น าข้อมูลป้อนกลับไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ของตนเอง 

       

สรุปผลการประเมิน 97.03 
ยอด
เยี่ยม 

หมายเหตุ   กรอกข้อมูลเฉพาะแถบสีขาว 
ค าอธิบาย 

***  ผลการประเมิน (ร้อยละ)   =              100  x จ านวนครูผ่าน 
                                                                     จ านวนครูทั้งหมด 
แปลผลการประเมินคุณภาพที่ได้        

ร้อยละ  00.00 – 49.99  ก าลังพัฒนา       
ร้อยละ  50.00 – 59.99  ปานกลาง      
ร้อยละ 60.00 – 74.99  ดี       
ร้อยละ 75.00 – 89.99  ดีเลิศ       
ร้อยละ 90.00 – 100  ยอดเย่ียม 
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กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3   
โรงเรียนก าหนดนโยบายจุดเน้นการปฏิบัติงานการเรียนการสอนเน้นกระบวนการเรียนการสอนผ่าน

กระบวนการคิดและปฏิบัติจริงสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ โดยด าเนินโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพงาน
ระบบเรียนรู้  ครูผู้สอนจ านวน 67 คน  ร้อยละ 100  มีการวิเคราะห์หลักสูตร การคัดกรองผู้เรียน  การออกแบบ
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และประเมินความรู้ความเข้าใจ   สอนและบันทึกผลหลังสอน ร่วมปฏิบัติการ
นิเทศภายใน ประชุมปรึกษาหารือ  สังเกตการสอน  การสอบประเมินผู้เรียนรายตัวชี้วัด ระหว่างเรียน การซ่อมเสริม  
วิจัยในช้ันเรียน  มีโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  บริหารจัดการช้ันเรียนด้วยข้อตกลง ค าขวัญประจ าห้อง    
จัดการสอบประเมินกลางภาค  ปลายภาค และตัดสินปลายปี และรายงานผลสัมฤทธิ์  ระดับผลการด าเนินงาน 
98.58 ระดับคุณภาพ 4.92  แปลผล ยอดเยี่ยม       จัดท าเอกสารก ากับติดตามระบบการเรียนการสอน        
โครงการพัฒนาการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระ ผลการด าเนินงานร้อยละ  94.27  ระดับ 4.71  แปลผล ยอดเยี่ยม 
โครงการพัฒนาการเรียนรู้   เพื่อยกระดับการส่ือสารภาษาอังกฤษ งาน Intensive English Program              
งาน English  Activities ผลการด าเนินงานร้อยละ  98.75  ระดับ 4.94  แปลผล ยอดเยี่ยม       ส่งเสริม
พัฒนาการใช้ส่ือการสอน  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอก
โรงเรียนตลอดจนน าภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนการสอนได้แก่    การท าผลิตภัณฑ์งานสาน  
ความรู้เรื่องสมุนไพร    การท าขนมไทย   การจัดการสัตว์เล้ียงท่ีบ้าน  การประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุ              
ผลการด าเนินงานร้อยละ  98.11  ระดับ 4.91  แปลผลยอดเย่ียม โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงและเช่ือมโยงความรู้ท่ีเรียนกับส่ิงท่ีพบเห็นได้  ผลการด าเนินงานร้อยละ  93.74  
ระดับ 4.68  แปลผล ยอดเยี่ยม โครงการรักษ์ภาษาไทย     ได้จัดวันระลึกถึงสุนทรภู่กวีเอกของไทย   ท่ีมีผลงาน
ด้านวรรณคดี  วรรณกรรม เป็นแบบด้านการประพันธ์บทร้อยแก้ว  ร้อยกรอง ผลการด าเนินงานร้อยละ  93.82  
ระดับ 4.69 แปลผล ยอดเยี่ยม    โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ      ผลการด าเนินงานร้อยละ  91.65  
ระดับ 4.58 แปลผล ยอดเยี่ยม  การบริหารจัดการช้ันเรียนแบบคละชายหญิง คละความสามารถและจัดอ านวย
ความสะดวกกับการเลือกวิชาพิเศษในโครงการ Intensive  English  Program ผลการด าเนินงานร้อยละ  98.75  
ระดับ 4.94 แปลผล ยอดเยี่ยม นอกจากนี้   ทุกช้ันเรียนเข้าร่วมโครงการห้องเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข ผู้เรียนปฏิบัติหน้าท่ีดูแลกันตามบทบาทหน้าท่ี 4 ฝ่ายคือฝ่ายการเรียน ฝ่ายการงาน  ฝ่ายกิจกรรม   และ
ฝ่ายสารวัตรนักเรียน โดยมีครูเป็นท่ีปรึกษา ผลการด าเนินงานร้อยละ  96.34  ระดับ 4.82 แปลผล ยอดเยี่ยม 
ผู้บริหาร ครู และบุคลการสนับสนุนทุกคนร่วมกิจกรรมอาสา สมทบการสอนช่วยเหลือผู้เรียน   ท่ีผ่านการคัดกรอง
เป็นเด็กกลุ่มอ่านไม่คล่อง เรียนอ่อน ต้องการความช่วยเหลือด้านการอ่านการเขียนหรือพฤติกรรมเรียนรู้       เป็น
รายกรณี โดยใช้เวลาท่ีว่างจากการสอนรวมถึงเวลาพักเพื่อสอนการอ่านให้เด็กกลุ่มเป้าหมายในโครงการครูจิตอาสา 
ส่งผลให้มีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านภาษาไทยและจ านวนผู้เรียนท่ีอ่านไม่คล่องลดน้อยลง  ผลการด าเนินงาน
ร้อยละ  95.82  ระดับ 4.79 แปลผล ยอดเยี่ยม    การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน โครงการพัฒนาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ผลการด าเนินงาน
ร้อยละ  96.91  ระดับ 4.84 แปลผล ยอดเยี่ยม  มีคณะกรรมการงานวัดและประเมินผลการเรียนรู้  ประชุมจัดท า
ก าหนดการสอบ Test Blueprint    มีการสอบ Pre -test , Post-test   โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพงานทะเบียน
และวัดผล มีงานทะเบียนและวัดผลท่ีมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย   งานวัดผล    งานเทียบโอนผลการเรียน     
งานท าข้อสอบ  งานจัดสอบ  งานตรวจสอบวุฒิการศึกษา  และงานออกเอกสารหลักฐานการศึกษา  ผลการ
ด าเนินงานร้อยละ 97.53 ระดับ 4.88 แปลผล ยอดเย่ียม   ส่งเสริมและสนับสนุนการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้    โดยร่วมงานกับชุมชนครูภูมิปัญญา โครงการวันเปิดบ้าน
วิชาการคาราวานความรู้  ผลการด าเนินงานร้อยละ 96.47 ระดับ 4.82 แปลผลยอดเย่ียม โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา 
ผลการด าเนินงานร้อยละ 95.80 ระดับ 4.79 แปลผล ยอดเย่ียม    ผู้เรียนได้ร่วมกันท าผลงาน และส่งผลงาน  และ
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น าไปจัดแสดงนิทรรศการร่วมกับหน่วยงานภายนอก และ จัดแสดงผลงานในแฟ้มพัฒนางาน เพื่อรับการคัดเลือก  
ในโครงการคนดีศรีธีรศาสตร์  เกิดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย    ผลการด าเนินงานร้อยละ 96.28 ระดับ 4.81          
แปลผล ยอดเยี่ยม     โครงการส่งเสริมงานบริการแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน      ผลการด าเนินงาน
ร้อยละ 92.11 ระดับ 4.61 แปลผล ยอดเยี่ยม  จัดงานวันพบผู้ปกครองในโอกาสวันประกาศผลการสอบ ครู 
นักเรียน และผู้ปกครองได้รับทราบข้อมูลการเรียน ความประพฤติ ท้ังท่ีบ้านและโรงเรียน ได้รับค าแนะน า  และ 
ปรึกษาหารือแก้ปัญหาให้กับบุตรหลานท้ังด้านการเรียน และ การใช้ชีวิตท่ีปลอดภัย 
  
   มาตรฐานที่  4  การศึกษาคาทอลิก   (เพิ่มเติมของสถานศึกษา) 

 
 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน 
 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จ านวน 
นักเรียน/

ครู
ท้ังหมด
(คน) 

จ านวน
น ักเรียน/ครู
ผ่านเกณฑ์ท่ี

โรงเรียน
ก าหนด(คน) 

ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพท่ีได้ 

 
ปฏิบัต ิ

 
ไม่

ปฏิบัต ิ

1 ระบบการจัดการศึกษาแบบ
คาทอลิก 

  ร้อยละ 
83 

   
91.92 

 

ยอดเยี่ยม 

 1) มีฝ่ายหรืองานจิตตาภิบาล        

 2) มีการบูรณาการคุณค่าพระวรสาร        

 3) มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ี
สอดคล้องกับแผนแม่บทฯ ของ
ฝ่ายอบรมศึกษา สงัฆมณฑล
ราชบุร ี

     

  

 4) มีการจัดบรรยากาศคาทอลิก        

สรุปผลการประเมิน 91.92 ยอดเยี่ยม 

กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่เพิ่มเติม 

    โรงเรียนธีรศาสตร์เป็นโรงเรียนคาทอลิก มีพันธกิจด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    เพือ่ส่งเสริม
งานศาสนสัมพันธ์ในโรงเรียน บนพื้นฐานของความเคารพซึ่งกันและกัน  สร้างความเข้าใจ  และความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างผู้บริหาร  ครู  นักเรียน  ผู้ปกครอง และบุคลากรอื่นๆรวมทั้งชุมชนรอบข้าง  โดย  มีกลุ่มงานจิตตาภิบาล
ในโครงสร้างการบริหารโรงเรียน  มีค าส่ังมอบหมายบุคลากรให้ด าเนินงานมีเป้าหมายกลยุทธ์ และ              
แผนการปฏิบัติงานปฏิบัติงาน ท่ีชัดเจน สามารถเผยแพร่คุณธรรมคุณค่าพระวรสารลงสู่การด าเนินงานโครงการ 
และการเรียนการสอน  สอดคล้องกับแผนอภิบาลสังฆมณฑลราชบุรีส่งเสริมการปฏิบัติอัตลักษณ์  “แบ่งปัน”   
ในทุกโครงการและงานของโรงเรียน  มีการจัดบรรยากาศคาทอลิกในโรงเรียนอย่างชัดเจน โครงการชุมชน     
ศิษย์พระคริสต์ ผลการด าเนินงานร้อยละ 90.84 ระดับ 4.54 แปลผล ยอดเย่ียม  งานท่ีด าเนินการ  ได้แก ่    
งานเยาวชนคาทอลิกในโรงเรียน งานสอนค าสอน งานพิธีกรรม และ งานสัปดาห์พระคัมภีร์  งานกองหน้าร่าเริง/
พลศีล-ยุวธรรมทูต/วาย.ซี.เอส. งานค่ายเยาวชนคาทอลิก  งานพิธีบูชาขอบพระคุณวันอาทิตย์/วันศุกร์ต้นเดือน   
งานสมโภชพระวรกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ้าผู้เรียนได้ร่วมโปรยดอกไม้ในพิธีกรรม งานพิธีบูชา
ขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา งานวจนพิธีกรรมขอพรพระ งานบูชาขอบพระคุณระลึกถึงผู้มีพระคุณและผู้บริหาร
โรงเรียนและคุณครูท่ีล่วงหลับ  งานฉลองวัดแม่พระถวายองค์ในพระวิหารลูกแก  และ  งานวันคริสต์มาส  
โครงการสนามแพร่ธรรม ผลการด าเนินงานร้อยละ 93.01 ระดับ 4.65 แปลผล ยอดเย่ียม กิจกรรมท่ีจัดได้แก่ 
งานข้อความพระคัมภีร์หน้าแถวทุกเช้า     งานเขียนจดหมายถึงแม่พระ   งานเพลงศักดิ์สิทธิ์เสียงตามสาย  และ  
งานออมสินมหาพรต ผู้เรียนทุกคนได้ร่วมกิจกรรมแบ่งปันเพื่อผู้ยากไร้ เป็นประจ าทุกปี 
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สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา    
ค าอธิบาย   
กรณีท่ี 1  ให้ใช้ฐานนิยม (Mode)  ใหร้ะดับคุณภาพในภาพรวม 
กรณีท่ี 2  หากไม่มีฐานนิยม (Mode) เช่น ดี  ดีเลิศ  ยอดเย่ียม  ให้ใช้ค่ากลาง ของระดับคุณภาพ ในท่ีนี้ คือ ดีเลิศ 
 
 

3.สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

มาตรฐาน มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 

 1 
คุณภาพของนักเรียน 91.14  ยอดเยี่ยม 
ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 91.51  
1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 86.74  
2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
   ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

96.95  

3. มีความสามารถในการสรา้งนวัตกรรม 100.00  
4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 93.92  
5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 78.61  
6. มีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 92.81  
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 90.78  
1. การมคีุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 94.72  
2. ความภูมใิจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 95.39  
3. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 100.00  
4. สขุภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 73.00  

มาตรฐานที่ 
 2 

กระบวนการบริหารและการจัดการ 5.00 ยอดเยี่ยม 
1. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 5.00  
2. มีระบบบรหิารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 5.00  
3. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก 
   กลุ่มเป้าหมาย 

5.00  

4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มคีวามเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 5.00  
5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 5.00  
6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 5.00  

มาตรฐานที่ 
 3 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 97.03  ยอดเยี่ยม 
1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 88.95  
2. ใชส้ื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 98.01  
3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 98.17  
4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 100  
5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 100  

มาตรฐานท่ี 
4 

การศึกษาคาทอลิก 98.38 ยอดเยี่ยม 
1. มีระบบการจัดการศึกษาแบบคาทอลิก 100  
 1.1 มีฝ่ายหรืองานจิตตาภิบาลและการด าเนินงานโครงการตามแผน 91.92  

 1.2 มีการบูรณาการคุณค่าพระวรสาร 100  

1.3 มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีสอดคล้องกับแผนแม่บทฯ ของฝ่ายอบรมศึกษา 
สังฆมณฑลราชบุร ี

100  

 1.4 มีการจัดบรรยากาศคาทอลิก 100  
สรุปผลการประเมินระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยอดเยี่ยม 
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3. จุดเด่น 
    ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

คุณภาพของผู้เรียน 
1. ผู้เรียนส่วนใหญ่มีพัฒนาการด้านผลสัมฤทธิ์ทางเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาเพิ่มขึ้น 
2. ผลการสอบระดับชาติ O-NET,NT ช้ัน ป.6 ม.3 และ ม.3 มีคะแนนเฉล่ียสูงกว่าระดับประเทศ ทุกรายวิชา  
3. มีรางวัลเหรียญทองระดับประเทศจากการแข่งขันทักษะวิชาการ 
4. มีนวัตกรรม“การพฒันารูปแบบการบริหารโครงการห้องเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขด้วย AP3A 
(AAA) Model”    
กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. มีผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์และนโยบายชัดเจนในการด าเนินงานด้านวิชาการ  ด้านงบประมาณ  ด้านบุคลากร  

การบริหารจัดการอาคารสถานท่ี   กิจการนักเรียน     ความสัมพันธ์ชุมชน     ธุรการ    ทะเบียนวัดผล  
สารสนเทศเทคโนโลยี  การจัดการด้านการศึกษาคาทอลิก การจัดระบบคุณภาพภายในและบริหารความเส่ียง
ท่ีมีมาตรฐานเป็นเป้าหมาย และบรรลุคุณภาพตามท่ีโรงเรียนก าหนด 

2. มีนวัตกรรม ด้านกระบวนการบริหารจัดการ“การบริหารจัดการด้วยรูปแบบวงจรคุณภาพ เดมมิ่ง PDCA และ  
   TQM” 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
1. จัดการเรียนการสอน แบบ Active  Learning  ท่ีมีจุดเน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ   
2. ส่งเสริมด้านภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร โดยชาวต่างชาติ และ ทีมผู้เช่ียวชาญภายนอก 
3. ปลูกฝังวิชาอาชีพในกิจกรรมชมรมให้ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานเพื่อการศึกษาและท างานต่อยอดในอนาคต 
4. มีนวัตกรรมกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ “การพัฒนารูปแบบการบริหารโครงการ 
    ครูจิตอาสาร่วมใจพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยรูปแบบ ADCDA  Model” 
การจัดการศึกษาคาทอลิก 
1. ได้รางวัลสถานศึกษาคาทอลิกท่ีส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ภายใต้โครงการ/กิจกรรม ห้องเรียนสีขาว  
    โอกาส 350 ปี การสถาปนามิสซังสยาม และ 100 ปี สมณลิขิต Maximum Illud   
2. มีนวัตกรรม การจัดการศึกษาคาทอลิก “การพัฒนารูปแบบการบริหารโครงการสนามแพร่ธรรม  
    แบ่งปันด้วยจิตอาสาแห่งรักและรับใช้ ด้วยรูปแบบออมสินมหาพรต (LWPSA  Model) ” 
 

 

4.  จุดควรพัฒนา 
  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
คุณภาพของผู้เรียน 
1.  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านทักษะสมรรถนะส าคัญ และผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ                                    
กระบวนการบริหารและการจัดการ 
     - 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
1.  การสอนแบบ Active Learning   
2.  การสอนให้ผู้เรียนสร้างนวัตกรรม   
3.  การสอนแบบ โครงงาน   
การจัดการศึกษาคาทอลิก 
   - 
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5.  แนวทางการพัฒนา 
 5.1  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านทักษะสมรรถนะส าคัญ และผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ  ได้แก่ 
  5.1.1  โครงการเปิดบ้านวิชาการ คาราวานความรู้   
  5.1.2  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 5.2  พัฒนาบุคลากรครู ให้มีประสิทธิภาพ การสอนแบบ Active Learning   สามารถสร้างนวัตกรรม  และสอน

แบบโครงงาน  
  5.2.1  โครงการพัฒนาการสอนสู่คุณภาพผู้เรียน 
  5.2.2  โครงการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพบุคลากร 
 
6. ความต้องการช่วยเหลือ 

   - 
 

7. ความโดดเด่นของสถานศึกษา(ถ้ามี) 
 ความโดดเด่น หมายถึง การด าเนินงานของสถานศึกษาท่ีส่งเสริมสถานศึกษาเป็นต้นแบบในการ
พัฒนาการจัดการศึกษาด้านต่างๆ เร่งรัดคุณภาพสถานศึกษาสู่การเป็นสถานศึกษาท่ีมีสมรรถนะสูงและ
พร้อมส าหรับการแข่งขันระดับสากลในอนาคต  

การพิจารณาความโดดเด่นให้พิจารณาจากสัดส่วน ร้อยละ เมื่อเทียบกับเด็กท้ังหมดของปริมาณ
ผลงานท่ีเป็นท่ียอมรับในวงวิชาการระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ระดับชาติหรือระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง 
(ทั้งนี้ กรณีที่ได้รับรางวัลให้ระบุข้อค้นพบที่แสดงถึงการบรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการของสถานศึกษา 
หน่วยงานที่มอบรางวัล และระบุปีที่ได้รับรางวัลโดยต้องไม่เกิน 2 ปี ย้อนหลัง)   

  

 
กระบวนการพัฒนาความโดดเด่นของสถานศึกษา 
บริบทโรงเรียน 
 โรงเรียนธีรศาสตร์ เป็นโรงเรียนในสังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เขตราชบุรี เริ่มเปิดท าการสอนต้ังแต่
เดือนมีนาคม  2512  จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 51 ปี  เปิดท าการสอน 3 ระดับ คือ  บริบาล  ก่อนประถม  และ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  คนเก่ง และด ารงชีวิตอยู่
ในสังคมอย่างมีความสุข  ภายใต้วิสัยทัศน์  “ โรงเรียนธีรศาสตร์มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม           
และจิตสาธารณะ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้สู่บริบทการศึกษาไทย 4.0 และด าเนินชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข ” 
และก าหนดปรัชญาของโรงเรียนไว้ว่า “คุณธรรม  น าวิชา  พัฒนาสุข” โดยมีความเช่ือว่าการพัฒนามนุษย์ต้อง
เริ่มต้นท่ีการสร้างและบ่มเพาะให้ผู้เรียนเป็นคนดีมีศีลธรรมก่อนและจึงพัฒนาความสามารถด้านวิชาการควบคู่กันไป
จะส่งผลให้ผู้เรียนมีความสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข   

โรงเรียนธีรศาสตร์เห็นความส าคัญของการเปล่ียนแปลงของโลกอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเจริญ 
อย่างรวดเร็วด้านเทคโนโลยี  ท่ีมีการส่ือสารกันอย่างรวดเร็วปัญหาจะเกิดขึ้นมากมาย   โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหา
ส าคัญท่ีเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ  คือ ปัญหาด้านการแพร่ระบาดของยาเสพติด   จึงให้ความส าคัญต่อการ

 
ความโดดเด่นของสถานศึกษา 

ได้รับการยอมรับเป็นต้นแบบระดับ 
นานาชาติ 

(C 3) 
ชาติ 
(C 2) 

ท้องถ่ิน/ภูมิภาค 
(C 1) 

1.การพัฒนารูปแบบการบริหารโครงการสถานศึกษาสีขาว  
  ปลอดยาเสพติดและอบายมุขด้วย AP3A(AAA) Model 
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ป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขต่างๆในสถานศึกษา   ผู้บริหารจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น
โดยเห็นว่าเยาวชนซึ่งเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติ ต้องได้รับการปกป้องและสร้างภูมิคุ้มกันให้ห่างไกล
ยาเสพติดทุกประเภท  มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
      1.  เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  โดยใช้ AP3A Model 
      2.  เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา 
      3.  เพื่อสร้างความตระหนักให้กับผู้เรียนเกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติดและอบายมุข 
การบริหารโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขได้ก าหนดเป้าหมายของการด าเนินการไว้ดังนี้ 
     1)  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 1.1) ครูและบุคลากรในโรงเรียน ร้อยละ 100 
 1.2) ผู้เรียนทุกระดับช้ันในโรงเรียน ร้อยละ 100 
     2)  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 ครู บุคลากร และ ผู้เรียนทุกคนต้องปลอดจากยาเสพติดทุกชนิดและอบายมุขทุกประเภท  
           ก าหนดให้พื้นท่ีทุกตารางเมตรเป็นพื้นท่ีสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
     3)  การด าเนินงานของการบริหารโครงการมขีั้นตอนการด าเนินงานพอสังเขป ดังนี้ 
 3.1  Analysis  (A)  การวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน 
 3.2  Plan (P)  การวางแผน 
 3.3  Awareness (A)  การสร้างความตระหนัก 
 3.4  Activity (A)  ก าหนดกิจกรรม 
 3.5  Assessment  (A)  การประเมินผล 
ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จของโรงเรียนในโครงการห้องเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขตามรูปแบบ 
APAAA  Model (AP3A Model)  ผู้เรียนห่างไกลยาเสพติดและอบายมุข ส่งผลต่อท้องถิ่น ชุมชนและสังคมสีขาว 
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ผู้ปกครองมีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก     โรงเรียนจึงเป็นท่ียอมรับของผู้เกี่ยวข้อง 
ท่ัวไปจนได้รับรางวัลระดับประเทศ 3 ปีติดต่อกัน  ได้แก่ 
 1)  กระทรวงศึกษาธิการมอบรางวัลเสมา ป.ป.ส.ผลงานดีเด่นระดับเงิน  โครงการโรงเรียนสีขาว 
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจ าปี 2560 
 2)  กระทรวงศึกษาธิการมอบรางวัลเสมา ป.ป.ส. ผลงานดีเด่นระดับทองโครงการโรงเรียนสีขาว 
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจ าปี 2561 และ รางวัล MOE Awards ประจ าปีการศึกษา 2559   
ผลงานระดับดีเด่น (ระดับประเทศ) ประเภทสถานศึกษา สาขาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา   
ให้ไว้  ณ วันท่ี  28 กันยายน  2561    
 3)  กระทรวงศึกษาธิการมอบรางวัลเสมา ป.ป.ส. ผลงานดีเด่นระดับเพชร  โครงการโรงเรียนสีขาว 
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจ าปี 2562 
 
โอกาส 
 1. โรงเรียนธีรศาสตร์เป็นโรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี   ผู้บริหารมีสถานภาพเป็นนักบวช ในศาสนา 
คริสต์นิกายโรมันคาทอลิกซึ่งไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกประเภทจึงเผยแพร่แนวคิดสู่ครูและบุคลากรของสถานศึกษา 
ผู้เรียนทุกคน  ผู้ปกครองและชุมชน  โดยประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างท่ีดี  สร้างพลังให้เกิดข้ึนในใจของแต่ละคน 
เพื่อเอาชนะและปกป้องตนเองให้พ้นจากภัยของยาเสพติด  ส่งผลให้โรงเรียนมีกลยุทธ์ แนวทางในการป้องกัน 
ยาเสพติดให้กับผู้เรียน 
 2. โรงเรียนมีท่ีต้ังอยู่ในพื้นท่ีวัดคาทอลิกแม่พระถวายองค์ในพระวิหารลูกแก  ต าบลท่าผา  
อ าเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี ซึ่งพื้นท่ีดังกล่าวถือว่าเป็นพื้นท่ีศักดิ์สิทธิ์เป็นท่ีเคารพของคริสตชนจึงปลอดภัยจาก 
ยาเสพติดทุกประเภท 
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อุปสรรค 
 1.  การด าเนินงานสร้างความตระหนักโดยวิทยากรจากส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ครู D.A.R.E.) 
มีระยะเวลาในการด าเนินงานน้อยไป  ส่งผลให้เป้าหมายการด าเนินงานไม่ครอบคลุมผู้เรียนทุกระดับช้ัน 
 2.  การแจ้งข้อมูลเพื่อการเฝ้าระวังในเขตชุมชนยังไม่ได้รับความร่วมมือเท่าท่ีควร เนื่องจากเป้าหมาย 
เกิดความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัย 
 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 การด าเนินงานของโรงเรียนด้านความโดดเด่นได้รับการยอมรับระดับชาติ (C2) ซึ่งสามารถพัฒนาให้เป็นที่ 
ยอมรับได้ในระดับนานาชาติ             โดยโรงเรียนสามารถขยายโครงการจากโรงเรียนสีขาวสู่ชุมชนสีขาวต้นแบบ 
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข    โดยสร้างความตระหนักให้คนในชุมชนเห็นถึงโทษภัยจากยาเสพติด  โดยใช้รูปแบบ 
 AP3A Model   และกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วม       เป็นเครื่องมือในการด าเนินงาน  อาศัยความร่วมมือจาก 
กลุ่มคริสตชนในพื้นท่ี  และ ประเมินผลเป็นระยะปรับปรุงขยายผลจนเป็นท่ียอมรับ เผยแพร่สู่สังคมกว้างออกไป 
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                                        ภาคผนวก 
    

1. มาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษา 
2. ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
3. ค าส่ังแต่งต้ังคณะท างานจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
4. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรยีนพิจารณาให้ความเห็นชอบ รายงาน 
    ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
5. ผลการประเมินภายนอกของ สมศ.(รอบ 2 – รอบ 4) 
6. โครงสร้างหลักสูตร เวลาเรียน สถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 
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1. มาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษา   
ปีการศึกษา 2562 
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การก าหนดมาตรฐานและค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 
ประกาศโรงเรียนธีรศาสตร์ 

เรื่อง  การก าหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จของโรงเรียน  
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

********************************************* 
  ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เมื่อวันท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ดังนั้น      เพื่อให้การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียน   
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 2561และด้วยบริบทของโรงเรียน
เป็นโรงเรียนคาทอลิกโดยการก ากับดูแลของฝ่ายอบรมศึกษา       สังฆมณฑลราชบุรี  ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินงาน
ของโรงเรียนเป็นไปตามแผนอภิบาลและการประกาศข่าวดีสังฆมณฑลราชบุรี     คริสตราช 2016 – 2020    และ    
อัตลักษณ์โรงเรียนคาทอลิก  โดยมีกลุ่มงานจิตตาภิบาลของโรงเรียนรับผิดชอบการด าเนินงาน   โรงเรียนธีรศาสตร์   
จึงได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จ และ ได้เพิ่มมาตรฐานท่ี 4 การจัดการศึกษาคาทอลิก  
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา 2562  ไว้ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศ ต่อไปนี้ 

มาตรฐาน ค่าเป้าหมายความส าเร็จ 
มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพผู้เรียน ระดับ  ดีเลิศ 
มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับ  ยอดเย่ียม 
มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับ  ยอดเย่ียม 
มาตรฐานท่ี 4  การจัดการศึกษาคาทอลิก ระดับ  ยอดเย่ียม 

  
 
      ประกาศ ณ วันท่ี    2     เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ.   2562 
 
     
                 ลงช่ือ 
        (บาทหลวงธาดา   พลอยจินดา) 
          ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนธรีศาสตร์ 
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศ 
เร่ือง  การก าหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จของโรงเรียน 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
เป้าหมาย 

ความส าเร็จ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ระดับ ดีเลิศ 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
1.1.1 ผู้เรียน ร้อยละ 83 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ  

ระดับดี  ตามเกณฑ์ระดับช้ัน 
 

1.1.2 ผู้เรียน ร้อยละ 83 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย  
แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหา ระดับดี  ตามเกณฑ์ระดับช้ัน 

 

1.1.3 ผู้เรียน ร้อยละ 83 มีความสามารถในการสร้างนวตักรรม ระดับดี  ตามเกณฑ์ระดับช้ัน  
1.1.4 ผู้เรียน ร้อยละ 83  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร ระดับดี  

ตามเกณฑ์ระดับช้ัน 
 

1.1.5 ผู้เรียนร้อยละ 83 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา ตามหลักสูตรสถานศึกษา ระดับผลการ
เรียน 3-4   

 

1.1.6 ผู้เรียน ร้อยละ 83 มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ระดับดี  
1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
1.2.1 ผู้เรียน ร้อยละ 83มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 8 ประการ ค่านิยมพื้นฐานของคน

ไทย 12 ประการ และคุณธรรมอัตลักษณ์ แบ่งปัน จิตอาสา เอกลักษณ์ การไหว้และระเบียบ
วินัย  ระดับดี  ตามเกณฑ์ระดับช้ัน 

 

1.2.2 ผู้เรียน ร้อยละ 83 มีความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย ระดับดี ตามเกณฑ์ระดับช้ัน  
1.2.3 ผู้เรียน ร้อยละ 83  มีการยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ระดับดี  

ตามเกณฑ์ระดับช้ัน 
 

1.2.4 ผู้เรียน ร้อยละ 83 มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ระดับดี  ตามเกณฑ์ระดับช้ัน  
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับยอดเยี่ยม 
2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน  ระดับยอดเย่ียม  
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา   ระดับยอดเย่ียม  
2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก

กลุ่มเป้าหมาย ระดับยอดเย่ียม 
 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  ระดับยอดเย่ียม  
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ระดับยอดเยี่ยม   
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ระดับ

ยอดเย่ียม 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เป้าหมาย 
ความส าเร็จ 

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ ระดับยอดเยี่ยม 
3.1 ครูร้อยละ 83 ของครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถ

น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 

3.2 ครูร้อยละ 83 ของครูใช้ส่ือ  เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
3.3 ครูร้อยละ 83 ของครูมีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
3,4 ครูร้อยละ 83 ของครูตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนา

ผู้เรียน 
3.5 ครูร้อยละ 83 ของครูมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ

ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ 4 การจัดการศึกษาคาทอลิก ระดับยอดเยี่ยม 

4.1 ระบบการจัดการศึกษาแบบคาทอลิก  ระดับดีเลิศ  
4.2 มีฝ่ายหรืองานจิตตาภิบาล  ระดับดีเลิศ 
4.3 ร้อยละ 80 ของครูมีการบูรณาการคุณค่าพระวรสารในการเรียนการสอน ระดับดีเลิศ 
4.4 มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีสอดคล้องกับแผนแม่บทฯของฝ่ายอบรมศึกษา  

สังฆมณฑลราชบุรี  ระดับดีเลิศ 
4.5 มีการจัดบรรยากาศคาทอลิก  ระดับดีเลิศ                                         

  
เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพเชิงปริมาณ ตามมาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 

 

ร้อยละ ระดับคุณภาพ 

90.00  – 100.00 ยอดเย่ียม 
75.00 – 89.99 ดีเลิศ 
60.00 – 74.99 ดี 
50.00 – 59.99 ปานกลาง 
00.00 - 49.99 ก าลังพัฒนา 

เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพการด าเนินงาน ตามมาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 
1. มีการจัดท าโครงการ/งาน/กิจกรรม สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
2. มีการประชุมด าเนินการแบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบ ก าหนดวันเวลาชัดเจน 
3. มีการติดตามตรวจสอบและพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
4. มีการสรุปผลการด าเนินงานว่าบรรลุ/ไม่บรรลุ ตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัดผลส าเร็จ 
5. มีการรายงานผลเมื่อส้ินสุดโครงการ/งาน/กิจกรรมและน าผลไปใช้อย่างชัดเจน 

ระดับคุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
5   ยอดเย่ียม มีการด าเนินการได้ดีครบทั้ง 5 ข้อ มีร่องรอยหลักฐานชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ 
4   ดีเลิศ มีการด าเนินการได้ดีครบทั้ง 5 ข้อ มี 1 ข้อ ร่องรอยหลักฐานที่ปรากฏขาดความชัดเจนไม่สามารถตรวจสอบได้ 

3   ดี มีการด าเนินการได้ดีครบทั้ง 5 ข้อ มี 2 ข้อ ร่องรอยหลักฐานที่ปรากฏขาดความชัดเจนไม่สามารถตรวจสอบได้ 
2  ปานกลาง มีการด าเนินการได้ดีครบทั้ง 5 ข้อ มี 3 ข้อ ร่องรอยหลักฐานที่ปรากฏขาดความชัดเจนไม่สามารถตรวจสอบได้ 
1   ก าลังพัฒนา มีการด าเนินการได้ดีครบทั้ง 5 ข้อ แต่ทุกข้อไม่มีร่องรอยหลักฐานปรากฏไม่สามารถตรวจสอบได้ 
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2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
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2. ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
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3.  ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานจัดท ารายงานผลการประเมิน 
     ตนเองของสถานศึกษา  (คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน )  
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ค าส่ังโรงเรียนธีรศาสตร์ 

ท่ี   77  / 2562 
เรื่อง   แต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประจ าปีการศึกษา 2562 

--------------------------------------------  

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ หมวด 6 ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา  และ 
กฎกระทรวง “การประกันคุณภาพการศึกษา” พ.ศ. 2561  ก าหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษาแต่ละระดับ และประเภทการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด  พร้อมท้ังจัดท าแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และด าเนินการตามแผนท่ีก าหนดไว้    จัดให้มีการ
ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินการ  เพื่อพัฒนาสถานศึกษา       
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงาน   
ท่ีก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี       ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา      
ของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา 2562  เป็นไปตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาท่ี
โรงเรียนได้ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล    จึงขอแต่งต้ัง
คณะกรรมการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในของโรงเรียนธีรศาสตร์  ดังต่อไปนี้ 

1. บาทหลวงธาดา   พลอยจินดา   แทนผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ/ผู้อ านวยการ    ประธาน 
2. นางสาวสุธีรา   เต้ียมเครือ               หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ     รองประธาน 
3. นางสาวกุสุมนิภา  พิทักษ์สินธุ์  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ    กรรมการ 
4. นางรังสิมา   บุญสม   หัวหน้ากลุ่มงานบริหารบุคคล      กรรมการ 
5. นางจรูญลักษณ์  สุวคันธกุล              หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป                     กรรมการ 
6. นางสาวสุมาส   ทรัพย์เย็น  หัวหน้ากลุ่มงานจิตตาภิบาล     กรรมการ 
7. นายวรา    ขันธ์เครือ   หัวหน้างานกิจการนักเรียน     กรรมการ 
8. นายเพยาว์   จิตเจริญทวีโชค        หัวหน้างานอาคารสถานท่ี      กรรมการ 
9. นายบุญลาภ   กล่ินอุบล  หัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชน      กรรมการ 
10. นางวิไลรัตน์   จิตเจริญทวีโชค  หัวหน้างานธุรการ                    กรรมการ 
11. นางศิริพร   สนามภู่              หัวหน้างานทะเบียนวัดผล              กรรมการ 
12. นายวิษณุ   เปรมนิ่ม   หัวหน้างานเทคโนโลยีและสารสนเทศ       กรรมการ 
13. นางสาวพิทยาภรณ์   เห็นวิสุทธิ์     ผู้ช่วยงานวิชาการ ระดับมัธยม              กรรมการ  
14. นางพรรษา   ขันธ์เครือ       ผู้ช่วยงานวิชาการ ระดับประถม            กรรมการ     
15. นางสาวพัฒนจิตต์   สุขไพบูลย์  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก      กรรมการ 
16. นางประภาพรรณ   ไชยวงศ์  หัวหน้างานประกนัคุณภาพและความเส่ียง     กรรมการและเลขานุการ 

 

มีบทบาทหน้าที ่

ด าเนินการระบบการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนร่วมกนัก าหนดมาตรฐานการศึกษาและ
ก าหนดค่าเป้าหมายมาตรฐาน เสนอคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเห็นชอบ  จัดท าแผนพัฒนาการจัด
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การศึกษาของสถานศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีจากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายจัดให้มีการประเมินผล    
และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในประจ าปี  ติดตามผลการด าเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มี
คุณภาพ จัดท ารายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน จัดท าและส่งรายงานผลการประเมินตนเอง(SAR)     
ให้ต้นสังกัด หรือหน่วยงานท่ีดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี 

         

 ท้ังนี้    ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ส่ัง   ณ  วันท่ี  18  เดือน  มิถุนายน   พ.ศ.  2562 

 

       ลงช่ือ   

                                                                       ( บาทหลวงธาดา   พลอยจินดา ) 

                                                                                        ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรศาสตร์ 
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4. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการประเมินตนเอง 

ของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียนธีรศาสตร์ 

4. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
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โดยวิธีการพิจารณา แบบออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์โรคระบาด COVID 19 
---------------------------- 

 
รายช่ือ 

คณะกรรมการบริหารสถานศกึษา 
ต าแหนง่ มติ หมายเหต ุ

1.  บาทหลวงธาดา พลอยจินดา ประธานกรรมการ เห็นชอบ  
2.  บาทหลวงเสนอ ด าเนินสะดวก กรรมการ เห็นชอบ  
3.  บาทหลวงดร.สุรินทร์     จารย์อุปการะ กรรมการ เห็นชอบ  
4.  บาทหลวงเสกสิฐ เล้ากิจเจริญ กรรมการ เห็นชอบ  
5.  บาทหลวงมงคล จันทรสุขสันต์ กรรมการ เห็นชอบ  
6.  บาทหลวงวิริยะ สู้เสงี่ยม กรรมการ เห็นชอบ  
7.  นางประภาพรรณ ไชยวงศ์  กรรมการ เห็นชอบ  
8.  นางสาวสุมาส              ทรัพย์เย็น กรรมการ เห็นชอบ  
 
สรุปเรื่องเสนอเพือ่พิจารณาใหค้วามเห็นชอบ/อนุมัติ รายงาน SAR ของโรงเรียนธีรศาสตร์ 
 5.1   รายงานผลการประเมินตนเอง  (SAR)   ระดับปฐมวัย 
           5.2   รายงานผลการประเมินตนเอง  (SAR)   ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ด้วยการท ารายงานประเมินตนเองประจ าปี (SAR) ของโรงเรียน  สช. ได้ก าหนดข้ันตอนและรูปแบบเอกสารแนบ
ภาคผนวกให้มีรายงานประชุมเห็นชอบรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาก่อนส่งรายงาน 

จากระบบการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน บุคลากรทุกกลุ่มงานทุกคนมีส่วนร่วมด าเนินการวางแผนจัดท า
โครงการ   ปฏิบัติงาน  และ ประเมินผลการด าเนินงาน (PDCA) ด าเนินการประชุมทบทวน ตรวจสอบผลการประเมิน
สารสนเทศ  และจัดท ารายงานประเมินตนเอง (SAR)  โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ซึ่งประกอบด้วยหัวหน้า
กลุ่มงานบริหาร หัวหน้างาน และมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (นางสาวพัฒน์จิตต์  สุขไพบูลย์) ร่วมเป็นคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายใน 
 รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียน ท้ังของระดับปฐมวัย และ ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เป็นการสรุปผล
การด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนท่ีสะท้อนให้เห็นภาพความส าเร็จท่ีเกิดข้ึนตามบริบทของโรงเรียนท่ีได้
จาการประเมินตนเองของคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน มีองค์ประกอบ 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนท่ี 1 บทสรุปของผู้บริหาร 
ส่วนท่ี 2 รายการผลการประเมินตนเอง  และภาคผนวก  สามารถตอบค าถาม 3 ข้อได้ คือ  ข้อ 1  โรงเรียนอยู่ในระดับ
คุณภาพใด   ข้อ 2  รู้ได้อย่างไรว่ามีคุณภาพระดับน้ัน  และ  ข้อ 3 จะต้องท าอย่างอย่างเพื่อให้คุณภาพเพิ่มข้ึน 1 ระดับ   
คณะกรรมการประกันคุณภาพได้ด าเนินการจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ระดับปฐมวัย และ ระดับการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน เป็นท่ีเรียบร้อยแล้วและขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน  (ดูไฟล์รายงานผลการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2562  ระดับปฐมวัย และ ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ) 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  โรงเรียนธีรศาสตร์  ปีการศึกษา 2562  ดังน้ี 
ระดบัการศึกษา ปฐมวัย    
มาตรฐานท่ี  1 คุณภาพของเด็ก ระดับคุณภาพยอดเย่ียม 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับคุณภาพยอดเย่ียม 
มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ระดับคุณภาพยอดเย่ียม 
มาตรฐานท่ี 4 การจัดศึกษาคาทอลิก ระดับคุณภาพยอดเย่ียม 
 
ระดบัการศึกษา ขั้นพื้นฐาน  
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน ระดับคุณภาพยอดเย่ียม 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับคุณภาพยอดเย่ียม 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับคุณภาพยอดเย่ียม 
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มาตรฐานท่ี 4 การศึกษาคาทอลิก ระดับคุณภาพยอดเย่ียม 
 
มติ/ความเหน็ ของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน     
                        เห็นชอบและอนุมัติตามรายงาน SAR  ประจ าปกีารศกึษา 2562  ของโรงเรยีนธรีศาสตร์ 
 
 
 
          นางประภาพรรณ   ไชยวงศ์      
หัวหน้างานประกันคุณภาพและบริหารความเสี่ยง          

 
 
                                                                               บาทหลวงธาดา   พลอยจินดา 
                                                                          ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
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5.  ผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 2 – รอบ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 2     
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ประเมิน ณ วันที่  21-22, 25  ธันวาคม  พ.ศ. 2549   
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มาตรฐานการศกึษาข้ันพื้นฐาน : ประถมศกึษา  และมัธยมศกึษา 

มาตรฐานการศกึษาข้ันพื้นฐาน : 
ประถมและมัธยมศกึษา 

ผลประเมิน 
อิงเกณฑ ์

ผลประเมิน 
อิงสถานศกึษา 

 
 

ค่า 
เฉลี่ย 

ผลการรบัรอง
มาตรฐาน
คณุภาพ ค่าเฉลี่ย ระดบั

คณุภาพ 
ค่าเฉลี่ย ระดบั

คณุภาพ 
ด้านผู้เรียน       
มาตรฐานที่  1 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม      
                  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

3.12 ดี 4.00 ดีมาก 3.56 ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่  2 ผู้เรียนมีสุขนิสัย  สุขภาพกาย   
                   และสุขภาพจิตท่ีดี 

3.35 ดี 4.00 ดีมาก 3.68 ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่  3 ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและ 
                   ลักษณะนิสัยด้านศิลปะ  ดนตรี    
                   และกีฬา 

3.10 ดี 4.00 ดีมาก 3.55 ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่  4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด 
                  วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์  
                   มีวิจารณญาณ  
                   มีความคิดสร้างสรรค์ คิด                 
                  ไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2.90 ดี 4.00 ดีมาก 3.45 ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่  5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ี 
                    จ าเป็นตามหลักสูตร  

   2.97 ดี 3.00 ดี 2.99 ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่  6 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหา   
                   ความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้  
                   และพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง 

   3.01 ดี 3.00 ดี 3.01 ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่  7 ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน    
                   รักการท างาน  สามารถ   
                   ท างานร่วมกับผู้อื่นได้  และมี  
                   เจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

3.17 ดี 3.00 ดี 3.09 ได้มาตรฐาน 

ด้านคร ู       
มาตรฐานที่  8  ครูมีคุณวุฒิ/ความรู้  
                   ความสามารถตรงกับงานท่ี   
                   รับผิดชอบ และมีครู เพียงพอ 
 

3.48 ดี 3.00 ดี 3.24 ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่  9  ครูมีความสามารถในการ  
                  จัดการเรียน  การสอนอย่างมี 
                  ประสิทธิภาพ  และเน้นผู้เรียน 
                  เป็นส าคัญ 

3.03 ดี 3.00 ดี 3.02 ได้มาตรฐาน 

ด้านผูบ้ริหาร       
มาตรฐานที่  10  ผู้บริหารมีภาวะผู้น า และม ี
                  ความสามารถในการบริหาร  
                  จัดการศึกษา  

3.53 ดีมาก 4.00 ดีมาก 3.77 ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่  11  สถานศึกษามีการจัดองค์กร  
                   โครงสร้างและระบบการ 
                 บริหารงานอย่างเป็นระบบครบ        

3.10 ดี 4.00 ดีมาก 3.55 ได้มาตรฐาน 
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มาตรฐานการศกึษาข้ันพื้นฐาน : 
ประถมและมัธยมศกึษา 

ผลประเมิน 
อิงเกณฑ ์

ผลประเมิน 
อิงสถานศกึษา 

 
 

ค่า 
เฉลี่ย 

ผลการรบัรอง
มาตรฐาน
คณุภาพ 

ค่าเฉลี่ย ระดบั
คณุภาพ 

ค่าเฉลี่ย ระดบั
คณุภาพ 

                 วงจรให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา 
มาตรฐานที่  12  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม           
                  และการเรียนการสอนโดยเน้น 
                  ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

3.13 ดี 4.00 ดีมาก 3.57 ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่  13  สถานศึกษามีหลักสูตร   
                  เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถ่ิน  
                  มีสื่อการเรียนการสอนท่ีเอ้ือต่อ 
                  การเรียนรู้ 

3.10 ดี 3.00 ดี 3.05 ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่  14  สถานศึกษาส่งเสริม 
                  ความสัมพันธ์และความร่วมมือ 
                  กับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 

3.27 ดี 3.00 ดี 3.14 ได้มาตรฐาน 

ผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวมได้มาตรฐานคุณภาพ  สมศ.                 ได้                 ไม่ได้ 
 

 
 
 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 3 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมศึกษา และ มัธยมศึกษา 

ประเมิน ณ  วันที่  6 - 8  กุมภาพันธ์  2555 
 

ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(ประถมศกึษา และ มัธยมศึกษา) 

น้ าหนกั 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได ้

ระดบั 
คณุภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชีพ้ืน้ฐาน    
ตัวบ่งช้ีท่ี 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 10.00 9.52 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 10.00 9.88 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง 10.00 9.83 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 4 ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น  10.00 9.90 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 20.00 12.71 ดี 
ตัวบ่งช้ีท่ี 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 10.00 9.00 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด 5.00 4.99 ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชีอ้ัตลกัษณ ์    
ตัวบ่งช้ีท่ี 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์  พันธกิจ และ 
              วัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ  
               สถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
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ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(ประถมศกึษา และ มัธยมศึกษา) 

น้ าหนกั 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได ้

ระดบั 
คณุภาพ 

ตัวบ่งช้ีท่ี 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน  รักษา

มาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ    ท่ีสอดคล้องกับแนวทาง 
                 การปฏิรูปการศึกษา 

5.00 5.00 
 

ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 90.83 ดีมาก 

การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
 ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้  ต้ังแต่ 80 คะแนนขึ้นไป                           ใช ่   ไม่ใช่ 
 มีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีขึ้นไปอย่างน้อย 10 ตัวบ่งชี้ จาก 12 ตัวบ่งชี้          ใช่    ไม่ใช่ 
 ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน     ใช่    ไม่ใช ่

สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 

 สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา      ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
 
 
 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4  (พ.ศ.2559 - 2563) 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ประเมิน     ณ วันที่  19 - 20   สิงหาคม  2562 
 

ด้าน ระดับคุณภาพ 
1. คุณภาพของผู้เรียน ดีมาก 
2. กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเย่ียม 
3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีมาก 

 
ความโดดเด่นของสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ความโดดเด่นของสถานศึกษา 

ได้รับการยอมรับเป็นต้นแบบระดับ 
นานาชาติ 

(C 3) 
ชาติ 
(C 2) 

ท้องถ่ิน/ภูมิภาค 
(C 1) 

1.การพัฒนารูปแบบการบริหารโครงการสถานศึกษาสีขาว  
  ปลอดยาเสพติดและอบายมุขด้วย AP3A(AAA) Model 

  
 

 



57 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.  โครงสร้างหลักสูตร เวลาเรียน  สถานศึกษา  
ปีการศึกษา  2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างหลักสูตร เวลาเรียน    โรงเรียนธีรศาสตร์   ปีการศึกษา 2562 
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 จากเอกสารแนบท้ายค าส่ัง สพฐ. ท่ี 922 /2561  ลงวันท่ี 3 พฤษภาคม 2561 เรื่องการปรับปรุงโครงสร้าง
เวลาเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  และค าส่ังกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี สพฐ.
1239/2560 เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และสาระ
ภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม  (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ. 2560)  ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ. 2560)     ได้ก าหนดกรอบโครงสร้าง
เวลาเรียน ดังนี้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/
กิจกรรม 

เวลาเรียน 
ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

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

ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 120 
(3.0นก.) 

120 
(3.0นก.) 

120 
(3.0นก.) 

คณิตศาสตร ์ 200 200 200 160 160 160 120 
(3.0นก.) 

120 
(3.0นก.) 

120 
(3.0นก.) 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 40 40 40 80 80 80 120 
(3.0นก.) 

120 
(3.0นก.) 

120 
(3.0นก.) 

สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

40 40 80 80 80 80 120
(3.0นก.) 

120 
(3.0นก.) 

120 
(3.0นก.) 

ประวัติศาสตร์ 40 40 40 40 40 40 40 
(1.0นก.) 

40 
(1.0นก.) 

40 
(1.0นก.) 

สุขศึกษาและพลศึกษา 40 40 40 80 80 80 80 
(2.0นก.) 

80 
(2.0นก.) 

80 
(2.0นก.) 

ศิลปะ 40 40 40 80 80 80 80 
(2.0 นก.) 

80 
(2.0 นก.) 

80 
(2.0 นก.) 

การงานอาชีพ 40 40 40 80 80 80 80 
(2.0 นก.) 

80 
(2.0 นก.) 

80 
(2.0 นก.) 

ภาษาต่างประเทศ 200 200 200 80 80 80 120 
(3.0 นก.) 

120 
(3.0 นก.) 

120 
(3.0 นก.) 

รวมเวลาเรียนวิชาพื้นฐาน 840 840 840 840 840 840 880 
(22 นก.) 

880 
(22 นก.) 

880 
(22 นก.) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 120 120 120 120 120 120 
รายวิชาเพ่ิมเติม 40 40 40 40 40 40 200 200 200 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,200 1,200 1,200 
รายวิชาหน้าท่ีพลเมือง  บูรณาการกับโครงการ งาน ของโรงเรียน ท่ีส่งเสริม และ พัฒนากระบวนการสร้างค่านิยม
หลัก 12 ประการ และ  สร้างคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ของคนไทย  ก าหนดผลการเรียนรู้  สังเกตพฤติกรรมการ
เข้าร่วมเฉพาะโครงการท่ีเลือกและประเมินระดับคุณภาพ 4,3,2,1 ทุกภาคเรียน 

 

 

 



59 

 

 


