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รายงานการพัฒนาคณุภาพการศึกษา  
โรงเรียนอัสสัมชญัธนบุรี 
ประจําปการศึกษา ๒๕๔๙ 

 
ตอนที่ ๑ 

ขอมูลพ้ืนฐาน 
 

๑.  ขอมูลเกีย่วกับโรงเรยีน   
๑.๑ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ต้ังอยูเลขที่ ๓๐ หมู ๓  ถนนอัสสัมชัญ แขวงบางไผ เขตบางแค จังหวัด 

กรุงเ ทพมหานคร รหัสไปรษณีย ๑๐๑๖๐ โทรศัพท ๐-๒๘๐๗-๙๕๕๕ - ๖๓  โทรสาร ๐-๒๔๒๑-๘๑๒๑       

E-mail Address mailact@act.ac.th Website http://www.act.ac.th สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓ 

๑.๒  เปดสอนต้ังแตระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ 

๑.๓ ในเขตพื้นที่ โรงเรียนใหบริการทางการศึกษาแกเด็กและเยาวชนในทองถิ่นใกลเคียง         

โดยสวนใหญจะมาจากเขตบางแค  เขตหนองแขม เขตภาษีเจริญ เขตตล่ิงชัน เขตบางกอกนอย      

เขตบางขุนเทียน และจังหวัดใกลเคียง เชน สมุทรสาคร  นนทบุรี  นครปฐม 
๒.  ขอมูลเกีย่วกับการบริหาร 

๒.๑  ประวัติโดยยอ 

 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เปนสถาบันการศึกษาที่กอต้ังข้ึนเปนลําดับที่ ๘ ของมูลนิธิคณะ  

เซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย ต้ังอยูในหมูบานเศรษฐกิจ เลขที่ ๓๐ หมู ๓ แขวงบางไผ  เขตบางแค 

กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๖๐   โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เกิดข้ึนดวยดําริของทานภราดาผูใหญที่ปรารถนา

จะใหมีโรงเรียนของภราดาคณะเซนตคาเบรียลในจังหวัดธนบุรี เพื่อจัดการศึกษาใหแกกุลบุตรฝกฝน 

ใหเปนคนมีความรู มีคุณธรรมและความดีงาม  กอปรกับในขณะนั้น โรงเรียนอัสสัมชัญกรุงเทพและ

โรงเรียนเซนตคาเบรียล มีนักเรียนไปสมัครเขาเรียนเปนจํานวนมากแตโรงเรียนทั้งสอง  ไมสามารถ

สนองความตองการของผูปกครองไดทั้งหมด 

 ดังนั้น ทานภราดายอหน แมร่ี อธิการเจาคณะแขวงในขณะนั้นและทานภราดา ฟ.ฮีแลร จึงได

ติดตอปรึกษาหารือกับ คุณไถง  สุวรรณทัต  ซึ่งเปนศิษยเกาโรงเรียนอัสสัมชัญกรุงเทพ  อดีต

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดธนบุรีและอดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลนครธนบุรี ซึ่งขณะนั้นกําลัง

เปดโครงการจัดสรรที่ดินขนาดใหญแหงแรกของประเทศไทย ในอําเภอภาษีเจริญ และอําเภอหนองแขม 

จังหวัดธนบุรี ซึ่งคุณไถง สุวรรณทัต ไดรับทราบถึงความตองการของคณะภราดา    



 ๒ 
 

เซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย จึงไดบริจาคที่ดิน จํานวน ๕๖ ไร ๑ งาน ๙ ตารางวา ใหแกคณะ   

เซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย เพื่อจัดต้ังโรงเรียนแหงใหมในฝงธนบุรี แรกเร่ิมดําเนินการกอสราง

อาคารหลังแรกเปนเ รือนไม  ๒  ชั้นใช เปนบานพักคณะภราดาโดยใหชื่อวา "บานมงฟอรต " 

กระทรวงศึกษาธิการอนุญาตใหเปดดําเนินการสอนไดเปนปการศึกษาแรกเมื่อ วันที่ ๑๕  พฤษภาคม 

๒๕๐๔ โดยรับนักเรียนชายลวน ต้ังแตชั้นประถมศึกษาปที่  ๑-๕ และ  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒-๓       

(ชั้นมัธยมหลักสูตรเกา ม.๒ เทียบกับชั้น ป.๖ ตามหลักสูตร พ.ศ.๒๕๒๔) โดยในปการศึกษาแรก        

มีหองเรียน ๗ หองเรียน นักเรียน ๙๗ คน แบงการเรียนเปนปละ ๓  ภาคเรียน มี ภราดาอารซีเนียว   

อานเกล อินฟานเต เปนอธิการคนแรก และภราดามารติน ประทีป  โกมลมาศ เปนครูใหญ มีครู  ๕ คน 

เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๑๕ โรงเรียนไดรับการรับรองวิทยฐานะเทียบเทาโรงเรียนรัฐบาล 

โดยกระทรวงศึกษาธิการ  ในป ๒๕๑๖ โรงเรียนไดซื้อที่ดินดานหลังเพื่อขยายโรงเรียนเพิ่มอีก ๑๐ ไร ๙ 

ตารางวา โรงเรียนไดมีการพัฒนาอาคารสถานที่เพื่อรองรับความเจริญของชุมชนมาโดยตลอด และ      

ในปการศึกษา ๒๕๒๕ ดําเนินการจัดทําหลักสูตรและขออนุญาตจากกรมวิชาการกระทรวงศึกษา      

เพื่อสอนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ และไดรับอนุญาตใหเปดสอนได โดยในปแรกไดเปดสอนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ ๔ มี ๒ แผนการเรียน แผนการเรียนละ ๑ หองเรียนคือ 

๑. แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร 

๒. แผนการเรียนอังกฤษ-คณิตศาสตร  

 ในปการศึกษา ๒๕๔๐ โรงเรียนไดขออนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ กส ๔๖ / ๒๕๔๐ ใหเปดรับผูเรียนหญิงเขาเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ – ๖  

 ปการศึกษา ๒๕๔๘ โรงเรียนเปดดําเนินการโครงการจัดการเรียนการสอนภาคภาษาอังกฤษ 

English Programme โดยใชหลักสูตรสถานศึกษา ไดรับการอนุญาต จากสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ โดยเร่ิมทําการสอนในระดับชั้น ประถมศึกษาปที่ ๑ ประถมศึกษา

ปที่๔ และมัธยมศึกษาปที่๑ ระดับชั้นละ ๒ หองเรียน 

 ปจจุบัน ภราดาอาจิณ  เตงตระกูล เขามารับตําแหนงผูรับใบอนุญาตและอาจารยใหญ ต้ังแต       

ปการศึกษา ๒๕๔๗ เปนผูอํานวยการลําดับที่ ๑๒ ซึ่งบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีเปนปที่ ๓ 

รายชื่อคณะภราดาผูรับใบอนุญาตและครูใหญต้ังแตอดีต-ปจจบัุน 

 ๑. ภราดาอาซีเนียว     อานเกลอินฟานเต ปการศึกษา ๒๕๐๔ 

 ๒. ภราดาอิลเดอฟองโซ     มาเรีย  ปการศึกษา ๒๕๐๕-๒๕๐๗ 

 ๓. ภราดาอํานวย     ปนรัตน ปการศึกษา ๒๕๐๘ 

 ๔. ภราดาแอนดรูว อารมณ   วรศิลป  ปการศึกษา ๒๕๐๘-๒๕๑๐ 

 ๕. ภราดาเลโอ วิศิษฐ  ศรีวิชัยรัตน  ปการศึกษา ๒๕๑๑-๒๕๑๗ 
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 ๖. ภราดาบัญชา    แสงหิรัญ  ปการศึกษา ๒๕๑๘-๒๕๒๐ 

 ๗. ภราดาสมพงษ   ศรีสุระ  ปการศึกษา ๒๕๒๑-๒๕๒๗ 

 ๘. ภราดามีศักด์ิ   วองประชานกุลู  ปการศึกษา ๒๕๒๗-๒๕๓๔ 

 ๙. ภราดาอานันท   ปรีชาวุฒ ิ  ปการศึกษา ๒๕๓๕-๒๕๔๐ 

 ๑๐. ภราดาเลอชัย   ลวสุต  ปการศึกษา ๒๕๔๑-๒๕๔๓ 

 ๑๑. ภราดาเดชาชัย   ศรีพิจารณ  ปการศึกษา ๒๕๔๔-๒๕๔๖ 

 ๑๒. ภราดาอาจิณ   เตงตระกูล  ปการศึกษา ๒๕๔๗-๒๕๔๙ 

๒.๒  ปรัชญา  คําขวัญ  วัตถปุระสงค และนโยบายของโรงเรียน 

     ปรัชญา        LABOR   OMNIA  VINCIT  มีความหมายวา  จุดหมายของชีวิต คือการรูจัก 

                 สัจธรรมความจริง และการเขาถึงธรรมอันสูงสงอันเปนบอเกิดของชีวิต 

     คําขวัญ           วินัยดี  กีฬาเดน  เนนคุณธรรม  นําวิชาการ 

     นโยบาย         ๑. พัฒนาเด็กผูเรียนครบทุกดาน คือ การพัฒนาสติปญญา  รางกาย    

  ความเปนผูนํา  มีระเบียบวินัย รักษาความสะอาด และอนุรักษส่ิงแวดลอม 

                             ๒. ปลูกฝงความรักตอชาติศาสนา และพระมหากษัตริย อันเปนวิถีชีวิตของ      

  คนไทยในระบอบประชาธิปไตย รูจักรักษาศิลปวัฒนธรรม และคงไวซึ่งประเพณี 

  ตางๆ ที่ดีงามของชาติ 

                             ๓.  เนนความดีเลิศทางวิชาการ การเจนจัดทางภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร  

  วิทยาศาสตร คอมพิวเตอร และจริยศึกษา 

                              ๔.  เนนการปฏิบัติการและการปลูกฝงคานิยมของการเคารพในสิทธิตอกัน 

  และกัน การมีความคิดสรางสรรค การผนึกกําลังทําความดี และการรวม 

  พัฒนาชุมชนที่ตนอาศัยอยู 

๒.๓  วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย ยุทธศาสตร และมาตรการของโรงเรียน. 
วิสัยทัศน    

ผูเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี มีความเปนเลิศในวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร  และ

ภาษาอังกฤษ มีทักษะในการใชเทคโนโลยี สามารถใชภาษาตางประเทศได อยางนอย ๒ ภาษา และ

พัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ  เปนผูมี คุณธรรม  จริยธรรม   มีจิตสํานึกในความเปนไทย                  

มีพลานามัยดี มีสุนทรียภาพทางดนตรีและศิลปะ สามารถอยูในสังคมรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 

        โรงเรียนมีการบริหารจัดการอยางเปนระบบ จัดทรัพยากรและส่ิงแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรู   

นําภูมิปญญาไทยมามีสวนรวมในการจัดการศึกษา และเปนศูนยกลางในการบริการชุมชน 
พันธกจิ 

๑.  พฒันาผูเรียนใหมีความเปนเลิศทางวิชาการ 
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๒.  พัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค 

๓.  สงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีทกัษะในการใชเทคโนโลย ี

๔.  พัฒนาผูเรียนใหมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตทีดี่และมีสุนทรียภาพทางดาน 

      ศิลปะ ดนตรี และกีฬา 

๕.  สงเสริมและสนับสนุนดานการจัดการศึกษาพเิศษ 

๖.  สงเสริมและใหความรูดานภูมิปญญาไทยแกผูเรียน 

๗.  พัฒนาความรู ความสามารถ ทักษะ และคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร 

๘.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 

๙.  พัฒนาสภาพแวดลอมและสรางบรรยากาศทางการศึกษาในโรงเรียนใหเอ้ือตอ 

      กระบวนการจัดการเรียนรูแกผูเรียน 

๑๐. สงเสริมความสัมพนัธและใหบริการแกชุมชน 
เปาหมาย  

๑. รอยละ ๘๐ ของผูเรียนระดับชั้นประถมศึกษา มีผลการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร     

    วิทยาศาสตร และภาษาตางประเทศ ต้ังแต ๒.๐๐ ข้ึนไป 

๒. รอยละ ๗๐ ของผูเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา มีผลการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร  

    วิทยาศาสตร และภาษาตางประเทศ ต้ังแต ๒.๐๐ ข้ึนไป 

๓. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติโดยเฉล่ียของผูเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ 

     ธนบุรี สูงกวาผลการประเมินเฉล่ียระดับประเทศ 

๔. รอยละ ๗๐ ของผูเรียนสามารถใชภาษาตางประเทศในการสื่อสารได ๒ ภาษา 

๕. ผูเรียนรอยละ ๙๘ ปฏิบัติตามระเบียบวินัยของโรงเรียน 

๖. ผูเรียนรอยละ ๙๘ ประพฤติตนเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม 

๗. ผูเรียนทุกคนมีจิตสํานึกของความเปนไทยและชวยเหลือสังคม 

๘. ผูเรียนทุกคนปลอดสิ่งเสพติดและอบายมุข 

๙. ผูเรียนทุกคนมีความเปนประชาธิปไตย 

๑๐. ผูเรียนทุกคนรูจักแหลงเรียนรูและนํามาประยุกตใชใหเกิดประโยชน 

๑๑. ผูเรียนรอยละ ๘๐ สามารถใชคอมพิวเตอรเพื่อการส่ือสารขอมูล 

๑๒. ผูเรียนทุกคนสามารถเลนกีฬาไดอยางนอย ๑ ประเภท 

๑๓. ผูเรียนทุกคนสามารถเลนเคร่ืองดนตรีไดอยางนอย ๑ อยาง 

๑๔. ผูเรียนรอยละ ๙๐ มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐาน 

๑๕. ผูเรียนทุกคนสามารถแสดงทักษะดานศิลปะไดตามศักยภาพของตน 

๑๖. ผูเรียนทุกคนที่ตองการการศึกษาพิเศษ ไดรับการสงเสริมและพัฒนาตามศักยภาพ 

๑๗. ผูเรียนทุกคนนําภูมิปญญาไทยมาประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม 



 ๕ 
 

๑๘. ผูเรียนทุกคนมีจิตสํานึกและภาคภูมิใจในภูมิปญญาไทย 

๑๙. บุคลากรรอยละ ๙๐ มีความรู ความสามารถและทักษะในการประกอบวิชาชีพ 

๒๐. บุคลากรทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ 

๒๑. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 

๒๒. โรงเรียนไดรับการประเมินดานระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของ BSG  

       ต้ังแตระดับ ๓ ข้ึนไป  และของ สมศ. ไดระดับ ๓ 

๒๓. มีแหลงการเรียนรูและส่ิงแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนการสอน 

๒๔. บุคลากรรอยละ ๙๐ มีความรูความเขาใจ และชวยกันดูแลรักษาพรอมทั้งมีจิตสํานึก 

       ที่ดีตอส่ิงแวดลอม 

๒๕. มีการจัดกิจกรรมรวมกับผูปกครอง ชุมชน องคกรอ่ืนในโอกาสสําคัญ 
ยุทธศาสตร 

๑.  สงเสริมการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมที่หลากหลายโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

๒.  พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ 

๓.  พัฒนาศูนยการเรียน แหลงเรียนรู หองปฏิบัติการอยางครบวงจร 

๔.  พัฒนาครูผูสอนวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ ภาษาไทยและสังคม 

๕.  พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลของผูเรียน 

๖.  พัฒนาหลักสูตรทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยใชเทคโนโลยีเปนเคร่ืองมือ           

     ในการเรียนการสอน 

๗.  พัฒนาการเรียนการสอนโดยเนนความสามารถในการใชเทคโนโลยีเปนรายบุคคล 

๘.  พัฒนาบุคลากรใหมีความพรอมดานคุณธรรม จริยธรรม 

๙.  สงเสริมใหผูเรียนจัดกิจกรรมดานคุณธรรมและจริยธรรม 

๑๐. พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนภาษาตางประเทศตามความถนัดและ    

       ความสนใจของผูเรียน 

๑๑. พัฒนาบุคลากรใหเชี่ยวชาญในดานการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ 

๑๒. สงเสริมการจัดกิจกรรมที่ใชทักษะภาษาตางประเทศในการติดตอส่ือสารอยางมี 

       ประสิทธิภาพ 

๑๓. สงเสริมการจัดกิจกรรมแขงขันทักษะทางดานดนตรี ทั้งภายในและภายนอก 

๑๔. พัฒนาหองศูนยการเรียนครบวงจร และสรรหาอุปกรณการเรียนการสอนที่ตอบสนอง 

   ความตองการของผูเรียน 

๑๕. พัฒนาบุคลากรทางดานดนตรีใหมีความรูความชํานาญในการจัดกิจกรรมการเรียน 

       การสอนเพื่อตอบสนองความตองการของผูเรียน 

๑๖. สงเสริมการจัดกิจกรรมทางดานศิลปะเพื่อตอบสนองความตองการของผูเรียน 



 ๖ 
 

๑๗. พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

       ทางดานศิลปะ 

๑๘. สงเสริมการจัดกิจกรรมกีฬาอยางตอเนื่อง 

๑๙. พัฒนาการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมทางดานโภชนาการ นันทนาการและสุขอนามัย 

       ของผูเรียน 

๒๐. สงเสริมการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมที่เนนเอกลักษณของความเปนไทย 

๒๑. สงเสริมใหผูเรียนมีความรักและความสามัคคี จิตใจเอ้ือเฟอเผ่ือแผ สามารถใชชีวิต 

       รวมกันอยางมีความสุขตามวิถีชีวิตไทย 

๒๒. พัฒนาครูใหรูจักใชสภาพแวดลอมและทรัพยากรที่มีอยูใหเปนแหลงเรียนรูไดอยาง 

       เหมาะสม 

๒๓. สงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมและ 

       ทรัพยากรที่มีอยูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

๒๔. ปลูกจิตสํานึกใหผูเรียนมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรและส่ิงแวดลอม 

๒๕. สงเสริมการประชาสัมพันธใหชุมชนเขามาใชบริการของโรงเรียน 

๒๖. พัฒนาส่ิงแวดลอมและทรัพยากรพรอมที่จะเอ้ือประโยชนในการเรียนรู 

๒๗. ลดปริมาณและเพิ่มคุณภาพของผูเรียนและบุคลากร 

๒๘. สงเสริมและสนับสนุนการนําเทคโนโลยีมาใชในการบริหารจัดการอยางทั่วถึง 

๒๙. สรางระบบการประเมินและติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรอยางมีประสิทธิภาพ 

       และตอเนื่อง  

 



 ๗ 
 ๒.๓  โครงสรางการบริหาร  
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๒.๔  ผูบริหาร  

 ภราดาอาจิณ  เตงตระกูล นกับวชชายคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย วฒุิการศึกษาสูงสุด 

การศึกษาวิชาชีพมหาบัณฑติ (ปริญญาโท)  สาขาการจดัการศึกษา  ประเทศฟลิปปนส  ดํารงตําแหนง

ผูอํานวยการ และอาจารยใหญ  ต้ังแต ปการศึกษา  ๒๕๔๗ ปจจุบันเปนปที ่๓ 

๒.๕  ผูรวมบริหาร ( เฉพาะที่ไดรับแตงต้ังเปนคณะกรรมการบริหารโรงเรียน )  ๘ ทาน  ไดแก                                         

๑. ผศ.ดร.ภราดาวินัย   วิริยวทิยาวงค   วุฒิการศึกษาสูงสุด   ปริญญาเอก  

๒. ภราดาอนุวัฒน วิภาคธํารงคุณ วุฒิการศึกษาสูงสุด ครุศาสตรบัณฑิต 

๓. มาสเตอรสมนกึ   งามยืนยงค   วุฒิการศึกษาสูงสุด ครุศาสตรบัณฑิต 

๔. มิสวรนุช รัตนจรัสโรจน  วุฒิการศึกษาสูงสุด บริหารธุรกจิมหาบัณฑิต 

๕. มาสเตอรคชภัค กุลกววีุฒิ   วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

๖. มาสเตอรบัณดิษ   คุณาบุตร  วุฒิการศึกษาสูงสุด ครุศาสตรบัณฑิต 

๗. มาสเตอรสมบัติ    บุญสาพพิัฒน วุฒิการศึกษาสูงสุด ครุศาสตรมหาบัณฑิต 

๘. มิสกุณฑลี   ลิมปนุสสรณ วุฒิการศึกษาสูงสุด อักษรศาสตรมหาบัณฑิต 

๒.๖  คณะกรรมการสถานศึกษา  ประกอบดวย 

  ๑.   ภราดาอาจิณ       เตงตระกูล ผูรับใบอนุญาต (ประธานกรรมการ) 

    ๒.   ผศ.ดร.นาตยา     ปลันธนานนท  ผูทรงคุณวุฒ ิ (กรรมการ)  

     ๓.   ดร. วิมลรัตน        บุญชู ผูทรงคุณวุฒ ิ (กรรมการ)  

     ๔.   ผศ. การุณ          ใจปญญา  ผูทรงคุณวุฒ ิ (กรรมการ) 

     ๕.   นายสองแสง       ปทะวานิช ผูแทนผูปกครอง  (กรรมการ)  

      ๖.   นายกลชัย           เตปญญา ผูแทนผูปกครอง (กรรมการ)  

      ๗.   นายณรงค          ลีละสมภพ   ผูแทนศิษยเกา (กรรมการ)  

      ๘.   พ.ต.ท.อาวธุ        พรอมสันติชน  ผูแทนชุมชน (กรรมการ) 

      ๙.   ผศ. ดร.ภราดาวินัย     วิริยวทิยาวงค ผูแทนครู (กรรมการ) 

     ๑๐.  นายวิศิษฐ          ใจมั่น  ผูแทนครู (กรรมการ) 

      ๑๑.  นางสาวขวัญตา    จริยสถิตกุล  ผูแทนครู (กรรมการ) 

     ๑๒.  นายสมนกึ          งามยืนยงค  ผูแทนครู  (กรรมการและเลขานกุาร) 
 

 

 

 

 

 



 ๙ 
 

๓.  ขอมูลเกีย่วกับนักเรยีน 
      ๓.๑  จาํนวนนักเรียนทัง้หมด   ๔,๕๔๔    คน 
      ๓.๒  จํานวนนักเรียน ( คน  ) แยกตามระดับชั้นที่เปดสอน  มีดังนี้  
 

 เพศ   เพศ  
ระดับช้ัน ชาย หญิง รวม ระดับช้ัน ชาย หญิง รวม 

ป.๑ ๓๖๒ - ๓๖๒ ม.๑ ๔๖๙ - ๔๖๙ 

ป.๒ ๒๘๐ - ๒๘๐ ม.๒ ๓๙๐ - ๓๙๐ 

ป..๓ ๓๘๙ - ๓๘๙ ม.๓ ๓๗๕ - ๓๗๕ 

ป.๔ ๔๑๕ - ๔๑๕ ม.๔ ๓๑๔ ๕๐ ๓๖๔ 

ป.๕ ๔๒๔ - ๔๒๔ ม.๕ ๒๗๒ ๔๖ ๓๑๘ 

ป.๖ ๔๕๕ - ๔๕๕ 

 

ม.๖ ๒๖๐ ๔๓ ๓๐๓ 

รวม ๒,๓๒๕ - ๒,๓๒๕  รวม ๒,๓๒๕ ๑๓๙ ๒,๒๑๙ 

๓.๓  จํานวนนักเรียนทีม่ีความบกพรอง  ไดเรียนรวมกบันักเรียนทัว่ไป  ม ี ๗๙  คน 
๓.๔  จํานวนนักเรียนตอหอง  ๔๙  คน ( โดยเฉล่ีย ) 
๓.๕  สัดสวนของจํานวนครู  : นักเรียน   =   ๑ : ๑๖ 
๓.๖  จาํนวนนักเรียนที่ลาออกกลางคัน (ปปจจุบัน) ม ี  ๔๔  คน 

      ๓.๗  สถิติการขาดเรียนของนักเรียนเฉล่ียตอเดือนเปนจํานวน  ๑,๕๔๓   คน 
๓.๘  สถิติการลากิจของนักเรียนเฉล่ียตอเดือนเปนจํานวน ๑๒๕  คน 

 

๔.  ขอมูลเกีย่วกับบุคลากร  
       ๔.๑  จาํนวนบุคลากรแยกประเภท  เพศ  ระดับการศึกษา อายุจริง และอาย ุ(ขอมูล ณ ๓๐มี.ค.๕๐) 
              

เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด ประเภท 
ของ 

บุคลากร 
ชาย หญิง 

ตํ่ากวา    
ป.ตร ี

ป.ตร ี
สูงกวา 
ป.ตร ี

อายุ 
จริง 

โดยเฉลี่ย 

อายุงาน 

โดยเฉลี่ย 

ผูอํานวยการ ๑ - - - ๑ ๖๐ ๒ 
รองผอ./ครูใหญ - - - - - - - 
หัวหนาฝาย ๕ ๒ - ๒ ๕ ๔๗.๒๙ ๒๒.๕๗ 

รองหัวหนาฝาย ๗ ๓ - ๕ ๕ ๔๘.๗๐ ๒๐.๑๐ 
หัวหนางาน ๓ ๗ - ๖ ๔ ๔๔.๘๒ ๑๖.๑๔ 
ครูผูสอน ๗๒ ๑๓๑ - ๑๘๑ ๒๒ ๔๐.๐๓ ๑๑.๖๗ 

ครูสนับสนุนการสอน ๑๕ ๓๘ ๒ ๕๑ - ๓๑.๒ ๗.๑๕ 
ครูตางชาติ ๒๘ ๑๓ - ๓๓ ๘ ๓๐.๒๑ ๑ 
เจาหนาที่ ๑๓ ๗ ๑๗ ๓ - ๓๒.๗๕ ๒.๗๕ 
พนักงาน ๓๘ ๙๘ ๑๓๕ ๑ - ๓๙.๖๗ ๕.๖๓ 
รวม ๑๘๒ ๒๙๙ ๑๕๔ ๒๘๒ ๔๕   



 ๑๐ 
      

๔.๒  จํานวนครูที่สอนตรงตามวิชาเอกที่เรียนมา มี ๑๕๙ คน  คิดเปนรอยละ ๗๘.๓๓ และครู 

        ที่สอนวิชาตามความถนัด มี ๔๔ คน  คิดเปนรอยละ  ๒๑.๖๗ 

   ๔.๓  จํานวนช่ัวโมงสอนของครูผูสอนทั้งหมด  โดยเฉล่ียคิดเปน ๑๖  ชั่วโมงตอสัปดาห   

    ๔.๔  จํานวนครูประจําการที่ไดรับการอบรม / พัฒนาวิชาชีพครู / รวมสัมมนา โดยเฉล่ียคิดเปน  

              ๒๑ ชั่วโมงตอป 

    ๔.๕  จํานวนครูประจําการที่ขาดงาน / ลากิจ / มาสาย ( มาสาย ๕ คร้ัง นับเปนลากิจ ๑ วัน)  

                     เกิน ๑๐ วันตอป   มี  ๑๒  คน คิดเปนรอยละ ๔.๒๗  ของครูประจําการทั้งหมด 
๕.  โครงสรางหลักสูตร  
       ๕.๑  หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พทุธศักราช  ๒๕๔๔            

            โรงเรียนไดจัดสัดสวนสาระการเรียนรูกับเวลาเรียนในแตละชวงชั้นดังปรากฏในตารางตอไปนี ้

ระดับชวงชั้นที่ ๑ 
เวลาเรียน ( คิดเปนรอยละตอป )  

 
 
 

ระดับ 
ชั้น 

ภาษาไทย 
คณิต 
ศาสตร 

วิทยา 
ศาสตร 

สังคม
ศึกษา 
ศาสนา 
และ

วัฒนธรรม 

สุข
ศึกษา 
และ
พล
ศึกษา 

ศิลปะ 

การงาน
อาชีพ 
และ

เทคโนโลย ี

ภาษา 
ตาง 

ประเทศ 

กิจกรรม
พัฒนา
ผูเรียน 

 
 
 
 
 

รวม 
ป.๑ ๒๐ ๑๖ ๖ ๖ ๖ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๒๐ ๑๐๐ 
ป.๒ ๒๐ ๑๖ ๖ ๖ ๖ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๒๐ ๑๐๐ 
ป.๓ ๒๐ ๑๖ ๖ ๖ ๖ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๒๐ ๑๐๐ 

 

ระดับชวงชั้นที่ ๒ 
เวลาเรียน ( คิดเปนรอยละตอป )  

 
 
 

ระดับ 
ชั้น 

ภาษาไทย 
คณิต 
ศาสตร 

วิทยา 
ศาสตร 

สังคม
ศึกษา 
ศาสนา 
และ

วัฒนธรรม 

สุข
ศึกษา 
และ
พล
ศึกษา 

ศิลปะ 

การงาน
อาชีพ 
และ

เทคโนโลย ี

ภาษา 
ตาง 

ประเทศ 

กิจกรรม
พัฒนา
ผูเรียน 

 
 
 
 
 

รวม 
ป.๔ ๑๖ ๑๖ ๖ ๖ ๖ ๖ ๑๐ ๑๐ ๒๔ ๑๐๐ 
ป.๕ ๑๖ ๑๖ ๖ ๖ ๖ ๖ ๑๐ ๑๐ ๒๔ ๑๐๐ 
ป.๖ ๑๖ ๑๖ ๖ ๖ ๖ ๖ ๑๐ ๑๐ ๒๔ ๑๐๐ 

 
 



 ๑๑ 
 

ระดับชวงชั้นที่ ๓ 
เวลาเรียน ( คิดเปนรอยละตอป )  

 
 
 

ระดับ 
ชั้น 

ภาษาไทย 
คณิต 
ศาสตร 

วิทยา 
ศาสตร 

สังคม
ศึกษา 
ศาสนา 
และ

วัฒนธรรม 

สุข
ศึกษา 
และ
พล
ศึกษา 

ศิลปะ 

การงาน
อาชีพ 
และ

เทคโนโลย ี

ภาษา 
ตาง 

ประเทศ 

กิจกรรม
พัฒนา
ผูเรียน 

 
 
 
 
 

รวม 
ม.๑ ๘.๕๗ ๑๔.๒๙ ๑๑.๔๓ ๑๑.๔๓ ๕.๗๑ ๕.๗๑ ๑๑.๔๓ ๒๒.๘๖ ๘.๕๗ ๑๐๐ 
ม.๒ ๘.๕๗ ๑๔.๒๙ ๑๑.๔๓ ๑๑.๔๓ ๕.๗๑ ๕.๗๑ ๑๑.๔๓ ๒๒.๘๖ ๘.๕๗ ๑๐๐ 
ม.๓ ๘.๕๗ ๑๔.๒๙ ๑๑.๔๓ ๑๑.๔๓ ๕.๗๑ ๕.๗๑ ๑๑.๔๓ ๒๒.๘๖ ๘.๕๗ ๑๐๐ 

 

ระดับชวงชั้นที่ ๔ แผนการเรียนวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร (วิทย-คณิต) 
เวลาเรียน ( คิดเปนรอยละตอป )  

 
 
 

ระดับ 
ชั้น 

ภาษาไทย 
คณิต 
ศาสตร 

วิทยา 
ศาสตร 

สังคม
ศึกษา 
ศาสนา 
และ

วัฒนธรรม 

สุข
ศึกษา 
และ
พล
ศึกษา 

ศิลปะ 

การงาน
อาชีพ 
และ

เทคโนโลย ี

ภาษา 
ตาง 

ประเทศ 

กิจกรรม
พัฒนา
ผูเรียน 

 
 
 
 
 

รวม 
ม.๔ ๕.๔๑ ๑๓.๕๑ ๒๙.๗๒ ๘.๑๑ ๕.๔๑ ๕.๔๑ ๘.๑๑ ๑๓.๕๑ ๑๐.๘๑ ๑๐๐ 
ม.๕ ๕.๔๑ ๑๓.๕๑ ๒๙.๗๒ ๘.๑๑ ๕.๔๑ ๕.๔๑ ๘.๑๑ ๑๓.๕๑ ๑๐.๘๑ ๑๐๐ 
ม.๖ ๕.๔๑ ๑๓.๕๑ ๒๙.๗๒ ๘.๑๑ ๕.๔๑ ๕.๔๑ ๘.๑๑ ๑๓.๕๑ ๑๐.๘๑ ๑๐๐ 

 

ระดับชวงชั้นที่ ๔ แผนการเรียนคณิตศาสตร – ภาษาอังกฤษ (ศิลป – คํานวณ) 
เวลาเรียน ( คิดเปนรอยละตอป )  

 
 
 

ระดับ 
ชั้น 

ภาษาไทย 
คณิต 
ศาสตร 

วิทยา 
ศาสตร 

สังคม
ศึกษา 
ศาสนา 
และ

วัฒนธรรม 

สุข
ศึกษา 
และ
พล
ศึกษา 

ศิลปะ 

การงาน
อาชีพ 
และ

เทคโนโลย ี

ภาษา 
ตาง 

ประเทศ 

กิจกรรม
พัฒนา
ผูเรียน 

 
 
 
 
 
รวม 

ม.๔ ๘.๑๑ ๑๓.๕๑ ๑๐.๘๑ ๑๓.๕๑ ๕.๔๑ ๕.๔๑ ๘.๑๑ ๒๔.๓๒ ๑๐.๘๑ ๑๐๐ 
ม.๕ ๘.๑๑ ๑๓.๕๑ ๑๐.๘๑ ๑๓.๕๑ ๕.๔๑ ๕.๔๑ ๘.๑๑ ๒๔.๓๒ ๑๐.๘๑ ๑๐๐ 
ม.๖ ๘.๑๑ ๑๓.๕๑ ๑๐.๘๑ ๑๓.๕๑ ๕.๔๑ ๕.๔๑ ๘.๑๑ ๒๔.๓๒ ๑๐.๘๑ ๑๐๐ 

 
 



 ๑๒ 
 

ระดับชวงชั้นที่ ๔ แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน/ภาษาญ่ีปุน (ศลิป – ภาษา) 
เวลาเรียน ( คิดเปนรอยละตอป )  

 
 
 

ระดับ 
ชั้น 

ภาษาไทย 
คณิต 
ศาสตร 

วิทยา 
ศาสตร 

สังคม
ศึกษา 
ศาสนา 
และ

วัฒนธรรม 

สุข
ศึกษา 
และ
พล
ศึกษา 

ศิลปะ 

การงาน
อาชีพ 
และ

เทคโนโลย ี

ภาษา 
ตาง 

ประเทศ 

กิจกรรม
พัฒนา
ผูเรียน 

 
 
 
 
 

รวม 
ม.๔ ๘.๑๑ ๕.๔๑ ๑๐.๘๑ ๑๓.๕๑ ๕.๔๑ ๕.๔๑ ๘.๑๑ ๓๒.๔๒ ๑๐.๘๑ ๑๐๐ 
ม.๕ ๘.๑๑ ๕.๔๑ ๑๐.๘๑ ๑๓.๕๑ ๕.๔๑ ๕.๔๑ ๘.๑๑ ๓๒.๔๒ ๑๐.๘๑ ๑๐๐ 
ม.๖ ๘.๑๑ ๕.๔๑ ๑๐.๘๑ ๑๓.๕๑ ๕.๔๑ ๕.๔๑ ๘.๑๑ ๓๒.๔๒ ๑๐.๘๑ ๑๐๐ 

 
  ๕.๒ จาํนวนช่ัวโมงที่จัดใหนกัเรียนทั้งป   

-  ชวงช้ันที ่ ๑ – ๒      เทากับ        ๑,๐๐๐   ชั่วโมง   
                     -  ชวงช้ันที ่    ๓         เทากับ        ๑,๔๐๐   ชั่วโมง   
                      -  ชวงช้ันที ่    ๔         เทากับ        ๑,๔๘๐    ชั่วโมง   

    ๕.๓ แผนการเรียนรูที่ตองการเนนการพัฒนาผูเรียนเปนพเิศษ คือ วทิยาศาสตร คณิตศาสตร  

   ภาษาอังกฤษ 

๖.  ขอมูลเกีย่วกับทรัพยากร  และสถิติการใช  
        ๖.๑ อาคารเรียนและอาคารประกอบ มีจํานวน  ๑๓  หลัง  ไดแก อาคารเรียน  ๔  หลัง    
               อาคารเอนกประสงค  ๗ หลัง บานพักครูตางชาติ ๑ หลัง และสระวายน้าํ  ๑  หลัง   
        ๖.๒ หองเรียนทั้งหมด มีจํานวน  ๙๙   หองแบงเปน 
               ชั้น ป.๑ – ป.๖  มี   ๕๒   หอง  
          ชั้น ม.๑ – ม.๖  มี   ๔๗    หอง 
 ๖.๓  ทรัพยากรที่จําเปน 

     คอมพิวเตอร      มีจํานวนทัง้หมด      ๗๕๐   เคร่ือง 

  ใชเพื่อการเรียนการสอน     ๔๖๐   เคร่ือง 

  ใชสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ตได   ๖๙๖   เคร่ือง 

   ใชในงานบริหาร     ๒๐๖   เคร่ือง 

    ส่ือการสอน        มีจาํนวนทัง้หมด                                  ๑,๐๑๐   ชิน้  

             โสตทัศนูปกรณ   มีจํานวนทัง้หมด     ๖๔๖   ชิ้น 

       ๖.๔  หองที่จัดไวใชปฏิบัติกิจกรรมเฉพาะ  มีทัง้หมด  ๕๖   หอง ไดแก หองปฏิบัติการวทิยาศาสตร  

หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร หองปฏิบัติการทางภาษา  หองเรียนภาษาจีน   

 



 ๑๓ 
 

 หอง small class  หองเรียนเซรามิค  หองเรียนศิลปะ  หองดนตรี   หองเรียนนาฏศิลป  

หองเรียนไฟฟา ฯลฯ 

      ๖.๕ พื้นทีป่ฏิบัติกิจกรรม / นันทนาการ   ไดแก  สนามฟตุบอล  สนามบาสเกตบอล  พื้นที่บริเวณ        

ใตอาคาร สวนกาญจนาภิเษก  สวนหยอมในบริเวณโรงเรียน ฯลฯ     

   ๖.๖ งบประมาณ  ( รายรับ – รายจาย )  มีสาระสําคัญโดยสรุปดังนี้ 

 

รายได จํานวนเงิน ( บาท ) รายจาย จํานวนเงิน ( บาท ) 

เงินงบประมาณ  (รายหัว) 

เงินนอกงบประมาณ 

เงินบริจาค 

๔๔,๗๕๗,๑๐๐.๐๐ 

๒๓๔,๘๗๐,๕๐๐.๐๐ 

๗,๙๖๐,๗๔๕.๐๐ 

งบดําเนินการ 

งบพัฒนาคุณภาพวิชาการ 

งบบริจาค 

๑๓๐,๖๖๐,๒๐๐.๐๐ 

๑๔๘,๙๖๗,๔๐๐.๐๐ 

๗,๐๐๒,๖๕๐.๐๐ 

รวม ๒๘๗,๕๘๘,๓๔๕.๐๐ รวม ๒๘๖,๖๓๐,๒๕๐.๐๐ 

 
๗.  แหลงเรยีนรู ภูมิปญญาทองถ่ิน และบันทกึการใช 

๗.๑  หองสมุด  มีขนาด   ๒,๒๘๘   ตารางเมตร      

จํานวนหนังสือในหองสมุดทั้งหมด  ๑๐๒,๐๐๐  เลม  การสืบคนหนังสือและการยืม – คืน     

ใชระบบโปรแกรมหองสมุดอัตโนมัติ  Alexandria   จํานวนผูเรียนที่ใชหองสมุดในปการศึกษา

โดยเฉล่ีย  ๕๙๔   คน / วัน 

๗.๒   แหลงเรียนรูภายในโรงเรียน ( นอกเหนือจากหองสมุด )  แหลงเรียนรูภายนอกหองเรียน  และ

แหลงเรียนรูนอกโรงเรียน 

 

ที่ ชื่อสถานที ่/ แหลงเรยีนรูในโรงเรยีน การใชงาน 

๑ บานดํารงไทย ทุกชวงช้ัน  ตลอดปการศึกษา 

๒ สวนพฤกศาสตร ทุกชวงช้ัน  ตลอดปการศึกษา 

๓ หองศูนยการเรียนรูคณิตศาสตร ทุกชวงช้ัน  ตลอดปการศึกษา 

๔ หองศูนยการเรียนรูสังคมศึกษา ทุกชวงช้ัน  ตลอดปการศึกษา 

๕ หองศูนยการเรียนรูภาษาไทย ทุกชวงช้ัน  ตลอดปการศึกษา 

๖ หองศูนยการเรียนรูภาษาอังกฤษ ทุกชวงช้ัน  ตลอดปการศึกษา 

๗ มุมสืบสานวฒันธรรมไทย ( ๒ มุม) ทุกชวงช้ัน  ตลอดปการศึกษา 

๘ มุมสะสมแสตมป ทุกชวงช้ัน  ตลอดปการศึกษา 

๙ มุมแนะนําหนงัสือใหม ทุกชวงช้ัน  ตลอดปการศึกษา 

๑๐ มุมหนังสือเด็ก ชวงช้ันที่ ๑  ตลอดปการศึกษา 



 ๑๔ 
  

ที่ ชื่อสถานที ่/ แหลงเรยีนรูในโรงเรยีน  

๑๑ มุมหนังสือทั่วไประดับประถม-มัธยม ทุกชวงช้ัน  ตลอดปการศึกษา 

๑๒ มุมสืบคนขอมลู ทุกชวงช้ัน  ตลอดปการศึกษา 

๑๓ มุมเหรียญตางๆ ทุกชวงช้ัน  ตลอดปการศึกษา 

๑๔ มุมเปลือกหอย ทุกชวงช้ัน  ตลอดปการศึกษา 

๑๕ มุมพวงกุญแจ ทุกชวงช้ัน  ตลอดปการศึกษา 

๑๖ มุมของจิ๋ว ทุกชวงช้ัน  ตลอดปการศึกษา 

๑๗ มุมบัตรโทรศัพท ทุกชวงช้ัน  ตลอดปการศึกษา 

๑๘ มุมหนิและแร ทุกชวงช้ัน  ตลอดปการศึกษา 

๑๙ ปายนเิทศตางๆ  (เปล่ียนทกุ ๑ เดือน) ทุกชวงช้ัน  ตลอดปการศึกษา  

๒๐ หองพิพิธภัณฑ (หอประชุมหลุยสฯ) ทุกชวงช้ัน  ตลอดปการศึกษา 

๒๑ หองสมุดเสียง ทุกชวงช้ัน  ตลอดปการศึกษา 

๒๒ หองซีดีรอม ทุกชวงช้ัน  ตลอดปการศึกษา 

๒๓ หองฉายภาพยนตร ทุกชวงช้ัน  ตลอดปการศึกษา 

ที่ ชื่อสถานที ่/ แหลงเรยีนรูนอกโรงเรยีน ระดับชั้น       ครั้ง/ปการศึกษา 

๑ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ      ม.๔-๖           ๑ คร้ัง / ปการศึกษา 

๒ สถาบันนิติวทิยาศาสตร โรงพยาบาลศิริราช      ม.๔-๖           ๑ คร้ัง / ปการศึกษา 

๓ โรงเรียนเตรียมทหาร      ม.๓-๖           ๑ คร้ัง / ปการศึกษา 

๔ โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา  จ.นครนายก      ม.๔-๖           ๑ คร้ัง / ปการศึกษา 

๕ บริษัท ไอทวีี จาํกัด (มหาชน)      ม.๔-๖           ๑ คร้ัง / ปการศึกษา 

๖ โครงการสวนพระองคสวนจิตรลดา  พระราชวงัดุสิต      ม.๓-๖           ๒ คร้ัง / ปการศึกษา 

๗ สถานโีทรทัศน ไทยทีวีสี ชอง ๓      ม.๓              ๑ คร้ัง / ปการศึกษา 

๘ บริษัท ส่ีพระยาการพิมพ (มหาชน) จาํกัด 

(หนงัสือพิมพเดลินิวส) 

     ม.๔-๖           ๑ คร้ัง / ปการศึกษา 

๙ บริษัท ดัชมิลล จํากัด      ม.๔-๖           ๑ คร้ัง / ปการศึกษา 

๑๐ บริษัท นานมีบุคส จํากัด      ม.๔-๖           ๒ คร้ัง / ปการศึกษา 

๑๑ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวทิยาลัยมหิดล      ม.๔-๖           ๑ คร้ัง / ปการศึกษา 

๑๒ บริษัท ฮาตาริ อิเล็กทริก จํากัด      ม.๔-๖           ๑ คร้ัง / ปการศึกษา 

๑๓ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต      ม.๓              ๑ คร้ัง / ปการศึกษา 

๑๔ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย      ม.๔-๖           ๑ คร้ัง / ปการศึกษา 

๑๕ โรงเรียนการเดินเรือนานาชาติบารเธอร      ม.๓-๖           ๑ คร้ัง / ปการศึกษา 



 ๑๕ 
 

ที่ ชื่อสถานที ่/ แหลงเรยีนรูนอกโรงเรยีน ระดับชั้น       ครั้ง/ปการศึกษา 

๑๖ สถาบันการบินพลเรือน      ม.๔-๖           ๑ คร้ัง / ปการศึกษา 

๑๗ บริษัท อุตสาหกรรมทอน้าํไทย จํากัด      ม.๔-๖           ๑ คร้ัง / ปการศึกษา 

๑๘ โรงพยาบาลศิริราช      ม.๔-๖           ๑ คร้ัง / ปการศึกษา 

๑๙ Gold Orchid Bangkok Hotel      ม.๔-๖           ๑ คร้ัง / ปการศึกษา 

๒๐ บริษัท กระจกไทยอาซาฮี จาํกัด      ม.๔-๖           ๑ คร้ัง / ปการศึกษา 

๒๑ บ. สหพิบูลยชยั จํากัด  น้าํพริกเผาไทยแมประนอม      ม.๓-๖           ๑ คร้ัง / ปการศึกษา 

๒๒ พระทีน่ั่งวิมานเมฆ      ม.๑              ๑ คร้ัง / ปการศึกษา 

๒๓ สวนสัตวดุสิตเขาดินวนา      ป.๔ และ ม.๑  ๑ คร้ัง / ปการศึกษา 

๒๔ อุทยานประวติัศาสตร จ.พระนครศรีอยุธยา      ม.๒                ๑ คร้ัง / ปการศึกษา 

๒๕ อุทยานหุนข้ีผ้ึง/อุทยาน ร.๒/ตลาดน้ําดําเนนิสะดวก นร.EP ทุกระดับชั้น   ๑ คร้ัง/ปการศึกษา 

๒๖ ซาฟารีเวิลด      ป.๑              ๑ คร้ัง / ปการศึกษา 

๒๗ พิพิธภัณฑเด็ก      ป.๒              ๑ คร้ัง / ปการศึกษา 

๒๘ หอไทยนิทัศน      ป.๓              ๑ คร้ัง / ปการศึกษา 

๒๙ องคการพพิิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ จ.ปทุมธาน ี      ป.๕              ๑ คร้ัง / ปการศึกษา 

๓๐ ศูนยศิลปาชีพบางไทร      ม.๓              ๑ คร้ัง / ปการศึกษา 

๓๑ พิพิธภัณฑเจาสามพระยา      ม.๓              ๑ คร้ัง / ปการศึกษา 

๓๒ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ กรุงเทพมหานคร     ม.๔              ๑ คร้ัง / ปการศึกษา 

๓๓ กองเรือพระราชพิธี  พระราชวังเดิม     ม.๔              ๑ คร้ัง / ปการศึกษา 

๓๔ ศูนยวทิยาศาสตรทางทะเล จังหวัดชลบุรี      ม.๕              ๑ คร้ัง / ปการศึกษา 

๓๕ พระราชวงับางปะอิน      ม.๖              ๑ คร้ัง / ปการศึกษา 

๓๖ ศูนยศึกษาประวัติศาสตรและวัฒนธรรม จงัหวัด

พระนครศรีอยธุยา 

     ม.๖              ๑ คร้ัง / ปการศึกษา 

๓๗ พระทีน่ั่งอภิเษกดุสิต      ม.๑              ๑ คร้ัง / ปการศึกษา 

๓๘ พระบรมมหาราชวัง และ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม      ม.๔              ๑ คร้ัง / ปการศึกษา 

๓๙ รัฐสภา / พระที่นัง่อนนัตสมาคม      ป.๔              ๑ คร้ัง / ปการศึกษา 

๔๐ บ. นวกจิบานเมือง จาํกัด (หนังสือพิมพบานเมือง)      ม.๓              ๑ คร้ัง / ปการศึกษา 

๔๑ ฟารมโชคชยั จังหวัดสระบุรี (นร. EP ป.๑  ป.๔ ม.๑)                           ๑ คร้ัง / ปการศึกษา 

๔๒ บึงฉวาก, หมูบานควาย   จ.สุพรรณบุรี  นร. EPป.๒ ป.๕ ม.๒  ๑  / ปการศึกษา 

๔๓ เมืองโบราณ / ฟารมจรเข  จงัหวัดสมุทรปราการ      ป.๖              ๑ คร้ัง / ปการศึกษา 

 



 ๑๖ 
 

๗.๓  ปราชญชาวบาน /  ภูมิปญญาทองถิ่น / ผูทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษาเชิญมาใหความรูแกครู  

        และนักเรียนในปการศึกษาลาสุด  มีดังนี้ 

ที่ ชื่อ – สกลุ  หัวขอ/เรื่องทีใ่หการอบรม 

๑ พระมหาธนาชัย จิตวิญญาณนกัเรียน 

๒ พระมหากิตติศักด์ิโคตมสิสุโส จิตวิญญาณนกัเรียน 

๓ พระมหาวฒันา ปญญาทีโป จิตวิญญาณนกัเรียน 

๔ ผูชวยศาสตราจารยสุมานนิ  รุงเรืองธรรม วิทยากรบรรยายวิชาภาษาไทย 

๕ รศ.ดร.ประพันธศิริ  สุเสารัจ วิทยากรบรรยายวิชาศิลปะ 

๖ รศ.ดร.บังอร  พานทอง วิทยากรบรรยายวิชาภาษาอังกฤษ 

๗ รศ.ดร.ฉวีวรรณ  เศวตมาลย วิทยากรบรรยายวิชาคณิตศาสตร 

๘ อาจารยสมปอง  ใจดีเฉย วิทยากรบรรยายวิชาวทิยาศาสตร 

๙ รศ.ดร.วาสนา  คุนาอภิสิทธิ ์ วิทยากรบรรยายวิชาสุขศึกษา 

๑๐ อาจารยโกสันต  เทพสิทธทิราภรณ วิทยากรบรรยายวิชาคอมพวิเตอร 

๑๑ อาจารยบุญชยั  เจริญลาภดิลก วิทยากรบรรยายวิชาภาษาอังกฤษ 

๑๒ พระชคัตรัย พระผูเปนพลังแผนดิน 

๑๓ พระครูวินยัธรวิเชียร พระผูเปนพลังแผนดิน 

๑๔ พระครูวินยัธรสวันต พระผูเปนพลังแผนดิน 

๑๕ พระมหากิตติศักด์ิ โคตมสิสฺโส สาธิตการเทศนมหาชาติ 

๑๖ คุณดรุณี  สุธรรม สาธิตการทําเทียนเจลสี 

๑๗ รศ.ดร.ทวีศักด์ิ  จนิดานุรักษ การพัฒนาแนวการคิด 

๑๘ ผศ.ดร.นวลจิตต  เชาวกีรติพงศ การพัฒนาแนวการคิด 

๑๙ รศ.ดร.ปราณี  สังขะตะวรรธณ การจัดทาํสาระการเรียนรูทองถิ่น 

๒๐ คุณไพรวัลย  มวงเผือก สาธิตการทําเบญจรงค 

๒๑ พระครูวินยัธร สํารวย จารุวณโณ ทางสูความสําเร็จ 

๒๒ พระอาจารยวฒันา  อตฺสาโร การรูจักอภัย 

๒๓ พระปลัดวทิยา การรูจักอภัย 

๒๔ เจาหนาที่สํานกังานเขตบางแค การตรวจสอบสภาพการใชจายและการทําบัญชีครัวเรือน 

๒๕ เจาหนาที่ธนาคารออมสิน การออมทรัพยประเภทตางๆ  

๒๖ พระมหาพนมมรคอัควโร ทําดีไดดีมีที่ไหน 

๒๗ พระครูพิศาลสังฆพนิิต การทาํงานใหสําเร็จ 

 



 ๑๗ 
 

ที่ ชื่อ – สกลุ  หัวขอ/เรื่องทีใ่หการอบรม 

๒๘ พระครูพิศาล สมุทรกิจ การทํางานใหสําเร็จ 

๒๙ อาจารยกิตติวฒุิ  เจริญศิริวฒัน วิทยากรบรรยายวิชาสังคมศึกษาและภาษาไทย 

๓๐ พ.อ.นายแพทย พงษศํกด์ิ  ต้ังคณา มุมมองและขอคิดในการดําเนินชีวิต 

๓๑ คุณวิสาข  คงแกนสาร การนํากระปองน้ําอัดลมารีไซเคิล 

๓๒ มาสเตอรฮาง  ซุนเซ็ง วิทยากรบรรยายวิชาภาษาจีน 

๓๓ อาจารยสุรัชน ี มโนแจม การพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน 

๓๔ ดาบตํารวจสุพล  อินทโกสุม วินัยจราจร 

๓๕ อาจารยสมปอง  ใจดีเฉย วิทยากรคายนักพฤษศาสตรรุนเยาว 

๓๖ อาจารยวรรณา  โตสถาน วิทยากรบรรยายวิชาฟสิกส 

๓๗ นายชะเอ้ียน  บุญชวย การพัฒนาแหลงเรียนรู 

๓๘ นายเรืองเวช  วงศสกุลทอง วิทยากรบรรยายโครงการ มีออมไมมีอด ไมอดถามีออม 

๓๙ นางมรกต  โคตรภูชัย วิทยากรบรรยายโครงการ มีออมไมมีอด ไมอดถามีออม 

๔๐ นายสุพจน  กระถินทอง วิทยากรบรรยายโครงการ มีออมไมมีอด ไมอดถามีออม 

๔๑ อาจารยแกวสรร  อติโพธิ ์ วิทยากรใหการอบบรมครูหัวขอกฎหมายนารู 

๔๒ นพ.ระพนิทร  กุกเรยา รพ.หวัใจกรุงเทพฯ วิทยากรใหความรูคณะครูเร่ืองผูปวยโรคหัวใจ 

 
๘.  ขอมูลเกีย่วกับชุมชน  

 ๘.๑ สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเปนหมูบานจัดสรร และบานพักอาศัยที่หนาแนน มีประชากร

ประมาณ ๑๘๙,๖๗๗ คน  บริเวณใกลเคียงโดยรอบโรงเรียน  ไดแก โรงพยาบาลราชพิพัฒน , วัดพรหมสุวรรณ

สามัคคี  ถนนพุทธมณฑลสาย ๒, ๓ หางสรรพสินคา อาชีพหลักของชุมชน คือ คาขายและรับจาง  ประชากร

สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นที่เปนที่รูจักโดยทั่วไปเชนเดียวกันกับประชากร

สวนใหญของประเทศ อาชีพในทองถิ่นคือการแกะสลักเขาสัตว และทําการเกษตร  

 ๘.๒  ผูปกครองสวนใหญ จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี  คิดเปนรอยละ ๕๓.๙๔  ประกอบอาชีพ คาขาย 

และธุรกิจสวนตัว คิดเปนรอยละ ๔๔.๔๖ นับถือศาสนาพุทธ  คิดเปนรอยละ ๙๐  ฐานะทางเศรษฐกิจ / รายได

โดยเฉล่ีย ตอครอบครัว ตอป ประมาณ   ๔๐๐,๐๐๐ บาท  จํานวนคนเฉล่ียตอครอบครัว  ๔   คน 

 ๘.๓  โอกาสของโรงเรียนกับสภาพชุมชน  โรงเรียนไดรับความรวมมือจากชุมชนในการใหขอคิด คําแนะนํา 

และรวมแกไขปญหาตาง ๆ  อาทิ   การเขารวมเปนคณะกรรมการสัมพันธชุมชน   คณะกรรมการสถานศึกษา  

รวมทั้งเปนวิทยากรทองถิ่น   

 

 



 ๑๘ 
 

 ๘.๔  ขอจํากัดของโรงเรียนกับสภาพชุมชน   จากสภาพของชุมชนคอนขางแออัดทําใหไมสะดวก                

ตอการเดินทางทั้งชวงเชาและชวงเย็น  รวมถึงในชวงที่โรงเรียนจัดกิจกรรม อาทิ การประชุมสามัญประจําป 

สมาคมผูปกครองและครู  การจัดงานแสดงออกของผูเรียน และการมอบเกียรติบัตรเรียนดี เปนตน 
๙.  เกียรติยศ ชื่อเสียง ( โรงเรียน, ผูบริหาร / ครู  และผูเรียน ) และจุดเดนของสถานศึกษา           
ในรอบปที่ผานมา 

    ๙.๑  โรงเรียนไดรับรางวัล 
 ๑. รางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ ประจําปการศึกษา ๒๕๔๙ 

 ๒. รางวัลรับรองมาตรฐานระบบการตานยาเสพติด QAD ชั้น ๓ A “โครงการตนแบบ 

      โรงเรียนมาตรฐานระบบการตานยาเสพติด”  ป ๒๕๔๙  จากสํานักงานอาสากาชาด 

      สภากาชาดไทย 

 ๓. โรงเรียนไดรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา จากสํานักรับรองมาตรฐานคุณภาพ 

     การศึกษา (องคการมหาชน) หรือ สมศ. (รอบที่ ๒) โดยมีเกณฑการประเมินอยูในข้ันดี 

     และดีมากทุกตัวบงชี้ 

 ๔. รางวัลชนะเลิศการแขงขันฟุตบอลชิงถวยพระราชทาน มวก.นนทบุรี รุนอายุ ๑๖ ป 

 ๕. รางวัลชนะเลิศการแขงขันฟุตบอลผูเรียน “กองทัพอากาศ” ป ๒๕๔๙ รุนอายุ ๑๒ ป 

 ๖. รางวัลชนะเลิศการแขงชันฟุตบอล  จากสํานักพัฒนากีฬาและนันทนาการ ประจําป ๒๕๔๙  

     รุน อายุ ๑๒ ป ประเภทมัธยมศึกษา 

 ๗. รางวัลชนะเลิศการแขงขันฟุตบอล “ฟอรต ยูธ คัพ” รุนอายุ ๑๒ ป 

 ๘. รางวัลชนะเลิศการแขงขันฟุตบอลอาดิดาส ประเภท ๕ คน รุนอายุ ๑๖ ป 

 ๙. รางวัลชนะเลิศการแขงชันฟุตบอล ประเภท ข  จากสํานักพัฒนากีฬาฯ รุนอายุ ๑๘ ป 

 ๑๐. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ฟุตบอลผูเรียนกองทัพอากาศ รุนอายุ ๑๖ ปประเภท ก 

 ๑๑. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแขงขันฟุตบอล U-๑๕ TOURNAMENT OF  

      CHAMPIONSHIP  รุนอายุ ๑๕ ป 

 ๑๒. รางวัลเหรียญทอง ประเภทนั่งบรรเลง จากการประกวดวงโยธวาทิตผูเรียน นักศึกษา 

        ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย คร้ังที่ ๒๖ จัดโดย สํานักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ 
 ๙.๒  ผูบริหารไดรับรางวัล  
    ภราดาอาจิณ     เตงตระกูล       ภราดาวินัย       วิริยวิทยาวงค    
 ภราดาอนุวัฒน  วิภาคธํารงคุณ  นายคชภัค        กุลกวีวุฒิ  
 นางสาววรนุช  รัตนจรัสโรจน   ไดรับรางวัล บุคคลสงเสริมมาตรฐานระบบการ ตานยาเสพติด 

 ดีเดน จากการประกวดบุคคลดีเดนสงเสริมมาตรฐานระบบการตานยาเสพติด (QAD) จัดโดย  

 สภากาชาดไทย 

 



 ๑๙ 
 
๙.๓  ครูไดรับรางวัล ดังนี้ 
 ๑. นางสาวสุชาดา  สนองอุทัย  ไดรับรางวัลอันดับ ๑ เขารวมโครงการเอเอฟเอสแลกเปล่ียน

วิชาชีพครูฝกงานในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา (AFS Visiting 

Teacher Program) จัดโดย มูลนิธิการศึกษา และวัฒนธรรมสัมพันธนานาชาติ  

 ๒. นายจรัญ  นอยอ่ิม  ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง จากการประกวดผลงาน “หนึ่งโรงเรียน

หนึ่งนวตกรรม” ประจําปการศึกษา ๒๕๔๙   จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ 

 ๓. นายณัฐดนัย  วิบูลยวัฒนกิจ  ผูควบคุมวง/ผูฝกสอน/ผูอํานวยการเพลง วงโยธวาทิตจน

ไดรับรางวัลระดับความสามารถเหรียญทอง ประเภทนั่งบรรเลง 

 ๔. รางวัลบุคคลสงเสริมมาตรฐานระบบการตานยาเสพติดดีเดนระดับครูแกนนํา  
  ๑.  นายอลงกรณ    แสงโชติ ๒.  นางณัฐหทัย     สัตยวินิจ 
  ๓.  นายจงรักษ    วงศเสวต ๔.  นางนิภาพรรณ   ระดมกิจ 
  ๕.  นายวัลลภ    นกพึ่งพุม ๖.  นางสาวลักขณา  จามิกรณ 
  ๗.  นางปุณฑริกา    ยอดแกว ๘.  นางพรพิมล       ปวงนิยม 
  ๙.  นายศักดิพัฒน    กัลปตานนท ๑๐.  นางประณีต      วงษเกษกรณ 
  ๑๑. นางสุทธิกานต     อุปพงษ ๑๒.  นางสาวมณีรัตน  ธรารักษสมบัติ 
  ๑๓. นายพนม    จองเฉลิมชัย ๑๔.  นายสมชาย        โสรัจจาภินันท 
 ๕. ครูที่ไดรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ “เบญจมดิเรกคุณาภรณ”  
  ๑.  นางประณีต วงษเกษกรณ ๒.  นางสาววิไล        ศรีประภาสุขสันติ 
  ๓.  นางสุมนา เอ่ียมละออ ๔.  นางสาวน้ําผ้ึง    แชมชอย 
  ๕.  นางสาวสุภาพร ตะกรุดแกว ๖.  นางสาวจิตรลดา  ทองนอย 
  ๗.  นายสายัณต พลเชียงสา ๘.  นางสาวสกุลณา    จูฑะพุทธิ 
  ๙.  นายพีรกฤต พงศภัคสิริ ๑๐.  นางสาวสมจิตร    ลิขิตธรรม 
  ๑๑. นางสาวนงนุช เอกตระกูล ๑๒.  นายอังกูล     เพลิดโฉม 
  ๑๓. นางสาวมณฑา สุขศรี ๑๔.  นายผดุงศักด์ิ     แสงสวงค 
  ๑๕. นางจารุวรรณ อนออน ๑๖.  นางสาวณัฐชลัยย  ทวีผล 
  ๑๗. นางสาวนฤมล แสงเวช ๑๘.  นายพนม     จองเฉลิมชัย 
  ๑๙. นางสาวสุมณี หลบภัย 
 ๖. ครูที่ไดรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ “จตุตถดิเรกคุณาภรณ”  
  ๑.  นางนงลักษณ เกิดนอย ๒.  นายวิศิษฐ     ใจม่ัน 
  ๓.  นายอลงกรณ แสงโชติ ๔.  นายอํานาจศักด์ิ    อํานวยพล 
  ๕.  นางเกษณี แรงบุญทวีวงศ ๖.  นายสมบัติ     บุญสาพิพัฒน 
  ๗.  นายคชภัค กุลกวีวุฒิ ๘.  นายรังสรรค     เกิดนอย 
  ๙.  นายมาโนช บุญผองใส ๑๐.  นายธนิต     สังขเอม 
  ๑๑. นายสถาพร สงประชา ๑๒.  นางรื่นจิต     ใจม่ัน 



 ๒๐ 
 
 ๗. ครูที่ไดรับเชิญเปนวทิยากรภายนอก 

ชื่อครู รายละเอียดการเปนวิทยากร สถานที ่

ม.จรัญ          นอยอ่ิม 

มิสนฤมล        นอยอ่ิม 

เปนคณะกรรมการตรวจมาตรฐานคุณภาพ

การศึกษาของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ 

โ ร ง เ รี ย น ม ง ฟ อ ร ต

วิทยาลัย 

มิสนฤมล       นอยอ่ิม 

 

เปนคณะกรรมการตรวจมาตรฐานคุณภาพ

การศึกษาของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ 

-โรง เ รียนอัสสัมชัญ

สมุทรปราการ 

-โรง เ รียนอัสสัมชัญ

นครราชสีมา 

-โ ร ง เ รี ยนมงฟอ ร ต

วิทยาลัย 

-โรง เ รียนอัสสัมชัญ

เทคนิคนครพนม 

มิสขวัญตา      จริยสถิตกุล 

 

เปนคณะกรรมการตรวจมาตรฐานคุณภาพ

การศึกษาของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ 

-โรง เ รียนอัสสัมชัญ

สมุทรปราการ 

-โรงเรียนเซนตคาเบรียล 

-โรงเรียนอัสสัมชัญ 

มิสบุญสืบ       แสงทอง เปนคณะกรรมการตรวจมาตรฐานคุณภาพ

การศึกษาของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ 

-โรงเรียนเซนตคาเบรียล 

-โรงเรียนอัสสัมชัญ 

-โ ร ง เ รี ยนมงฟอ ร ต

วิทยาลัย 

มิสวินิตา          เอ่ียมสะอาด 

มิสมาลัยภรณ  บุตรดี 

เปนวิทยากรแนะแนวการศึกษาตอในระดับ 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

โรงเรียนตรีมิตรวิทยา 

ม.สาธิต            วิโรจนะ 

ม.ธร                 สรภูมิ 

เปนวิทยากรสอนเทคนิคการเลนฟุตบอล 

และคัดเลือกนักกีฬา 

โ ร ง เ รี ยน อัส สัมชัญ

ลําปาง 

ม.สุรสิทธิ ์       จันทรโสภาพศิ 

ม.ผดุงศักด์ิ      แสงสวงค 

ม.ภัทร             ผิวเกล้ียง 

เปนวิทยากรเชิงปฏิบัติการ การทําส่ือการ

เ รียนการสอนสุข ศึกษาและพลศึกษา

ทางดาน IT 

โ ร ง เ รี ย นมั ธ ย ม วั ด

หนองแขม 

ม.จรัญ            นอยอ่ิม 

ม.จุลพงษ        กล่ินหอม 

มิสนฤมล         นอยอ่ิม 

มิสวิไล        ศรีประภาสุขสันติ 

เปนวิทยากรในการจัดการแขงขันแรลล่ีการ

กุศล Marie Family Rally คร้ังที่ ๑  

โรงเรียนมารียอุปถัมภ 

อ.สามพราน 



 ๒๑ 
 

 

ชื่อครู รายละเอียดการเปนวิทยากร สถานที ่

มิสวรนุช          รัตนจรัสโรจน 

มิสพัชรมณฑ   พนมกิจ 

เปนวิทยากรตรวจสภาพจริงและแนะนําการ

จัดทําแผนการเงิน 

โ ร ง เ รี ยน อัส สัมชัญ

อุบลราชธานี 

ม.จรัญ           นอยอ่ิม เปนวิทยากรจัดกิจกรรมอบรมครูใหมของ

มูลนิธิเซนตคาเบรียล ประจําป ๒๕๔๙ 

ศูนยการศึกษาเซนต

คาเบรียล อ.ปากเกร็ด 

มิสนันทวันท   อินทรโฆษิต เปนพิธีกรงานเซนตหลุยสัมพันธ โรงเรียนเซนตหลุยส 

ฉะเชิงเทรา 

มิสขวัญตา       จริยสถิตกุล 

มิสอุดมลักษณ  นกพึง่พุม 

มิสสุทธิรา         ปล่ังแสงมาศ 

มิสสมศรี           อินทรโชติ 

ม.สุรสิทธิ ์        จนัทรโสภาพศิ 

ม.อรุณ             เอ่ียมสุวรรณ 

เปนวิทยากรใหความรูเร่ืองการดําเนินการ

เพื่อสงประกวดโรงเรียนพระราชทาน 

โรงเรียนโชคชัย 

มิสพัชรีวรรณ   คุณชื่น เปนคณะกรรมการนิเทศหองสมุดโรงเรียน โ ร ง เ รี ยน อัส สัมชัญ

ศึกษา 

๙.๔  ผูเรียนที่ประสพความสําเร็จ  โดยการไดรับรางวัลจากการประกวด / แขงขัน  ดังนี้ 

 - นายโอชวิน  จิรโสตติกุล  ไดรับรางวัลทุนเรียนดี ใหการสนับสนุนการศึกษาตลอดหลักสูตร  

 โดยคัดเลือกจากคะแนนสอบเขาโครงการ เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ICT  

 (นานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล 

 - นายนิพนธ  เพ็ชรวีรานนท ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันหมากลอม ประเภท High Kyu  

 จัดโดย โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  

 - นายคริสโตเฟอร เอ็ง ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแขงขันหมากลอม ประเภท  

 High Kyu จัดโดย โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  

 - เด็กชายอัครชัย  เพ็งศาสตร   เด็กชายกวิน  พัฒนะพีระพงศ   
   เด็กชายฐิติพงษ  จรัสศรีวิไล   เด็กชายณัฐพล  ผูกพานิช   
   เด็กชายอานนท  ฤกษเกษตร  เด็กชายพงศธร  คําแหง  
 ไดรับรางวัลชนะเลิศ ประเภท Friendship Game จากการแขงขันหมากลอม จัดโดย สมาคม  

 หมากลอมแหงประเทศไทย 

 - เด็กชายศรรักษ  วิสุทธิโกศล  ไดรับรางวัลชนะเลิศ ประเภท Standard Ratting จากการ  

 แขงขันหมากลอม จัดโดย สมาคมหมากลอมแหงประเทศไทย 



 ๒๒ 
 

 
 - นายวิพุธ   ต้ังแตง    นายสหัสณัฐ   สินเทพดล   
   นางพงศธร   งามธนกิจจา    นายอภิชา   ถานวงศ   
   นายณัฐพงษ   จูงหัตถการสาธิต  นางสาวปยะวดี  ประเสริฐสม  
   นายศุภศิษฎ  เอกธนานันท    ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ 

 จากการแขงขันโฟลคซองมัธยมศึกษา  จัดโดย กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 

 - นายณัฐ  อดุลยเกษม  คะแนนรวม Pre ม.ตน (มหิดล และ เตรียมอุดม)  ไดคะแนนสูงสุด 

 ของเขตบางแค 

 - นายภัทรพล  เหลือบุญชู  ทําคะแนนรวม Pre Admissions ของสายศิลป ไดคะแนนสูงสุด 

 ของเขตบางแค 

 - เด็กชายถิรศักด์ิ  แชจอหอ  ไดรับรางวัลชนะเลิศ การพูดสุนทรพจนภาษาอังกฤษ 

 ชวงช้ันที่ ๓ โดยเปนตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓ เขารวมประกวดใน 

 ระดับประเทศ และไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จัดโดย โรงเรียนทวีธาภิเษก 

 - นายเทิดทูน  หวังไพบูลยกิจ  ไดรับรางวัลชนะเลิศ ประเภทบุคคล จากการแขงขัน 

 ตอบปญหาคณิตศาสตร จัดโดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓ และ 

 ทําคะแนนรวม Pre Admissions ของสายวิทยาศาสตร ไดสูงสุดของเขตบางแค 

 - นายอัศวยุช  อายุวัฒนากุล  ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การพูดสุนทรพจน 

 ภาษาอังกฤษ ชวงช้ันที่ ๔  จัดโดยเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓ 

 - เด็กชายจารุกิตต์ิ  หม่ืนไชยศรี    เด็กชายวรเวช  วิประจง   
   นายกฤษดา  ยมนา     นายรณฤทธิ์  สิชฌนังศุ  
 ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ คะแนนรวมประเภททีม จากการแขงขันตอบปญหา 

 คณิตศาสตร จัดโดย เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓ 
 - นายธัชชา  อนันตโรจนวงศ    นายวัฒนา  ปญญาวัฒนากุล   
 ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ จากการแขงขันภาษาอังกฤษ ในโครงการ Young Creative  

 Tourism Contest 
 - นายเทิดทูน  หวังไพบูลยกิจ  นายสุรศักด์ิ  ศรีมงคลพิทักษ   
 ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ จากการแขงขันตอบปญหาวิทยาศาสตร เนื่องในวันมหิดล  

 จัดโดยคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

 - เด็กชายเมษ  กังวานกิจ  สอบไดอันดับที่ ๗๐ จากทั่วประเทศ ในโครงการเพชรยอดมงกุฎ 

 - นายกฤติน    พัชตระชัย  นายศิรา  ทวีกิจไพบูลย  รับรางวัลชนะเลิศ      

 จากการแขงขันหมากลอม Standard Ratting & Friendship Game คร้ังที่ ๑/๒๕๔๙ จัดโดย 

 สมาคมหมากลอมแหงประเทศไทย 



 ๒๓ 
 
 - รางวัลชนะเลิศการแขงขันฟุตบอลผูเรียนกองทัพอากาศ รุนอายุ ๑๒ ป 
 ๑.  ด.ช.วุฒิชัย รูปสูง ๒.  ด.ช.ฐิติกร อมรชัยเวช 

 ๓.  ด.ช.อภิศร ภูมิชาติ ๔.  ด.ช.สุพรรณ  ทองสงค 

 ๕.  ด.ช.ศตวรรษ อินเจริญ ๖.  ด.ช.นิธิกร เปงสวัสด์ิ 

 ๗.  ด.ช.องอาจ ภมรประเสริฐ ๘.  ด.ช.ปฏิวัติ คําไหม 

 ๙.  ด.ช.ชิติสรรค ณ บางชาง ๑๐. ด.ช.สุวิจักขณ เทียมเศวต 

 ๑๑. ด.ช.นฤบดินทร วีรวัฒโนดม ๑๒. ด.ช.พัฒนชาติ เตียงแกว 

 ๑๓. ด.ช.ยุคลธร ประวัติเลิศรักษ ๑๔. ด.ช.กิตติศักด์ิ โฮชิน 

 ๑๕. ด.ช.ฑัตพิชา เจริญรัตนาภิรมย ๑๖. ด.ช.ปฐมพล เจริญรัตนาภิรมย 

 ๑๗. ด.ช.วีรวัฒน จิรภัคสิริ ๑๘. ด.ช.ประกาศิต คําคง 

 - รางวัลชนะเลิศการแขงขันฟุตบอลชิงถวยพระราชทาน มวก. นนทบุรี คัพ ครั้งที่ ๑๔ 
รุนอายุ ๑๖ ป 

 ๑.  นายนิวัฒน เพิ่มเติม ๒.  นายศิวัช งามนรารัต 

 ๓.  นายนรวิชญ ไกแกว ๔.  นายปยะนัฐ คําอาษา 

 ๕.  นายปยะพงศ เครือจันทร ๖.  นายณัฐพล พูลทวี 

 ๗.  นายพัสพงศ รัชตะไกรโรจน ๘.  นายรพีเพชร วิทูรรัตยุต 

 ๙.  นายทิวานนท หนูนัน ๑๐. นายศราวุธ สินธุปน 

 ๑๑. นายพศวัต ลอใจ ๑๒. นายชัยเชษฐ คชโกศัย 

 ๑๓. นายวีรศักด์ิ แมนอินทร ๑๔. นายกวิน ธรรมสัจจานันท 

 ๑๕. นายณัฐวุฒิ ถูกอารมย ๑๖. นายประวีณวัช บุญยงค 

 ๑๗. นายอรรถพงศ หนูพรหม ๑๘. นายธีราทร บุญมาทัน 

 ๑๙. นายมามีซี หะยียูโซะ 
 - รางวัลชนะเลิศฟุตบอลประเภท ข สํานักพัฒนากีฬาและนันทนาการ รุนอายุ ๑๘ ป 

 ๑.  นายชยากร นกแกว ๒.  นายปยพล วัดคราว 

 ๓.  นายสายันณ เพ็งพันธ ๔.  นายอรรถพล ถมนา 

 ๕.  นายธีรเดช จันทรสม ๖.  นายภุมเรศ   กลัดกลีบ 

 ๗.  นายศุภนัฐ ใสสุข ๘.  นายวิธวินทร คลอวุฒิวัฒน 

 ๙.  นายปริยวิทย อัจฉริยะฉาย ๑๐.  นายสุภาพ พิพิธกุล 

 ๑๑.  นายอลงกรณ เรืองกอน ๑๒.  นายพิทยพัฒน  มังคะตา 

 ๑๓.  นายธรรมชาติ นาคะพันธ ๑๔.  นายอดิศักด์ิ ยอดสังวาลย 

 ๑๕.  นายสถาปตย ตะเนาว ๑๖.  นายปรมัตถ พวงฉางทอง 

 ๑๗.  นายวัสพล โทสันเทียะ ๑๘.  นายสุรเชษฐ งามทิพย   



 ๒๔ 
 

 - เด็กชายประกาศิต  คําคง  ไดรับรางวัลดาวซัลโว จากการแขงขันฟุตบอลผูเรียน 

 “กองทัพอากาศ” ประจําป ๒๕๔๙ รุนอายุ ๑๒ ป 

 - เด็กชายอภิศร  ภูมิชาติ   ไดรับรางวัลนักเตะยอดเยี่ยม จากการแขงขันฟุตบอลผูเรียน  

 “กองทัพอากาศ” ประจําป ๒๕๔๙ รุนอายุ ๑๒ ป 

๙.๕  โครงการเดนในรอบป  ไดแก 

-  โครงการ “มีออมไมมีอด ไมอดถามีออม” 

-  โครงการสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ตามแนวพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ     

   สยามบรมราชกุมารี 

-  โครงการอนุรักษส่ิงแวดลอมโรงเรียน รวมกับกับสถาบัน Knoten Weimar ประเทศ   

   Germany  ระยะที่ ๒ ประกอบดวยกิจกรรมพิทักษส่ิงแวดลอม บําบัดและใชประโยชน    

-  โครงการสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ 

-  โครงการนักกีฬาพิเศษ (โครงการชางเผือก) 

-  โครงการเซรามิค และการทําเคร่ืองเบญจรงค สําหรับผูปกครอง 

-  โครงการจัดทําหลักสูตร English Programme . ระดับชั้น ป.๒, ป.๕ และ ม.๒ 

-  โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 

-  โครงการเอาชนะความอวน 
๑๐.  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก 
  ๑๐.๑  โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  ไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากหนวยประเมิน บริษัท 

แอล เอส  การประเมิน จํากัด ซึ่งไดรับการเสนอใหเปนผูตรวจของสํานักงานรับรองมาตรฐานและ 

ประเมินคุณภาพการศึกษา ( องคการมหาชน ) สมศ. รอบสอง ระหวางวันที่ ๒๓  พฤษภาคม ถึง วันที่  

๒๕  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๔๙  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา  มีการประเมิน ๓ 

ดาน คือ ดานผูเรียน ดานผูบริหาร และดานครู  ซึ่งสรุปผลการประเมินโดยวาจาของคณะกรรมการ    

ในภาพรวมตามมาตรฐาน  ดังตอไปนี้ 

ผลการประเมิน 
 

มาตรฐานท่ี 
 

รายการมาตรฐาน คาเฉลี่ย 
ระดับ 
คุณภาพ 

ผลการ
รับรอง

มาตรฐาน 

๑ ผูเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม และคานิยมที่พงึประสงค ๓.๘๕ ดีมาก  
๒ ผูเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ๓.๗๕ ดีมาก  
๓ ผูเรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยดานศิลปะ 

ดนตรีและกีฬา 
๓.๘๕ ดีมาก  

 



 ๒๕ 
 

ผลการประเมิน 
 

มาตรฐานท่ี 
 

รายการมาตรฐาน คาเฉลี่ย 
ระดับ 
คุณภาพ 

ผลการ
รับรอง

มาตรฐาน 

๔ ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห                

คิดสังเคราะห   มวีิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค 

คิดไตรตรองและมีวิสัยทัศน 

๓.๘๖ ดีมาก  

๕ ผูเรียนมีความรูและทักษะทีจ่ําเปนตามหลักสูตร ร ร ร 

๖ ผูเรียนมทีักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการ

เรียนรูและพฒันาตนเองอยางตอเนื่อง 
๓.๘๓ ดีมาก  

๗ ผูเรียนมทีักษะในการทํางาน รักการทาํงาน สามารถ

ทํางานรวมกับผูอ่ืนได และมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต 
๓.๘๗ ดีมาก  

๘ ครูมีวุฒิ/ความรู ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ

และมีครูเพียงพอ 
๓.๙๙ ดีมาก  

๙ ครูมีความรูความสามารถในการจัดการเรียนการสอน

อยางมีประสิทธิภาพและเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
๓.๖๙ ดี  

๑๐ ผูบริหารมีภาวะผูนําและมีความสามารถในการบริหาร

จัดการ 
๔ ดีมาก  

๑๑ สถานศึกษามกีารจัดองคกร/โครงสรางและ            

การบริหารงานอยางเปนระบบ ครบวงจรใหบรรลุ

เปาหมายการศึกษา 

๓.๙๓ ดีมาก  

๑๒ สถานศึกษามกีารจัดกิจกรรมและการเรียนการสอน

โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
๔ ดีมาก  

๑๓ สถานศึกษามหีลักสูตรที่เหมาะสมกับผูเรียนและ

ทองถิน่ มีส่ือการเรียนการสอนที่เอ้ือตอการเรียนรู 
๔ ดีมาก  

๑๔ สถานศึกษาสงเสริมความสัมพันธและความรวมมือกับ

ชุมชน ในการพัฒนาการศึกษา 
๔ ดีมาก  

 ๑๐.๒  ขอเสนอแนะจากการประเมินภายนอกรอบสอง ของคณะผูประเมินจาก สมศ. โดยบริษัท 

แอล เอส. การประเมิน จํากัด ที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๕ พฤษภาคม 

พ.ศ.๒๕๔๙ ไดแนะนําในแตละมาตรฐานไวดังนี้ 

 

 



 ๒๖ 
 

 มาตรฐานที่ ๒ ผูเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 

สถานศึกษาตองทําขอมูลรายบุคคลของผูเรียน โดยในเอกสารนี้จะตองแสดงขอมูลระดับ

คุณภาพทั้ง ๓ ดาน คือ ดี เกง สุข อยางชัดเจนเดนชัด วาในขณะนี้คุณภาพผูเรียนอยูในระดับใดและ

เมื่อเทียบกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและมาตรฐานการศึกษาของชาติแลว อยูหางไกล

เพียงใด และผูเรียนไดรับการพัฒนาในแตละปอยางไรบาง ซึ่งในกรณีที่สําคัญที่สุดคือการ 

ที่สถานศึกษาตองทราบขอมูลรายบุคคลของผูเ รียนทุกดาน ทั้งสถานศึกษา โดยสถานศึกษา            

ควรดําเนินการใหแลวเสร็จภายในปการศึกษา ๒๕๕๐ 

 มาตรฐานที่๔  ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห  คิดสังเคราะห  มีวิจารณญาณ         

มีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรองและมีวิสัยทัศน 

๑. ในโครงการและกิจกรรมที่ทางสถานศึกษาไดจัดควรที่จะกระตุนผูเรียนใหไดเขารวมทุกคน
โดยจะตองนําขอมูลมาใสไวผูเรียนรายบุคคลเพื่อจะไดทราบวากิจกรรมที่ไดจัดข้ึนผูเรียน

ไดเขารวมและช่ืนชอบมากเพียงใด ระยะเวลาในการจัดทํา ๑ ปการศึกษา 

๒. จากกิจกรรมในมาตรฐานที่ ๔ ทางสถานศึกษาไดจัดใหผูเรียนที่จะจบในชวงช้ันจะตอง

ทํางานสง ๑ ชิ้น ซึ่งจากกิจกรรมตรงนี้นาจะนําผลงานที่ไดมาสอบถามผูเรียนถึงชิ้นงาน    

ที่ทําข้ึนมาวาสอดคลองกับมาตรฐานที่ ๔ ที่ทางสถานศึกษาไดวางไวหรือไมและนําผล   

มาพัฒนาแกไขปรับปรุงไดอยางตอเนื่อง ระยะเวลาในการปฏิบัติซึ่งทางสถานศึกษา        

มีขอมูลแลวหรือแตนําขอมูลมาปรับแตงซึ่งระยะเวลา ๒ เดือน 

๓. จากผลงานของผูเรียนในขอ ๒ ที่เกิดข้ึนจะตองนําผลงานของผูเรียนทุกคนมาเสนอตาม

อาคารเรียนหรือภายในสถานศึกษา ซึ่งมีพื้นที่จํานวนมากเพื่อที่จะไดใหผูเรียนทุกคนเห็น

ความสําคัญและกระตุนผูเรียนใหมีการแขงขันกับเพื่อนในหองและเพื่อนตางหองเกิดการ

พัฒนาทักษะและคิดเพิ่ม ข้ึนทั้ งทางตรงและทางออม  ระยะเวลาในการปฏิบั ติ                  

๑ ปการศึกษา 

 มาตรฐานที่ ๖  ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรูและพัฒนา

ตนเองอยางตอเนื่อง 

๑. สถานศึกษาควรจัดการประชาสัมพันธเสริมกิจกรรมเพื่อกระตุนผูเรียนใหเขาไปศึกษา    

หาความรูใหเพิ่มข้ึน ระยะเวลาในการปฏิบัติ ๑ ปการศึกษา 

๒. สถานศึกษาสํารวจ คนควาความตองการของผูที่เกี่ยวของทั้งหมดเพื่อพัฒนาและจัดการ

แหลงเรียนรูตามความตองการของผูเรียน คณะครู และผูปกครองชุมชนระยะเวลา         

ในการปฏิบัติ ๑ ปการศึกษา 

 

 



 ๒๗ 
 

 มาตรฐานที่ ๗  ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได    

และมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต 

 หลักการในการใชกิจกรรมและโครงการที่สถานศึกษาในการสอนใหผูเ รียนรูจักทักษะ          

การทํางานและมีทัศนคติในการทํางานที่ดี ทํางานเปนกลุมได โดยสถานศึกษาตองมีการจัดทําขอมูล

ผูเรียนที่เขารวมกิจกรรมทั้งหมดวาอยูในชมรมอะไร สรุปเปนขอมูลสารสนเทศที่ชัดเจนสามารถ

สอบถามได เพราะจากชมรมหรือกิจกรรมที่สถานศึกษาตองทําตองปฏิบัติกับผูเรียนทุกระดับชั้น      

เปนการปลูกฝงใหผูเรียนรักในการทํางานอยางดี ระยะเวลาในการจัดทําขอเสนอแนะเนื่องจาก      

ความพรอมในหลายดาน ๆ ที่ทางสถานศึกษามีระยะเวลาที่จะทําการพัฒนา ๑ ปการศึกษา 

 มาตรฐานที่ ๘  ครูมีวุฒิ/ความรู ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบและมีครูเพียงพอ 

 ควรใหครูทุกคนไดรับการอบรมในวิชาที่สอนเปนประจําทุกป ทั้งกอนและขณะดําเนินการสอน

เพื่อครูจะไดนําเทคนิคความรูในวิทยาการใหม ๆ มาประยุกตใชในการสอนตอไป 

มาตรฐานที่ ๙  ครูมีความรูความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ  

และเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

๑. การประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน ควรคํานึงวาการประเมินผลเปนสวนหนึ่งของการจัดการ

เรียนรู ดังนั้นควรประเมินผลใหสอดคลองกับเปาหมายที่กําหนดใหผูเรียนมีคุณภาพครบทั้ง ๓ 

ดาน คือ เกง ดีและมีสุข โดยใชแบบประเมินเฉพาะดาน กําหนดระยะเวลาในการประเมิน ๑ ป 

๒. ควรทําผลการประเมินรายบุคคลทั้ง ๓ ดาน ดังกลาวไปรับปรุงและพัฒนาปรับการเรียนและ

เปล่ียนการสอนอยางตอเนื่องเปนปจจุบัน กําหนดระยะเวลาในการประเมิน ๑ ป 

๓. ควรเก็บขอมูลของผูเรียนรายบุคคลใหเปนระบบของขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษาเพื่อใช
ในการตรวจสอบคุณภาพของผูเรียนตอไป กําหนดระยะเวลาในการประเมิน ๑ ป 

 ๑๐.๓  การนําผลการประเมินคุณภาพภายนอกไปใช 

จากผลการประเมินและขอเสนอแนะของคณะผูตรวจเยี่ยมเมื่อตนปการศึกษา ๒๕๔๙ เปนชวง

ที่โรงเรียนส้ินสุดแผนพัฒนาโรงเรียนระยะที่ ๒ ( ปการศึกษา ๒๕๔๕ – ๒๕๔๙ )โรงเรียนจึงได           

นําขอเสนอแนะของการตรวจเย่ียมคร้ังนี้ไปกําหนดเปนแนวทางพัฒนาและเพิ่มเติมในแผนพัฒนาของ

โรงเรียนระยะที่ ๓ ปการศึกษา ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ ซึ่งจะไดมีการดําเนินการพัฒนาตามขอเสนอแนะ    

ในปการศึกษา ๒๕๕๐ เปนตนไป 
 
 
 
 
 
 



 ๒๘ 
 

ตอนที่ ๒   
สภาพการดําเนินงานในปที่ผานมา 

ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ตามธรรมนูญโรงเรียน  ระยะที ่๒  

พ.ศ.๒๕๔๕ – พ.ศ.๒๕๔๙  ไดกําหนดวิสัยทัศน  พันธกิจ เปาหมาย ยุทธศาสตร และ มีงาน  / โครงการ

กิจกรรม  และตัวช้ีวัดความสําเร็จ  เปนระบบการบริหารโรงเรียน ดังตอไปนี้ 
เปาหมายที่  

๑. ผูเรียนรอยละ ๘๐ ของผูเรียนระดับชั้นประถมศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร 

วิทยาศาสตรและภาษาตางประเทศ  ต้ังแต ๒.๐๐ ข้ึนไป 

๒. ผูเรียนรอยละ ๗๐ ของผูเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร 

วิทยาศาสตรและภาษาตางประเทศ  ต้ังแต ๒.๐๐ ข้ึนไป 

๓. ผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาระดับชาติโดยเฉล ี่ย ของผูเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี    

ในทุกรายวชิาสูงกวาผลการประเมินเฉลีย่ระดับประเทศ 

๔. รอยละ ๗๐ ของผูเรียนสามารถใชภาษาตางประเทศในการส่ือสารได ๒ ภาษา 
ยุทธศาสตร 

๑. สงเสริมการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมที่หลากหลายโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

๒. พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนทกุรายวิชาโดยเนนวชิาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร 
ภาษาอังกฤษ  และคอมพวิเตอร 

๓. พัฒนาแหลงเรียนรูที่เอ้ือตอการจัดการเรียนการสอน 

๔. พัฒนาครูผูสอนคณิตศาสตร  วทิยาศาสตร และภาษาอังกฤษ 

๕. พัฒนาระบบการวัดและประเมินผล 

งาน / โครงการและกิจกรรม ตัวชี้วัดความสําเรจ็ 
โครงการเสริมทักษะทางวิชาการ  

๑. งานสงเสริมการศึกษาระดับ ม.ปลาย ผูเรียนระดับชั้นม.ปลายไดรับความรูแลประสบการณ

จากวิทยากรภายนอก 

๒. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ผูเรียนสามารถเลือกกิจกรรมตางๆตามความถนัดและ

ความตองการ 

๓. งานโอลิมปกวิชาการ ผูเรียนไดรับการสงเสริมเพิ่มพูนความรูและมีทักษะตาม

ความถนัดเฉพาะสาขาวิชา 

๔. โครงการเรียนรูการประกอบอาชีพประสบ 

การณจริง 

ผูเรียนไดรับความรูและประสบการณจาก 

สภาพจริงเพื่อเปนแนวทางสําหรับการตัดสินใจในการ

ประกอบอาชีพที่สุจริตในอนาคต 



 ๒๙ 
 

งาน / โครงการและกิจกรรม ตัวชี้วัดความสําเรจ็ 

๕. กิจกรรมคายกลุมสาระการเรียนรู ผูเรียนที่เขารวมกิจกรรมไดรับความรูที่หลากหลายตาม

ความสนใจ 

๖. โครงการทัศนศึกษา ผูเรียนไดรับประสบการณตรงที่สอดคลองกับเนื้อหา

สาระฯที่เรียนในระดับชั้น 

๗. งานพัฒนาหลักสูตรรายวิชา มีหลักสูตรสถานศึกษาทุกรายวิชาที่มีการพัฒนาและ

สงเสริมใหเกิดคุณภาพของโรงเรียน 

โครงการพัฒนาแหลงการเรียนรู  

๑. งานหองศูนยการเรียน ๔ กลุมสาระการเรียนรู เปนสถานที่เรียนรูสําหรับผูเรียนที่สนใจในการศึกษา  

หาความรูเพิ่มเติม 

๒. กิจกรรมดูแลเรือนกลวยไม เปนแหลงเรียนรูเกี่ยวกับสายพันธุกลวยไมชนิดตางๆ 

๓. กิจกรรมพัฒนาสวนเกษตรผสมผสานทฤษฎี 

ใหม 

เปนแหลงเรียนรูและการฝกปฏิบัติเกี่ยวกับเกษตร

ผสมผสานตามแนวพระราชดําริพระบาทสมเด็จ  

พระเจาอยูหัว 

๔. กิจกรรมพัฒนาสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน เปนแหลงเรียนรูเกี่ยวกับพันธุไมตางๆ 

๕. งานดูแลรักษาแหลงเรียนรูทางธรรมชาติของ 

โรงเรียน 

แหลงเรียนรูไดรับการดูแลเอาใจใสอยูเสมอ 

โครงการพัฒนาบุคลากร  

๑. กิจกรรมจัดระบบนิเทศการเรียนการสอน 

ทุกกลุมสาระฯ 

ครู ผู สอนแตละก ลุมสาระฯได รับการนิ เทศ เพื่ อ

พัฒนาการจัดการเรียนรูอยูเสมอ 

๒. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการที่เนน 

ผูเรียนเปนสําคัญทุกกลุมสาระการเรียนรู 

ครูผูสอนไดรับความรูและความเขาใจในเนื้อหาสาระฯ

ของรายวิชาที่รับผิดชอบในแตละชวงช้ันจากอาจารยที่

ปรึกษากลุมสาระการเรียนรู 

โครงการพัฒนาระบบวัดผลและประเมินผล  

๑. กิจกรรมการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย 

ตามสภาพจริง 

โรงเรียนมีระบบการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย 

 

 

 

 

 



 ๓๐ 
 
เปาหมายท่ี  

๕.  ผูเรียนรอยละ ๙๘ ปฏิบัติตามระเบียบวินัยของโรงเรียน 

๖. ผูเรียนรอยละ ๙๘ ประพฤติตนเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม 

๗. ผูเรียนทกุคนมีจิตสํานกึในความเปนไทย และชวยเหลือสังคม 

๘. ผูเรียนทกุคนปลอดสิ่งเสพติดและอบายมุข 

๙. ผูเรียนทกุคนมีความเปนประชาธิปไตย    
ยุทธศาสตร 

๑. สงเสริมระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ของผูเรียน 

๒. สรางจิตสํานึกในความเสียสละ  บําเพ็ญตนใหเปนประโยชนและชวยเหลือสังคม 

๓. ปองกันส่ิงเสพติดและอบายมุขทุกชนิดในโรงเรียน 

๔. สงเสริมความเปนประชาธิปไตย    

งาน / โครงการและกิจกรรม ตัวชี้วัดความสําเรจ็ 
โครงการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมผูเรียน  

๑. กิจกรรมระเบียบวินัยนักเรียนป.๑ ม.๖ ผูเรียนทุกคนไดรับการดูแลและเอาใจใสเกี่ยวกับ

ระเบียบวินัย 

๒. กิจกรรมเลือกต้ังหัวหนาหอง ระดับชั้นป.๑ – ม.๖ หัวหนาหองที่ไดรับการคัดเลือกจะเปนผูประสานงาน

และดูแลความเรียบรอยในแตละหองเรียน 

๓. กิจกรรมเลือกต้ังประธานสภานักเรียน ผูเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจําลอง  การ

เลือกต้ังตามระบอบประชาธิปไตย 

๔. กิจกรรมอาสาจราจร ผูเรียนมีจิตสํานึกในความเสียสละบําเพ็ญตนใหเปน

ประโยชนและชวยเหลือโรงเรียน 

๕. กิจกรรมพลังดนตรีตานยาเสพติด ผูเรียนไดแสดงออกซึ่งความสามารถและการใชเวลา

วางใหเกิดประโยชน 

๖. กิจกรรมยกยองนักเรียนประพฤติและปฏิบัติ 

หนาที่ดีเดน 

สงเสริมและยกยองนักเรียนที่กระทําความดี และ 

เปนแบบอยางที่ดีสําหรับผูเรียนคนอ่ืนๆ 

๗. โครงการสงเสริมวินัยดี มีความสุข สงเสริมผูเรียนของแตละหอง/ระดับชั้นที่ประพฤติ

ปฏิบัติตนอยูในระเบียบวินัยของโรงเรียน   

๘. โครงการจัดซื้อวัสดุเขาศูนยตานส่ิงเสพติด มีวัสดุอุปกรณที่ ผู เ รียนสามารถศึกษาหาความรู

เกี่ยวกับโทษและอันตรายที่เกิดจากส่ิงเสพติดตางๆ 

๙. โครงการคายอาสาพัฒนา ผูเรียนและชุมชนในชนบทตางๆไดรับการชวยเหลือ

ในดานตางๆตามความจําเปน 



 ๓๑ 
 

งาน / โครงการและกิจกรรม ตัวชี้วัดความสําเรจ็ 

๑๐.กิจกรรมสัมผัสชุมชนกองขยะชอง ๓  เด็กๆในชุมชนไดรับความสุขจากการแบงปนเกี่ยวกับ

ส่ิงของและส่ิงจําเปนสําหรับการดํารงชีวิต 

๑๑.งานเยี่ยมศูนยคนพิการ คนชรา เด็กกําพรา ปลูกฝงใหผูเรียนศึกษาจากสภาพความเปนจริงของ

บุคคลที่ถูกทอดทิ้งในสังคม 

๑๒.กิจกรรมคายผูนํา ผูเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเปนผูนําและ

ผูตามที่ดี 

๑๓. กิจกรรมอบรมจริยศึกษา /คําสอน ผูเรียนไดรับการดูแลและเอาใจใสเกี่ยวกับความรู

และการปฏิบัติทางดานคุณธรรม จริยธรรม 

โครงการเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม
บุคลากร 

 

๑. กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรมบุคลากร บุคลากรไดรับความรูและแนวทางการปฏิบัติตน

เปนศาสนิกชนที่ดี 

๒.โครงการพัฒนาจิตใจครูและเจาหนาที่คาทอลิก บุคลากรไดรับความรูและแนวทางการปฏิบัติตน

เปนศาสนิกชนที่ดี 

เปาหมายที่  
      ๑๐. ผูเรียนทกุคนรูจักแหลงเรียนรูและนํามาประยุกตใชใหเกิดประโยชน 

      ๑๑. ผูเรียนรอยละ ๘๐ สามารถใชคอมพิวเตอรเพื่อการส่ือสารขอมูล  
ยุทธศาสตร 

๑.  สงเสริมการใชระบบเครือขายและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและการสื่อสาร 

๒.  สงเสริมการสนับสนุนการนําเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใชในการเรียนการสอน 

งาน / โครงการและกิจกรรม ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

งานสงเสริมการใชส่ือและเทคโนโลยีพัฒนาการสอน  

๑.งานผลิตและพัฒนาการใชส่ือการสอนทุกกลุมสาระฯ ครูทุกกลุมสาระฯใชส่ือประกอบการสอน 

๒.โครงการจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอรหองเรียน มีเคร่ืองคอมพิวเตอรที่ทันสมัยสําหรับผูเรียน ใช

ในการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ 

๓.โครงการซื้อเคร่ืองโปรเจคเตอรหองเรียนคอมพิวเตอร มีเคร่ืองโปรเจคเตอรสําหรับเปนส่ือการเรียน 

ในหองคอมพิวเตอร 

งานพัฒนาความรูและทักษะของบุคลากรและ 

ผูเรียนเกี่ยวกับเทคโนโลยี 

 

๑ โครงการพัฒนาและสงเสริมบุคลากรใชส่ือ 

อีเลคโทรนิคสเพื่อการเรียนรู 

บุคลากรสามารถสรางและใชส่ืออิเลคโทรนิคส

ในการเรียนการสอน 



 ๓๒ 
 

เปาหมายที่ 
๑๒. ผูเรียนทุกคนสามารถเลนกีฬาไดอยางนอย ๑ ประเภท 

๑๓. ผูเรียนสามารถเลนเคร่ืองดนตรีไดอยางนอย ๑ อยาง 

๑๔. ผูเรียนรอยละ ๙๐ มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐาน 

๑๕. ผูเรียนทุกคนสามารถแสดงทักษะทางดานศิลปะ ไดตามศักยภาพของตน 
ยุทธศาสตร 

๑. สงเสริมการสรางสุขนิสัยดานโภชนาการและสุขอนามัยของผูเรียน 

๒. พัฒนาทักษะการเลนกีฬาและสงเสริมสมรรถภาพรางกาย 

๓. สงเสริมทักษะดานศิลปะและดนตรี 

งาน / โครงการและกิจกรรม ตัวชี้วัดความสําเรจ็ 
โครงการสงเสริมศักยภาพผูเรียนทางดานศิลปะ ดนตรี 
และกีฬา 

 

๑. กิจกรรมการเรียนการสอนพัฒนาทักษะทางดานดนตรี 

ของผูเรียน 

ผูเรียนมีทักษะในการเลนเคร่ืองดนตรี 

ตามหลักสูตร 

๒. กิจกรรมการเรียนการสอนพัฒนาทักษะทางดานศิลปะ 

 ของผูเรียน 

ผูเรียนมีทักษะทางดานศิลปะตามหลักสูตร 

๓. กิจกรรมการเรียนการสอนพัฒนาทักษะทางดานกีฬา 

 ของผูเรียน 

ผูเรียนมีทักษะในการเลนกีฬาตามหลักสูตร 

๔. โครงการสงเสริมศักยภาพผูเรียนทางดานทัศนศิลป ผูเรียนที่สนใจมีทักษะทางดานทัศนศิลป 

๕. โครงการสงเสริมศักยภาพผูเรียนทางดานดนตรี 

และนาฏศิลป 

ผูเรียนที่สนใจมีทักษะทางดานดนตรี 

และนาฏศิลป 

๖. โครงการคายศิลปะ ผูเรียนที่สนใจมีทักษะทางดานศิลปะ 

โครงการสงเสริมสุขอนามัยและศักยภาพทางกายภาพ
ของผูเรียน 

 

๑. กิจกรรมสงเสริมโภชนาการ/นันทนาการและ 

สุขอนามัย  *กิจกรรมด่ืมนมของนักเรียน ป.๑-๓  

ผูเรียนไดรับการดูแลและเอาใจใสทางดาน 

โภชนาการ 

๒. กิจกรรมสงเสริมการเลนกีฬาอยางตอเนื่อง 

การแขงขันกีฬาสี  กรีฑาสี วายน้ําสี  กีฬาระดับชั้น 

ผูเรียนมีทักษะในการเลนกีฬาตามความถนัด

และความสนใจจากการแขงขัน 

๓. กิจกรรมตรวจสุขภาพผูเรียน ผู เ รียนทุกคนไดรับการดูแลและเอาใจใส

ทางดานสุขภาพ  

๔. โครงการเสริมสรางสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย 

ของผูเรียน 

ผูเรียนมีสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย 

ตามเกณฑมาตรฐาน 



 ๓๓ 
 

งาน / โครงการและกิจกรรม ตัวชี้วัดความสําเรจ็ 

๕. งานทดสอบสมรรถภาพทางกายของผูเรียน ผูเรียนทุกคนมีสมรรถภาพทางกายตาม 

เกณฑมาตรฐาน 

๖. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมพยาบาล ผูเรียนมีความรู ความเขาใจ และสามารถ 

ปฐมพยาบาลเบื้องตนได 

๗. กิจกรรมรักษาและสงเสริมมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร ผูประกอบการโรงอาหารไดรับการดูแลและ

เอาใจใสในการประกอบและจําหนายอาหาร

ที่ถูกสุขลักษณะ 

เปาหมายที่ 
๑๖. ผูเรียนทกุคนที่ตองการการศึกษาพิเศษ  ไดรับการสงเสริมและพฒันาตามศักยภาพ 
ยุทธศาสตร 
๑. สงเสริมและพัฒนาผูเรียนที่ตองการการศึกษาพิเศษใหมีศักยภาพสูงสุด 

งาน / โครงการและกิจกรรม ตัวชี้วัดความสําเรจ็ 

๑. โครงการ Gifted Child Smile  Learning  ผูเรียนที่ตองการการศึกษาพเิศษไดรับการสงเสริม

และชวยเหลือสามรถอยูรวมกับผูอ่ืนได 

เปาหมายที่ 
๑๗. ผูเรียนทกุคนสามารถนําภูมิปญญาไทยมาประยุกตใชในชีวิตประจําวนัไดอยางเหมาะสม 

๑๘. ผูเรียนทกุคนมีจิตสํานกึและภาคภูมิใจในภูมิปญญาไทย 
ยุทธศาสตร 

๑. สงเสริมและสนับสนนุการนาํภูมิปญญาไทย  มามีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน 

๒. กําหนดหนวยการเรียนรูภูมปิญญาไทยในหลักสูตรสถานศึกษา 

งาน / โครงการและกิจกรรม ตัวชี้วัดความสําเรจ็ 
โครงการสงเสริมอนุรกัษศิลปะและวฒันธรรมไทย  

๑. กิจกรรมประกวดมารยาทไทย ผูเรียนไดรับความรูและสามารถปฏิบัติเกี่ยวกับ 

มารยาทไทยได 

๒. กจิกรรมคลินิกภาษาไทย ผูเรียนไดรับการดูแลและเอาใจใสเกี่ยวกบั 

ทักษะภาษาไทย 

๓. กจิกรรมคายภาษาไทย ผูเรียนที่สนใจไดรับความรูและประสบการณ 

ตามความสนใจ 

๔. โครงการดาวจรัสแสง ผูเรียนไดรับการสงเสริมทักษะทางดาน

ภาษาไทย 

 



 ๓๔ 
 

งาน / โครงการและกิจกรรม ตัวชี้วัดความสําเรจ็ 

๕. กจิกรรมวนัภาษาไทยแหงชาติ ผูเรียนมีความรูเกี่ยวกับกิจกรรมตางๆ   

ที่โรงเรียนจัดข้ึนในวันภาษาไทยแหงชาติ 

๙. กจิกรรมวนัสุนทรภู ผูเรียนมีความรูเกี่ยวกับกิจกรรมตางๆ             

ทีโรงเรียนจัดข้ึนในวันสุนทรภู 

๗. โครงการศูนยสงเสริมการศึกษาศิลปะ วัฒนธรรม 

และภูมิปญญาไทย 

ผูเรียนสามารถเรียนรูเกีย่วกบัศิลปกรรมไทย 

แขนงตางๆที่นาํมาประกอบการเรียน 

๘. งานสืบสานภูมิปญญาทองถิ่น  ผูเรียนตระหนกัและเหน็คุณคาของภูมิปญญา 

ทองถิน่ที่จัดหาสําหรับผูเรียนไดเรียนรูที่บาน

ดํารงไทย 

โครงการสงเสริมการใชชวีิตอยูรวมกนัในสังคม  

๑. กิจกรรมวันสําคัญ  ผูเรียนเห็นถึงความสําคัญของกิจกรรมวันสําคัญ

ตางๆที่โรงเรียนจัดข้ึนตลอดปการศึกษา 

๒.  กิจกรรมคายอาสาพฒันา ผูเรียนและบุคลากรที่เขารวมกิจกรรมมีโอกาส 

ชวยเหลือ แบงปนแกผูดอยโอกาสในสังคม  

๓. กจิกรรมวนัเด็กเพื่อชุมชน ผูเรียนและบุคลากรที่เขารวมกิจกรรมมีโอกาส 

ชวยเหลือ แบงปนแกผูดอยโอกาสในสังคม 

๔. กจิกรรมสังคมสัญจร กลุมสาระฯสังคมศึกษา บุคลากรไดรับความรูและประสบการณตรง 

ในการจัดการเรียนรูใหกับผูเรียน 

๕. กจิกรรมสัมผัสกองขยะชอง ๓  ผูเรียนและบุคลากรไดเห็นชวีิตและความเปนอยู

ของเด็กและประชาชนที่ดอยโอกาสในสังคม 

๖. งานเยี่ยมศูนยคนพิการ คนชรา เด็กกาํพรา ผูเรียนและบุคลากรไดเห็นชวีิตและความเปนอยู

ของเด็กกําพรา คนชรา และคนพิการทีถ่กูสังคม

ทอดทิง้ 

เปาหมายที่ 
๑๙. บุคลากรรอยละ ๙๐ มคีวามรู ความสามารถและทกัษะในการประกอบอาชพี 

๒๐. บุคลากรทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ 
ยุทธศาสตร 

๑.เพิ่มพูนความรู ความสามารถและทักษะใหบุคลากรทุกหนวยงาน 

๒.สงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ 

 

 



 ๓๕ 
 

งาน / โครงการและกิจกรรม ตัวชี้วัดความสําเรจ็ 
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ 
การบรหิาร 

คณะครูผูรวมบริหารโรงเรียนมีความรูความสามารถ 

และทักษะ มีความเขาใจในการบริหารงานที่อยูใน 

ความรับผิดชอบ 

๑.งานอบรมสัมมนาบุคลากร กอนเปดปการศึกษา บุคลากรทุกคนมีความรู ความเขาใจในเนือ้หาสาระ 

ที่เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพที่เปนประโยชน      

ตอตนเองและตอโรงเรียน 

๒. งานพฒันาบุคลากรทัง้ในและนอกโรงเรียน บุคลากรทุกคนไดรับการสงเสริมและพัฒนาตนเอง

ทางดานวิชาชีพตามความรูและความสามารถ 

๓. งานปฐมนิเทศบุคลากรใหม บุคลากรใหมมีความรูและความเขาใจในบริบท 

และวัฒนธรรมของโรงเรียน 

๔. งานทนุการศึกษาตอระดับปริญญาโท บุคลากรไดรับการพัฒนาและสงเสริมในการศึกษา

ตอตามความตองการในสาขาวิชาตางๆของโรงเรียน 

๕.กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรมบุคลากร บุคลากรไดรับความรูและแนวทางการปฏิบัติตน  

การเปนแบบอยางและเปนศาสนิกชนที่ดี 

เปาหมายที่ 
๒๑. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 

๒๒. โรงเรียนไดรับการประเมินดานการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของ BSG ต้ังแตระดับ ๓ ข้ึน

ไป และของสมศ. ไดระดับ ๓  
ยุทธศาสตร 

๑. พัฒนาโครงสรางการบริหารโรงเรียนทั้งระบบ 

๒. พัฒนาระบบบริหารจัดการอยางเปนเอกภาพ 

๓. สงเสริมและสนับสนุนการนําระบบและเทคโนโลยีมาใชในการบริหารจัดการ 

๔. พัฒนาระบบการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 

งาน / โครงการและกิจกรรม ตัวชี้วัดความสําเรจ็ 
งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีในการบริหาร
จัดการ 

 

๑. งานพัฒนาระบบฐานขอมูลโรงเรียน โรงเรียนมีฐานขอมูลสารสนเทศดานตางๆที่สามารถ 

ประมวลผลและนํามาใชไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

 

 



 ๓๖ 
 

งาน / โครงการและกิจกรรม ตัวชี้วัดความสําเรจ็ 
จัดอัตรากําลังและสรางระบบการประเมิน
และติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากร 

 

๑. การจัดทําอัตรากําลังบุคลากรปการศึกษา  บุคลากรสามารถปฏิบัติงานตรงตามความรูความ 

สามารถในสาขาวิชาชีพ 

๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร บุคลากรไดรับการประเมินผลจาการปฏิบัติงานตลอดป

การศึกษาอยางเปนธรรม   

โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
โรงเรียน 

 

๑. โครงการปรับปรุงเคร่ืองรับเงินสดหอง Big A การจําหนายสินคาโดยใชเทคโนโลยี ทําใหเกิด 

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงาน 

๒ .โครงการจัดซื้อ เค ร่ืองคอมพิวเตอรและ

อุปกรณพวงตอฝายปกครอง  งานนโยบายและ 

แผน  หองสมุด  งานวัดผล งานสารบรรณ 

ฝาย / หนวยงานมีเคร่ืองคอมพิวเตอรที่สามารถชวยให

การทํางานไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

๓. โครงการจัดทําแผนพัฒนาโรงเรียนฯ ระยะ 

ที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๐ -๒๕๕๔ 

โรงเรียนมีแผนระยะกลางในการพัฒนาโรงเรียนฯ 

ระยะเวลา ๕ ป  

๔. งานตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพ 

การศึกษาของ สมศ.รอบที่ ๒  

โรงเรียนดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพ 

การศึกษาและผานการตรวจประเมินของ สมศ.รอบที่ ๒ 

เปาหมายที่  
๒๓. มีแหลงการเรียนรูและส่ิงแวดลอมทีเ่อ้ือตอการเรียนการสอน 

๒๔. บุคลากรรอยละ ๙๐ มคีวามรู ความเขาใจ และชวยกันดูแลรักษา  พรอมทั้งมจีิตสํานึกที่ดีตอ

ส่ิงแวดลอม  
ยุทธศาสตร 

๑. พัฒนาอาคารสถานท่ีและแหลงเรียนรูใหเอ้ือตอการจดัการเรียนการสอน 

๒. ปลูกจิตสํานึกในองคกรใหมีสวนรวมในการอนุรักษส่ิงแวดลอม 

งาน / โครงการและกิจกรรม ตัวชี้วัดความสําเรจ็ 
โครงการอนรุักษทรพัยากรและสิ่งแวดลอม  

๑. กิจกรรมการประหยัดพลังงาน ผูเรียนและบุคลากรตระหนักและเห็นความสําคัญของ

พลังงานและชวยกันประหยัดพลังงาน 

๒. โครงการคายอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม 

ผูเรียนที่เขารวมโครงการไดรับความรูและประสบการณ

ต ร ง เ กี่ ย วกั บกา ร เ ข า ร วม โคร งกา รค ายอนุ รั กษ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 



 ๓๗ 
 

งาน / โครงการและกิจกรรม ตัวชี้วัดความสําเรจ็ 

๓. กิจกรรมดูแลรักษาแหลงการเรียนรูทาง

ธรรมชาติของโรงเรียน 

เพื่อใหแหลงการเรียนรูของโรงเรียนไดรับการดูแล 

และเอาใจใสใหอยูในสภาพสมบูรณ 

เปาหมายที่ 
๒๕.มีการจัดกจิกรรมรวมกับผูปกครอง ชุมชน องคกรอ่ืนๆในโอกาสสําคัญ 

ยุทธศาสตร 
๑. สงเสริมและสนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมรวมกับชุมชน 

งาน / โครงการและกิจกรรม ตัวชี้วัดความสําเรจ็ 

๑. งานสายสัมพันธบานและโรงเรียน ป.๑ –ม.๖ ผูปกครองและโรงเรียนมีความรวมมือซึง่กนัและกนัใน

การจัดการศึกษา 

๒. กจิกรรม Walk Rally ป.๑ – ม.๖ ผูปกครองและโรงเรียนรวมกนัจัดกิจกรรมสําหรับผูเรียน 

๓. กจิกรรมสัมพันธชุมชน โรงเรียนสรางความสัมพันธอันดีกับชุมชน 

๔. กจิกรรมวนัเด็กเพื่อชุมชน เด็กๆในชุมชนไดรับความสนกุสนานเน่ืองในโอกาส 

วันเด็กแหงชาติ 

๕.กิจกรรมการแขงขันแรลล่ีการกุศล          

ACT FAMILY TOUR 2006 

ผูปกครองมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมรวมกับโรงเรียน 

๖. กิจกรรมการแขงขันโบวล่ิงการกุศล ผูเรียน  ผูปกครองมีสวนรวมในจัดกิจกรรมตางๆ 

รวมกับโรงเรียน 

๗.กิจกรรมเดินเทิดพระเกยีรติพระบาทสมเด็จ     

พระเจาอยูหวัฯ 

ผูเรียน ผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมกับโรงเรียน 

ในกิจกรรมตางๆที่จัดข้ึน 

๘. โครงการแขงขันกฬีาครู ๔ สถาบัน โรงเรียน ๔ สถาบันจัดกิจกรรมการแขงขันกีฬารวมกัน 

๙.กิจกรรมพี่นองอัสสัมชัญแบงปน

ประสบการณ   ม.๓ และม.๖  

ผูเรียนไดรับความรู ขอมูล แนวทาง 

และการประกอบอาชีพจากผูแทนศิษยเกา 

 
 

 

 

 

 

 

 



 ๓๘ 

 

ตอนที่ ๓   
ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

๓.๑  การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
              ในปการศึกษา ๒๕๔๙ โรงเรียนไดดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  เพื่อให

บรรลุความสําเร็จตามเปาหมายการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ และมีความสอดคลองตามมาตรฐาน

คุณภาพการศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ๑๘ มาตรฐาน แบงออกเปน  

๔ ดานไดแก มาตรฐานดานผูเรียน  มาตรฐานดานการเรียนการสอน  มาตรฐานดานการบริหาร      

และจัดการศึกษา  และมาตรฐานดานการพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรู  โดยมีวิธีการพัฒนา                 

ผลการดําเนินงาน สัมฤทธิผลการดําเนินงาน และแนวทางพัฒนา ดังนี้ 

มาตรฐานดานผูเรียน 
มาตรฐานท่ี ๑ 

ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค 
วิธีการพัฒนา 
         โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ไดตระหนักถึงความสําคัญของการมีคุณธรรมจริยธรรม และคานิยม    

ที่พึงประสงค ของผูเรียนซ่ึงไดกําหนดไวในธรรมนูญโรงเรียนและไดทําแผนงาน โครงการและกิจกรรม

ตางๆ ข้ึนไดแก การสงเสริมระเบียบวินัยและความรับผิดชอบโดยจัดกิจกรรมสงเสริมระเบียบวินัย 

กิจกรรมสงเสริมความสะอาด โครงการวินัยดีมีความสุข  จัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม  อบรม

ผูเรียน ปฐมนิเทศผูเรียน กิจกรรมสงเสริมความเปนผูนํา สายสัมพันธบานและโรงเรียน จัดกิจกรรมยก

ยองผูเรียนประพฤติปฏิบัติหนาที่ดีเดน  จัดกิจกรรม ใหผูเรียนไดรวมกิจกรรมทางศาสนาดวยการปฏิบัติ

จริงเชน พิธีหลอเทียนพรรษา    แหเทียนพรรษาตักบาตรเนื่องในวันปใหม นั่งสมาธิกอนเขาเรียน นิมนต

พระมาบรรยายธรรม จัดกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนาจัดพิธีมิซซาในวันเปด ปดปการศึกษา  จัดการ

เรียนการสอนคําสอนสําหรับผูเรียนที่นับถือศาสนาคริสต  จัดกิจกรรมฟนฟูจิตใจจัดสอน จริยศึกษา  

สงเสริมให ผู เ รียนมีความซ่ือสัตย สุจริตโดยจัดทําสมุดบันทึกเก็บของไดแลวสง คืนเจาของ                 

และมอบหนังสือชื่นชมใหแกผูเรียนที่มีความซ่ือสัตย จัดกิจกรรมยกยองผูเรียนประพฤติดี   สงเสริม

ความกตัญูกตเวทีโดยจัดกิจกรรมวันไหวครู รําลึกพระคุณครู กิจกรรมวันแม วันแมแหงชาติ         

เทิดเกียรติ แมพระอัสสัมชัญ กิจกรรมวันพอ เดินเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ และ

ปจฉิมนิเทศผูเรียน  สงเสริมความเมตตากรุณา  โอบออมอารี เอ้ือเฟอ เผ่ือแผและไมเห็นแกตัวโดยจัด

กิจกรรมคายอาสาพัฒนา บริจาคทรัพยส่ิงของใหแกผูยากไรในชุมชน โรงเรียนในชุมชน บริจาคทรัพย

ทําบุญเนื่องในวันสําคัญทางศาสนา กิจกรรมสภาผูเรียน สารวัตรนักเรียน  นักเรียนอาสาจราจร   

 



 ๓๙ 
 

สงเสริมความประหยัดและใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคาโดยกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร    

จัดโครงการออมไมมีอดใหผูเรียนบันทึกรายรับ รายจายประจําตัว จัดโครงการอนุรักษส่ิงแวดลอม 

หองเรียนสีเขียว กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ และเทคโนโลยี ฝายบริการรณรงคเร่ืองการ   

ประหยัดน้ําประหยัดไฟภายในโรงเรียน  สงเสริมความเปนไทยเห็นคุณคาภูมิปญญาไทย นิยมไทย  

และดํารงไวซึ่งความเปนไทย  โดยจัดกิจกรรมทําบุญตักบาตรเนื่องในวันข้ึนปใหม หลอเทียนและ      

แหเทียนจํานําพรรษาเนื่องในวันเขาพรรษา กิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง การละเลนไทย  

ประเพณีสงกรานต ประเพณีรดน้ําดําหัวผูใหญ  สงเสริมเอกลักษณการไหวอยางไทย และการประกวด

มารยาทไทย  
ผลการดําเนินงาน 

๑. ผูเรียนรอยละ ๙๗ มีวนิัย มีความรับผิดชอบและปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องตนของศาสนา   

ที่ตนนับถือ 

๒. ผูเรียนรอยละ ๙๙ มีความซือ่สัตยสุจริต 

๓. ผูเรียนทกุคนมีความกตัญูกตเวท ี

๔. ผูเรียนทกุคนมีความเมตตากรุณาเอ้ือเฟอเผ่ือแผ และเสียสละเพื่อสวนรวม 

๕. ผูเรียนรอยละ ๙๕ มีความประหยัดและรูจกัใชทรัพยส่ิงของสวนตนและสวนรวมอยางคุมคา 

๖. ผูเรียนทกุคนภูมิใจในความเปนไทย เห็นคุณคาภูมิปญญาไทย นิยมไทย และดํารงไวซึ่ง   

ความเปนไทย 
สัมฤทธิผลของการดําเนินงาน  

คุณภาพโดยรวมของทุกตัวบงชี้ตามมาตรฐานที่ ๑ ผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคานิยม     

ที่พึงประสงค โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ ๙๘.๕  อยูในเกณฑการประเมินคุณภาพระดับดีมาก   
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
          สงเสริมการจัดกิจกรรมการใชน้ําไฟฟาอยางถูกวิธีตามอาคารตางๆ อยางตอเนื่อง และรณรงค

เร่ืองมารยาทไทย เชนการไหว การทําความเคารพ การเขาคิว เขาแถวซ้ืออาหาร การเดินแถวข้ึน

หองเรียน 

มาตรฐานท่ี ๒ 
ผูเรียนมีจิตสํานึกในการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม 

วิธีการพัฒนา 
             โรงเรียนใหความสําคัญในการปลูกฝงใหผู เ รียนมีจิตสํานึกในการอนุรักษและพัฒนา

ส่ิงแวดลอม โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเก่ียวกับส่ิงแวดลอมในรายวิชาวิทยาศาสตรทุกชวงช้ัน 

นอกจากนั้นโรงเรียนไดจัดโครงการและกิจกรรมเสริมใหกับผูเรียนทุกระดับชั้น ไดมีสวนรวม ดังนี้ 

 

 



 ๔๐ 
 

         ๑.โครงการอนุรักษส่ิงแวดลอมในโรงเรียน   เปนโครงการที่เนนการใหความรูและปลูกจิตสํานึก 

ในการอนุรักษ และพัฒนาส่ิงแวดลอมแกผูเรียน โครงการอนุรักษส่ิงแวดลอมโดยรวมกับสถาบัน 

Knoten Waimar ประเทศเยอรมัน  ไดแก  กิจกรรมคัดแยกขยะ กิจกรรมพิทักษส่ิงแวดลอมกิจกรรม   

วันรักษส่ิงแวดลอม   กิจกรรมยุวชนพิทักษส่ิงแวดลอมปลูกปาถวายในหลวง   กิจกรรมอนุรักษพลังงาน

เฉลิมพระเกียรติ  กิจกรรมรีไซเคิลกระดาษ  ผูรวมโครงการมีความพึงพอใจในกิจกรรมตาง ๆ   โดยมี

แบบประเมินการเขารวมกิจกรรมนอกจากนี้ยังสอดแทรกความรู  ดานการอนุรักษส่ิงแวดลอม           

อยูในกิจกรรมการเรียนการสอน  

         ๒.โครงการสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน   เปนโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  มุงฝกใหผูเรียนมีจิตสํานึกในการ

อนุรักษพรรณไมและส่ิงแวดลอม  กิจกรรมที่สนับสนุนไดแก  กิจกรรมชมรมนักพฤกษศาสตร   กิจกรรม

บูรณาการการศึกษาพรรณไมในโรงเรียน ในกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ไดแก ศึกษาเกี่ยวกับใบบัวบกและ

นําไปใชทําเปนผลิตภัณฑ เชน ชาใบบัวบก ขนมเคกใบบัวบก ขาวเกรียบใบบัวบก นอกจากนี้มีการจัด

กิจกรรมการเ รียนการสอนในวิชาภาษาไทยเชน  การแตง คําประพันธ   เกี่ยวกับใบบัวบก                  

คายนักพฤกษศาสตรรุนเยาว  เปนตน 

         ๓. โครงการสวนเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดําริ “ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ”           

ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ  จัดทําหลักสูตรวิทยาศาสตร ในระดับชั้นตาง ๆ นําผูเรียน           

ไปศึกษาโดยปฏิบัติจริงในพื้นที่สวนเกษตรของโรงเรียน ไดแก  ปลูกพืชสวนครัว ปลูกพืชไรดิน เพาะเห็ด  

ทํานาในแปลงนาสาธิต  ทําปุยหมักชีวภาพ  ฯลฯ  ซึ่งเปนแหลงเรียนรูธรรมชาติเชิงนิเวศรวมทั้ง           

มีกิจกรรมชมรมสวนเกษตรผสมผสานเพื่อสนับสนุนให ผู เ รียนนําผลผลิตที่ ไดออกจําหนาย               

เปนผลิตภัณฑ ทั้งของสดและแปรรูป  
ผลการดําเนินงาน 

๑. ผูเรียนทุกคนรูคุณคาของส่ิงแวดลอมและตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการ 
     เปล่ียนแปลงส่ิงแวดลอม 

๒. ผูเรียนทุกคนเขารวมหรือมีสวนรวมกิจกรรม/โครงการอนุรักษและพัฒนาส่ิงแวดลอม 
สัมฤทธิผลของการดําเนินงาน  
           คุณภาพโดยรวมทุกตัวบงชี้ตามมาตรฐานที่ ๒  โดยเฉล่ียคิดเปนรอยละ  ๑๐๐  อยูในเกณฑ

การประเมินคุณภาพระดับ ดีมาก  ซึ่งโครงการ /กิจกรรมที่โดดเดน ไดแก โครงการอนุรักษสิ่งแวดลอม             

ในโรงเรียน โครงการสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โครงการสวนเกษตรผสมผสาน เปนตน      
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

๑. สงเสริมใหผูเรียนมีจิตสํานกึในการอนุรักษส่ิงแวดลอมใหมากข้ึน โดยใหผูเรียนมีการฝกปฏิบัติ

ในรายวิชา ตาง ๆ และแบงหนาที่ความรับผิดชอบใหชัดเจนมากข้ึน 
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๒. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคลองกับการอนุรักษส่ิงแวดลอมในโรงเรียน ในทุกกลุม

สาระการเรียนรู 

๓. ขยายผลโดยการประชาสัมพนัธใหผูเรียนและหนวยงานที่เกี่ยวของรวมกันรณรงครักษา
ส่ิงแวดลอมของโรงเรียนอยางตอเนื่อง 

มาตรฐานท่ี ๓ 
ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได 

และมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต 
วิธีการพัฒนา 
          โรงเรียนตระหนักและเห็นความสําคัญของการจัดกระบวนการเรียนรูที่มุงเนนการฝกทักษะ

กระบวนการคิด การจัดการ และการประยุกตความรูมาใชในสภาพการณที่เกิดข้ึนจริง จึงไดจัดกิจกรรม

ตาง ๆ ดังนี้ 

๑. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย ใหผูเรียนมีการวางแผนการทาํงานอยางเปน

ข้ันตอน มีการทบทวนการทํางานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน เชน การสอนแบบโครงงานในกลุม

สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ และเทคโนโลยี เนนใหผูเรียน

พัฒนาการคิดออกแบบการทําโครงงานอยางอิสระ เชน ใหผูเรียนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร เปนตน 

          ๒. งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ไดใหผูเรียนไดเลือกกิจกรรมชมรมตามความสนใจวางแผน    

การจัดกิจกรรมชมรม โดยมีครูที่ปรึกษาใหคําแนะนําในการจัดกิจกรรมชมรม  ปการศึกษา ๒๕๔๙  

ระดับมัธยมศึกษา มีการจัด ACT Products Fair เพื่อใหผูเรียนจัดแสดงผลงานเดือนละ ๑ คร้ังในคาบ

กิจกรรมชมรม    

        ๓. โครงการศึกษาสถานประกอบการ โดยใหกับผูเรียนระดับชั้น ม.๓ ม.๔ ม.๕ และม.๖ ได

ศึกษางานอาชีพจากสถานประกอบการภายนอก เชน  สถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง ๓  สถานีโทรทัศนไอ

ทีวี   โรงพยาบาลศิริราช   ที่ทําการศาลอาญา ที่ทําการสหประชาชาติ  เปนตน และโครงการพี่

นองอัสสัมชัญแบงปนประสบการณ ม.๓ และ ม.๖  เพื่อใหผูเรียนมีแนวทางในการศึกษาตอและการ

เลือกประกอบอาชีพ กระตุนและสรางเสริมบรรยากาศในการเรียน เห็นคุณคาในการประกอบอาชีพ         
ผลการดําเนินงาน 

๑. ผูเรียนทกุคนมีทักษะในการจัดการและทาํงานใหสําเร็จตามที่ไดรับมอบหมาย 

๒. ผูเรียนทกุคนมีความเพียรพยายาม ขยนั อดทน ละเอียดรอบคอบในการทาํงาน 

๓. ผูเรียนทกุคนทํางานอยางมคีวามสุข  พฒันางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง 

๔. ผูเรียนทกุคนทํางานรวมกับผูอ่ืนได 
๕. ผูเรียนทกุคนมีความรูสึกทีดี่ตออาชีพสุจริต และหาความรูเกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ 
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สัมฤทธิผลของการดําเนินงาน  
คุณภาพโดยรวมของทุกตัวบงชี้ ตามมาตรฐานที่ ๓ ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน 

สามารถทํางานรวมกับผู อ่ืนได และมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต  โดยเฉล่ียคิดเปนรอยละ๑๐๐               

อยูในเกณฑการประเมินคุณภาพระดับ ดีมาก   
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

สงเสริมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหเกิดความหลากหลายใหมากข้ึน ตามความสนใจของผูเรียน 

ใหคําแนะนํากระตุนใหผูเรียนสรางผลงานจากการปฏิบัติกิจกรรมและสงเสริมการทํางานของผูเรียน 

ตามเวลาที่กําหนด จนสามารถนําเสนอผลงานได  รวมทั้งสงเสริมใหผูเรียนไดศึกษาคนควาหาความรู

เกี่ยวกับอาชีพสุจริตที่หลากหลายดวยตนเอง จากแหลงการเรียนรูหรือสถาน ประกอบการอ่ืนๆ        

เพิ่มมากข้ึน   

มาตรฐานท่ี ๔ 
ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห มีวิจารณญาณ 

มีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรอง และมีวิสัยทัศน 
วิธีการพัฒนา 

โรงเรียนไดจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาที่เนนความรูทักษะกระบวนการและเจตคติใหมี        

การวัดผลและประเมินผลอยางเปนระบบทั้งจากรายวิชาทุกวิชาและกิจกรรมพัฒนาผู เ รียน               

จัดประเมินผลการอานคิด วิเคราะห และ เขียนส่ือความทุกรายวิชา จัดกระบวนการเรียนการสอน       

ที่สงเสริมศักยภาพใหแกผูเรียน โดยจัดใหมีงาน / โครงการ / กิจกรรม ดังตอไปนี้  

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร   จัดอบรมทักษะการใชอุปกรณวิทยาศาสตร  ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปที่ ๑ และช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๔ เขารวมแขงขันทักษะทางดานวิทยาศาสตรกับสถาบันอ่ืน 

มีงานสัปดาหวันวิทยาศาสตร   โครงการคายนักพฤกษศาสตรรุนเยาว และโครงการคายวิทยาศาสตร  

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  จัดกระบวนการเรียนรูใหผูเรียน        

มีทักษะในการทํางาน  สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได  เชน  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ

รวมมือเทคนิค Group Investigation   การสอนแบบรวมมือ  เทคนิค  Learning  Together การจัดทํา 

Mind Mapping   การจัดกิจกรรมชมรม   การจัดกิจกรรมงานวันวิชาการ   การจัดกิจกรรมงานวันรักษ

ส่ิงแวดลอม  กิจกรรมวันดํารงราชานุภาพ  และโครงการคายวิชาการ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  จัดการเรียนการสอนที่เนนกระบวนการทํางานรวมกัน   

มีโครงการ คายภาษาอังกฤษทั้งภายในและภายนอกประเทศ จัดสงผูเรียนเขารวมแขงขัน Crossword  

Word up Speech และมีการเขียนบทความภาษาอังกฤษในระหวางเทศกาลสําคัญ เชน วันพอ วันแม  

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  จัดโครงการพัฒนาวิชาคณิตศาสตร ไดแก  การแขงขัน

ทักษะวิชาการภายใน – ภายนอกและสงผูเรียนเขารวมการแขงขัน A-Math หมากลอม            



 ๔๓ 
           

จัดใหมีการประเมินผลเกี่ยวกับการอาน  คิด  วิเคราะห  การเขียนส่ือความ จัดโครงการมีออม

ไมมีอด ไมอดถามีออม ฝกผูเรียนใหมีความคิดสรางสรรค ในการจัดทํา ACT Bank และจัดประกวด

โครงงานคณิตศาสตร 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย จัดกิจกรรมรักการอานรวมกับงานหองสมุดของโรงเรียน        

จัดประกวดมารยาทไทย จัดใหมีการประกวดการเขียนเรียงความในวันสําคัญ เชน วันแม วันพอ และ

วันสําคัญอ่ืนๆ เปนตน 

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ และเทคโนโลยี จัดแขงขันโรบอต การเขียนโปรแกรม      

การทําอาหาร และการประดิษฐกระทง มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเกี่ยวกับการจัดทําโครงการ

งานประดิษฐ และการเขียนแผนโครงงานประกอบธุรกิจ SME การเขียน Program Computer และ    

การสรางงานจากคอมพิวเตอร เพื่อฝกผูเรียนใหคิดวิเคราะหและกระบวนการกลุม 

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ จัดการประกวดการแสดงความสามารถทางดนตรี ศิลปะ โครงการ

สงแขงขันดนตรีภายนอก  จัดคายดนตรีสัมพันธ และคายศิลปะ จัดแสดงนิทรรศการ จัดแสดงผลงาน

ดนตรีและทัศนศิลป  

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา จัดใหผูเรียนไดทําใบความรู และโครงงาน เพื่อให

ผูเรียนไดคิดวิเคราะห และส่ือความอยางเปนระบบ  

นอกจากการจัดกิจกรรมการเรียนในรายวิชาของกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ ไดฝกใหผูเรียน    

มีการคิดอยางเปนระบบอยางรอบคอบ จากการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนในรูปแบบของกิจกรรมชมรม    

ที่หลากหลาย ที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดเลือกตามความถนัด และความสนใจตามศักยภาพของผูเรียน 

ตลอดจนการจัดกิจกรรมแนะแนว ลูกเสือ นักศึกษาวิชาทหาร และกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน 
ผลการดําเนินงาน 

๑. ผูเรียนทกุคนสามารถวิเคราะห สังเคราะห สรุปความคิดรวบยอด คิดอยางเปนระบบ และ      

มีความคิดแบบองครวม 

๒. ผูเรียนทกุคนสามารถคาดการณ กําหนดเปาหมาย และแนวทางการตัดสินใจได 

๓. ผูเรียนทกุคนสามารถประเมินและเลือกแนวทางการตัดสินใจและแกไขปญหาอยางมสีติ 

๔. ผูเรียนทกุคนมีความคิดสรางสรรค มองโลกในแงดี และมีจินตนาการ 
สัมฤทธิผลของการดําเนินงาน  

คุณภาพโดยรวมทุกตัวบงชี้ของผูเรียนตามมาตรฐานที่ ๔ โดยเฉล่ียคิดเปนรอยละ ๑๐๐  อยูใน

เกณฑการประเมินคุณภาพระดับดีมาก  โดยผูเรียนมีความโดดเดนที่สุด ไดแก ผูเรียนทุกคนมีลักษณะ

การเรียนและการทํางานที่สามารถคาดการณ  กําหนดเปาหมายและแนวทางการตัดสินใจไดอยาง      

มีประสิทธิภาพ  สามารถประเมินและเลือกแนวทางการตัดสินใจและแกไขปญหาอยางมีสติ  
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แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
จัดใหครูผูสอนทําแผนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนไดฝกคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห และสรุป

ความคิดรวบยอด มีการทํา  Mind Mapping  ดวยการเขียนเรียงความในทุกรายวิชาของแตละกลุม

สาระการเรียนรู รวมทั้งมีการนิเทศติดตามการเรียนการสอนอยางเปนระบบ  สงเสริมใหผูเรียนต้ังชมรม   

อยางหลากหลายตามความถนัดและความสนใจมากข้ึน  เพื่อนําเสนอผลงานพัฒนางานและภูมิใจ         

ในผลงานของตน  จัดกิจกรรมการเรียนรูที่  สงเสริมการคิดวิ เคราะห  คิดสังเคราะห                      

มีวิจารณญาณ   มีความคิดสรางสรรค  คิดไตรตรอง ทั้งในและนอกหองเรียน  โดยมอบหมายใหผูเรียน

ศึกษาดวยตนเอง   และนําผลจากการศึกษามานําเสนอความคิดรวบยอดอยางสม่ําเสมอ จัดใหครู

ไดรับการอบรมสัมมนาหรือศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มพูนความรูและประสบการณเกี่ยวกับการฝกทักษะใน

การคิดสรางสรรค       คิดวิเคราะหและสังเคราะหได และสามารถนํามาประยุกตใชในการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนใหแกผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐานท่ี ๕ 
มีความรูและทักษะท่ีจําเปนตามหลักสูตร 

วิธีการพัฒนา 
โรงเรียนไดจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาโดยยึดหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 

๒๕๔๔ เปนแนวทางในการจัดทําหลักสูตรและนํามาใชในการจัดการเรียนการสอนต้ังแตปการศึกษา

๒๕๔๕ เปนตนมา สําหรับในปการศึกษา ๒๕๔๙ คณะครูรวมกันศึกษาวิเคราะหและพัฒนาหลักสูตร 

จัดกิจกรรมการเรียนรูวัดและประเมินผลดวยเคร่ืองมือที่หลากหลายสอดคลองกับผลการเรียนรู           

ที่คาดหวัง เนนการประเมินสภาพจริงจากผลงานและพฤติกรรมจริงเพื่อใหทราบพัฒนาการของผูเรียน 

และเนนใหคุณครูผูสอนตรวจสอบความรูและทักษะพื้นฐานของผูเรียนในเร่ืองที่เรียนกอนจัดการเรียน

การสอน   อีกทั้งการประเมินผลระหวางเรียน   ไดดําเนินการวัดและประเมินผลเปนรายผลการเรียนรู 

เมื่อผูเรียนไมผานการประเมินแตละผลการเรียนรูไดจัดซอมเสริม เพื่อปรับคะแนนเปนรายผลการเรียนรู        

ใหกับผูเรียน สําหรับผูเรียนที่ประเมินผลผานเกณฑการประเมินแลว สามารถศึกษาเพิ่มเติมและขอรับ

การประเมินใหมได ซึ่งจะไดรับคะแนนตามที่ประเมินใหม เมื่อส้ินภาคเรียน/ปการศึกษา หนวยงาน

วัดผลไดจัดทําสถิติผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเขารวมประชุมกับคณะกรรมการวิชาการเพื่อนําขอมูล

ยอนกลับไปใหกับคุณครูแตละกลุมสาระการเรียนรูรวมกันวิเคราะหหาแนวทางแกไขและพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยางตอเนื่อง  อีกทั้งไดจัดทํารายงานการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ระดับชาติของระดับชั้น ป.๓  ป.๖  ม.๓ และ ม.๖ ในปการศึกษาที่ผานมายอนหลัง ๓ ป และ          

รวมประชุมกับคณะกรรมการวิชาการเพื่อกําหนดเปาหมายในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ระดับชาติในปการศึกษา ๒๕๔๙ และในปการศึกษา ๒๕๔๙ หนวยงานวัดผลไดรวมกับฝายวิชาการจัด

สอบประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผูเรียนในระดับชั้น ป.๒  ป.๕  ป.๖   



 ๔๕ 
 

ม.๒ และ ม.๓ ซึ่งในระดับชั้น ป.๖ และ ม.๓ โดยสุมเปนกลุมตัวอยางระดับละ ๓๕ คน และสมัคร     

เขารวมสอบในระดับชั้น ป.๒ จํานวน ๒๓๐ คน ป.๕ จํานวน ๓๗๔ คน และ ม.๒ จํานวน ๓๔๑ คน  

โรงเรียนไดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางหลากหลาย เชน ใหผูเรียนไดทํากิจกรรมกลุม 

การสอนแบบสาธิต การสอนโดยใชบทบาทสมมุติ การสอนแบบโครงงาน การระดมสมอง และการสอน

โดยต้ังคําถาม การใหผูเรียนทําแบบฝกหรือใบงาน การเขียนเรียงความ เปนตน จากการจัดกิจกรรม 

การเรียนการสอนเหลานี้สงผลใหผูเรียนทุกคนสามารถนําเสนอความคิด หรือผลงาน โดยการพูด หรือ

เขียนส่ือความ ดวยวิธีการดังกลาวขางตน นอกจากนั้นยังสามารถนําเสนอผลงานหรืองานดวย

คอมพิวเตอรได  โรงเรียนไดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียนมีทักษะทางภาษาไทยและ

ภาษาตางประเทศเพื่อผูเรียนสามารถ พูด ฟง อาน เขียน ใหถูกหลักไวยากรณและสามารถส่ือสารได 

นอกจากนั้นยังจัดกิจกรรมเสริม เชน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาตางประเทศโดยเจาของภาษา

จัดกิจกรรมยามเชากอนเคารพธงชาติโดยใหผูเรียนไดปฏิบัติ เชน รองเพลงภาษาตางประเทศ ฝกทักษะ

การพูดคําศัพทประกอบความหมายและทาทาง กิจกรรมชมรมทั้งภาษาไทย และภาษาตางประเทศ 

เชน คําคม Crossword A-math เปนตน จากการจัดกิจกรรมดังกลาวสงผลใหผูเรียนสามารถฟง       

พูด อาน เขียน ดวยภาษาตางประเทศไดอยางนอย ๑ ภาษา  โรงเรียนจัดสอนวิชาคอมพิวเตอรใหกับ

ผูเรียนทุกระดับชั้น ใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติการใชระบบเครือขายและไดจัดใหผูเรียนมีบัญชีการใช

อินเทอรเน็ตใหกับผูเรียนทุกคน เพื่อใหผูเรียนสามารถคนควาขอมูลจากทุกที่ที่มีเคร่ืองคอมพิวเตอร 

และระบบโทรศัพทได 
ผลการดําเนินงาน 

๑. ผูเรียนรอยละ ๘๗.๗๕ มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียตามเกณฑ 

๒. ผูเรียนรอยละ ๘๐.๕๖ มีผลการทดสอบรวบยอดระดับชาติเฉล่ียตามเกณฑ 

๓. ผูเรียนทกุคนสามารถส่ือความคิดผานการพูด เขียน หรือนําเสนอดวยวธิีตาง ๆ 

๔. ผูเรียนรอยละ ๘๐ สามารถใชภาษาเพื่อการส่ือสารได ทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 

๕. ผูเรียนทกุคนสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการพฒันาการเรียนรู 
สัมฤทธิผลของการดําเนินงาน  

คุณภาพโดยรวมทุกตัวบงชี้ของผูเรียนตามมาตรฐานที่ ๕ โดยเฉล่ียคิดเปนรอยละ ๘๙.๖๖         

อยูในเกณฑการประเมินคุณภาพระดับดี   
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

๑. ปรับวิธีการจัดการเรียนการสอนทีห่ลากหลาย  มีการวัดและประเมินผลดวยเคร่ืองมือที่

หลากหลาย 

๒. ซอมเสริมเพื่อปรับคะแนนเปนรายผลการเรียนรูอยางตอเนื่อง 
๓. จัดกิจกรรมหรือโครงการเพื่อสงเสริมและพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน 

 



 ๔๖ 
 

๔. นําสถิติผลสัมฤทธิท์างการเรียนไปใชเพื่อแกไข ปรับปรุง และพัฒนากระบวนการจัดการเรียน

การสอนอยางตอเนื่อง 

๕. จัดกระบวนการเรียนการสอนทีห่ลากหลายเนนกระบวนการคิด วิเคราะห คิดสังเคราะห 

๖. สรางความตระหนกัใหผูเรียนเหน็ความสําคัญในการสอบประเมินระดับชาติ 

๗. พัฒนาดานการใชเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการเรียนการสอน โดยการใชบทเรียน

อิเล็กทรอนกิสในการดําเนนิการเรียนการสอนใหเพิ่มข้ึน เพื่อใหบริการผูเรียนเรียนซอม หรือ

เรียนเสริมผานทางอินเทอรเน็ต 

มาตรฐานท่ี ๖ 
ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง  
รักการเรียน และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

วิธีการพัฒนา 
โรงเรียนไดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมตางๆ สงเสริมสนับสนุนใหผูเรียน           

มีคุณภาพครบทั้ง ๓ ตัวบงชี้ ของมาตรฐานที่ ๖ โดยไดดําเนินการตอไปนี้ 

จัดซื้อหนังสือ  โสตทัศนวัสดุ วารสารสิ่งพิมพ โดยจัดซื้อหนังสือวารสาร วีดีโอ ส่ือส่ิงพิมพตาง ๆ 

ตามหลักสูตร ตามความสนใจของผูเรียน  แลวนํามาลงทะเบียนเพื่อบริการใหกับผูเรียน บุคลากร 

ผูปกครองและชุมชนภายนอกโรงเรียน งานพัฒนาหองสมุด ไดจัดมุมแหลงเรียนรูตาง ๆ ตามกลุม     

สาระการเรียนรู เชน จัดมุมวิถีชีวิตชุมชน มุมการละเลนของเด็กไทย มุมเปลือกหอย โครงการชวนนอง

อาน ของเดอะพิซซา คอมปะนี จัดสําหรับผูเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๑-๖ โดยใน ๑ ปการศึกษา

ผูเรียนตองอานหนังสือตามความสนใจจํานวน ๑๖ เลม เมื่อผูเรียนอานจบแลวผูเรียนตองสรปุสาระและ

ขอคิดที่ไดจากการอานหนังสือลงในสมุดบันทึกการอาน จัดโครงการหองสมุดเคลื่อนที่       โดยนํา

หนังสือ และวารสารตาง ๆ จัดไวตามบริเวณพักผอนใตอาคารเรียน เพื่อใหผูเรียนผูปกครอง บุคลากร

ของโรงเรียนและชุมชนภายนอกโรงเรียนไดศึกษาคนควาหาความรูเพิ่มเติมจากแหลงเรียนรูใกลตนเอง

มากข้ึน  โครงการเลมโปรดบุคคลับ หองสมุดรวมกับ บริษัท นานมีบุคส จํากัด จัดกิจกรรมสงเสริมการ

อานใหกับผูเรียนทุกระดับชั้น โดยผูเรียนตองอานหนังสือตามความสนใจ ระดับมัธยมศึกษาจํานวน ๖๐ 

เลม และระดับประถมศึกษา จํานวน ๔๐ เลม หลังจากน้ันทําการบันทึกขอมูลลงในแบบการอาน     

เมื่อครบตามจํานวนที่กําหนดผูเรียนจะไดรับใบประกาศนียบัตร พรอมของรางวัลจากบริษัท นานมีบุคส 

จํากัด จัดกิจกรรมเสริมความรูอ่ืน ๆ ไดแก บริการยืม – คืนหนังสือ โสตทัศนวัสดุ บริการหองสมุดเสียง 

หองฉายภาพยนตร หองซีดีรอม กิจกรรมมือนอยทําเอง การแสดงละครหุนมือ เกมสงเสริมการอาน 

กิจกรรมฐานการเรียนรู กิจกรรมวันสําคัญตาง ๆ เกมสนุกกับภาษา จัดงานสัปดาหแนะแนว และสาธิต

เกี่ยวกับอาชีพอิสระ เพื่อตอบกระตุนใหผูเรียนไดรูถึงความสนใจของตนเองดานอาชีพ ไดฝกทักษะ      

ที่เหมาะสม   เห็นแนวโนมและความจําเปนสําหรับอาชีพ  และจัดสอบวัดความสามารถทางวิชาการ 



 ๔๗ 
 

ของ ผู เ รี ยน  PRE.ประถม   PRE.มั ธยม  และ  PRE.ADMISSION  จัดแหล งการ เ รียน รู   เ ช น  

หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร  หองสมุด หองศูนยวิทยาการ  หองศูนยการเรียนรูกลุมสาระฯ  สวนเกษตร

ผสมผสาน  สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน บานดํารงไทย วังมัจฉา โดยครูผูสอนทุกกลุมสาระการเรียนรู  

จัดกิจกรรมบูรณาการที่สอดคลองกับหลักสูตรและแหลงเรียนรู  นอกจากนี้ยังใชเปนแหลงเรียนรูใหกับ

ชุมชนและสถาบันการศึกษาตาง ๆ  
ผลการดําเนินงาน 

๑. ผูเรียนทกุคนมีนิสัยรักการอาน การเขียนและการฟง รูจกัต้ังคําถามเพือ่หาเหตุผล              

๒. ผูเรียนทกุคนสนใจแสวงหาความรูจากแหลงตางๆ รอบตัว สามารถใชหองสมุด ใชแหลงความรู

และส่ือตางๆทัง้ในและนอกสถานศึกษา 

๓. ผูเรียนทกุคนมีวิธีการเรียนรูของตนเอง สามารถเรียนรูรวมกับผูอ่ืน สนกุกับการเรียนรู และ 

ชอบมาโรงเรียน 
สัมฤทธิผลของการดําเนินงาน  

คุณภาพโดยรวมทุกตัวบงชี้ของผูเรียนตามมาตรฐานที่ ๖  โดยเฉล่ียคิดเปนรอยละ ๑๐๐      

อยูในเกณฑการประเมินคุณภาพระดับดีมาก   
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

๑. จัดกิจกรรมสงเสริมใหผูเรียน และชุมชน มีความสนใจในการใชหองสมุดเพิ่มข้ึน  

๒. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ และพัฒนาแหลงเรียนรูเพื่อบริการชุมชนอยางตอเนื่อง   
๓. สํารวจความตองการของผูเรียน และพัฒนาการดําเนินงานในเร่ืองการจัดใหขอมูลการศึกษา

ตอที่สอดคลองกับการประกอบอาชีพในอนาคตใหดียิ่งข้ึน 

มาตรฐานท่ี ๗ 
ผูเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ด ี

วิธีการพัฒนา 
โรงเรียนใหความสําคัญตอการดูแลสุขภาพของผูเรียนทั้งโรงเรียน ปลูกฝงใหผูเรียนมีนิสัย รัก

และเห็นคุณคาของการออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ โดยโรงเรียนจัดกิจกรรมตางๆ ตลอดป ดังนี้  

สงเสริมสรางภูมิคุมกันโรคตามเกณฑ โดยการสํารวจผูเรียนกลุมเปาหมาย คือ  ผูเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปที่  ๑ และ ๖  ประสานงานกับศูนยบริการสาธารณสุข  ๔๐ ในเขตรับผิดชอบ และ

หนวยงานภายในโรงเรียนที่เกี่ยวของ   จัดบอรดเชิญชวนและใหความรูเกี่ยวกับโรคที่ฉีดวัคซีนปองกัน       

สงจดหมายถึงผูปกครองผูเรียนเพื่อเปนการแจงใหทราบวาถึงเวลาที่ผูเรียนควรไดรับการฉีดวัคซีนแลว   

พรอมแนบเอกสารความรูเกี่ยวกับวัคซีนที่จะฉีดและแบบตอบรับการฉีดวัคซีนกับทางโรงเรียน   โดยมี

ผูปกครองตอบรับการฉีดวัคซีนของผูเรียนระดับประถมศึกษาปที่  ๑ จํานวน  ๒๗๖ คน  ตอบรับการฉีด

วัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก  จํานวน  ๓๓  คน     คิดเปนรอยละ  ๑๑.๙๖   วัคซีนคางทูม-หัด-หัดเยอรมัน  

จํานวน  ๕๙  คน    คิดเปนรอยละ  ๒๑.๓๘   สวนที่ไมไดตอบรับการฉีดวัคซีนอีกจํานวน  ๑๘๔  คน   



 ๔๘ 
 

เนื่องจากไดรับการฉีดวัคซีนแลว   ผูเรียนระดับประถมศึกษาปที่  ๖  จํานวน ๔๘๑  คน ตอบรับการฉีด

วัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก  จํานวน  ๓๖๗  คน  คิดเปนรอยละ  ๗๖.๓๐  สวนที่ไมไดตอบรับการฉีดวัคซีน

อีก  ๑๑๔  คน  เนื่องจากไดรับการฉีดวัคซีนแลว 

การตรวจสุขภาพของผูเรียนประจําป ใหกับผูเรียนช้ัน ป.๑ - ม.๖ โดยคณะแพทย และพยาบาล 

จากโรงพยาบาลศรีวิชัย ๒  กําหนดใหครูผูสอนวิชาพลศึกษานําผูเรียนออกกําลังดวยทามือเปลา      

ยืดกลามเนื้อ และอบอุนรางกายทุกคร้ังที่สอน  งานโภชนาการดูแลการใหบริการของรานคา           

ที่มาจําหนายอาหาร ใหมีมาตรฐานในดานความสะอาดของสถานที่และภาชนะใสอาหาร  ตลอดจนให

มีน้ํารอนสําหรับฆาเช้ือโรคชอนสอมบริการใหผูเรียนและผูปกครอง สรางความมั่นใจในการรับประทาน

อาหาร  ครูใหการดูแลสุขภาพเก่ียวกับความสะอาดของรางกายของผูเรียนทุกระดับชั้น เชน การตรวจ

ผม เส้ือผา หู เล็บ ถุงเทา รองเทา  สงเสริมการด่ืมนมใหกับผูเรียนในชวงช้ันที่ ๑ อบรมและใหความรูแก

ผูเรียนทุกเชา เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของผูเรียน เชน การโภชนาการ การออกกําลังกาย และ         

การพักผอนอยางเพียงพอ  สงเสริมใหผูเรียนเขารวมกิจกรรมกีฬาภายในที่ทางโรงเรียนจัดข้ึน เชน    

การแขงขันวายน้ําสี การแขงขันกรีฑาสี และการแขงขันกีฬาสี โดยผูเรียนทุกคนมีโอกาสที่จะเขารวม

กิจกรรม เชน การเปนนักกีฬา การเปนกองเชียร ลีดเดอร พาเหรดและแฟนซี  สงเสริมผูเรียนที่มี

ความสามารถทางดานกีฬา โดยสงเขารวมการแขงขันภายนอก เชน     บาสเกตบอล วายน้ํา 

แบดมินตัน กรีฑา และฟุตบอล เปนตน  จัดใหมีสถานที่ออกกําลังกายและเสริมสรางสมรรถภาพ     

ทางกายในเวลาวาง เชน บาเด่ียว บาคู    คานตางระดับ  เปนตน   จัดสถานท่ีเลนกีฬาอยางเพียงพอ

และ   มีอุปกรณกีฬาใหผูเรียนยืมเลนในชวงพักกลางวันและหลังเลิกเรียน  ครูพลศึกษาทุกระดับชั้น  

จัดวัดสวนสูง ชั่งน้ําหนัก และนํามาหาคาดัชนีมวลกาย เปรียบเทียบตาราง จัดใหมีการทดสอบ

สมรรถภาพทางกาย ๕ ชนิด ตามเกณฑมาตรฐาน ของกรมพลศึกษา โดยมีการทดสอบผูเรียนทุกคน 

และนําผลมาเปรียบเทียบตามตาราง และแจงผลใหผูปกครองทราบ   กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา

และพลศึกษา จัดโครงการเอาชนะความอวน ใหกับผูเรียนที่มีน้ําหนักตัวเกินเกณฑและผูสนใจเขารวม

ออกกําลังกาย และควบคุมอาหาร ทุกวันหลังเลิกเรียน  

โรงเรียนใหความสําคัญตอส่ิงเสพติด จะเห็นไดวายาเสพติดมีการแพรหลายตามชุมชนตางๆ  

จึงไดจัดกิจกรรม เชน โครงการ สวัสดิภาพและความปลอดภัยของผูเรียน โครงการสัปดาหใหความรู

และปองกันส่ิงเสพติด โรคเอดส เพศศึกษา การอบรมจริยธรรมประจําวัน  การประกวดบอรดตอตาน  

ส่ิงเสพติด จัดวิทยากร บรรยายใหความรูดานยาเสพติด จัดบรรยายอบรม วันศุกรตนเดือน จัดกิจกรรม

โรงเรียนเครือขายระบบการตานส่ิงเสพติด จัดอบรมผูเรียนแกนนําตานส่ิงเสพติด โครงการดนตรี    

สรางวินัย หางไกลส่ิงเสพติด จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหร่ีโลก การตรวจปสสาวะผูเรียน เพื่อสุมตรวจ     

หาสารเสพติด ประจําภาคเรียน 

 



 ๔๙ 
 

สนับสนุนความสามารถของผูเรียนตามศักยภาพของตนเอง เพื่อใหผูเรียนมีความมั่นใจ        

ในตนเอง กลาแสดงออกในส่ิงที่ดีงาม และสามารถเปนผูนําและผูตามที่ดี จัดกิจกรรม เชน การแสดง

ดนตรีพื้นเมือง โปงลาง กลองสะบัดชัย ดนตรีไทยและดนตรีจีน กูเจิง   การแสดงการละเลนพื้นเมือง  

การแสดงดนตรีสากล ทั้งภายในและภายนอก การประกวดนางนพมาศ ประกวดหนูนอยลอยกระทง 

การประกวดนางสงกรานต  งานการแสดงออกผูเรียน ป.๑ – ม.๖ ประจําป  (ACT  เทิดไทองคราชัน) 

สงเสริมใหผูเรียนมีมนุษยสัมพันธที่ดี ตอเพื่อน ครูและผูอ่ืน เพื่อใหผูเรียนสามารถอยูรวมสังคม

กับผูอ่ืนไดโดยไมมีปญหา จัดกิจกรรม เชน กิจกรรมการเขาคายลูกเสือ ระดับชั้น ป.๑ – ม.๓ กิจกรรม

ทัศนศึกษานอกสถานที่   ป.๑ – ม.๖ กิจกรรม Walk Rally ระดับชั้น ป.๑ – ม.๖ กิจกรรมปจฉิมนิเทศ  

ม.๓ และ ม.๖ 
ผลการดําเนินงาน 

๑. ผูเรียนรอยละ ๙๘  มีสุขภาพรางกายที่แข็งแรงสมบูรณ มสุีขนิสัยดูแลสุขภาพและออก 

กําลังกายสม่ําเสมอ 

๒. ผูเรียนรอยละ ๙๗  มีน้าํหนักและสวนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ 

๓. ผูเรียนรอยละ ๙๖  เขารวมกจิกรรมกีฬา ดนตรี และมีความรูสามารถปองกันตนเองจากส่ิงเสพ

ติด และหลีกเล่ียงสภาวะทีเ่ส่ียงตอโรคภัย อุบัติเหตุ และปญหาทางเพศ  

๔. ผูเรียนรอยละ  ๙๕  มีความมั่นใจและกลาแสดงออกอยางเหมาะสม และใหเกยีรติผูอ่ืน 

๕. ผูเรียนรอยละ  ๙๘  มีมนุษยสัมพันธที่ดีตอเพื่อน ครูและผูอ่ืน  
สัมฤทธิผลของการดําเนินงาน  

คุณภาพโดยรวมทุกตัวบงช้ีของผูเรียนตามมาตรฐานที่ ๗ ผูเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และ

สุขภาพจิตที่ดี โดยเฉล่ียคิดเปนรอยละ  ๙๖.๘  อยูในเกณฑการประเมินคุณภาพระดับดีมาก   
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

๑. กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษารวมกับงานโภชนาการ จัดโครงการการโภชนาการ
กับการออกกําลังกาย 

๒. ครูกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา ทาํสมุดคูมือการพัฒนาทางดานรางกาย โดยให

ผูเรียน  แตละคนเก็บขอมูลของตนเอง เชน การวิง่เก็บรอบ ๔๐๐ เมตร การกระโดดเชือก การ

ดึงขอ เปนตน โดยมีเพื่อนผูเรียนเซน็ช่ือรับรองวามาปฏิบัติจริง ครูรวบรวมผลและการประเมิน 

๓. เชิญวิทยากร มาใหความรูเกี่ยวกบัส่ิงเสพติด การปองกนัอุบัติเหตุ และปญหาทางเพศ 

๔. เพิ่มการจัดกิจกรรมสงเสริมการแสดงออกทางดนตรี กฬีาใหมากข้ึน เพื่อเปดโอกาสใหผูเรียน

ไดแสดงออก และมีความมัน่ใจตัวเองเพิม่มากข้ึน 

๕. จัดกิจกรรมระหวางโรงเรียนในชุมชน เพื่อเปนการสรางสัมพันธภาพที่ดีตอชุมชน และเปนการ

แลกเปล่ียนทศันะที่ดีตอกนั 

 



 ๕๐ 
 

มาตรฐานท่ี ๘ 
ผูเรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรี และกีฬา 

วิธีการพัฒนา       
 โรงเรียนไดจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมตาง ๆ เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหผูเรียน           

มีคุณภาพครบทั้ง ๓ ตัวบงช้ี ของมาตรฐานที่ ๘ โดยไดดําเนนิการตอไปนี้ 

กิจกรรมสงเสริมใหผูเรียน ชื่นชอบ เขารวมกิจกรรมและมีผลงานดานศิลปะ เชน กิจกรรม    

การวาดภาพระบายสี การประดิษฐชิ้นงาน ปนเซรามิค ผูเรียนทุกคนมีชิ้นงานอยางนอย ๑ ชิ้นกิจกรรม

การประกวด  วงดนตรีสากล (ในงานคริสตมาสแฟร) การประกวดรองเพลง  จัดสอนดนตร ี วงโยธวาทติ  

การสงเสริมใหผูเรียนไดออกแสดงและการแขงขันวงดนตรีไทย  วงดนตรีสากลภายนอก  

การจัดกิจกรรมชมรม เชน ชมรมดนตรีไทยระดับประถม ชมรมดนตรีไทยระดับมัธยมชมรม

ดนตรีไทย  ระดับมัธยมปลาย ชมรมกลองยาว ชมรมดนตรีพื้นเมือง ชมรมนาฏศิลปมัธยมตน ชมรม

นาฏศิลปมัธยมปลาย ชมรมกูเจิง ชมรมดนตรีสากล (วงเมโลเดียน) ชมรมดนตรีสากล(สตริง

ระดับประถม) ชมรมดนตรีสากล (สตริงระดับมัธยม) ชมรมไวโอลินชมรมวงโยธวาทิต ชมรมขับรอง

ประสานเสียง ชมรมกลองประดิษฐจากวัสดุเหลือใช ชมรมดนตรีเด็กเล็ก จัดกิจกรรมคายศิลปะ และ

ดนตรีนอกสถานที่ 

จัดกิจกรรมการแขงขันกีฬาภายในประจําป เชน การแขงขันกีฬาวายน้ําสีใหกับผูเรียนช้ัน      

ป.๑ – ม.๖  จัดการแขงขันกรีฑาสีและกีฬาสีใหกับผูเรียนช้ัน ป.๔ – ม.๖ จัดการแขงขันเกมกีฬา   

Sports Day สําหรับผูเรียนช้ัน ป.๑ – ป.๓  

จัดโครงการสงแขงขันกีฬาภายนอก เชน โครงการนักกีฬาฟุตบอลโครงการพิเศษ (ชางเผือก) 

การแขงขันวายน้ํา แบดมินตัน เทเบิลเทนนิส และ กอลฟ เปนตน 
ผลการดําเนินงาน 

๑. ผูเรียนรอยละ ๙๐ ชื่นชม รวมกิจกรรม และมีผลงานดานศิลปะ  

๒. ผูเรียนรอยละ ๙๐ ชื่นชม รวมกิจกรรม และมีผลงานดานดนตรี/นาฏศิลป  

๓. ผูเรียนรอยละ ๙๐ ชื่นชม รวมกิจกรรม และมีผลงานดานกีฬา/นันทนาการ 
สัมฤทธิผลของการดําเนินงาน  

คุณภาพโดยรวมทุกตัวบงชี้ ของผูเรียนตามมาตรฐานที่ ๘ ผูเรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะ

นิสัยดานศิลปะ ดนตรี และกีฬาโดยเฉล่ียคิดเปนรอยละ ๙๐ อยูในเกณฑการประเมินคุณภาพระดับ    

ดีมาก   
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

๑. จัดใหมีกิจกรรมสงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนไดเขารวมกิจกรรมดาน ศิลปะ ดนตรี กีฬา และ

นันทนาการ อยางหลากหลายตามความสนใจมีความเหมาะสมกับผูเรียนแตละชวงชัน้ 

๒. สงเสริมการแสดงผลงานดานศิลปะที่ผูเรียนสามารถเลือกสรรผลงานเขารวมจัดแสดง  



 ๕๑ 
 

๓. จัดใหมีชวงเวลาของการแสดงความสามารถทางดานดนตรีไทย ดนตรีสากล และนาฏศิลป  

บนเวทีอยางอิสระ ในชวงพกักลางวนั ชวงเวลากิจกรรม หรือหลังเลิกเรียน   

๔. จัดครูผูฝกสอนสงเสริมใหผูเรียนไดการออกกําลังกายเปนประจํา ในชวงเวลาหลังเลิกเรียน  

๕. จัดอุปกรณกีฬา อุปกรณการออกกําลังกายที่เพยีงพอในการสงเสริมการเรียนการสอนในวิชา

พลศึกษาและการออกกาํลังกาย 

มาตรฐานดานการเรียนการสอน 
มาตรฐานท่ี ๙ 

ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีวุฒิ/ความรูความสามารถตรงกับงาน 
ที่รับผิดชอบ หม่ันพัฒนาตนเอง เขากับชุมชนไดดี และมีครูพอเพียง 

วิธีการพัฒนา 
โรงเรียนไดมีการจัดกิจกรรม  เพื่อสงเสริมใหครูมีคุณธรรมจริยธรรม  โดยพัฒนาคุณธรรม

จริยธรรมบุคลากรทุกไดตระหนักและเห็นความสําคัญดานจิตวิญญาณของความเปนครู  เพื่อใหมี

คุณภาพมาตรฐาน  โดยมีการดําเนินการดังตอไปนี้ 

 ๑. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมครูและบุคลากร  จํานวน ๓๐๑  คน โดยแบงเปนบุคลากร

ที่นับถือศาสนาพุทธ  จํานวน  ๒๖๓  คน  นิมนตพระมาบรรยายธรรมและนั่งสมาธิเปนเวลา  ๑ วัน  

สวนบุคลากรที่นับถือศาสนาคริสต  จํานวน  ๓๘  คน  เขารวมพิธีบูชามิสซา  ณ  โบสถนักบุญหลุยสฯ  

และไปเยี่ยมคนชรา  ณ  ศูนยดูแลคนชราบานเมธานี  อําเภอบานโปง  จังหวัดราชบุรี 

 ๒.  จัดประชุมครูในทุกวันศุกรของเดือน  โดยผูอํานวยการ  ใหขอคิดและสงเสริมจิตวิญญาณ

ของความเปนครู  

๓.  กิจกรรมสายสัมพันธบานกับโรงเรียน  โดยผูอํานวยการและหัวหนาฝายตาง ๆ จัดใหมี  

การประชุมผูปกครอง  เพื่อสรางความเขาใจ  และเปนการส่ือสารที่ตรงกันมีการประชุมคณะกรรมการ

สถานศึกษา  และคณะกรรมการชุมชน 

๔.  สงเสริมใหครูไดรับการอบรมเพิ่มพูนความรู  โดยมีการจัดสัมมนาทางดานวิชาเทคโนโลยี  

จัดใหมีการศึกษาดูงานทั้งในและตางประเทศ  สงเสริมใหครูศึกษาตอในระดับที่สูงข้ึน  สงเสริมใหมีการ

ทําวิจัย 

๕.  สงเสริมใหครูไดสอนตามความสามารถและความถนัด  มีการจัดอัตรากําลังมอบหมาย

หนาที่ประจําป  ตามความสามารถ  ความถนัด  และตรงตามวุฒิทางการศึกษาที่จบมีบุคลากรเพยีงพอ

ตอความตองการของหนวยงาน  บุคลากรรอยละ  ๑๐๐  ไดสอนตรงความถนัด  และความสามารถ 

๖.  จัดกิจกรรมวันศุกรตนเดือนครูคาทอลิกเขารวมพิธีมิสซา ครูที่นับถือศาสนาพุทธเขารวม   

ฟงเทศนกับผูเรียน 

๗.  โครงการใหครูไดอานหนังสือ  ภาคเรียนละ๕ เลม  พรอมสรุปสงผูอํานวยการ 



 ๕๒ 
 
ผลการดําเนินงาน 

๑. ครูทุกคนเปนผูมีคุณธรรมจริยธรรม  และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

๒. ครูทุกคนเปนผูมีปฏิสัมพันธที่ดีกับผูเรียน  ผูปกครองและชุมชน 

๓. ครูทุกคนมีความมุงมั่นและอุทิศตนในการสอนและพัฒนาผูเรียน 

๔. ครูทุกคนมีการแสวงหาความรูและเทคนิควิธีการใหมๆเปนประจํา รับฟงความคิดเห็น 

ยอมรับการเปล่ียนแปลง ใจกวาง 

๕. ครูรอยละ  ๙๙.๒๙  จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษา 

๖. ครูทุกคนสอนตรงตามวิชาเอก-โท  หรือตรงความถนัด  ความสามารถ 

๗. มีจํานวนครูเพียงพอ 
สัมฤทธิผลของการดําเนินงาน  
  คุณภาพโดยรวมทุกตัวบงชี้ตามมาตรฐานที่  ๙  โดยเฉล่ียคิดเปนรอยละ ๙๙.๘๙ อยูในเกณฑ

การประเมินคุณภาพระดับดีมาก    
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
           สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรที่ยังไมจบปริญญาตรีไดศึกษาตอในระดับที่สูงข้ึนอยาง

ตอเนื่อง และสงเสริมใหบุคลากรมีการจัดทําวิจัยที่มีคุณภาพสามารถพัฒนางานที่รับผิดชอบไดจริง 

มาตรฐานท่ี ๑๐ 
ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ  

และเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนมีวิสัยทัศนและเปาหมายในการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

พุทธศักราช ๒๕๔๒ มีการจัดการศึกษาโดยยึดหลักใหผูเรียนมีความสามารถในการเรียนและพัฒนา

ตนเอง โดยจัดใหมีแผนปฏิบัติงาน โครงการและกิจกรรม ตาง ๆ ไดแก โครงการพัฒนาบุคลากร          

ไดสงเสริมใหครูไดเพิ่มพูน วิทยฐานะอยางตอเนื่อง เชน การจัดสงครูเขารับการอบรมสัมมนาดูงาน    

ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ไมตํ่ากวา ๒๐ ชั่วโมง ตอหนึ่งปการศึกษา และใหทุนครูศึกษาตอระดับ

ปริญญาโทในสาขาวิชาตาง ๆ  สงเสริมใหครูมีการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูดวยวิธีการสอน            

ที่หลากหลาย เชน วิธีการสอนแบบสาธิต Storyline  สงเสริมใหครูมีการใชเคร่ืองมือที่หลากหลาย       

ในการวิเคราะหศักยภาพผูเรียน เชน แบบทดสอบกอน-หลังเรียน และแบบบันทึกคะแนนรายวิชา    

งานนิเทศการสอน มีการแตงต้ังคณะกรรมการนิเทศการสอนทั้ง ๘ กลุมสาระการเรียนรูและดําเนินการ

นิเทศในรูปแบบของเพื่อนชวยเพื่อนแบบกัลยาณมิตรและนิเทศโดยคณะกรรมการชวงช้ันของแตละ         

กลุมสาระการเรียนรู ภาคเรียนละ ๒ คร้ัง กําหนดใหครูผูสอนทําวิจัยช้ันเรียนภาคเรียนละ ๑ เร่ือง 

จัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน ใชการประเมิน SDQ และนําขอมูลมาพัฒนาดานพฤติกรรมกับนักเรียน 



 ๕๓ 
 
ผลการดําเนินงาน 

๑. ครูทุกคนมีความรูความเขาใจเปาหมายการจัดการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

๒. ครูทุกคนมีการวิเคราะหศักยภาพผูเรียนและเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล 

๓. ครูทุกคนมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

๔. ครูทุกคนมีความสามารถใชเทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรูของตนเองและผูเรียน 

๕. ครูทุกคนมีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดใหผูเรียนและ
อิงพฒันาการของผูเรียน 

๖. ครูทุกคนมีการนําผลการประเมินมาปรับเปล่ียนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มตาม
ศักยภาพ 

๗. ครูทุกคนมีการวิจัยเพื่อพัฒนาส่ือและการเรียนรูของผูเรียนและนําผลไปใชพัฒนาผูเรียน 
สัมฤทธิผลของการดําเนินงาน  

คุณภาพโดยรวมทุกตัวบงชี้ตามมาตรฐานที่  ๑๐ โดยเฉล่ียคิดเปนรอยละ ๑๐๐ อยูในเกณฑ

การประเมินคุณภาพระดับดีมาก                
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

สงเสริมใหบุคลากรครูไดรับการพัฒนาดานกระบวนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

ดวยการสงบุคลากรครูเขารวมอบรมสัมมนาศึกษาดูงานจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพื่อนําความรูและ

ประสบการณไปจัดกิจกรรมการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐานดานการบริหารและจัดการศึกษา 
มาตรฐานท่ี ๑๑ 

ผูบริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผูนํา  
และมีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา 

วิธีดําเนินงาน 
มูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย กําหนดบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร

โรงเรียนในฐานะผูนําสถาบันสูงสุดในการบริหารโรงเรียนเปนบุคคลผูมีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตน

ตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ มีความมุงมั่น และอุทิศตนในการทํางานและในการจัดการศึกษา

ของโรงเรียน โดยยึดหลักในความสุจริต ยุติธรรม การรับฟงปญหา การใชระบบคุณธรรม รวมทั้งการ

ระดมการมีสวนรวมในการบริหาร เปนผูที่มีบุคลิกภาพ สุภาพ แตงกายสะอาด  เรียบรอยเหมาะสมกับ

กาลเทศะ  เปนแบบอยางที่ดี และเปนที่ชื่นชมกับผูที่พบเห็นโดยทั่วไป   นอกจากนี้ยังสงเสริมและ

สนับสนุนในการดําเนินงาน/โครงการและกิจกรรมตางๆ ไดแก  

๑. การเขารวมวจนพิธีกรรมเปด-ปดปการศึกษา พิธีมิสซาในโอกาสตางๆเชนวันศุกรตนเดือน     

พิธีฉลองวัดนักบุญหลุยส มารี  นอกจากนี้ยังสงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับ 



 ๕๔ 
 

พิธีกรรมสําคัญทางพุทธศาสนาใหผูเรียนและบุคลากรซึ่งสวนใหญเคารพนับถือ 

๒. สงเสริมใหจัดกิจกรรม อบรมคุณธรรม จริยธรรมแกครูและบุคลากรที่นับถือพุทธศาสนา เปน 

ประจําทุกปกอนเปดการศึกษา จัดเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ณ หอประชุมหลุยสมารีฯ  และ  

จัดกิจกรรมการเขาเงียบฟนฟูจิตใจของครูคาทอลิก และเยี่ยมคนชราที่ อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี 

เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙ 

๓. สงเสริมงานอาสาพัฒนาแกบุคคลที่ยากไร ดอยโอกาสและผูที่อยูในถิ่นทุรกันดาร เชนออกคาย 

อาสาพัฒนาเพื่อพัฒนาและจัดสรางโรงอาหารเอนกประสงคใหกับโรงเรียน    วัดสวาง  อําเภอลับแล  

จังหวัดอุตรดิตถ   ระหวางวันที่ ๑๒-๑๕ มีนาคม  ๒๕๕๐  

๔. มอบทุนการศึกษา ใหกับผูเรียนเปนประจําทุกป ดังนี้   ทุนราฟาแอล  ทุนยอหนแมร่ี  ทุนลวสุต  

ทุนการศึกษานักกีฬาชางเผือก  ทุนการศึกษาผูเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพยใหกับผูเรียนของโรงเรียน ที่มี

ปญหาทางดานครอบครัว  จํานวน ๙ ทุน โดยการพิจารณาจากคํารองขอของผูปกครองที่เสนอตอ

โรงเรียนในแตละปการศึกษา  ทุนการศึกษาบุตรบุคลากร  ใหกับผูเรียนที่เปนบุตรของบุคลากร          

ในโรงเรียนที่กําลังศึกษาอยูในโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  จํานวน ๖๐ ทุน  

๕. ผูอํานวยการ เปนวิทยากรบรรยายพิเศษในการปฐมนิเทศครูใหม ประจําปการศึกษา ๒๕๔๙  

ในหัวขอจิตตารมณของนักบุญหลุยส มารีฯ ผูกอต้ังคณะภราดาเซนตคาเบรียล  

๖. สงเสริมการจัดกิจกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม  โดยยกยองผูเรียนที่มีระเบียบวินัย   มีน้ําใจ  

ความประพฤติดีในทุกระดับชั้น เพื่อคัดเลือกเยาวชนตนแบบ รวมกับสภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศ

ไทย ในพระบรมราชูปถัมภ  โดยพลตํารวจโทพิชิต  ควรเดชะคุปต  ผูชวยผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  

เปนประธานมอบเกียรติบัตร ใหกับผูเรียนดังกลาว  นอกจากนี้ยังสงเสริมใหมีการอบรมจริยธรรม      

เปนเวลา ๓๐ นาทีกอนคาบเรียน แกผูเรียนที่นับถือพุทธศาสนาในคาบจริยศึกษา และสอนคําสอนแก

ผูเรียนคาทอลิก นอกจากนี้ยังสงเสริมการจัดกิจกรรมสําคัญทางศาสนาตางๆดวย 

๗. ดําเนินการแตงต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  

หลักสูตรทองถิ่น  หลักสูตรของแตละกลุมสาระฯ  และหลักสูตรการเรียนรูภาษาตางประเทศ               

ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีน  โดยมีการปรับหลักสูตรใหสอดคลองกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน  

๘. ดําเนินการเปดหลักสูตร English Programme (EP) ใหกับผูเรียนที่สนใจ โดยเปดหลักสูตร 

English Programme (EP)  อยางตอเนื่องโดยไดขยายหลักสูตรในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒            

ในปการศึกษา ๒๕๔๙  โดยมุงมั่นที่จะพัฒนาผูเรียนสูความเปนเลิศทางวิชาการ สามารถบูรณาการ

การศึกษาเขากับสังคม วัฒนธรรม ศาสนา ศิลปะ คุณธรรมในชีวิต องคความรูทางดานเทคโนโลยี        

ที่สามารถศึกษาตอในระดับที่สูงข้ึนทั้งในระบบของประเทศไทยและระบบนานาชาติ  

๙. พัฒนาสภาพแวดลอมและทรัพยากรของโรงเรียนใหเอ้ือตอการเรียนรูแกผูเรียนอยางเต็มที่  
ไดแก  จัดบรรยากาศรอบบริเวณโรงเรียน ใหเปนแหลงเรียนรูเพิ่มข้ึนปรับปรุงสวนพรรณไม              



 ๕๕ 
 

ในวรรณคดี สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  สวนสมุนไพรและสวนหยอมบริเวณภายในโรงเรียน             

กอสรางหองศูนยตานส่ิงเสพติด และสรางความเขาใจเกี่ยวกับส่ิงเสพติดตางๆที่เปนโทษแกผูเรียน    

นิเทศการเรียนการสอนของคณะครูผูสอน  การทํางานของแตละหนวยงานเปนประจําทุกวัน  

๑๐.  โรงเรียนไดรับเกียรติใหจัดต้ังเปนศูนยพัฒนาวิทยาศาสตร ของเขตพื้นที่การศึกษา ๓  

กรุงเทพมหานคร โดยมีโรงเรียนตางๆ ในเขตพื้นที่ ๓ เปนสมาชิกกวา ๓๐๐ โรงเรียน และดําเนิน

กิจกรรมไดแก อบรมเทคนิคการทําโครงงานวิทยาศาสตร  การแลกเปลี่ยนเรียนรูโครงงานสําหรับ

โรงเรียน การฝกการสรางส่ืออิเล็กทรอนิกส  

๑๑.  เปนประธานดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ระยะที่๓ ( พ.ศ.๒๕๕๐ - 

๒๕๕๔ ) ตอจากธรรมนูญโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีระยะที่ ๒ ( พ.ศ.๒๕๔๕-๒๕๔๙ ) ซึ่งแผนพัฒนา

โรงเรียนฯ ระยะที่ ๓ มีวัตถุประสงคเพื่อเปนแผนแมบท (Master Plan)   ของโรงเรียน ในการจัดการ

เรียนรูและการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน ใน ๕ ปขางหนา  

๑๒.  ดําเนินการพัฒนาการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษ โดยเปดหลักสูตร English Programme   

เพื่อใหผูเรียนและผูปกครองที่สนใจ สมัครเขารวมในโครงการดังกลาว   จึงมีการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูน

ทักษะความรู    และประสิทธิภาพของบุคลากรที่เปนคณะทํางานและคณะครูผูสอน ดวยการสง    

คณะครูไปศึกษา ฝกทักษะภาษาอังกฤษเพิ่มเติมที่ประเทศอินเดีย  และประเทศอื่นๆ 

๑๓.  การจัดทํางบประมาณ (Budgeting) ผูอํานวยการเปนประธานดําเนินการและแตงต้ัง  

คณะกรรมการในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป ( Action Plan ) โดยมอบหมายใหบุคลากร

ผูรับผิดชอบทุกหนวยงาน / ฝาย     มีสวนรวมในการนําเสนอรางงบประมาณประจําปตามที่ตองการ

เขาสูการพิจารณาของคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป  เพื่อใหเกิดความชัดเจนในการ

ดําเนินงานบริหารแบบมีสวนรวม  โปรงใส ตรวจสอบได และสามารถบริหารงบประมาณไดอยาง        

มีประสิทธิภาพ และคุมคาเกิดประโยชนตอการปฏิบัติอยางแทจริง    ซึ่งแผน ปฏิบัติการประจําป       

จะสอดคลองกับแผนพัฒนาโรงเรียนฯ เพื่อใหเปนไปตามวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายและบรรลุ

วัตถุประสงคที่กําหนดไว   ซึ่ งแผนปฏิบัติการประจําปของโรงเ รียนเปนแบบมุ งผลสัมฤทธ์ิ                       

( Performance - Based  Budgeting  ) 

๑๔.  ผูอํานวยการและคณะครูศึกษาดูงานดานหลักสูตรการสอนภาษาตางประเทศ ณ RMIT  

University, International Education Services , Chrisholm Institue , Marryatuille High school  

The University of Adelaide  and  Sydney  University ระหวางวันที่ ๑๑-๑๕ กันยายน ๒๕๔๙   

ในดานการพัฒนาบุคลากร ไดดําเนินการในการพัฒนาบุคลากรดานการบริหารจัดการศึกษาดังนี้ 

๑๕. จัดโครงการอบรมบุคลากรเกี่ยวกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาเร่ือง การประกันคุณภาพ 

การศึกษา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหบุคลากร จํานวน ๓๐๐ คน ไดทราบรายละเอียดเกี่ยวกับ 

มาตรฐานคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐาน ๑๘ มาตรฐานและตัวบงชี้ตามเกณฑมาตรฐาน 



 ๕๖ 
 

การศึกษาข้ันพื้นฐาน   จัดข้ึนในระหวางวันที่ ๑๒-๑๓ พฤษภาคม ๒๕๔๙  ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 

๑๖. จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับทักษะการบริหารงานในเร่ือง  หลักการและ 

ทฤษฎีการบริหารสูการปฏิบัติ “โดยมีวัตถุประสงค  เพื่อใหคณะครูผูรวมบริหารโรงเรียนจํานวน ๕๖ คน

ไดรับทราบ หลักการ ทฤษฎี เกี่ยวกับการบริหารการศึกษา เพื่อนําไปสูการปฏิบัติ และการประสานงาน 

ที่ถูกตองเปนไปในทิศทางเดียวกัน ระหวางวันที่ ๒๐-๒๑ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ณ เปนสุขรีสอรท            

จ.นครราชสีมา 
ผลการดําเนนิงาน 

๑.ผูบริหารรอยละ ๑๐๐ มีคุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

๒.ผูบริหารรอยละ ๑๐๐  มีความคิดริเร่ิม   มวีิสัยทัศน  และเปนผูนาํทางวชิาการ 

๓. ผูบริหารรอยละ ๑๐๐  มคีวามสามารถในการบริหารงานและการจัดการ 

๔. ผูบริหารรอยละ ๑๐๐  มกีารบริหารที่มปีระสิทธิภาพและประสิทธผิลผูเกี่ยวของพึงพอใจ  
สัมฤทธิผลของการดําเนนิงาน  

คุณภาพโดยรวมทกุตัวบงชีข้องผูบริหารตามมาตรฐานที่ ๑๑ โดยเฉล่ียคิดเปนรอยละ ๑๐๐  

อยูในเกณฑการประเมินคุณภาพระดับดีมาก 

คุณภาพโดยรวมของผูบริหาร  ไดแก มีคุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ

วิชาชพี มีความคิดริเร่ิม   มวีสัิยทัศน  และเปนผูนาํทางวชิาการ   มีความสามารถในการบริหาร งาน

และการจัดการ และมีการบริหารที่มปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล  ผูเกี่ยวของพึงพอใจ  
 แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

๑. การกาํหนดนโยบายการบริหารจัดการศึกษาของผูอํานวยการคนใหม ในการพฒันา

โรงเรียนในเชงิคุณภาพใหมากข้ึน 

๒.ดําเนินงานในการศึกษาวิจัยอยางตอเนือ่ง เร่ืองความพึงพอใจในการบริหารจัดการศึกษา 

จากกลุมตัวอยางประชากร  ไดแกผูเรียน ผูปกครอง บุคลากรและชุมชน 

๓ กําหนดหลักเกณฑวิธีการในการจัดทาํงานวิจยัชั้นเรียนและวจิัยหนวยงาน  

๔.จัดทาํแผนแมบทในการพฒันาทางดานเทคโนโลยีของโรงเรียน 

มาตรฐานท่ี ๑๒ 
สถานศึกษามีการจัดองคกร โครงสราง ระบบการบริหารงาน 

และพัฒนาองคกรอยางเปนระบบ ครบวงจร 
วิธีดําเนินงาน 

๑. โรงเรียนมกีารจัดทาํแผนภูมิการจัดองคกรและโครงสรางการบริหารที่เปนลายลักษณอักษร  

และประชาสัมพันธเพื่อใหบุคลากร ผูปกครองและผูเรียนและผูที่เกี่ยวของรับทราบโดยทั่วกัน  โดยมีการ

ดําเนนิงานตางรองรับโครงสรางการบริหารโรงเรียนดังนี ้  



 ๕๗ 
 

๑.๑  กําหนดบทบาทหนาทีแ่ละความรับผิดชอบของบุคลากร ในคําส่ังแตงต้ัง

อัตรากําลังบุคลากรของโรงเรียน 

๑.๒  จัดทําบทพรรณนางาน  และคูมือครู เพื่อใหบุคลากรไดรับทราบแนวทางการ

ดําเนนิงานและระเบียบการปฏิบัติตางๆ 

๑.๓ มีระบบการบริหารงบประมาณประจําป  การจัดทําบัญชีทรัพยสินของโรงเรียน 

และการบริหารจัดการรายรับและรายจายอยางมีประสิทธิภาพ 

๒. โรงเรียนมหีนวยงานสารสนเทศ  สังกัดฝายธุรการ  มกีารแตงต้ังคณะกรรมการ มีระบบ

ฐานขอมูลโรงเรียนในดานตางๆที่คลอบคลุมตอการใชงาน  มีการประชมุคณะกรรมการเปนประจํา  

เพื่อนาํขอมูลตางๆที่ไดรับสําหรับวางแผน และตัดสินใจในการดําเนนิงาน    

๓. โรงเรียนมหีนวยงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา  สังกัดสํานักผูอํานวยการ  มกีารแตงต้ัง

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน  เพือ่กําหนดบทบาทและภาระงานตามกฎกระทรวงท่ีวาดวย

ระบบ  หลักเกณฑและวิธกีารประกันคุณภาพการศึกษา  ซึ่งมกีารกาํกบั ติดตามการดําเนนิงานตางๆ

ตามเกณฑมาตรฐานและตัวบงชี้  โดยมีงาน / โครงการและกิจกรรมตางๆเพื่อใหบุคลากรไดรับทราบ

และมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ดังนี ้

๓.๑  จัดอบรมสัมมนาบุคลากรของโรงเรียนจํานวน ๒๘๐ คน ในระหวางวันที่ ๑๒-๑๓ 

พฤษภาคม ๒๕๔๙  ณ หองประชุมรัตนบรรณาคาร  เร่ือง”มุงมั่นพัฒนามาตรฐานคุณภาพ

การศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  โดยคณะวิทยากรจากศูนยพัฒนาการศึกษาเซนต

คาเบรียล ( สวนกลาง ) 

๓.๒ มีการแตงต้ังคณะกรรมการเพื่อจัดทํารายงานประเมินตนเอง ( SAR )          

อยางตอเนื่องทุกปการศึกษา เพื่อประชาสัมพันธการดําเนินงานของโรงเรียนใหบุคคล            

ที่เกี่ยวของ และสาธารณชนทราบ โดยผานทางเอกสาร  ส่ือและเว็ปไซตของโรงเรียน  

๓.๓  โรงเรียนไดเขารับการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสํานักงาน

ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ( สมศ. ) รอบที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๓-๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๙ 

และการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา จากคณะกรรมการของมูลนิธิคณะเซนต 

คาเบรียลแหงประเทศไทย ระหวางวันที่ ๑๙-๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๐  และมีการนําผลการ

ตรวจประเมินจาก สมศ.รอบที่ ๒ และการตรวจประเมินจากคณะกรรมการมูลนิธิฯ มาใช      

ในการวางแผนการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพฯ 

๔. โรงเรียนมีหนวยงานบุคลากร สังกัดฝายธุรการ เพื่อพัฒนาครูใหมีคุณภาพ  และดําเนินการ

อยางเปนระบบ  ทั่วถึง เพื่อใหเปนไปตามกฎกระทรวงท่ีกําหนดไว   โดยจัดงาน / โครงการและกิจกรรม

ตางๆรองรับดังนี้ 
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๔.๑ จัดการอบรมสัมมนาบุคลากรกอนเปดปการศึกษา  ในระหวางวันที่ ๘ - ๙ 

พฤษภาคม ๒๕๔๙  ณ หองประชุมรัตนบรรณาคาร  เร่ืองกฎหมายที่ครูควรรู  แผนพัฒนา 

โรงเรียนระยะที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔ และเร่ืองการเรียนรูแบบเพิ่มพลังสมอง                      

( Brain-Based Learning ) 

๔.๒ กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม ปการศึกษา ๒๕๔๙ เพื่อรับทราบแนวทางการจัด

การศึกษาของโรงเรียนและวิธีการดําเนินงานตางๆ พรอมทั้งมอบหมายภาระงานท่ีตอง        

รวมรับผิดชอบ 

๔.๓ การสงบุคลากรอบรมสัมมนาภายนอกของคณะครูที่สังกัดฝาย งาน และกลุม

สาระการเรียนรูตางๆ  มีการสรุปประเด็นและสาระสําคัญและรายงานกับบุคคลที่เกี่ยวของ

ทราบ นอกจากนี้ โรงเรียนยังมีการกําหนดระเบียบและแนวทางปฏิบัติรวมทั้งจัดสรร

งบประมาณเพื่อสรางแรงจูงใจในการผลปฏิบัติงานตางๆที่เปนธรรมและทั่วถึง เพื่อเสริมสราง

ความกาวหนาในวิชาชีพ เชนการข้ึนข้ันเงินเดือน  เคร่ืองแบบบุคลากร  ทุนการศึกษาตอ       

ในระดับที่สูงข้ึน  รางวัลจากการสงผูเรียนเขารวมในการแขงขันภายนอก  และรางวัลครูดีเดน

ของสมาคมผูปกครองและครู ฯลฯ  

๕. โรงเรียนมีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน โครงการและกิจกรรม  มีการ

ออกแบบเคร่ืองมือเพื่อประเมินผลความพึงพอใจการดําเนินงานตางๆกับผูเกี่ยวของ เชน 

ผูเรียน บุคลากรและผูปกครอง เพื่อนําผลมาพัฒนาและปรับปรุงในโอกาสตอไป และ

นอกจากนี้ยังมีการออกแบบสอบถามขอมูลเกี่ยวกับการบริหารงานในดานตางๆ ของโรงเรียน  

จากตัวอยางจากกลุมประชากร เชนผูเรียน บุคลากร ผูปกครองและชุมชน 
ผลการดําเนนิงาน 

๑. รอยละ๑๐๐ โรงเรียนมกีารจดัองคกร  โครงสรางและระบบการบริหารงานทีม่ีความคลองตัวสูง

และปรับเปล่ียนใหเหมาะสมกับสภาพการณของการเปล่ียนแปลง 

๒. รอยละ   ๘๕  โรงเรียนมีการจัดการขอมูลสารสนเทศ  แตยังไมสามารถนํามาใชใหเกิด

ประโยชนไดอยางเต็มที่และทันตอการใชงาน 

๓. รอยละ ๑๐๐ โรงเรียนมีระบบการประกนัคุณภาพภายในและดําเนินการอยางตอเนือ่ง  

๔. รอยละ   ๘๕  โรงเรียนมีการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนือ่ง 

๕. รอยละ ๑๐๐ ผูรับบริการและผูเกี่ยวของพงึพอใจผลการบริหารงานและการพฒันาผูเรียน 
สัมฤทธิผลของการดําเนนิงาน  

คุณภาพโดยรวมทกุตัวบงชีข้องผูบริหารตามมาตรฐานที่ ๑๒ โดยเฉล่ียคิดเปนรอยละ ๙๔.๐๐  

อยูในเกณฑการประเมินคุณภาพระดับดีมาก  คุณภาพโดยรวมของผูบริหารที่โดดเดนไดแก  โรงเรียน  

มีการจัดองคกรโครงสรางและระบบการบริหารงานที่มีความคลองตัวสูงและปรับเปล่ียนใหเหมาะสม 
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กับสภาพการณของการเปล่ียนแปลง และโรงเรียนมีระบบการประกนัคุณภาพภายในและดําเนินการ

อยางตอเนื่อง  
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

๑.จัดอบรมสัมมนาครูผูสอนเพื่อใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเกณฑมาตรฐานคุณภาพ

การศึกษาอยางตอเนื่อง 

๒. จัดอบรมเชงิปฏิบัติการ ใหกับคณะครูผูรวมบริหาร ในการกําหนดวิธกีารพัฒนาใหเปนไป

ตามเกณฑมาตรฐาน และตัวบงชี ้

๓.ศึกษาและวเิคราะหภาระงานในการปรับโครงสรางการบริหารโรงเรียนและบทพรรณนางาน 

๔.นาํระบบโปรแกรมการบริหารโรงเรียน ( SWIS ) มาปรับใชในการพฒันาการบริหารจัด

การศึกษาและขอมูลสารสนเทศของโรงเรียน 

๕.นาํผลจากการประเมินความพงึพอใจของผูเรียน บุคลากร ผูปกครองและชุมชน เผยแพร  

กับหนวยงานที่เกี่ยวของเพือ่เปนแนวทางการพัฒนา 

๖.นําผลและขอเสนอแนะจากการประเมินของสมศ.รอบที่๒ และของมลูนิธิฯไปพฒันาและ

ปรับปรุงแกไข 

๗.ใหมกีารจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรที่เนนในเร่ืองการพัฒนาครูเกี่ยวกับกระบวนการจัดการ

เรียนรูของทกุกลุมสาระฯ และความรู ความสามารถในการปฏิบัติงานเพิม่ข้ึน 

มาตรฐานท่ี ๑๓ 
สถานศึกษามีการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน 
วิธีการพัฒนา 

๑. มีการกระจายอํานาจการบริหารและจัดการศึกษา โดยจัดทําคําส่ังแตงต้ังอัตรากําลัง

บุคลากรทุกปการศึกษา กําหนดภาระงานและมอบหมายตําแหนงหนาที่ตางๆตามสายบังคับบัญชา

อยางชัดเจน  รวมทั้งกําหนดบทพรรณนางาน  จัดทําคูมือครู  ออกกฎระเบียบ   คําส่ังตางๆ และ

แนวทางปฏิบัติ  เพื่อใหการดําเนินงานตางๆของโรงเรียนและการปฎิบัติเปนไปในทิศทางเดียวกัน        

มีการกระจายอํานาจโดยการแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน / โครงการและกิจกรรมตางๆตลอดป

การศึกษา  มีอํานาจในการตัดสินใจและรับผิดชอบในการบริหารงานของตนเอง  

๒. โรงเรียนมีการบริหารเชิงกลยุทธและใชหลักการมีสวนรวม เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายตาม

แผนพัฒนาโรงเรียนระยะที่ ๓ โดยมีแผนปฏิบัติการประจําป มีงานโครงการและกิจกรรมตางๆ รองรับ

และสอดคลองกับแผนพัฒนาโรงเรียน 

๓. โรงเรียนมีการแตงต้ังคณะกรรมการสถานศึกษา  ตามจํานวนและเกณฑที่กําหนดไวใน

กฎกระทรวง เพื่อใหคําแนะนํา ปรึกษา รวมพิจารณาและอนุมัติแผนการดําเนินงานตางๆในการพัฒนา 

โรงเรียนตามบทบาทหนาที่ที่กําหนดไว  โดยมีการประชุมคณะกรรมการสม่ําเสมออยางนอย 
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ภาคเรียนละ ๒ คร้ัง ทั้งแบบเปนทางการและไมเปนทางการ  

๔. โรงเรียนมีกระบวนการและข้ันตอนในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป  การแตงต้ัง

คณะกรรมการ  การนําเสนอและการพิจารณาจากความตองการจากผูปฏิบัติระดับลาง  มีการจัดสรร

งบประมาณและทรัพยากรที่เหมาะสมและเพียงพอในการดําเนินงานตางๆ ตลอดปการศึกษามีรูปแบบ 

การบริหารงานที่มุงผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงานเปนเปาหมายในการพัฒนาในรูปของคณะกรรมการ

ดําเนินงาน  มีการบริหารจัดการงบประมาณที่โปรงใส สามารถตรวจสอบได   

๕.  โรงเรียนมีการระบบการตรวจสอบถวงดุล  มีการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานของทุก

ฝายทุกปการศึกษา และประชาสัมพันธเผยแพรใหกับผูเกี่ยวของไดรับทราบในวารสารของโรงเรียน  

และมีการจัดทํารายงานประเมินตนเอง ที่ทุกฝายมีสวนรวม โดยรายงานตอตนสังกัดและเผยแพรตอ

สาธารณชนทราบทางเว็บไซตของโรงเรียน 
ผลการดําเนินงาน  

๑. รอยละ ๑๐๐  โรงเรียนมกีารกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา 

๒. รอยละ ๑๐๐ โรงเรียนมีการบริหารเชิงกลยุทธและใชหลักการมีสวนรวม 

๓. รอยละ ๑๐๐  โรงเรียนมคีณะกรรมการสถานศึกษารวมพฒันาโรงเรียน 

๔. รอยละ ๑๐๐ โรงเรียนมีรูปแบบการบริหารทีมุ่งผลสมัฤทธ์ิของงาน 

๕. รอยละ ๑๐๐  โรงเรียนมกีารตรวจสอบและถวงดุล   
สัมฤทธิผลของการดําเนินงาน  

คุณภาพโดยรวมทุกตัวบงช้ีของผูบริหารตามมาตรฐานท่ี ๑๓ โดยเฉลี่ยคิดเปนรอยละ ๑๐๐  

อยูในเกณฑการประเมินคุณภาพระดับดีมาก   
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

๑. กําหนดวิธีและแนวทางปฏิบัติในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา ๒๕๕๐        

ใหเกิดประสิทธิภาพตอผูเรียนมากที่สุด  พรอมทั้งกําหนดโครงการใหมๆที่สามารถตอบสนอง 

ความตองการของผูเรียนใหมากข้ึน 

๒. กําหนดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ใหเปนไปตามกฎกระทรวง 

มาตรฐานท่ี ๑๔ 
สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู 

ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนมีการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน และกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

โดยใหครูทุกกลุมสาระการเรียนรูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนท่ีหลากหลาย  เพื่อพัฒนา

ผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ และมีการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนในรูปของชมรมใหผูเรียนเลือกเรียนตาม 
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ความถนัดและความสนใจ  สงเสริมใหครูมีการผลิตใช และพัฒนาส่ือเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับการจัด

กิจกรรมการเรียนรู เชน E-Learning CAI และใชโปรแกรมทางคอมพิวเตอรมาชวยสอน เปนตน 

 หนวยงานวัดผลไดดําเนินการวัดและประเมินผลสอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษา ประชุมครู

และ ผูปกครองผูเรียนทําความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบการวัด และประเมินผลการเรียน จัดทําเอกสาร

หลักฐานผลการเรียนรู จัดทําระเบียบการวัดและประเมินผลการเรียน จัดทําระบบฐานขอมูลผลสัมฤทธิ์

ที่สามารถนําไปใชเปนขอมูลในการพัฒนา อีกทั้งประชาสัมพันธขอมูลอยางถูกตองและเปนปจจุบัน    

ใหผูเกี่ยวของไดทราบ 
ผลการดําเนนิงาน 

๑. โรงเรียนมีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผูเรียนและทองถิ่น  

๒. โรงเรียนมีรายวิชา/กิจกรรมที่หลากหลายใหผูเรียนเลือกเรียนตามความสนใจ 

๓. โรงเรียนมีการสงเสริมใหครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่ตอบสนองความถนัด และ

ความสามารถของผูเรียน 

๔. โรงเรียนมีการสงเสริมและพฒันานวัตกรรมการจัดการเรียนรู และส่ืออุปกรณการเรียนที่เอ้ือตอ
การเรียนรู 

๕. โรงเรียนมีการจัดระบบการบันทกึ การรายงานผลและการสงตอขอมลูของผูเรียน 

๖. โรงเรียนมีระบบการนิเทศการสอนและนาํผลไปปรับปรุงการสอนสม่าํเสมอ 

๗. โรงเรียนมีการนําแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการเรียนการสอน 
สัมฤทธิผลของการดําเนนิงาน  

จากผลการดําเนินงานตลอดปการศึกษาของโรงเรียนครอบคลุมทุกตัวบงชี้ในมาตรฐานท่ี ๑๔ 

อยูในเกณฑรอยละ ๑๐๐ อยูในเกณฑการประเมินคุณภาพระดับดีมาก    
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

ใหมีการจัดหลักสูตรทองถิน่ ในทุกกลุมสาระการเรียนรู และติดตามการใชแหลงเรียนรูทั้ง

ภายในและภายนอกใหมากยิ่งข้ึน 

มาตรฐานท่ี ๑๕ 
สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณภาพผูเรียนอยางหลากหลาย 

วิธีการพัฒนา 
 สถานศึกษาไดมีการวางแผนการปฏิบัติงานและงบประมาณประจําป เพื่อพัฒนาและ

ตอบสนองตามความสามารถพิเศษและความถนัดของผูเรียนในแตละดาน ไดแก  จัดใหมีชมรม          

ที่หลากหลายใหผูเรียนไดเลือกตามความถนัด ความสนใจ  ไดแกชมรม เถาแกนอย  ชมรม English 

Club ชมรม A-Math  ชมรมโครงงานคณิต  ชมรมศิลปะปองกันตัว  จัดใหมีการนําเสนอผลงาน       

ออกรานแสดงผลงานของชมรมทุกเดือน เดือนละ ๑ คร้ัง เรียกวางาน ACT Products Fair  
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งานแนะแนวประสานงานรวมกับครูที่ปรึกษาช้ันโดยจัดบริการแนะแนว ๕ บริการ จัดทําระเบียนสะสม 

สํารวจผูเรียนโดยใชแบบประเมิน SDQ ในการคัดกรองผูเรียน  นําขอมูลผูเรียนที่ไดมาสรุปหาทาง

ชวยเหลือ และพัฒนาผูเรียนในดานตางๆ รวมกับครูประจําช้ัน 

จัดโครงการ Gifted  Smile  Learning   จัดต้ังศูนยวิทยาการ  ศูนยพัฒนาการเรียนรูของกลุม

สาระการเรียนรู  พรอมทั้งมีการเผยแพรสูชุมชน และนําชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรม     

การเรียนการสอน เชน การอบรมการปนเซรามิค  การทําลูกประคบ เปนตน  นอกจากนั้นโรงเรียนยังมี

การจัดกิจกรรมและสงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน เชน การประกวดมารยาท และ    

การเขารวมกิจกรรมท่ีสงเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีไทย เชน การเปนศาสนิกชนที่ดี ปฏิบัติตนตาม

ประเพณีตางๆ ในวันสําคัญทางศาสนา 
ผลการดําเนินงาน 

๑. โรงเรียนมีการจัดและพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนที่เขมแข็งและทั่วถึง 
๒. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมสงเสริมและตอบสนองความสามารถทางวิชาการ และความคิด

สรางสรรคของผูเรียน 

๓. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมสงเสริมและตอบสนองความสามารถพิเศษ และความถนัดของ

ผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ 

๔. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมสงเสริมคานิยมที่ดีงาม 

๕. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมสงเสริมดานศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป และกีฬา/นันทนาการ 

๖. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมสืบสานและสรางสรรค วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาไทย 

๗. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมสงเสริมความเปนประชาธิปไตย 
สัมฤทธิผลของการดําเนินงาน  

จากผลการดําเนินงานของสถานศึกษาตลอดปการศึกษาครอบคลุมทุกตัวบงชี้ในมาตรฐานที่ 

๑๕ อยูในเกณฑเฉล่ียรอยละ ๑๐๐ อยูในเกณฑการประเมินคุณภาพระดับดีมาก    
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

จัดใหมีชมรมใหเลือกอยางหลายหลาย ตามความสนใจและความถนัดของผูเรียนอยางแทจริง 

กระตุนใหผูเรียนสรางผลงานจากการปฏิบัติกิจกรรมชมรม สามารถนําเสนอผลงาน พัฒนางานและ

ภูมิใจในผลงานของตนเอง ประสานงานและสงตอขอมูลผูเรียนแกครูที่ปรึกษาระดับชั้นที่สูงข้ึน เพื่อ

ดูแลและพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่อง 
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มาตรฐานท่ี ๑๖ 
สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอม และการบริการ 
ที่สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ 

วิธีการพัฒนา 
โรงเรียนไดดําเนินการพัฒนาสภาพแวดลอมและการใหบริการ เพื่อเสริมสรางใหผูเรียน      

พัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  บรรลุวัตถุประสงคจํานวน    

๕  ตัวบงชี้ของมาตรฐานที่  ๑๖  โดยไดดําเนินการดังตอไปนี้ 

 ๑.  ดูแลรักษาแหลงการเรียนรูทางธรรมชาติของโรงเรียนโดยการจัดหาพืช สมุนไพร  และตนไม

นานาพันธุที่มีความหมาย และมีคุณประโยชนมาปลูกบริเวณสวนสมุนไพร    สวนพรรณไมในวรรณคดี

และสวนเกษตรผสมผสานฯ  มีการจัดทําปายนิเทศความรูตางๆ รอบบริเวณโรงเรียน จัดทําบอปลา   

(วังมัจฉา)  จัดหารูปปนตางๆ  พรอมคําศัพท  คําพังเพย บทกลอน จัดทําสถานที่สําหรับสัตวเล้ียง  อาทิ  

โค กระบือ นกกระจอกเทศ เตา นกเปดน้ํา เปนตน  เพื่อใหผู เรียนไดศึกษาสัตวประเภทตางๆ     

จัดสรางเรือนเพาะเห็ด  เรือนกลวยไม  จัดทํานาขาวสาธิตโดยแบงเปนประเภทนาดําและนาหวาน   

จัดเตรียมพื้นที่เพื่อทําแปลงผักสาธิตสําหรับผูเรียนเพื่อใหลงมือปฏิบัติไดจริง  ทั้งนี้เพื่อตองการให

ผูเรียนไดศึกษาและคนควาหาความรูเพิ่มเติมจากส่ิงแวดลอมที่สรางข้ึน และเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ

ไดเปนอยางดี  

 ๒.  ดูแลรักษาสนามฟุตบอล  ลูวิ่ง  อัฒจันทร  โดยการจัดทําอัฒจันทรเพิ่มข้ึนเพื่อรองรับการใช

งานในชวงกิจกรรมกีฬาของโรงเรียน ปรับพื้นสนามฟุตบอลทั้ง  ๒  สนาม ดําเนินการวัดพื้นที่ที่ตอง     

ปูหญาใหม  จัดทําทอระบายน้ําและฝาปดรอบบริเวณสนามฟุตบอล 

 ๓.  ซอมบํารุงอาคารเรียนและอาคารประกอบการ  โดยการทาสีอาคารทั้งหมดจํานวน  ๑๐  

อาคาร  ปรับปรุงหองเรียนบางสวนสําหรับผูเรียนโครงการ English Programme  ปรับปรุงและตอเติม

หลังคา  Walk way ซอมบํารุงหองเรียนและหองปฏิบัติงานตาง ๆ    

 ๔.  ซอมบํารุงถนนในโรงเรียน โดยการปรับพื้นและปูตัวหนอนรอบบริเวณโรงเรียน  ทาสี    

ขอบถนน  ทาสีทางมาลาย  ทําถนนลาดยางบางสวนใหม  เพื่อใหถนนเกิดความสมดุลและเกิดความ

ปลอดภัย 

 ๕.  จัดสรางหองเรียนช่ัวคราวสําหรับผูเรียนโครง English Programme เพิ่มเติม เพื่อรองรับ

จํานวนผูเรียนที่เพิ่มมากข้ึน 

 ๖.  จัดทําสวนสุขภาพ  โดยการจัดหาอุปกรณเพื่อการออกกําลังกาย 

 ๗.  จัดสรางเวทีสําหรับการจัดกิจกรรมการเขาคายลูกเสือ  บริเวณสวนพันธุไมในวรรณคดี 

 ๘.  ตรวจสุขภาพผูเรียนและบุคลากร โดยการติดตอประสานงานกับโรงพยาบาล ที่ผาน       

การรับรองมาตรฐานในบริเวณใกลเคียงและมีบริการตรวจสุขภาพเคล่ือนที่  ตามขอกําหนดของ 
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โรงเรียนใหเสนอราคาตรวจสุขภาพ   ของบุคลากรไดแก   โรงพยาบาลเกษมราษฎรบางแค    

โรงพยาบาลพญาไท ๓ โรงพยาบาลศรีวิชัย ๒ ของผูเรียนไดแก โรงพยาบาลศรีวิชัย ๒ และทําการ

สํารวจความตองการของบุคลากร  ในการเลือกโรงพยาบาลที่เสนอราคาพรอมโปรแกรมการตรวจรักษา  

โดยจะคัดเลือกโรงพยาบาลท่ีมีคนเลือกมากที่สุดเขามาใหบริการกับบุคลากรโรงเรียน สวนพนักงานจะ

เปนของโรงพยาบาลศรีวิชัย  ๒ ซึ่งดําเนินตามโปรแกรมของโรงพยาบาล 

 ๑๑. จัดซื้อยาและเวชภัณฑสําหรับหองพยาบาล  โดยการจัดทํา  STOCK ยา ( ต้ังจํานวนที่

ควรมีและสรุปยอดการใชยาในแตละวัน )   ทําการสํารวจยาและเวชภัณฑคงเหลือ   ดําเนินการส่ังซื้อ

ตามข้ันตอนและตรวจรับยาและเวชภัณฑพรอมจัดเก็บตามมาตรฐานที่ต้ังไว 

๑๒.งานศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ    จัดบริการสงเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบ

ตางๆ  เชน จัดวีดีทัศน   จัดส่ิงอํานวยความสะดวกดานเทคโนโลยีสารสนเทศแกครูผูสอนในการจัด  

การเรียนการสอนแกผูเรียน   นอกจากนี้มีการจัด  Account  Internet  จํานวน  ๔๐ ชั่วโมง/คน/เดือน  

ใหกับผูเรียนและครูทุกคนเพื่อศึกษาคนควาหาความรู  ใหทันสมัยในเหตุการณโลกปจจุบัน 

 ๑๓. ดูแลและปรับปรุงหองเรียน  หองปฏิบัติการใหพรอมใชงานอยางสม่ําเสมอ  ซอมบํารุง

วัสดุอุปกรณการเรียนการสอน   ประสานงานและคอยอํานวยความสะดวก  ดานการจัดเตรียมอุปกรณ

การจัดงานและพิธีการตางๆ  ภายในโรงเรียน 
ผลการดําเนินงาน 

๑. รอยละ  ๙๐  มีสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรู  มีอาคารสถานท่ีเหมาะสม 

๒. รอยละ  ๙๐  มีการสงเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผูเรียน 

๓. รอยละ  ๙๐  มีการใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบที่เอ้ือตอการเรียนรูดวย

ตนเองและการเรียนรูแบบมีสวนรวม 

๔. รอยละ  ๙๐  มีหองเรียน หองปฏิบัติการ หองสมุด พื้นที่สีเขียวและส่ิงอํานวยความสะดวก

พอเพียงและอยูในสภาพใชการไดดี 

๕. รอยละ  ๙๐  มีการจัดและใชแหลงเรียนรูทั้งในและนอกสถานศึกษา 
สัมฤทธิผลของการดําเนินงาน  

จากผลการดําเนินงานของสถานศึกษาตลอดปการศึกษา ครอบคลุมทุกตัวบงชี้ในมาตรฐานท่ี 

๑๖ อยูในเกณฑเฉล่ียรอยละ ๙๐ อยูในเกณฑการประเมินคุณภาพระดับดีมาก    
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
         ประสานความรวมมือกับบุคลากร และผูเรียนในการชวยกันดูแลรักษาสภาพแวดลอมภายใน

โรงเรียนใหสะอาดและปลอดภัย 

 

 

 



 ๖๕ 
 

มาตรฐานดานการพัฒนาชมุชนแหงการเรียนรูมาตรฐานดานการพัฒนาชมุชนแหงการเรียนรู  
มาตรฐานท่ี ๑๗ 

สถานศึกษามีการสนับสนุนและใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาในทองถ่ิน 
วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีมีการสนับสนุนและสงเสริมใหผูเรียนมีการใชแหลงเรียนรูและนํา     

ภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อเสริมสรางใหผูเรียนมีคุณภาพตาม

ตัวบงชี้ของมาตรฐานที่ ๑๗ โดยดําเนินการดังนี้ 

จัดทําหลักสูตรทองถิ่น  เ ร่ือง  ทองถิ่นของเราเก่ียวกับ  สภาพแวดลอมทางกายภาพ            

การประกอบอาชีพและ  ภูมิปญญาทองถิ่นของเขตบางแค เชิญวิทยากรทองถิ่นใหความรูเร่ือง          

ภูมิปญญาไทย  เชน  การทําวาว  การเย็บกระทง  การทําลูกอมและน้ําสมุนไพร เปนตน  จัดแหลง   

การเรียนรูในโรงเรียน   ไดแก บานดํารงไทย  และหองศูนยการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม  จัดใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตรทองถิ่น  รวมกับครูผูสอนใชแหลง

การเรียนรูภายนอกโรงเรียน  ไดแก  อุทยานประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา   พุทธมณฑล เปนตน    

จัดทําหลักสูตรทองถิ่นโดยกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร จัดทําหลักสูตรวิทยาศาสตรสาระเพ่ิมเติม       

ในรายวิชาตาง ๆ ของชวงช้ันที่ ๓ และ ๔  ที่สอดคลองกับแหลงเรียนรูสวนเกษตรผสมผสาน และ    

สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  เชิญวิทยากรมาใหความรู ไดแก  การเพาะเห็ด และการแปรรูปเห็ด       

เปนผลิตภัณฑ  เปนตน  จัดแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนและจัดใหผูเรียนใชแหลงเรียนรูทั้งในและ     

นอกเวลาเรียน ไดแก  สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน   สวนสมุนไพร  สวนกาญจนาภิเษก  สวนพรรณไม  

ในวรรณคดี  หองเรียนธรรมชาติ   เรือนนิทรรศการสวนเกษตร  สวนเกษตรผสมผสาน แปลงนา     

แปลงพืชสวนครัว  พืชไรดิน แปลงพืชไร พืชสวน  เรือนเพาะเห็ด วังมัจฉา ฯลฯ  เปนตน 
ผลการดําเนินงาน 

๑.  รอยละ ๑๐๐ โรงเรียนมกีารเช่ือมโยงและแลกเปล่ียนขอมูลกับแหลงเรียนรูและภูมิปญญา 

ในทองถิน่ 

๒. รอยละ ๑๐๐ โรงเรียนสนับสนุนใหแหลงเรียนรูภูมิปญญาและชุมชนเขามามีสวนรวมในการ 

จดัทําหลักสูตรระดับสถานศึกษา 
สัมฤทธิผลของการดําเนินงาน  

จากผลการดําเนินงานตลอดของสถานศึกษาปการศึกษาครอบคลุมทุกตัวบงชี้ในมาตรฐานที่ 

๑๗  อยูในเกณฑเฉล่ียรอยละ ๑๐๐ อยูในเกณฑการประเมินคุณภาพระดับดีมาก    
 
 
 



 ๖๖ 
 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

สงเสริมและสนับสนุนใหผูเรียนใชแหลงเรียนรูตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอก  ดานภูมิปญญา

อยางจริงจัง พรอมทั้งมีการใหบริการกับชุมชนอยางตอเนื่องตลอดจนจัดทําคูมือการใชแหลงเรียนรูให

ชัดเจนมากข้ึน 

มาตรฐานท่ี ๑๘ 
สถานศึกษามีการรวมมือกันระหวางบาน องคกรทางศาสนา 

สถาบันทางวิชาการ และองคกรภาครัฐและเอกชน 
เพ่ือพัฒนาวิถีการเรียนรูในชุมชน 

วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนไดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมตาง ๆ เพื่อเสริมสรางใหผูเรียนบรรลุ

วัตถุประสงคตามมาตรฐานที่ ๑๘ โดยดําเนินการตอไปนี้ 

๑. จัดหลักสูตรและเขียนแผนการจัดการเรียนรูเกี่ยวกับทองถิ่น 

๒. ศึกษาสภาพความเปนอยูจารีตประเพณีประวัติศาสตร ทรัพยากร สถานที่สําคัญ บุคคลสําคัญ 

ลักษณะที่ต้ังทองถิ่นตนเองโดยนําผูเรียน หลอเทยีนจํานําพรรษา วันเขาพรรษา รวมกับ

ผูปกครองผูเรียน 

๓. จัดกิจกรรมใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมพัฒนาทองถิน่ โดยจัดใหมีโครงการสัมพนัธชุมชน 

เชน พัฒนาชุมชนออกคายอาสาพฒันา นําส่ิงของไปบริจาคผูประสบภัยทางธรรมชาติ น้าํทวม 

แผนดินไหว ไฟไหม  

๔. รวมกับสถาบันระดับอุดมศึกษาในการรณรงครักษาส่ิงแวดลอมของตนเอง คายยวุชนพิทกัษ
ส่ิงแวดลอม  รวมทัง้การบําเพ็ญประโยชนในทองถิน่ การทําความสะอาดบริเวณรอบโรงเรียน 

เนื่องในวนัเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัฯและสมเด็จพระนางเจา

พระบรมราชนินีาถ  

๕. เชิญวิทยากรภูมิปญญาทองถิ่นหรือสถาบันการศึกษาใหความรูเกี่ยวกับ สาธิตการทําวาว

สาธิตการนวดแผนไทย  สาธติการใชอุปกรณการเกษตรในบานดํารงไทย สาธิตการทาํขนม

ไทยและน้าํสมุนไพร  ฯลฯ 

๖. สงเสริมผูเรียนใหรูจักวางแผนการเรียน และปฏิบัติกิจกรรมรวมกัน เชน การจัดทาํโครงงาน 

พรอมทัง้ศึกษาหลักสูตรบูรณาการเกีย่วกบัเร่ืองภูมิปญญา ไดแก การทําผลผลิตจากใบบัวบก 

และสมุนไพรไทยอ่ืน ๆ 

๗. สงเสริมกิจกรรม ชมรมนาฏศิลป ชมรมดนตรีไทย ชมรมดนตรีพื้นบาน ชมรมศิลปะ โรงเรียนได

สงเสริมผูเรียนเผยแพรดนตรีพื้นบานรวมกบัชุมชน เนื่องในโอกาสสําคัญที่ไดรับเชิญใหรวม

กิจกรรม สงผูเรียนประกวดดนตรีไทยแสดงโขน ในพิธงีานตาง ๆ  



 ๖๗ 
 

๘. พิธีการสําคัญทางศาสนา โรงเรียนดําเนนิการหลอเทียนพรรษา และแหเทยีนจํานําพรรษาตาม

วัดตาง ๆ ผูปกครองผูเรียนมสีวนรวมในกจิกรรมและรวมบริจาคทรัพยและส่ิงของ 
ผลการดําเนินงาน 

๑. รอยละ ๑๐๐ โรงเรียนเปนแหลงวิทยาการในการแสวงหาความรูและบริการชุมชน 

๒. รอยละ ๑๐๐ โรงเรียนมีการแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกัน 
สัมฤทธิผลของการดําเนินงาน  

จากการจัดกิจกรรม และการดําเนินงาน โครงการตาง ๆ ของโรงเรียน ตามมาตรฐานที่ ๑๘ 

พบวาไดดําเนินการครบทุกตัวบงชี้ และมีคุณภาพโดยรวมเฉล่ียคิดเปนรอยละ ๑๐๐ อยูในเกณฑการ

ประเมินคุณภาพระดับดีมาก    
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

จัดใหมีโครงการประชาสัมพันธการใชแหลงการเรียนรูและการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา

ทองถิ่น พรอมทั้งพัฒนาแหลงการเรียนรูเพื่อบริการชุมชนอยางตอเนื่องตอไป 
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          สรุปผลการประเมินตนเอง ตามมาตรฐานและตัวบงชี้ทีไ่ดกําหนด  เปนดังนี ้
 

 
ที่ 

 
มาตรฐาน – ตัวบงชี ้

ระดับ
คุณภาพ 
ตัวบงชี ้

ระดับ
คุณภาพ 
มาตรฐาน 

มฐ.๑ ผู เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม   และคานิยมท่ีพึง
ประสงค 

 ๔ 

๑.๑ มีวินัย มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติตนตามหลักธรรม

เบ้ืองตนของศาสนาที่ตนนับถือ 

๔  

๑.๒ มีความซ่ือสัตยสุจริต ๔  

๑.๓ มีความกตัญูกตเวท ี ๔  

๑.๔ มีเมตตากรุณา  เอ้ือเฟอเผ่ือแผ  และเสียสละเพื่อสวนรวม ๔  

๑.๕ ประหยัด รูจกัใชทรัพยส่ิงของสวนตน และสวนรวมอยาง

คุมคา  

๔  

๑.๖ ภูมิใจในความเปนไทย  เหน็คุณคาในภูมิปญญาไทย  นิยม

ไทย และดํารงไวซึ่งความเปนไทย  

๔  

มฐ.๒ ผู เ รี ยน มี จิ ตสํ า นึ ก ในกา รอนุ รั กษ และพัฒนา
สิ่งแวดลอม 

 ๔ 

๒.๑ รูคุณคาของส่ิงแวดลอมและตระหนักถึงผลกระทบท่ีเกิด

จากการเปล่ียนแปลงส่ิงแวดลอม 

๔  

๒.๒ เขารวมหรือมสีวนรวมกิจกรรม/โครงการอนุรักษและพัฒนา

ส่ิงแวดลอม 

๔  

มฐ.๓ ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถ
ทํางานรวมกับผูอ่ืนได และมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต 

 ๔ 

๓.๑ มีทักษะในการจัดการและทาํงานใหสําเร็จ ๔  

๓.๒ เพียรพยายาม ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบในการทํางาน ๔  

๓.๓ ทํางานอยางมคีวามสุข พัฒนางานและภูมิใจในผลงานของ

ตนเอง 

๔  

๓.๔ ทํางานรวมกับผูอ่ืนได ๔  

๓.๕ มีความรูสึกทีดี่ตออาชีพสุจริตและหาความรูเกี่ยวกับอาชีพ

ที่ตนสนใจ 

๔  

 



 ๖๙ 
 

 
ที่ 

 
มาตรฐาน – ตัวบงชี ้

ระดับ
คุณภาพ 
ตัวบงชี ้

ระดับ
คุณภาพ 
มาตรฐาน 

มฐ.๔ ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห 
มีวิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรอง และ
มีวิสัยทัศน 

 ๔ 

๔.๑ สามารถวิเคราะห สังเคราะห สรุปความคิดรวบยอด คิด

อยางเปนระบบและมีความคิดแบบองครวม 

๔  

๔.๒ สามารถคาดการณ กําหนดเปาหมายและแนวทางการ

ตัดสินใจได 

๔  

๔.๓ ประเมินและเลือกแนวทางการตัดสินใจและแกไขปญหา

อยางมีสติ 

๔  

๔.๔ มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  มองโลกในแงดี และมี

จินตนาการ 

๔  

มฐ.๕ มีความรูและทักษะที่จาํเปนตามหลกัสตูร  ๔ 

๕.๑ มีระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียตามเกณฑ ๓  

๕.๒ มีผลการทดสอบรวบยอดระดับชาติเฉล่ียตามเกณฑ ๓  

๕.๓ สามารถส่ือความคิดผานการพูด  เขียน  หรือนําเสนอดวย

วิธีตางๆ 

๔  

๕.๔ สามารถใชภาษาเพื่อการส่ือสารไดทั้งภาษาไทยและ

ภาษาตางประเทศ 

๓  

๕.๕ สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการเรียนรู ๔  

มฐ.๖ ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง     
รักการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

 ๔ 

๖.๑ มีนิสัยรักการอาน การเขียน และการฟง รูจกัต้ังคําถามเพือ่

หาเหตุผล 

๔  

๖.๒ สนใจแสวงหาความรูจากแหลงตางๆ รอบตัว ใชหองสมดุ 

แหลงความรู และส่ือตางๆ ได ทั้งในและนอกสถานศึกษา 

๔  

๖.๓ มีวิธีการเรียนรูของตนเองเรียนรวมกบัผูอ่ืนไดสนุกกับการ

เรียนรู และชอบมาโรงเรียน 

๔  

 
 



 ๗๐ 
 

 
ที่ 

 
มาตรฐาน – ตัวบงชี ้

ระดับ
คุณภาพ 
ตัวบงชี ้

ระดับ
คุณภาพ 
มาตรฐาน 

มฐ.๗ ผูเรียนมีสขุนสิัย สุขภาพกาย และสขุภาพจิตที่ดี  ๔ 

๗.๑ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออกกําลังกายสม่ําเสมอ ๔  

๗.๒ มีน้ําหนัก  สวนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ ๔  

๗.๓ ปองกันตนเองจากส่ิงเสพติดใหโทษและหลีกเล่ียงสภาวะที่

เส่ียงตอความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และปญหาทางเพศ 

๔  

๗.๔ มีความมั่นใจ กลาแสดงออกอยางเหมาะสม และใหเกยีรติ

ผูอ่ืน 

๔  

๗.๕ มีมนุษยสัมพนัธที่ดีตอเพื่อน ครู และผูอ่ืน ๔  

มฐ.๘ ผูเรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรี 
และกีฬา 

 ๔ 

๘.๑ ชื่นชม รวมกจิกรรม และมีผลงานดานศิลปะ ๔  

๘.๒ ชื่นชม รวมกจิกรรม และมีผลงานดานดนตรี/นาฏศิลป ๔  

๘.๓ ชื่นชม  รวมกจิกรรม และมีผลงานดานกฬีา/นนัทนาการ ๔  

มฐ.๙ ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีวุฒิ/ความรูความสามารถ
ตรงกับงานทีร่ับผิดชอบ หม่ันพัฒนาตนเอง เขากับ
ชุมชนไดดี และมีครูพอเพียง 

 ๔ 

๙.๑ มีคุณธรรมจริยธรรม และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของ

วิชาชีพ 

๔  

๙.๒ มีมนุษยสัมพนัธที่ดีกับผูเรียน ผูปกครอง และชุมชน  ๔  

๙.๓ มีความมุงมัน่และอุทิศตนในการสอนและพัฒนาผูเรียน ๔  

๙.๔ มีการแสวงหาความรูและเทคนิควิธีการใหมๆ รับฟงความ

คิดเห็น ใจกวางและยอมรับการเปล่ียนแปลง 

๔  

๙.๕ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบเทา

ข้ึนไป 

๔  

๙.๖ สอนตรงตามวชิาเอก-โท หรือ ตรงตามความถนัด ๔  

๙.๗ มีจํานวนเพยีงพอ (หมายรวมทั้งครูและบุคลากรสนับสนุน) ๔  

 
 
 



 ๗๑ 
 

 
ที่ 

 
มาตรฐาน – ตัวบงชี ้

ระดับ
คุณภาพ 
ตัวบงชี ้

ระดับ
คุณภาพ 
มาตรฐาน 

มฐ.๑๐ ครู มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน  
อยางมีประสิทธิภาพ และเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 ๔ 

๑๐.๑ มีความรูความเขาใจเปาหมายการจัดการศึกษาและ

หลักสูตรการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 

๔  

๑๐.๒ มีการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนและเขาใจผูเรียนเปน

รายบุคคล 

๔  

๑๐.๓ มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน

เปนสําคัญ 

๔  

๑๐.๔ มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีในการพัฒนาการ

เรียนรูของตนเองและผูเรียน 

๔  

๑๐.๕ มีการประเมนิผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพ

การเรียนรูที่จดัใหผูเรียน และอิงพฒันาการของผูเรียน 

๔  

๑๐.๖ มีการนาํผลการประเมินมาปรับเปล่ียนการเรียนการสอน

เพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ 

๔  

๑๐.๗ มีการวิจยัเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน และนําผลไปใช

พัฒนาผูเรียน 

๔  

มฐ.๑๑ ผูบริหารมีคุณธรรม จรยิธรรม มีภาวะผูนํา และมี
ความสามารถในการบริหารจัดการศกึษา 

 ๔ 

๑๑.๑ มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของ

วิชาชีพ 

๔  

๑๑.๒ มีความคิดริเร่ิม มีวิสัยทัศน และเปนผูนาํทางวชิาการ ๔  

๑๑.๓ มีความสามารถในการบริหารงานวิชาการและการจัดการ ๔  

๑๑.๔ มีการบริหารทีม่ีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ผูเกีย่วของ

พึงพอใจ 

๔  

 
 
 
 
 



 ๗๒ 
 

 
ที่ 

 
มาตรฐาน – ตัวบงชี ้

ระดับ
คุณภาพ 
ตัวบงชี ้

ระดับ
คุณภาพ 
มาตรฐาน 

มฐ.๑๒ สถานศึกษามีการจัดองคกร โครงสราง ระบบการบริหารงาน
และพัฒนาองคกรอยางเปนระบบครบวงจร 

 ๔ 

๑๒.๑ มีการจัดองคกร โครงสราง และระบบการบริหารที่มีความ

คลองตัวสูงและปรับเปล่ียนไดเหมาะสมตามสถานการณ 

๔  

๑๒.๒ มีการจัดการขอมูลสารสนเทศอยางเปนระบบครอบคลุม

และทันตอการใชงาน 

๓  

๑๒.๓ มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่ดําเนนิงานอยาง

ตอเนื่อง 

๔  

๑๒.๔ มีการพฒันาบุคลากรอยางเปนระบบและตอเนื่อง ๓  

๑๒.๕ ผูรับบริการและผูเกี่ยวของพึงพอใจผลการบริหารงานและ การ

พัฒนาผูเรียน 

๔  

มฐ.๑๓ สถานศกึษามีการบริหารและการจัดการศกึษาโดยใช
สถานศกึษาเปนฐาน 

 ๔ 

๑๓.๑ มีการกระจายอํานาจการบริหาร และการจัดการศึกษา ๔  

๑๓.๒ มีการบริหารเชิงกลยุทธ และใชหลักการมีสวนรวม ๔  

๑๓.๓ มีคณะกรรมการสถานศึกษารวมพัฒนาสถานศึกษา ๔  

๑๓.๔ มีรูปแบบการบริหารที่มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน ๔  

๑๓.๕ มีการตรวจสอบและถวงดุล ๔  

มฐ.๑๔ สถานศึกษามีการจัดหลักสตูร และกระบวนการเรียนรู     
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 ๔ 

๑๔.๑ มีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผูเรียนและทองถิ่น ๔  

๑๔.๒ มีรายวิชา/กิจกรรมที่หลากหลายใหผูเรียนเลือกเรียนตามความ

สนใจ 

๔  

๑๔.๓ มีการสงเสริมใหครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่ตอบสนอง

ความถนัดและความ สามารถของผูเรียน 

๔  

 
 
 
 
 



 ๗๓ 
 

 
ที่ 

 
มาตรฐาน – ตัวบงชี ้

ระดับ
คุณภาพ 
ตัวบงชี ้

ระดับ
คุณภาพ 
มาตรฐาน 

๑๔.๔ มีการสงเสริมและพัฒนานวตักรรมการจัดการเรียนรู และส่ือ

อุปกรณการเรียนที่เอ้ือตอการเรียนรู 

๔  

๑๔.๕ มีการจัดระบบการบันทึก การรายงานผล และการสงตอขอมูล

ของผูเรียน 

๔  

๑๔.๖ มีระบบการนิเทศการสอนและนําผลไปปรับปรุงการสอน

สม่ําเสมอ 

๔  

๑๔.๗ มีการนาํแหลงเรียนรูและภูมปิญญาทองถิน่มาใชในการเรียน

การสอน 

๔  

มฐ.๑๕ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณภาพผูเรียน  
อยางหลากหลาย 

 ๔ 

๑๕.๑ มีการจัดและพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนทีเ่ขมแข็งและ

ทั่วถงึ 

๔  

๑๕.๒ มีการจัดกิจกรรมสงเสริมและตอบสนองความสามารถทาง

วิชาการและความคิดสรางสรรคของผูเรียน 

๔  

๑๕.๓ มีการจัดกิจกรรมสงเสริมและตอบสนองความสามารถพเิศษ 

และความถนดัของผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ 

๔  

๑๕.๔ มีการจัดกิจกรรมสงเสริมคานิยมที่ดีงาม ๔  

๑๕.๕ มีการจัดกิจกรรมสงเสริมดานศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลปและ

กีฬา/นนัทนาการ 

๔  

๑๕.๖ มีการจัดกิจกรรมสืบสานและสรางสรรค วฒันธรรม ประเพณี 

และภูมิปญญาไทย 

๔  

๑๕.๗ มีการจัดกิจกรรมสงเสริมความเปนประชาธิปไตย ๔  

มฐ.๑๖ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการ        
ที่สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ 

 ๔ 

๑๖.๑ มีสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรู มีอาคารสถานท่ี

เหมาะสม 

๔  

๑๖.๒ มีการสงเสริมสุขภาพอนามยัและความปลอดภัยของผูเรียน ๔  

๑๖.๓ มีการใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบที่เอ้ือตอการ

เรียนรูดวยตนเอง  และการเรียนรูแบบมีสวนรวม 

๔  



 ๗๔ 
 
 

 
ที่ 

 
มาตรฐาน – ตัวบงชี ้

ระดับ
คุณภาพ 
ตัวบงชี ้

ระดับ
คุณภาพ 
มาตรฐาน 

๑๖.๔ มีหองเรียน หอง ปฏิบัติการ หองสมุด พื้นที่สีเขียว และส่ิงอํานวย

ความสะดวกพอเพียง และ อยูในสภาพใชการไดดี 

๔  

๑๖.๕ มีการจัดและใชแหลงเรียนรูทั้งในและนอกสถานศึกษา ๔  

มฐ.๑๗ สถานศึกษามีการสนับสนุน และใชแหลงเรยีนรู และ 
ภูมิปญญาในทองถ่ิน               

 ๔ 

๑๗.๑ มีการเช่ือมโยงและแลกเปล่ียนขอมูลกับแหลงเรียนรูและภูมิ

ปญญาในทองถิ่น 

๔  

๑๗.๒ สนับสนนุใหแหลงเรียนรู ภูมปิญญาในทองถิ่น และชุมชน เขา

มามีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตรระดับสถานศึกษา 

๔  

มฐ.๑๘ สถานศึกษามีการรวมมือกันระหวางบาน องคกรทาง
ศาสนา สถาบันทางวิชาการ และองคกรภาครัฐและ
เอกชน เพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรูในชุมชน               

 ๔ 

๑๘.๑ เปนแหลงวทิยาการในการแสวงหาความรูและบริการชุมชน ๔  

๑๘.๒ มีการแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกัน ๔  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๗๕ 

 

ตอนที่ ๔   

สรุปผลการพัฒนาและการนําผลไปใช 
๔.๑  สรุปผลการดําเนินงานในภาพรวม 

ในการดําเนินงานจัดการศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  ที่ยึดหลักการบริหารตาม

โครงสรางการบริหารโรงเรียน   โดยดําเนินการจัดการในรูปของคณะกรรมการและดําเนินการแบบ      

มีสวนรวม    มีธรรมนูญโรงเรียน ระยะที่ ๒ ( ปการศึกษา  ๒๕๔๕ – ๒๕๔๙ ) เปนแผนในการพัฒนา     

มีการดําเนินการอยางเปนระบบ   โดยผานกระบวนการวางแผน  ดําเนินการตามแผนที่วางไว มีการ

ตรวจสอบ นิเทศ  ติดตามผลเปนระยะตามสภาพของ งาน / กิจกรรม / โครงการ  และมีการรายงานผล

เมื่อส้ินสุด  งาน  / โครงการ   / กิจกรรม ตามระบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพ  PDCA ตลอดจนผลที่

ไดจากการตรวจสอบ  นิเทศ  ติดตามผล และนําการรายงานผลมาเปนขอมูลสารสนเทศในการวางแผน   

ปรับปรุง  พัฒนาตอไป    จึงเห็นไดวาผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปการศึกษา ๒๕๔๙ ที่ผานมา

มีผลผลิต (ผูเรียน)   เปนที่นาพอใจ ผูเรียนมีความรู (เกง)    เปนผูมีคุณธรรมจริยธรรม (ดี)   และมี

ความสุขในการเรียนรู (มีความสุข) สนองตอเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ       

ตามศักยภาพ  
จุดเดน 
จุดเดนดานคุณภาพผูเรียนพบวามีสุขนิสัย   สุขภาพกาย  และสุขภาพจิตที่ดี   มีสุนทรียภาพ 

และลักษณะนิสัยดานศิลปะ  ดนตรี และการเคล่ือนไหว   ซึ่งเปนผลมาจากครูผูสอนมีความถนัด         

มีความต้ังใจดูแลเด็ก  มีการวางแผนในการจัดประสบการณทั้งในดานกิจกรรมและการจัดการเรียนการ

สอนแกผูเรียนอยางดี และเปนกัลยาณมิตรกับผูเรียน นอกจากนั้นยังพบวาพบวาผูเรียนมีลักษณะนิสัย 

ในการปองกันตนเองจากส่ิงเสพติดใหโทษ และหลีกเหล่ียงสภาวะที่เส่ียงตอความรุนแรง โรคภัย 

อุบัติเหตุ และปญหาทางเพศ  ซึ่งเปนผลมาจากนโยบายของโรงเรียน และการเอาใจใสของคณะครู 

ผูปกครอง ชุมชน ใหความสําคัญในเร่ืองการโทษของส่ิงเสพติด ส่ือลามก ความรุนแรง โรคภัย และ

ปญหาทางเพศที่ใหการดูแลผูเรียนอยางใกลชิดมีการประสานความรวมมือกับผูปกครองอยางดี 

จุดเดนดานการจัดการเรียนรู และการจัดการเรียนการสอนพบวา   ครูเปนผูมีคุณธรรม   

จริยธรรม  มีจรรยาบรรณของวิชาชีพ    มีความมุงมั่นและอุทิศตนในการสอนและพัฒนาเด็ก  มีความรู

ความเขาใจเปาหมายของการจัดการศึกษา และหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ซึ่งเปนผลมาจากการมี

โครงการพัฒนาบุคลากร และการมีสวนรวมในการจัดทํา และปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 

 จุดเดนดานการบริหารและการจัดการศึกษา ผูบริหารและคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมี

คุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผูนํา และมีความสามารถในการจัดการศึกษา มีการกระจายอํานาจการ 
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บริหารและการจัดการ ซึ่งเปนผลมาจากผูบริหารสถานศึกษายึดหลักการบริหารตามสถานการณ  และ

ใหผูที่เกี่ยวของมีสวนรวมในการจัดการศึกษา  มีความมุงมั่นในการบริหารงานใหโปรงใส  ตรวจสอบได 

 จุดเดนดานการพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรู  โรงเรียนมีความสัมพันธอันดีกับ ผูปกครอง ผูเรียน 

และชุมชนในทองถิ่น มีการจัดต้ังคณะกรรมการสัมพันธชุมชนในการวางแผนพัฒนาและแกไขปญหา

รวมกัน มีกิจกรรมอันเก ิดจากความรวมมือตลอดปการศึกษา โรงเรียนเปนแหลงวิทยบริการทางดาน

วิชาการ การศึกษา สถานที่ออกกําลังกาย งานพิธีสําคัญตางๆ ใหแกชุมชน เปนตน 
จุดที่ควรพัฒนา 

 ดานผูเรียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาคณิตศาสตร ระเบียบวินัยของผูเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษา การแสดงความเคารพ  การประหยัดน้ําประหยัดไฟ การใชและการรักษาทรัพยส่ิงของ

สวนรวม 

 ดานการบริหารและการจัดการศึกษา ในเร่ืองขอมูลสารสนเทศที่เปนประโยชนตอการบริหาร

จัดการ  และการประสานงานของหนวยงานตางๆ ในโรงเรียน  

 ดานการพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรู  พบวาการเชื่อมโยงและแลกเปล่ียนขอมูลกับแหลงเรียนรู

และภูมิปญญาทองถิ่น  การสนับสนุนใหแหลงเรียนรูและภูมิปญญา และชุมชนเขามามีสวนรวมในการ

จัดทําหลักสูตรสถานศึกษา ยังไมประสบผลดีเทาที่ควร การมีสวนรวมเปนแตเพียงการตอบแบบสํารวจ

ในเร่ืองการใชหลักสูตรของสถานศึกษา 
๔.๒  แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 มาตรฐานดานผูเรียน 

๑. สงเสริมการจัดกิจกรรมการใชน้ําไฟฟาอยางถูกวิธีตามอาคารตางๆอยางตอเนื่อง และ

รณรงคเร่ืองมารยาทไทย เชนการไหว การทําความเคารพ การเขาคิว เขาแถวซ้ืออาหาร การเดินแถวข้ึน

หองเรียน 

๒. สงเสริมใหผูเรียนมีจิตสํานึกในการอนุรักษส่ิงแวดลอมใหมากข้ึน โดยใหผูเรียนมีการฝก

ปฏิบัติในรายวิชา ตาง ๆ และแบงหนาที่ความรับผิดชอบใหชัดเจนมากข้ึน 

๓. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคลองกับการอนุรักษส่ิงแวดลอมและพลังงานใน

โรงเรียนของทุกกลุมสาระการเรียนรู 

๔. ขยายผลโดยการประชาสัมพันธใหผูเรียนและหนวยงานที่เกี่ยวของรวมกันรณรงค รักษา

ส่ิงแวดลอมและพลังงานของโรงเรียนอยางตอเนื่อง 

๕. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผูเรียนอยางหลากหลาย ตามความสนใจ

ของผูเรียน กระตุนใหผูเรียนสรางผลงานจากการปฏิบัติกิจกรรมและสงเสริมการทํางานของผูเรียน ตาม

เวลาที่กําหนด สามารถนําเสนอผลงาน พัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง รวมทั้งสงเสริมให

ผูเรียนไดศึกษาคนควาหาความรูเกี่ยวกับอาชีพสุจริตที่หลากหลายดวยตนเอง จากแหลงการเรียนรูหรือ

สถาน ประกอบการอื่นๆ เพิ่มมากข้ึน 
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๖. จัดใหครูผูสอนทําแผนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนไดฝกคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห และ

สรุปความคิดรวบยอด มีการทํา  Mind Mapping  ดวยการเขียนเรียงความในทุกรายวิชาของแตละ

กลุมสาระฯ รวมทั้งมีการนิเทศติดตามการเรียนการสอนอยางเปนระบบ สงเสริมใหผูเรียนต้ังชมรม

อยางหลากหลายตามความถนัดและความสนใจมากข้ึน  เพื่อนําเสนอผลงานพัฒนางานและภูมิใจใน

ผลงานของตน จัดกิจกรรมการเรียนรูที่ สงเสริมการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห  มีวิจารณญาณ           

มีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรอง ทั้งในและนอกหองเรียน  โดยมอบหมายใหผูเรียนศึกษาดวยตนเอง

และนําผลจากการศึกษามานําเสนอความคิดรวบยอดอยางสม่ําเสมอ  นอกจากนี้ ควรจัดใหครูไดรับ

การอบรมสัมมนาหรือศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มพูนความรูและประสบการณเกี่ยวกับการฝกทักษะในการคิด

สรางสรรค คิดวิเคราะหและสังเคราะหได และสามารถนํามาประยุกตใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนใหแกผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๗. ปรับวิธีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย  มีการวัดและประเมินผลดวยเคร่ืองมือที่ 

หลากหลายซอมเสริมเพื่อปรับคะแนนเปนรายผลการเรียนรูอยางตอเนื่อง 

๘. จัดกิจกรรมหรือโครงการเพื่อสงเสริมและพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน 

๙. นําสถิติผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไปใชเพื่อแกไข ปรับปรุง และพัฒนากระบวนการจัดการ

เรียนการสอนอยางตอเนื่อง 

๑๐. จัดกระบวนการเรียนการสอนที่หลากหลายเนนกระบวนการคิด วิเคราะห คิดสังเคราะห 

๑๑. รวมกันสรางความตระหนักใหผูเรียนเห็นความสําคัญในการสอบประเมินระดับชาติ 

๑๒. พัฒนาดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน โดยการใชบทเรียน 

อิเล็กทรอนิกสในการดําเนินการเรียนการสอนใหเพิ่มข้ึน เพื่อใหบริการผูเรียนเรียนซอม หรือเรียนเสริม

ผานทางอินเทอรเน็ต 

๑๓. จัดกิจกรรมสงเสริมใหผูเรียน และชุมชน มีความสนใจในการใชหองสมุดเพิ่มข้ึน  

๑๔. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ และพัฒนาแหลงเรียนรูเพื่อบริการชุมชนอยางตอเนื่อง   

๑๕. สํารวจความตองการของผูเรียน และพัฒนาการดําเนินงานในเร่ืองการจัดใหขอมูล 

การศึกษาตอที่สอดคลองกับการประกอบอาชีพในอนาคตใหดียิ่งข้ึน 

๑๖. จัดโครงการ การโภชนาการกับการออกกําลังกาย โดยกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและ

พลศึกษารวมกับงานโภชนาการ 

๑๗. ครูกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา ทําสมุดคูมือการพัฒนาทางดานรางกาย 

โดยใหผูเรียนแตละคนเก็บขอมูลของตนเอง เชน การวิ่งเก็บรอบ ๔๐๐ เมตร การกระโดดเชือก การดึง

ขอ เปนตน โดยมีเพื่อนผูเรียนเซ็นช่ือรับรองวามาปฏิบัติจริง ครูรวบรวมผลและการประเมิน 

๑๘. เชิญวิทยากร มาอบรมใหกับผูเรียนเกี่ยวกับส่ิงเสพติด การปองกันอุบัติเหตุ และปญหา

ทางเพศ 
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๑๙. จัดใหมีกิจกรรมสงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนไดเขารวมกิจกรรมดาน ศิลปะ ดนตรี กีฬา และ

นันทนาการ อยางหลากหลายตามความสนใจมีความเหมาะสมกับผูเรียนแตละชวงช้ัน  

๒๐. สงเสริมการแสดงผลงานดานศิลปะที่ผูเรียนสามารถเลือกสรรผลงานเขารวมจัดแสดง  

๒๑. จัดใหมีชวงเวลาของการแสดงความสามารถทางดานดนตรีไทย ดนตรีสากล และ

นาฏศิลป บนเวทีอยางอิสระ ในชวงพักกลางวัน ชวงเวลากิจกรรม หรือหลังเลิกเรียน   

๒๒. จัดใหมีครูผูฝกสอนสงเสริมใหผูเรียนไดการออกกําลังกายเปนประจํา ในชวงเวลาหลังเลิก

เรียน  

๒๓. จัดอุปกรณกีฬา อุปกรณการออกกําลังกายที่เพียงพอในการสงเสริมการเรียนการสอนใน

วิชาพลศึกษาและการออกกําลังกาย 
 มาตรฐานดานการเรียนการสอน 

๑. สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรที่ยังไมจบปริญญาตรีไดศึกษาตอในระดับที่สูงข้ึน 

อยางตอเนื่อง 

๒. สงเสริมสนับสนุนบุคลากรใหมีการจัดทําวิจัยใหมีผลตอการดําเนินงานในปการศึกษา 

๓. ฝายวิชาการสงเสริมใหบุคลากรครูไดรับการพัฒนาดานกระบวนการจัดการเรียนรูที่เนน

ผูเรียนเปนสําคัญดวยการสงบุคลากรครูเขารวมอบรมสัมมนาศึกษาดูงานจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

เพื่อนาํความรูและประสบการณไปจัดกิจกรรมการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 
มาตรฐานดานการบริหารและการจัดการศึกษา 
๑. ใหมีการจัดหลักสูตรทองถิ่น ในทุกกลุมสาระฯและติดตามการใชแหลงเรียนรูทั้งภายในและ

ภายนอกใหมากยิ่งข้ึน 

๒. จัดกิจกรรมชมรมใหผูเรียนเลือกอยางหลากหลาย ตามความสนใจและความถนัดของ

ผูเรียน  กระตุนใหผูเรียนสรางผลงานจากการปฏิบัติกิจกรรมชมรม สามารถนําเสนอผลงาน พัฒนางาน

และภูมิใจในผลงานของตนเอง ประสานงานและสงตอขอมูลผูเรียนแกครูที่ปรึกษาระดับชั้นที่สูงข้ึน เพื่อ

ดูแลและพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่อง 

๓. สรางความตระหนักและความรับผิดชอบในการชวยกันดูแลรักษาสภาพแวดลอมภายใน

โรงเรียน 

๔. การกําหนดนโยบายการบริหารจัดการศึกษาของผูอํานวยการคนใหม ในการพัฒนา

โรงเรียนในเชิงคุณภาพใหมากข้ึน 

๕. ดําเนินงานในการศึกษาวิจัยอยางตอเนื่อง เร่ืองความพึงพอใจในการบริหารจัดการศึกษา 

จากกลุมตัวอยางประชากร  ไดแกผูเรียน ผูปกครอง บุคลากรและชุมชน 

๖. กําหนดหลักเกณฑวิธีการในการจัดทํางานวิจัยชั้นเรียนและวิจัยหนวยงาน  

๗. จัดทําแผนแมบทในการพัฒนาทางดานเทคโนโลยีของโรงเรียน 

 



 ๗๙ 
 

๘. จัดอบรมสัมมนาครูผูสอนเพื่อใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับเกณฑมาตรฐานคุณภาพ

การศึกษาอยางตอเนื่อง 

๙. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ใหกับคณะครูผูรวมบริหาร ในการกําหนดวิธีการพัฒนาใหเปนไป

ตามเกณฑมาตรฐาน และตัวบงชี้ 

๑๐.ศึกษาและวิเคราะหภาระงานในการปรับโครงสรางการบริหารโรงเรียนและบทพรรณนางาน 

๑๑.นําระบบโปรแกรมการบริหารโรงเรียน ( SWIS ) มาปรับใชในการพัฒนาการบริหารจัด

การศึกษาและขอมูลสารสนเทศของโรงเรียน 

๑๒.นําผลจากการประเมินความพึงพอใจของผูเรียน บุคลากร ผูปกครองและชุมชน เผยแพร

กับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อเปนแนวทางการพัฒนา 

๑๓.นําผลและขอเสนอแนะจากการประเมินของสมศ.รอบที่๒ และของมูลนิธิฯไปพัฒนาและ

ปรับปรุงแกไข 

๑๔.ใหมีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรที่เนนในเร่ืองการพัฒนาครูเกี่ยวกับกระบวนการจัดการ

เรียนรูของทุกกลุมสาระฯ และความรู ความสามารถในการปฏิบัติงานเพิ่มข้ึน 

๑๕. กําหนดวิธีและแนวทางปฏิบัติในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา ๒๕๕๐        

ใหเกิดประสิทธิภาพตอผูเรียนมากที่สุด  พรอมทั้งกําหนดโครงการใหมๆที่สามารถตอบสนองความ

ตองการของผูเรียนใหมากข้ึน 

๑๖. กําหนดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ใหเปนไปตามกฎกระทรวง 
มาตรฐานดานการพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรู 
๑. สงเสริมและสนับสนุนใหผูเรียนใชแหลงเรียนรูตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอก  ดานภูมิ

ปญญาอยางจริงจัง พรอมทั้งมีการใหบริการกับชุมชนอยางตอเนื่องตลอดจนจัดทําคูมือการใชแหลง

เรียนรูใหชัดเจนมากข้ึน 

๒. จัดใหมีโครงการประชาสัมพันธการใชแหลงการเรียนรูและการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา

ทองถิ่น พรอมทั้งพัฒนาแหลงการเรียนรูเพื่อบริการชุมชนอยางตอเนื่องตอไป 

๓. จัดกิจกรรมระหวางโรงเรียนในชุมชน เพื่อเปนการสรางสัมพันธภาพท่ีดีตอชุมชน และเปน

การแลกเปล่ียนทัศนะที่ดีตอกัน 

 

 

 

 

 

 
 



 ๘๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตอนที่ ๕   

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๘๑ 

 
ตารางแสดงจํานวนรอยละของผูเรียนมีผลสัมฤทธิร์ะดับ ๒  ขึ้นไป 

ของผูเรียนชัน้ประถมศกึษาปที ่๑ - ๖  ปการศึกษา ๒๕๔๙ 
 

กลุมสาระการเรียนรู 
ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ 

คาเฉลี่ย
ของ 

              รอยละ  

คณิตศาสตร  ๙๘.๖๓ ๙๗.๕๒ ๙๓.๙๔ ๙๕.๔๓ ๘๒.๘๖ ๗๗.๔๙ ๙๐.๙๘ 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ๙๙.๔๕ ๙๙.๒๙ ๙๗.๙๘ ๙๙.๕๒ ๙๙.๔๑ ๙๕.๗๘ ๙๘.๕๗ 

ภาษาไทย  ๙๗.๘๐ ๙๗.๕๒ ๙๖.๗๒ ๙๕.๖๗ ๙๕.๗๗ ๙๖.๕๔ ๙๖.๖๗ 

สุขศึกษาและพลศึกษา  ๙๙.๔๕ ๙๙.๒๙ ๙๗.๙๘ ๙๙.๕๒ ๙๙.๕๓ ๙๘.๒๗ ๙๙.๐๑ 

วิทยาศาสตร  ๙๙.๑๘ ๙๘.๕๘ ๙๗.๙๘ ๙๓.๙๙ ๘๘.๙๗ ๙๕.๘๙ ๙๕.๗๖ 

ศิลปะ ๙๙.๔๕ ๙๙.๒๙ ๙๗.๙๘ ๙๙.๕๒ ๙๙.๕๓ ๙๘.๗๐ ๙๙.๐๘ 

สังคมศึกษา  ๙๙.๑๘ ๙๙.๒๙ ๙๖.๗๒ ๙๘.๓๒ ๙๐.๑๔ ๙๖.๓๒ ๙๖.๖๖ 

ภาษาตางประเทศ ๙๕.๐๕ ๙๖.๑๐ ๙๖.๙๗ ๙๖.๖๓ ๗๗.๗๐ ๘๐.๓๐ ๙๐.๔๖ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุมสาระการเรียนรู ๙๕.๙๐ 

 
ตารางแสดงจํานวนรอยละของผูเรียนมีผลสัมฤทธิร์ะดับ ๒  ขึ้นไป 

ของผูเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที ่๑ - ๖  ปการศึกษา ๒๕๔๙ 
 

กลุมสาระการเรียนรู ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ 
คาเฉลี่ย
ของ 

รอยละ 

คณิตศาสตร  ๖๒.๖๖ ๕๗.๙๑ ๕๖.๕๐ ๔๙.๖๓ ๗๗.๐๒ ๗๑.๓๖ ๖๒.๕๑ 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ๙๕.๗๘ ๙๒.๓๕ ๗๘.๙๑ ๗๙.๕๖ ๘๙.๐๖ ๙๑.๓๙ ๘๗.๘๔ 

ภาษาไทย  ๘๐.๕๙ ๘๑.๘๙ ๗๑.๐๙ ๖๓.๖๕ ๘๕.๖๓ ๗๕.๒๖ ๗๖.๓๕ 

สุขศึกษาและพลศึกษา  ๙๙.๑๖ ๘๙.๘๐ ๙๗.๐๘ ๙๗.๘๒ ๙๗.๕๐ ๙๙.๐๑ ๙๖.๗๓ 

วิทยาศาสตร  ๖๘.๒๕ ๖๗.๐๙ ๕๓.๕๘ ๖๙.๗๗ ๘๑.๒๙ ๗๗.๕๑ ๖๙.๕๘ 

ศิลปะ ๙๐.๖๑ ๙๒.๖๐ ๙๔.๘๓ ๗๙.๗๐ ๘๔.๘๔ ๘๘.๐๘ ๘๘.๔๔ 

สังคมศึกษา  ๗๕.๕๓ ๘๖.๗๓ ๕๙.๔๒ ๗๒.๑๗ ๙๓.๑๘ ๙๔.๖๑ ๘๐.๒๗ 

ภาษาตางประเทศ ๗๕.๖๗ ๗๓.๓๐ ๖๗.๘๒ ๗๑.๐๙ ๘๔.๙๕ ๗๗.๒๘ ๗๕.๐๒ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุมสาระการเรียนรู ๗๙.๕๙ 

 



 ๘๒ 
 

ตารางแสดงจํานวนรอยละของผูเรียนมีผลสัมฤทธิร์ะดับ ๓ - ๔  
ของผูเรียนชัน้ประถมศกึษาปที ่๑ - ๖       ปการศกึษา ๒๕๔๙ 

 

กลุมสาระการเรียนรู ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ 
คาเฉลี่ย
ของ 

รอยละ 

คณิตศาสตร  ๙๒.๕๘ ๘๘.๓๐ ๘๐.๕๖ ๗๗.๑๖ ๕๙.๘๖ ๕๒.๕๙ ๗๕.๑๘ 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ๙๘.๐๘ ๙๘.๕๘ ๙๗.๙๘ ๙๙.๕๒ ๙๙.๕๓ ๖๘.๔๐ ๙๓.๖๘ 

ภาษาไทย  ๙๑.๔๘ ๙๒.๕๕ ๙๑.๙๒ ๘๗.๒๖ ๙๗.๘๙ ๘๑.๘๒ ๙๐.๔๙ 

สุขศึกษาและพลศึกษา  ๙๙.๑๘ ๙๙.๒๙ ๙๗.๗๓ ๙๘.๐๘ ๙๘.๗๑ ๙๐.๔๘ ๙๗.๒๔ 

วิทยาศาสตร  ๘๙.๒๙ ๘๙.๗๒ ๙๕.๗๑ ๗๖.๖๘ ๘๒.๓๙ ๗๕.๗๖ ๘๔.๙๒ 

ศิลปพื้นฐาน  ๙๙.๑๘ ๙๙.๒๙ ๙๗.๗๓ ๙๙.๕๒ ๙๖.๔๘ ๙๗.๘๔ ๙๘.๓๔ 

สังคมศึกษา  ๙๓.๔๑ ๙๓.๙๗ ๘๗.๘๘ ๘๘.๔๖ ๗๐.๘๙ ๗๗.๐๖ ๘๕.๒๘ 

ภาษาตางประเทศ ๗๘.๘๕ ๙๐.๐๗ ๘๙.๓๙ ๘๗.๕๐ ๙๘.๘๓ ๖๒.๓๔ ๘๔.๕๐ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุมสาระการเรียนรู ๘๘.๗๐ 

 
ตารางแสดงจํานวนรอยละของผูเรียนมีผลสัมฤทธิร์ะดับ  ๓ - ๔ 
ของผูเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที ่๑ - ๖       ปการศึกษา ๒๕๔๙ 

 

กลุมสาระการเรียนรู ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ 
คาเฉลี่ย
ของ 

รอยละ 

คณิตศาสตร  ๓๙.๙๘ ๔๐.๖๙ ๓๔.๒๒ ๓๓.๓๘ ๕๗.๒๙ ๕๐.๖๖ ๔๒.๗๐ 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ๘๔.๓๙ ๗๒.๐๗ ๖๒.๓๓ ๖๗.๘๕ ๗๐.๑๖ ๘๑.๑๓ ๗๒.๙๙ 

ภาษาไทย  ๔๘.๑๐ ๕๓.๕๗ ๓๙.๒๖ ๔๐.๔๑ ๕๘.๙๓ ๕๓.๖๗ ๔๘.๙๙ 

สุขศึกษาและพลศึกษา  ๙๕.๙๙ ๖๕.๕๖ ๘๓.๒๙ ๙๕.๓๗ ๘๖.๘๘ ๙๗.๓๕ ๘๗.๔๑ 

วิทยาศาสตร  ๓๗.๑๓ ๔๓.๔๙ ๒๘.๑๒ ๔๔.๘๑ ๕๓.๙๑ ๕๕.๑๓ ๔๓.๗๗ 

ศิลปพื้นฐาน  ๖๙.๕๑ ๘๐.๘๗ ๘๕.๙๔ ๖๖.๒๑ ๖๙.๖๙ ๗๕.๕๐ ๗๔.๖๒ 

สังคมศึกษา  ๔๗.๔๗ ๖๑.๑๐ ๓๒.๑๐ ๕๐.๙๔ ๘๑.๗๘ ๘๖.๒๖ ๕๙.๙๔ 

ภาษาตางประเทศ ๔๘.๖๖ ๕๒.๙๘ ๔๘.๘๙ ๕๑.๙๕ ๖๓.๕๔ ๕๙.๑๘ ๕๔.๒๐ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุมสาระการเรียนรู ๖๐.๕๘ 

 



 ๘๓ 
 
๒.  ตารางแสดงผลการติดตามผูเรียนท่ีสําเรจ็การศกึษา ประจําปการศึกษา ๒๕๔๙ 

ตารางสรุปผลการศึกษาตอของผูเรียนที่สําเร็จการศึกษา ระดับชัน้มัธยมศึกษาปที ่๓ 

จํานวน 
สถานศึกษา 

ผูเรียน คิดเปนรอยละ 

๑. ศึกษาตอทีโ่รงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ๒๖๑ ๖๙.๗๘ 

๒. ศึกษาตอทีโ่รงเรียนสายสามัญรัฐบาลและเอกชน ๕๘ ๑๕.๕๑ 

๓. ศึกษาตอทีโ่รงเรียนสายอาชีพรัฐบาลและเอกชน ๑๒ ๓.๒๑ 

๔. ศึกษาตอตางประเทศ ๑๑ ๒.๙๔ 

๕. ติดตามไมได / ไมไดศึกษาตอ ๓๒ ๘.๕๖ 

รวม ๓๗๔ ๑๐๐ 

ตารางสรุปผลการศึกษาตอของผูเรียนที่สําเร็จการศึกษา ระดับชัน้มัธยมศึกษาปที ่๖ 

จํานวน 
สถานศึกษา 

ผูเรียน คิดเปนรอยละ 

๑.วิศวกรรมศาสตร ๒๗ ๑๐.๕๙ 

๒.พาณิชยศาสตรและการบัญชี (บริหาร+บัญชี+สถิติ) ๘๘ ๓๔.๕๑ 

๓.วทิยาศาสตร และวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม ๒๕ ๙.๘๐ 

๔.เศรษฐศาสตร / สังคมศาสตร / รัฐศาสตร ๑๖ ๖.๒๗ 

๕.สถาปตยกรรมศาสตร ๘ ๓.๑๔ 

๖.มนุษยศาสตร / อักษร / ศิลปศาสตร/ครุศาสตร/ศึกษาศาสตร ๒๐ ๗.๘๔ 

๗.เทคโนโลยีการอาหาร วิทยาศาสตรอาหาร แปรรูป ๓ ๑.๑๘ 

๘.นิเทศศาสตร  วารสารศาสตร  ส่ือสารมวลชน ๑๘ ๗.๐๖ 

๙.ศิลปกรรมศาสตร / มัณฑนศิลป ๓ ๑.๑๘ 

๑๐.นิติศาสตร ๘ ๓.๑๔ 

๑๑.เภสัชศาสตร ๔ ๑.๕๗ 

๑๒.เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร +Animation Graphic ๘ ๓.๑๔ 

๑๓.แพทยศาสตร ทันตแพทย สัตวแพทย เทคนิคการแพทย  ๑๒ ๔.๗๑ 

๑๔.ดุริยางคศิลป ๓ ๑.๑๘ 

๑๕.โบราณคดี และ จิตวทิยา ๕ ๑.๙๖ 

๑๖.การจัดการการบิน ๑ ๐.๓๙ 

๑๗.การจัดการธุรกิจทองเทีย่วและโรงแรม ๖ ๒.๓๕ 

รวม ๒๕๕ ๑๐๐ 



 ๘๔ 
 

 
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ประจําปการศึกษา ๒๕๔๙ 
 

ที่ปรึกษา  ภราดาอาจิณ เตงตระกูล 

    มิสพิมพใจ วัชรานุรักษ  

ประธาน   ม.จรัญ  นอยอ่ิม 

รองประธาน  มิสนฤมล นอยอ่ิม   

คณะกรรมการ  ม.วาทิตย ศรีวิชัยรัตน มิสกุณฑลี ลิมปนุสสรณ  

ม.สมบัติ บุญสาพพิัฒน ม.คชภัค กุลกววีุฒ ิ  

ม.บัณดิษ คุณาบุตร ม.สมนึก งามยืนยงค  

มิสเพ็ญพชิชา เอ้ือสัจจผล มิสอุดมลักษณ นกพึง่พุม

 ม.สนอง  วิเวก  ม.อดุลย  ประเสริฐสม  

ม.วิศิษฐ  ใจมั่น  มิสร่ืนจิต ใจมั่น 

มิสบุญสืบ แสงทอง  มิสขวัญตา จริยสถิตกุล  

    มิสปนแกว    ทรัพยสนอง มิสศมานนัท รัฐธนะรัชต  

    ม.บุดดี  วุฒิเสลา มิสปยาภัทร วิบูลยศรีสัจจะ  

มิสรัชน ี  นันทะวรการ มิสลักขณา จามิกรณ  

ม.ธงชัย  เพ็ชรม ี  ม.สรรค  เหลืองประสิทธิ์  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๘๕ 

 
 

คณะกรรมการจัดทํารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ประจําปการศึกษา ๒๕๔๙ 

 

ประธานดําเนนิการ  ม.จรัญ  นอยอ่ิม 

รองประธาน  ม.วาทิตย ศรีวิชัยรัตน 

เลขานุการ  มิสนฤมล นอยอ่ิม 

คณะกรรมการ  ม.สมนึก งามยืนยงค  ม.สนอง  วิเวก   

  มิสวรนุช รัตนจรัสโรจน  ม.สมจิตร ชันแสง 

  ม.คชภัค กุลกววีุฒ ิ  ม.วิศิษฐ  ใจมั่น   

  ม.เฉลิมพล เอ่ียมวัฒน  ม.สมบัติ บุญสาพพิัฒน 

  ม.วัลลภ  นกพึง่พุม  ม.บัณดิษ คุณาบุตร 

  ม.สําเนียง พิมผ้ึง   มิสกุณฑลี ลิมปนุสสรณ 

  มิสอุดมลักษณ นกพึง่พุม  มิสศมานนัท รัฐธนะรัชต 

  มิสร่ืนจิต ใจมั่น   มิสปยาภัทร วบูิลยศรีสัจจะ 

  มิสปนแกว ทรัพยสนอง  มิสเพ็ญพชิชา เอ้ือสัจจผล 

  มิสบุญสืบ แสงทอง   มิสสุนิสา ทรวงสังเวียน 

 

 


