
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 





คํานํา 
 
 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จัดการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีสอดคลองกับการ
จัดการเรียนรูตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ   พทุธศักราช  2542    และฉบับแกไขเพิ่มเติม   พ.ศ. 2545  
ท่ียึดผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได โรงเรียนไดดําเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
ปรับเปล่ียนวิธีการจัดกระบวนการเรียนการสอน เนนการเรียนรูจากประสบการณตรง ท้ังในและนอกหองเรียน 
ควบคูกันไป   มีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในทุก ๆ กลุมสาระการเรียนรู  การวัดผลและประเมินผลดวย
วิธีการท่ีหลากหลาย เนนใหผูเรียน เรียนรูอยางมีความสุข 
 

 รายงานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ประจําปการศึกษา 2551  ฉบับนี้  เปนผลมา
จากการดําเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน  ท่ีมีการดําเนนิงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ปการศึกษา 2550 – 2554   มีการประเมินผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานและ
มาตรฐานการศึกษามูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย โดย คณะกรรมการจัดทํารายงานประเมินตนเอง
ไดรวบรวมขอมูล รวมท้ังไดนําขอเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกของสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)  มาพิจารณาปรับปรุง  พัฒนาอยางตอเนื่อง  เพื่อใหการจัด
การศึกษาของโรงเรียนไปสูเปาหมายและมาตรฐานท่ีสูงข้ึน  และนําขอมูลมาวิเคราะห สรุปผล จัดทําเปนรายงาน
คุณภาพการศกึษาประจําป  
  

 คณะกรรมการจัดทํารายงาน จึงขอรายงานผลการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน ประจําปการศึกษา  
2551 ตอหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพื่อสรางความเช่ือม่ันวาการจัดการศึกษาของโรงเรียนเปนไปตามเปาหมายและมี
การพัฒนาอยางตอเนื่อง และหวังเปนอยางยิ่งวารายงานฉบับนี้ จะเปนประโยชนในการพัฒนาสถานศึกษาของ
โรงเรียน  เพื่อใหบรรลุเปาหมายและมาตรฐานคุณภาพการศึกษาตอไป 
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บทที่ 1 
ขอมูลพื้นฐาน 

 

1.  ขอมูลท่ัวไป 
 1.1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบรุี  ต้ังอยูเลขที ่  30   หมูที่  3   ถนนอัสสัมชัญ   แขวงบางไผ  เขตบางแค  
กรุงเทพมหานคร 10160   โทรศัพท  0 – 2807 - 9555 - 63   โทรสาร 0 – 2421 - 8121    E-mail Address - 
Website http://www.act.ac.th  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3   
 1.2 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ดําเนินการเปดการเรียนการสอนในระดับช้ัน ป.1 - ม.3 (ชาย) และ
ระดับช้ัน ม.4 - ม.6 (สหศึกษา)  
 1.3 โรงเรียนใหบริการทางการศึกษาแกเดก็และเยาวชนในทองถิน่ใกลเคียง   โดยสวนใหญจะมาจาก
เขตบางแค  เขตหนองแขม  เขตภาษีเจรญิ  เขตตลิ่งชัน  เขตบางกอกนอย  เขตบางขุนเทียน และจงัหวัดใกลเคียง  
เชน  สมุทรสาคร  นนทบุรี  นครปฐม  เปนตน 
 

2.  ขอมูลเกีย่วกับการบริหาร 
 2.1  ภราดาชํานาญ  เหลารักผล    วุฒิการศกึษาสูงสุด  ครุศาสตรมหาบัณฑิต  ดํารงตําแหนงผูรบั
ใบอนุญาตผูจดัการและผูอํานวยการ   ลําดบัที่ 13  วาระที่ 1  ปการศึกษา 2550 – 2552  ต้ังแต  1 พฤษภาคม 2550 
ถึง ปจจุบนั เปนเวลา  2 ป 
 2.2   ผูรวมบรหิาร (ที่ไดรับการแตงต้ัง) จํานวนทั้งส้ิน 6 คน  ดังนี ้
  ภราดาวริยิะ   ฉันทวโรดม วุฒิการศึกษา การศึกษามหาบัณฑิต 
  ภราดาศุภนันท     ขันธปรีชา วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
  มิสวรนุช   รัตนจรัสโรจน วุฒิการศึกษา บริหารธรุกิจมหาบัณฑิต 
  มิสอุดมลักษณ   นกพ่ึงพุม วุฒิการศึกษา การศึกษามหาบัณฑิต 
  มาสเตอรวาทิตย   ศรีวิชัยรัตน วุฒิการศึกษา ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
  มาสเตอรวิศิษฐ  ใจม่ัน  วุฒิการศึกษา ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
โดยมีกําหนดระยะเวลา 1 ปการศึกษา ทั้งน้ี ต้ังแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2551 ถึง วนัที่ 30 เมษายน 2552 

2.3 ประวัติโรงเรียน  ( โดยยอ )  
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบรุ ี เปนสถาบันการศึกษาท่ีกอต้ังข้ึนเปนลําดับที ่ 8 ในจํานวน 14 

สถาบันการศกึษาของมูลนธิิคณะเซนตคาเบรยีลแหงประเทศไทย กอต้ังเม่ือป พ.ศ. 2504 ดวยดําริของทาน
ภราดาผูใหญ ที่ปรารถนาใหมีโรงเรียนของภราดาคณะเซนตคาเบรยีลในจังหวัดธนบุรี เพ่ือจัดการศึกษาใหแก
บุตรหลาน ดวยการฝกฝนใหเปนคนอานออก  เขียนได  คิดเลขเปน   และมีหลกัศาสนาในการดําเนินชีวิต  ตาม
แนวทางของนกับุญหลยุสมารี เดอ มงฟอรต   ผูสถาปนาคณะภราดาเซนตคาเบรยีล  กอปรกับในขณะนั้น โรง
เรยีนอัสสัมชัญกรุงเทพและโรงเรียนเซนตคาเบรียล มนัีกเรยีนไปสมัครเขาเรียนเปนจํานวนมาก แตโรงเรียนท้ัง
สองไมสามารถสนองความตองการของผูปกครองไดท้ังหมด 
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 ดังนั้น  ทานเจษฎาธกิาร ยอหน แมรี่ อธิการเจาคณะแขวง ฯ ในขณะนั้นและทานเจษฎาจารย ฟ. ฮีแลร 
จึงไดปรึกษาหารือกับคณุไถง สุวรรณฑัต ซ่ึงเปนศิษยเกาโรงเรยีนอัสสัมชัญกรุงเทพ อดีตสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร จังหวัดธนบุรี และอดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลนครธนบุรี ซ่ึงขณะน้ัน คุณไถง สุวรรณทัต กําลังเปด
โครงการจัดสรรท่ีดินขนาดใหญแหงแรกของประเทศไทย ในอําเภอภาษีเจรญิและอําเภอหนองแขม จังหวัด
ธนบรุี เม่ือทานไดรับทราบถึงความตองการของคณะภราดาเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย จึงไดบริจาคท่ีดนิ 
56 ไร 1 งาน 9 ตารางวา ใหแกมูลนิธิฯ เพื่อสรางโรงเรียน แรกเริ่มไดดําเนินการกอสรางอาคารหลังแรกเปน
เรือนไม 2 ช้ัน ใชเปนบานพกัคณะภราดา เรียกกันวา "บานมงฟอรต"  
  โรงเรียนไดรบัอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ      ใหเปดดําเนินการจัดการเรียนการสอนไดเปนปการ 
ศึกษาแรกเม่ือวันท่ี 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2504 โดยรับนักเรียนต้ังแตช้ันประถมศึกษาปที่ 1-5  และชัน้มัธยมศึกษา
ปท่ี 2-3 (ช้ันมัธยมหลกัสูตรเกา ม.2 เทียบกบัช้ัน ป.6 ตามหลักสูตร พ.ศ.2524) ในปการศึกษาแรกมี 7 หองเรียน  
นักเรียน 97 คน แบงการเรียนเปนปละ 3 ภาคเรียน   โดยมี  ภราดาอารซีเนียว อานเกล  อินฟานเต   เปนอธกิาร
คนแรก และภราดามารติน   ประทีป โกมลมาศ    เปนครใูหญคนแรก  มีครูทั้งหมด 5 คน  
 เม่ือวันที ่ 12 กรกฎาคม 2515 โรงเรยีนไดรับการรับรองวิทยฐานะเทียบเทาโรงเรยีนรัฐบาล  โดย
กระทรวง ศึกษาธกิาร  ในป 2516 โรงเรียนไดซ้ือที่ดนิดานหลังเพ่ือขยายโรงเรียนเพิ่มอีก 10 ไร 9 ตารางวา 
โรงเรียนไดมกีารพฒันาอาคารสถานท่ีเพ่ือรองรับความเจรญิของชุมชนมาโดยตลอด และ ในปการศึกษา 2525 
ดําเนินการจัดทําหลักสูตรและขออนุญาตจากกรมวิชาการกระทรวงศกึษา เพื่อสอนถึงระดับมัธยมศึกษาปที ่ 6 
และไดรับอนุญาตใหเปดสอนได ในปแรกไดเปดทําการสอนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 มี 2 แผนการเรียน แผนการ
เรยีนละ 1 หองเรยีนคือ 

1. แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร  
2. แผนการเรียนอังกฤษ-คณติศาสตร 1 หอง 

   

ปรัชญา  คาํขวญั  คตพิจน  วตัถุประสงค และนโยบายของโรงเรียน  
 

ปรัชญา    จดุหมายของชีวิต คือ การรูจักสัจธรรม ความจริง และการเขาถึงธรรมเปนบอเกิดแหงชีวติ 
หมายถึง การจดัการศึกษาที่มุงเนนใหนักเรยีนยึดม่ันในศาสนาท่ีนักเรียนนับถือ โดยต้ังม่ันอยูใน

คุณธรรมและจรยิธรรม ซ่ึงเปนส่ิงสําคัญในการดํารงชีวติ มีความรับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัว ชุมชนและ
สังคม สามารถอยูในสังคมอยางมีความสุขทั้งกายและใจ มีความกตญัูกตเวท ี เอ้ือเฟอเผื่อแผ ซ่ือสัตยสุจรติ 
เคารพในกฎระเบียบและวินยัของโรงเรยีน และกฎหมายของประเทศ 
 

คําขวญั       วินัยดี  กีฬาเดน  เนนคุณธรรม  นําวิชาการ 
 

คติพจน        LABOR OMNIA VINCIT     “ วิรยิะ อุตสาหะ นํามาซ่ึงความสําเรจ็ ” 
หมายถึง การมุงพัฒนานักเรยีนทั้งทางดานรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณและสังคม เพื่อใหนักเรยีนมี

ความขยันหม่ันเพียร มีความพยายามท่ีไมยอทอตอความลําบาก กลาคิด กลาทํา กลาพูด กลาแสดงออกเพื่อ
สามารถนําส่ิงตาง ๆ ที่ไดรับไปประยกุตใชในชีวิตประจําวัน และอยูในสังคมไดอยางมีความสุข  
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วตัถุประสงค ของโรงเรียนอสัสัมชัญธนบรุ ี
1. ใหการศึกษาอบรมนกัเรียนเพื่อจักเปนผูมคีวามรู มีทกัษะในทกุระดับซ่ึงเปนพื้นฐานสําคัญในการศึกษา

คนควาหาความรูตอเนื่องไดตลอดชีวิต 
2. มุงสรางใหนักเรยีนเปนผูมีศาสนา และหลักธรรมยดึม่ัน อันจะชวยใหเขารูจักดํารงชีวิตในโลกแหงความ

เปนจริง สามารถแกปญหาดวยสันติวธิีตัดสินใจดวยสติปญญาและความสุขุม พรอมที่จะรับผดิชอบตอ
สังคมในภายภาคหนา  

นโยบาย  
1. พัฒนาเดก็นักเรียนครบทกุดาน คือ การพัฒนาสติปญญารางกาย ความเปนผูนํามรีะเบียบวินยั รักษา

ความสะอาดและอนุรกัษส่ิงแวดลอม 
2. ปลูกฝงความรกัตอชาติ ศาสนาและพระมหากษัตรยิ อันเปนวิถีชีวติของคนไทยในระบอบประชาธปิไตย 
       รูจักรกัษาศิลปวัฒนธรรมและคงไวซ่ึงประเพณตีาง ๆ ที่ดีงามของชาติ 
3. เนนความดีเลศิทางวิชาการ การเจนจดัทางภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร วทิยาศาสตรคอมพิวเตอร 
       และจริยศกึษา 
4. เนนการปฏิบัติและการปลูกฝงคานิยมของการเคารพในสิทธิตอกนัและกัน การมีความคิดสรางสรรค

การผนกึกําลังทําความดีและการรวมพัฒนาชุมชนท่ีตนอาศัยอยู 
วิสัยทัศน 

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบรุี  มุงพัฒนาบุคคลแหงการเรยีนรู  สูความเปนเลิศทางภาษา  วิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยี  มีคุณธรรม จรยิธรรม มีจติสํานึกแหงความเปนไทย  อยูในสังคมรวมกับผูอื่นอยางมี 
ความสุข เปนแหลงวิทยบรกิารเพ่ือชุมชนที่มีมาตรฐานสากล  
พันธกจิ 

1.  จัดการศึกษาตามอุดมการณของนักบญุหลุยส  มารฯี และลกัษณะเฉพาะการศึกษาเซนตคาเบรยีล 
2.  พัฒนาผูเรยีนใหมีระเบียบวินัย  พรอมดวยคุณธรรม จริยธรรมและคุณลกัษณะอันพึงประสงค  
     ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
3.  สงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหเปนบุคคลแหงการเรยีนรู   พัฒนาตนเองตามศักยภาพอยางตอเนื่อง  
     มีความเปนประชาธิปไตย  อยูรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข 
4. สงเสริมและพัฒนาผูเรยีนใหมีความเปนเลศิทางวิชาการ  มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  

         มีทักษะในการคิด วิเคราะหอยางเปนระบบ   การใชเทคโนโลยี  และใชภาษาในการส่ือสาร 
5.  สงเสริมและสนับสนุนใหผูเรยีนไดแสดงออกถึงความสามารถพิเศษตามศักยภาพของตน 
6.  สงเสริมพฒันาบุคลากรใหมีความรู ตามมาตรฐานวิชาชีพ มีความสามารถในการบริหารงาน  
      การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และมีทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
7. สงเสริมและพัฒนาบุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีขวญักําลงัใจในการปฏบิัติหนาที่ 
8. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาและการจดัการเรียนการรูใหมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน 
      คุณภาพการศึกษา 
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9. พัฒนาทรัพยากรดานการศึกษา แหลงการเรียนรูใหเพียงพอตอการจัดการเรียนรู สงเสริมการ 
                อนุรกัษส่ิงแวดลอมและพลังงาน 
         10.  สงเสริมการอนุรักษ ขนบธรรมเนียมประเพณไีทย  ภูมิปญญาไทยและภูมิปญญาทองถิน่ 
         11.  สงเสริมสัมพันธภาพท่ีดีและการมีสวนรวม ระหวางบาน โรงเรียน ศิษยเกาและชุมชน  
 

เปาหมาย 
ดานวิชาการ /คุณภาพนักเรียน 
1. มีหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมกับผูเรยีนและทองถิ่น  พัฒนาตามการเปลี่ยนแปลงและความเจรญิ 
       กาวหนาทางวิทยาการตางๆและสอดคลองกับการศกึษาของชาติและ การศึกษาเซนตคาเบรยีล 
2. ผูเรียนระดับช้ันประถมศึกษา รอยละ 80 และผูเรียนระดบัช้ันมัธยมศึกษา รอยละ  70 มีผลสัมฤทธิ์      
       ทางการเรยีนทุกกลุมสาระการเรียนรู ฯ อยูในระดับ 3- 4  
3. ผูเรียนประพฤติปฏิบัติตนเปนผูมีคุณธรรม จรยิธรรม คุณลักษณะท่ีพึงประสงคและคานิยมท่ีดีงาม 
4. ผูเรียนมีทักษะที่จําเปนในการดําเนินชีวิต  มีสุขภาพและบุคลิกภาพท่ีดี มีสุนทรียภาพ  สามารถอยู      
       รวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 
5. ผูเรียนสามารถใชเทคโนโลยีเพ่ือการศกึษาไดอยางมีประสิทธภิาพ 
6. ผูเรียนสามารถใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในการส่ือสารไดอยางมีประสิทธภิาพ 
7. ผูเรียนสรางสรรคผลงานอยางหลากหลาย เต็มตามศักยภาพ ตามความถนัดและความสนใจ 
8. ผูเรียนเห็นคุณคาและภาคภูมใิจในขนบธรรมเนียมประเพณีไทยภูมิปญญาไทยและภมูิปญญาทองถิน่ 
9. ผูเรียนเห็นคุณคาและรวมอนรุักษทรพัยากรธรรมชาติ  พลงังาน และส่ิงแวดลอม 

10. ผูเรียนสามารถใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรสรางผลงานและพัฒนานวัตกรรมตาง ๆ ได 
อยางมีประสิทธิภาพ 

ดานบุคลากร 
11.  บุคลากรมีความรู  ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ   มีคุณธรรม จริยธรรมและมีจรรยาบรรณ    
         มีทักษะในการใชเทคโนโลยีอยางมีประสิทธิภาพ 
12.  บุคลากร มีขวัญกําลังใจและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ดานการบริหารจัดการและคุณภาพศึกษา 
13.  โรงเรียนมีการบริหารจัดการและการจัดการการเรียนรูอยางเปนระบบ  มีคุณภาพสามารถตรวจสอบได 
14.  โรงเรียนมีการพัฒนาระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและสามารถนําไปใชอยางมีประสิทธิภาพ 
15.  โรงเรียน ผูปกครอง ชุมชน มีความสัมพันธที่ดีและมีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน 
16.  โรงเรียนมีการบริหารจดัการตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา  มรีะบบการประกนัคุณภาพภายในที่ม ี
        ประสิทธภิาพ 
ดานทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
17.  โรงเรียนมีอาคารสถานที่ แหลงเรียนรูและทรัพยากรทางการศึกษาอยางเพียงพอและใชใหเกิดประโยชนสูงสุด 
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รองผูอํานวยการ 

 - งานบริหารแผนก 
 - งานยานพาหนะและ 
   รถรับ-สงนักเรียน 
 - งานโภชนาการและรานคา 
 - งานอนามยัโรงเรยีน 
 - งานศิลป 

 - งานบริหารแผนก 
 - งานบริหารอาคาร 
 - งานสถานที่และสิ่งแวดลอม 
 - งานซอมบํารุง 
 - งานเทคนิค 
 - งานรักษาความปลอดภัย 
    และระบบจราจร 

 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
 
 
            
 
 
              
                                   
 
                       
 

กรรมการบรหิารมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย 

สมาคมศิษยเกาฯ 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

ฝายวิชาการ 

- งานบริหารฝาย 
- งานกลุมสาระการเรียนรู ฯ 
- งานวัดผลและวิจยั 
- งานหลักสูตรและนิเทศการสอน 
- งานกิจกรรมพฒันาผูเรียน 
- งานศูนยวิทยาการ 
- งานการสอนภาษาตางประเทศ 
- งานสอนเสริม 
    

- งานบริหารฝาย 
- งานระดับชัน้ 
- งานระเบียบวนิยันักเรียน 
- งานสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
- งานกิจกรรมนักเรียน 
- งานสวัสดิภาพนักเรียน 
- งานสภานักเรียน 
- งานกิจกรรมพเิศษ 

- งานบริหารแผนก 
- งานบุคคล 
- งานนิติการ 
- งานทะเบียน - สถิติ 
- งานสารบรรณ 
- งานสารสนเทศ 
- งานประชาสัมพนัธ 
- งานสมาคมผูปกครอง ฯ 
   และสมาคมศิษยเกา 

- งานบริหารแผนก 
- งานการเงนิ 
   ( รับและจายเงนิ ) 
- งานบญัชีและ 
  งบประมาณ 
- งานจัดซื้อพสัด ุ
   และครุภัณฑ 
- งานทนุการศึกษา 

 

คณะกรรมการที่ปรึกษาผูอํานวยการ 

- งานบริหารสาํนัก ฯ 
- งานนโยบาย แผน และ  
   มาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
- งานอภิบาลโรงเรียน 
- งาน English Program 
- งานศูนยเบลล 
- งานศูนยคอมพวิเตอร 
- งานบริหารหอประชุมหลุยส ฯ 
- งานนักกีฬาโครงการพเิศษ 
- งานโยธวาทิต 
- งานสัมพนัธชุมชนและอาสาพฒันา  
- งานสระวายน้าํ 

คณะกรรมการการศึกษามลูนธิิ ฯ 

ผูรบัใบอนญุาต 

ผูอาํนวยการ / ผูจดัการ 
สมาคมผูปกครองและครู ฯ 

ฝายกิจการนักเรียน ฝายบริหารทั่วไป สํานักผูอํานวยการฝายธุรการ-การเงิน 

แผนกธรุการ แผนกการเงิน แผนกบรกิาร แผนก

แผนภูมิโครงสรางการบริหารโรงเรียนแผนภูมิโครงสรางการบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีอัสสัมชัญธนบุรี  ปการศึกษา ปการศึกษา 25512551  
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3.  ขอมูลเกีย่วกับนักเรียน 
        3.1  ปจจุบันมีจํานวนนักเรยีน  4,688  คน   

       นักเรียนชาย 4,469  คน       นักเรียนหญิง    219  คน         แบงเปน 12   ระดับช้ัน 
3.2  จํานวนนกัเรยีน (คน)  แยกตามระดับช้ันที่เปดสอน  มีรายละเอียดดังน้ี 
 

ระดับช้ัน 

ปการศึกษา 2551 

นักเรียนปกติ นักเรียน EP 
รวม 

หองเรียน ชาย หญิง รวม หองเรียน ชาย หญิง รวม 

ประถมศึกษาปที ่1 6 262 - 262 2 49 - 49 311 

ประถมศึกษาปที ่2 6 293 - 293 2 50 - 50 343 

ประถมศึกษาปที ่3 7 323 - 323 2 48 - 48 370 

ประถมศึกษาปที ่4 6 257 - 257 2 48 - 48 305 

ประถมศึกษาปที ่5 7 372 - 372 2 39 - 39 411 

ประถมศึกษาปที ่6 7 380 - 380 2 50 - 50 430 

รวม 39 1,886 - 1,886 12 283 - 283 2,169 

มัธยมศึกษาปที ่1 8 414 - 414 2 50 - 50 464 

มัธยมศึกษาปที ่2 8 427 - 427 2 36 - 36 463 

มัธยมศึกษาปที ่3 8 414 - 414 2 47 - 47 461 

รวม 24 1,255 - 1,255 6 133 - 133 1,387 

มัธยมศึกษาปที ่4 8 335 94 429 - - - - 429 

มัธยมศึกษาปที ่5 7 281 77 358 - - - - 358 

มัธยมศึกษาปที ่6 7 298 49 347 - - - - 347 

รวม 22 914 219 1,133 - - - - 1,133 

รวมท้ังส้ิน 85 4,054 219 4,273 18 416 - 416 4,688 

                                         ขอมูล ณ วันที่ 18  พฤศจกิายน 2551 
 

*     อัตราสวนนักเรียนตอหองระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
  เฉลี่ยนักเรยีน  50  คน : 1 หองเรยีน 
 

*     อัตราสวนนักเรียน EP  ตอหอง 
  เฉลี่ยนักเรยีน  23 คน : 1 หองเรยีน 
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5. ขอมูลเกี่ยวกับบุคลากร  
 
 

ตาราง แสดงจํานวนบุคลากร แยกตามเพศ  ศาสนา และวุฒิการศึกษา ปการศึกษา 2551 
 

ประเภทของ
บุคลากร 

เพศ ศาสนา ระดับการศึกษาสงูสุด 

 อายุจริง
โดยเฉลี่ย  

 อายุงาน
โดยเฉลี่ย  ชาย หญิง รวม พุทธ คริสต อื่น ๆ รวม 

ตํ่ากวา 
ป.ตร ี ป.ตร ี

สูงกวา 
ป.ตร ี รวม 

ผูอํานวยการ 1 - 1 - 1 - 1 - - 1 1 47 2 
หัวหนาฝาย 3 2 5 3 2 - 5 - - 5 5 46 19.4 

รองหัวหนาฝาย 4 5 9 8 1 - 9 - 4 5 9 47.6 23 
หัวหนางาน 9 10 19 14 5 - 19 - 11 8 19 45.47 17.89 
ครูผูสอน 71 136 207 179 25 3 207 - 181 26 207 41.16 12.32 

ครูสนับสนุนการสอน 14 31 45 34 10 1 45 2 39 4 45 40.82 10.96 

รวมครูไทย 102 184 286 238 44 4 286 2 235 49 286   

ครูตางชาต ิ 30 20 50 1 39 10 50 - 48 2 50 35.02 1.40 
เจาหนาท่ี 10 15 25 22 3 - 25 14 11 - 25 33.00 3.60 
พนักงาน 38 80 118 118 - - 118 118 - - 118 42.67 8.19 

รวม 180 299 479 379 86 14 479 134 294 51 479   
         

  ขอมูล ณ วนัที่ 18  พฤศจิกายน 2551 
 

- จํานวนครูทีส่อนตรงตามวชิาเอก    204     คน  คิดเปนรอยละ  72.08  
- จํานวนครูทีส่อนวิชาตามความถนัด     20    คน  คิดเปนรอยละ   7.07  
- จํานวนครูที่ไดรับการอบรม/สัมมนา/พัฒนาวิชาชีพครู โดยเฉลี่ยคนละ   23.29  ช่ัวโมงตอป 

 

5.  ขอมูลเกีย่วกับชุมชน 
 5.1 สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมลีักษณะเปนพืน้ที่เกษตรกรรม และหมูบานจัดสรรมปีระชากร
ประมาณ  193,449 คน    บรเิวณใกลเคียงโดยรอบโรงเรยีนไดแก โรงพยาบาลราชพพัิฒน (สังกดักรงุเทพมหานคร) 
อาชีพหลักของชุมชน    คือ  เกษตรกรรม  กิจการพานิช   และอุตสาหกรรม เนื่องจากสภาพพ้ืนดินที่อุดมสมบูรณ   
มีคูคลองหลายสายไหลผานทุกพ้ืนที่จึงเอ้ือตอการทําการเกษตรกรรม  นอกจากนัน้ยังมีแหลงโรงงานอุตสาหกรรม 
เปนศูนยกลางการขนสงสินคาจากภาคกลางไปทุกทิศ เปนศูนยกลางการคาชานเมือง คือ ตลาดนัดธนบรุี หรือ
สนามหลวง 2 มีสถานศึกษาตั้งแตระดับอนุบาล ถึง ระดับอุดมศึกษา กวา 30 แหง  มีโบสถสําหรบัผูนับถือศาสนา
คริสต 1 แหง และวัด 5 แหง มีกิจกรรมทางศาสนาอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะประเพณีพิธีกรรมทางศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นที่เปนที่รูจักโดยทัว่ไป  ที่สําคัญของประเทศทีจั่ดข้ึน  ณ พทุธมณฑล   เชน  วนัวิสาขบูชา  
วันมาฆบูชา  วนัอาสาฬหบูชา หรือ วันเขาพรรษา  เปนตน 
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5.2  ผูปกครองสวนใหญ จบการศึกษาระดับปรญิญาตร ีประกอบอาชีพคาขาย และธุรกิจสวนตัว สวนใหญ
นับถือศาสนาพุทธ  จํานวนคนเฉลีย่ตอครอบครัว  4  คน 
 5.3 โอกาสของโรงเรียนและสภาพชุมชน โรงเรียนไดรับความรวมมอืจากชุมชนในการใหขอเสนอแนะ 
ขอแนะนําและรวมแกปญหาตาง ๆ  ในรูปของคณะกรรมการ เชน การเขารวมเปนคณะกรรมการสัมพนัธชุมชน 
คณะกรรมการสมาคมผูปกครองและครู  คณะกรรมการสมาคมศิษยเกา และคณะกรรมการสถานศึกษา และมูลนธิิ
คณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทยเปนอยางด ี
  

6. โครงสรางหลกัสูตร     
  โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  จัดสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช  
2544  โรงเรียนไดจัดสัดสวนสาระการเรียนรูและเวลาเรียน ดังแสดงในตารางตอไปนี้ 
 
 

ชวงชั้นท่ี 1  (ป.1 -  ป.3)  แผนการเรยีนปกติ / แผนการเรียน  English  Program 
 

ช้ัน 
เวลาเรียน (ชั่วโมง / สัปดาห) 

รวม 
ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมฯ สุขศึกษาฯ ศิลปะ การงานฯ 

ภาษาตาง 
ประเทศ 

ก.พัฒนา 
ผูเรียน 

ป.1 200 166 66 66 66 66 100 100 170 1000 

ป.2 200 166 66 66 66 66 100 100 170 1000 

ป.3 200 166 100 66 66 66 100 100 241 1105 

รวม 600 498 232 198 198 198 300 300 581 3105 
 

 

จํานวนช่ัวโมงที่จัดใหนักเรยีนเรยีนทั้งป  เทากับ      1,000  ช่ัวโมง 
จุดเนนการพฒันาผูเรยีนที่ตองการเนนเปนพิเศษ    คือ   

ภาษาไทย  คณติศาสตร  ภาษาตางประเทศและเทคโนโลยี 
 

ชวงชั้นท่ี 2  (ป.4 -  ป.6)      แผนการเรียนปกติ / แผนการเรยีน  English  Program 

ช้ัน 
เวลาเรียน (ช่ัวโมง / ป) 

รวม 
ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมฯ สุขศึกษาฯ ศิลปะ การงานฯ 

ภาษาตาง 
ประเทศ 

ก.พัฒนา 
ผูเรียน 

สาระ
เพ่ิมเติม 

ป.4 166 166 66 66 66 66 66 100 202 33 997 

ป.5 166 166 66 66 66 66 66 100 202 33 997 

ป.6 166 166 66 66 66 66 66 100 202 33 997 

รวม 498 498 198 198 198 198 198 300 606 99 2991 
 

 

จํานวนช่ัวโมงที่จัดใหนักเรยีนเรยีนทั้งป  เทากับ      997  ช่ัวโมง 
จุดเนนการพฒันาผูเรยีนที่ตองการเนนเปนพิเศษ  คือ  

 คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร ภาษาตางประเทศและเทคโนโลย ี
สาระเพ่ิมเติมที่จัด คือ ป.4 - 6 คอมพิวเตอร 
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ชวงชั้นท่ี 3  (ม.1 -  ม.3)    แผนการเรยีนปกติ  /  แผนการเรยีน English  Program 

ช้ัน 
เวลาเรียน (ช่ัวโมง / ป) 

รวม 
ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมฯ สุขศึกษาฯ ศิลปะ การงานฯ 

ภาษาตาง 
ประเทศ 

ก.พัฒนา 
ผูเรียน 

สาระ
เพ่ิมเติม 

ม.1 120 120 120 120 80 40 80 120 120 480 1400 

ม.2 120 120 120 120 80 40 80 120 120 480 1400 

ม.3 120 120 120 120 80 40 80 120 120 480 1400 

รวม 360 360 360 360 240 120 240 360 360 1440 4200 
 

จํานวนช่ัวโมงที่จัดใหนักเรยีนเรยีนทั้งป  เทากับ      1,400  ช่ัวโมง 
จุดเนนการพัฒนาผูเรยีนที่ตองการเนนเปนพิเศษ  คือ   

คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร ภาษาตางประเทศและเทคโนโลยี  
สาระเพ่ิมเติมที่จัด คือ 
   ม.1 - 3 คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  ทองถิ่นของเรา  ดนตรี  คอมพิวเตอร  ภาษาอังกฤษ  ภาษาจีน 
 
 

ชวงชั้นท่ี 4  (ม.4 -  ม.6)       แผนการเรียน  วิทยาศาสตร – คณิตศาสตร  (วิทย-คณิต) 

ช้ัน 
เวลาเรียน (ช่ัวโมง / ป) 

รวม 
ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมฯ สุขศึกษาฯ ศิลปะ การงานฯ 

ภาษาตาง 
ประเทศ 

ก.พัฒนา 
ผูเรียน 

สาระ
เพ่ิมเติม 

ม.4 40 40 40 40 40 20 20 60 80 360 1480 

ม.5 40 40 40 40 40 20 20 60 80 360 1480 

ม.6 40 40 40 40 40 20 20 60 80 360 1480 

รวม 120 120 120 120 120 60 60 180 240 1080 4440 
 

จํานวนช่ัวโมงท่ีจัดใหนักเรยีนเรยีนท้ังป  เทากับ      1,480    ช่ัวโมง 
จุดเนนการพฒันาผูเรยีนที่ตองการเนนเปนพิเศษ    คือ  

วิทยาศาสตร  คณิตศาสตรและเทคโนโลย ี
สาระเพ่ิมเติมที่จัด คือ 
  ม.4 คณิตศาสตร  ฟสิกส  เคมี  ชีววิทยา  ศาสนสัมพันธ  ดนตรี  คอมพิวเตอร  ภาษาอังกฤษ 

ม.5 คณิตศาสตร  ฟสิกส  เคมี  ชีววิทยา  พุทธศาสนา  ดนตรี  คอมพิวเตอร  ภาษาอังกฤษ 
ม.6 คณิตศาสตร  ฟสิกส  เคมี  ชีววิทยา  พุทธศาสนา  ดนตรี  คอมพิวเตอร  ภาษาอังกฤษ 
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ชวงชั้นท่ี 4  (ม.4 -  ม.6)       แผนการเรียน  คณิตศาสตร –  ภาษาอังกฤษ 

ชั้น 
เวลาเรียน (ชั่วโมง / สัปดาห) 

รวม 
ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมฯ สุขศึกษาฯ ศิลปะ การงานฯ 

ภาษาตาง 
ประเทศ 

ก.พัฒนา 
ผูเรียน 

สาระ
เพ่ิมเติม 

ม.4 40 40 40 40 40 20 20 60 80 360 1480 

ม.5 40 40 40 40 40 20 20 60 80 360 1480 

ม.6 40 40 40 40 40 20 20 60 80 360 1480 

รวม 120 120 120 120 120 60 60 180 240 1080 4440 
 

จํานวนช่ัวโมงที่จัดใหนักเรยีนเรยีนทั้งป  เทากับ       1,480    ช่ัวโมง 
จุดเนนการพฒันาผูเรยีนที่ตองการเนนเปนพิเศษ  คือ  

คณิตศาสตร ภาษาตางประเทศและเทคโนโลยี (ภาษาจีน/ภาษาอังกฤษ) 
สาระเพ่ิมเติมที่จัด คือ 
 ม.4   คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  ภาษาไทย  สังคมศึกษา  ศาสนสัมพันธ  ดนตรี  คอมพิวเตอร  ภาษาอังกฤษ  ภาษาจีน 
  ม.5   คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  ภาษาไทย  สังคมศึกษา  พุทธศาสนา  ดนตรี  คอมพิวเตอร  ภาษาอังกฤษ  ภาษาจีน 
  ม.6   คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  ภาษาไทย  สังคมศึกษา  พุทธศาสนา  ดนตรี  คอมพิวเตอร  ภาษาอังกฤษ  ภาษาจีน 

 

ชวงชั้นท่ี 4  (ม.4 -  ม.6)       แผนการเรียน  ภาษาอังกฤษ –  ภาษาจีน (ศิลปภาษา) 

ชั้น 
เวลาเรียน (ช่ัวโมง / สัปดาห) 

รวม 
ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมฯ สุขศึกษาฯ ศิลปะ การงานฯ 

ภาษาตาง 
ประเทศ 

ก.พัฒนา 
ผูเรียน 

สาระ
เพ่ิมเติม 

ม.4 40 40 40 40 40 20 20 60 80 360 1480 

ม.5 40 40 40 40 40 20 20 60 80 360 1480 

ม.6 40 40 40 40 40 20 20 60 80 360 1480 

รวม 120 120 120 120 120 60 60 180 240 1080 4440 
 

จํานวนช่ัวโมงที่จัดใหนักเรยีนเรยีนทั้งป  เทากับ     1,480    ช่ัวโมง 
จุดเนนการพัฒนาผูเรยีนท่ีตองการเนนเปนพิเศษ   คือ  ภาษาตางประเทศ และเทคโนโลย ี
สาระเพิ่มเติมท่ีจัด คือ 
  ม.4   ภาษาไทย  สังคมศึกษา  ศาสนสัมพันธ  ดนตรี  คอมพิวเตอร  ภาษาอังกฤษ  ภาษาจีน 

ม.5   ภาษาไทย  สังคมศึกษา  พุทธศาสนา  ดนตรี  คอมพวิเตอร  ภาษาอังกฤษ  ภาษาจีน 
ม.6   ภาษาไทย  สังคมศึกษา  พุทธศาสนา  ดนตรี  คอมพวิเตอร  ภาษาอังกฤษ  ภาษาจีน 
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ชวงชั้นท่ี 4  (ม.4 -  ม.6)       แผนการเรียน  ภาษาอังกฤษ –  ภาษาญี่ปุน 

ช้ัน 
เวลาเรียน (ช่ัวโมง / สัปดาห) 

รวม 
ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมฯ สุขศึกษาฯ ศิลปะ การงานฯ 

ภาษาตาง 
ประเทศ 

ก.พัฒนา 
ผูเรียน 

สาระ
เพ่ิมเติม 

ม.4 40 40 40 40 40 20 20 60 80 360 1480 

ม.5 40 40 40 40 40 20 20 60 80 360 1480 

ม.6 40 40 40 40 40 20 20 60 80 360 1480 

รวม 120 120 120 120 120 60 60 180 240 1080 4440 
 

จํานวนช่ัวโมงที่จัดใหนักเรยีนเรยีนทั้งป  เทากับ      1,480   ช่ัวโมง 
จุดเนนการพัฒนาผูเรยีนท่ีตองการเนนเปนพิเศษ  คือ  ภาษาตางประเทศ และเทคโนโลยี 
สาระเพิ่มเติมท่ีจัด คือ 
  ม.4   ภาษาไทย  สังคมศึกษา  ศาสนสัมพันธ  ดนตรี  คอมพิวเตอร  ภาษาอังกฤษ  ภาษาญี่ปุน 

ม.5   ภาษาไทย  สังคมศึกษา  พุทธศาสนา  ดนตรี  คอมพวิเตอร  ภาษาอังกฤษ  ภาษาญีปุ่น 
ม.6   ภาษาไทย  สังคมศึกษา  พุทธศาสนา  ดนตรี  คอมพวิเตอร  ภาษาอังกฤษ  ภาษาญีปุ่น 

 

7.  ขอมูลดานอาคารสถานท่ี    
        7.1  อาคารเรียนและอาคารประกอบ มีจํานวน 13 หลัง  ไดแก  
   อาคารเรียน 5 หลัง     อาคารเอนกประสงค  6  หลงั 
   อาคารบานพักชาวตางชาติ 2 หลัง   . 

7.2 หองเรียนทั้งหมด มีจํานวน  103  หอง  แบงเปน 
 

ระดับช้ัน จํานวนหอง ระดับช้ัน จํานวนหอง 
ประถมศึกษาปที ่1 8 มัธยมศึกษาปที่ 1 10 
ประถมศึกษาปที ่2 8 มัธยมศึกษาปที่ 2 10 
ประถมศึกษาปที ่3 9 มัธยมศึกษาปที่ 3 10 
ประถมศึกษาปที ่4 8 มัธยมศึกษาปที่ 4 8 
ประถมศึกษาปที ่5 9 มัธยมศึกษาปที่ 5 7 
ประถมศึกษาปที ่6 9 มัธยมศึกษาปที่ 6 7 

รวม 51 รวม 52 
 

8. ขอมูลดานงบประมาณและทรพัยากร 
8.1 งบประมาณ  (รับ – จาย) 

รายได จํานวนเงิน รายจาย จํานวนเงิน 
เงินงบประมาณ(รายหัว) 
เงินนอกงบประมาณ 
เงินบริจาค 

28,838,805.00 
226,580,200.00 

- 

งบดําเนินการ 
งบพัฒนาคุณภาพวิชาการ 

22,344,100.00 
233,074,900.00 

- 
รวม 255,419,000.00 รวม 255,419,000.00 
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8.2 ขอมูลทรพัยากรท่ีจําเปน 
           1)  คอมพิวเตอร   มีจํานวนทั้งหมด     702  เครื่อง 
      ใชเพ่ือการเรยีนการสอน        476  เครื่อง     (จํานวน  7  หองเรียน) 
   ใชบรกิารเอกสารการพิมพ        6  เครื่อง 
       ใชในหองเรียนคอมพิวเตอรแมคอินทอช     30  เครื่อง      
  ใชสําหรับนักเรียนคนควาในหองสมุด    40   เครื่อง 
        ใชในงานบริหารสํานักงาน     150  เครื่อง 
       2) โสตทัศนูปกรณ   ประกอบดวย 
  - โทรทัศนประจําหองเรยีน         103  เครื่อง 

- ชุดเครื่องเสียงประจําหองเรยีน         103  ชุด 
  - เครื่องรับโทรทัศนเพื่อการเรยีนรูประจําอาคารประกอบ       22  เครื่อง 
  - เครื่องขยายเสียง 16  ชุด 
  - เครื่อง Projector 15  เครื่อง   

- ชุดเครื่องเสียงสนาม    14   ชุด 
- เครื่องฉายทบึแสง            4  เครื่อง   
- เครื่องอัดสําเนาเอกสาร  4  เครื่อง 

8.3 หองที่จัดไวใชปฏิบัตกิจิกรรมเฉพาะมีทั้งหมด  45  หอง ไดแก   
 หองวิทยาศาสตร  5  หอง     หองนาฏศิลป      1  หอง 
  หองคอมพิวเตอร  8   หอง    หอง Small Class  13  หอง 
  หองกิจกรรมดนตรี         11  หอง   หองเรียนไฟฟา      2  หอง 
  หองเซรามิค    3  หอง     หองศิลปะ     2   หอง 
8.4 พ้ืนท่ีปฏิบัติกจิกรรม / นันทนาการ ไดแก สนามกฬีา  สนามเดก็เลน  
 สนามฟุตบอล    2   สนาม  สนามบาสเกตบอล 2   สนาม 
 สนามเด็กเลน 1   สนาม  สนามแบดมินตัน 6   สนาม 
 สนามเปตอง 2   สนาม  สนามเซปกตระกรอ 3   สนาม 
 สนามซอฟบอล 1   สนาม  สนามวอลเลยบอล 2   สนาม 
 สระวายน้ํา 2   สระ   สนามแฮนดบอล  1   สนาม 
 

9.  แหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถ่ิน 
             หองสมุดมีขนาด  2,188 ตารางเมตร จํานวนหนงัสือในหองสมุดท้ังหมด  105,856 เลม การสืบคนหนังสือ
และการยืม - คืน ใชระบบ  LAMP-PMB  จํานวนนักเรยีนที่ใชหองสมุดในปการศึกษานี้ คิดเปน  779  คน / วัน 
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 -  แหลงเรยีนรูภายในและภายนอกโรงเรียน  
 

แหลงเรียนรูภายในโรงเรียน แหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน 

หองปฏิบัติการฟสิกส พิพิธภัณฑหุนขี้ผึ้ง   และฟารมจระเข สวนสามพราน จังหวัดนครปฐม 
หองปฏิบัติการเคมี พระราชวังบางปะอิน วัดภูเขาทอง และวัดใหญชัยมงคล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
หองวิทยาศาสตรกายภาพ เมืองโบราณ  จังหวัดสมุทรปราการ 
หองปฏิบัติการวิทยาศาสตรประถม ซาฟารีเวิรล 
หองปฏิบัติการชวีวิทยา สํานักสงฆถ้ํากระบอก วัดพระพุทธบาท  วังนารายณราชนิเวศน จังหวัดสระบุรี 
สวนสมุนไพร สวนนงนุช     จังหวัดชลบุร ี
สวนกาญจนาภิเษก ทองฟาจําลอง กรุงเทพฯ 
สวนพันธุไมในวรรณคดี ตลาดนํ้าดาํเนินสะดวก พิพิธภัณฑหุนขี้ผึ้ง หนังใหญวัดขนอนโรงปนโองจังหวัดราชบุร ี
สวนเกษตรผสมผสาน สวนเสือศรีราชา พิพิธภัณฑสัตวนํ้า ชาดหาดบางแสน  จังหวัดชลบุรี 
เรือนนิทรรศการการเกษตร พิพิธภัณฑเด็ก  กรุงเทพฯ 
หองเรียนธรรมชาต ิ พระที่น่ังอนันตฯ รัฐสภา สวนสตัวดุสิต 
หองเรียนสีเขียว พิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ (อพวช) 
หองสมุดทวีปญญา ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย 
วังมัจฉา โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 
บานดํารงไทย โรงเรียนอัสสัมชัญกรุงเทพ 

 

-ปราชญชาวบาน / ภูมิปญญาทองถ่ิน / ผูทรงคุณวุฒิที่มาใหความรูแกครู /นักเรียนในปการศึกษาน้ี 

ที่ ชื่อ – สกลุ หัวขอ/เรื่องท่ีใหความรู 
1 พระปลดัวิทยา  การบรรยายธรรมะ หัวขอ "ใจเพชร"  
2 พระมหากิตติศักดิ์ โคตมสํโส  การบรรยายธรรมะ หัวขอ "ธรรมะเนื่องในวันแม" 
3 พระมหามงคล วรธัมมวาที    จากวดันิมมานรดี 

 
  

-บรรยายธรรมใหแกนกัเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1-6 
-อบรมคุณธรรมจรยิธรรม ในการทํางาน ใหกับพนักงานและ
พนักงานขับรถรับ-สงนักเรยีน  

4 คณะวิทยากร จากบริษัท Apple Thailand  
จัดกิจกรรม โครงการ iCamp 08  

"มหัศจรรยนกัสรางหนัง" เพื่อใหนักเรียนที่สนใจดานงาน
กราฟฟก ตัดตอวิดโีอผานทางคอมพิวเตอร Macintosh 

5 ผศ.ฉัตรชาญ ทองจับ  การใชไฟฟาทีถู่กตอง สวัสดิภาพและความปลอดภัยในการ
ใชไฟฟาในชีวติประจําวนั  

6 ดร.กาญจนา  วัฒนาย ุ การจัดการเรยีนรูที่เนนกระบวนการคิด การสรางนวัตกรรม
และการวิจัยช้ันเรยีน 

7 รศ.ดร.วิชัย   วงษใหญ อบรมเชิงปฏิบติัการ  การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาตาม 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พทุธศักราช 2551 

8 คณะวิทยากรจากสํานักชางสิบหมูกรมศิลปากร   ศิลปะและการชางไทย 
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ที่ ชื่อ – สกลุ หัวขอ/เรื่องท่ีใหความรู 
9 บริษัท TRANE  

 
"ทักษะและวธิกีารในการควบคุมเครื่องปรบัอากาศระบบ 
Chiller" 

10 ดาบตํารวจสุพล  อินทโกสุม 
 
 
 
 
 

-อบรมเรื่อง “การดูแลและปองกันยาเสพติดในโรงเรียน” 
-อบรมเรื่อง “กฎหมายจราจรและการจัดการจรจรภายใน
โรงเรียน” 
-อบรมเรื่อง “การจราจรบริเวณรอบนอกโรงเรียนและภายใน
โรงเรียนและการประพฤติตนใหเหมาะสมกับวยั และ การ
รวมกลุมในสถานที่ที่ไมเหมาะสม” 

11 ดต.สุรัช หลอเหลี่ยม และ ดต.สถิตย อ่ิมทีสุ่ด อบรมเรื่อง “กฎหมายจราจรและการจัดการจรจรภายในโรงเรียน” 

12 ผศ.ดร.ชลภัสส วงษประเสรฐิ เรื่อง "การพัฒนาคุณภาพในการใหบริการ" 
13 ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยธุยา 

 
อบรมสัมมนาคร ูเรื่อง " คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ครูสูอาชีพ 

14 รศ.ดร. สมโภชน เอ่ียมสุภาษิต  เรื่อง เทคนิคการพัฒนาพฤตกิรรมนกัเรียน 
15 นายแพทยลิขิต ลิขิตนกุูล  

 
บรรยายใหความรูเรื่อง "การปองกันส่ิงเสพติด โรคเอดส 
และเพศศึกษา"  

16 นายแพทยสรุเศรษฐ งาวหิรญัพัฒน  บรรยายใหความรูแกพนกังานเก่ียวกับเรื่อง “ทานดีชีวีมีสุข” 
17 คณะแพทยและเจาหนาที่จากโรงพยาบาลศรี

วิชัย 2 
อบรมเก่ียวกับการปฐมพยาบาลเบ้ืองตนของตนเอง และผูอ่ืน
ในสถานการณตาง ๆ ที่ประสบพบเห็นในชีวิตประจําวนั 

18 สมาคมศิษยเกาโรงเรียนอัสสัมชัญ 
 

 การเตรยีมพรอมเขาสูระบบแอดมิชช่ัน และการเตรียมตัว
เพื่อศึกษาตอในระดับที่สูงข้ึน 

19 Mr. Brian Lessard   ครูจากศูนย ACT. - Bell อบรมภาษาองักฤษครกูลุมสาระฯ คณิตศาสตร 
20 Mr.Geron  / Mrs.Richell  / Mr.Geron M Atam/ 

Ms.Richel Hufanda/ Mr.Edgardo Ongria/ 
Samante Mr.Josephil Saraspe 

อบรมการสอนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรเปน
ภาษาอังกฤษ  ใหกับครผููสอนวิทยาศาสตรและครู
คณิตศาสตร 

21 Mr. Brian Lessard  and Mr. Mark Ensley ภาษาอังกฤษกบัการสอนคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 
22 วิทยากรจาก สมาชิกสภาเขตบางแค  

นายเจรญิ สุขสวัสดิ์ และ นายเสรี สุขลอย  
การเตนแอโรบิคเพื่อเปนการสงเสริมทางดานสุขภาพ 
 

23 อ.ธัญสินี ฐานา และคณะ  อบรมสัมมนา เร่ือง การเขียนแผนการสอน / Back Word Design  

24 คุณเรวดี  สีทาว นักกีฬาทีมชาติไทย  
 

ใหความรูเกี่ยวกับเทคนิคการเคลื่อนไหว กบัการเลนกีฬา
ประเภทตาง ๆ    
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10.  ผลงานในปการศึกษา 2551     :   เกียรติยศ ชือ่เสียง ของโรงเรียน  ครู  และนักเรยีน  
10.1 เกียรติยศของโรงเรียน 

ลําดับที ่ รางวลัท่ีไดรับ สถาบัน/องคกร/หนวยงาน 
1 รับพระราชทานโลท่ีระลึก ในโอกาสทีโ่รงเรยีนใหการสนับสนุน

การบริจาคโลหิตแก ติดตอกนัเปนเวลา 10 ป  
คณะแพทยศาสตรศิรริาชพยาบาล  
มหาวิทยาลยัมหิดล 

2 รับมอบโลเกียรติคุณ โครงการ "The Heart of Giving" ในการมี
สวนชวยเหลือเด็กยากไรและดอยโอกาส  และชวยเหลือเด็ก ๆ ที่
ไดรับผลกระทบจาก HIV/AIDSในพืน้ท่ีการดําเนินงานของมูลนธิิฯ 

มูลนิธิศุภนิมิตแหงประเทศไทย 

3 รับประกาศเกยีรติจาก ผูอํานวยการเขตบางแค เพื่อแสดงความ
ขอบคุณท่ีโรงเรียนอัสสัมชัญธนบรุีใหการสนับสนุนกิจกรรมของ
สํานักงานเขตบางแค  

สํานักงานเขตบางแค 

4 ไดรับการรับรองขั้นตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานระบบการตาน     
ยาเสพติด (QAD) ขั้น 3  

สํานักงานอาสากาชาด 
สภากาชาดไทย 

5 รับเคร่ืองหมายสมนาคุณจากโรงพยาบาลราชพิพัฒน ในโอกาส
ครบรอบ 10 ป เพื่อแสดงความขอบคุณที่โรงเรยีนอัสสัมชัญธนบรุี
มีจิตศรัทธาบรจิาคครภุัณฑใหโรงพยาบาลราชพิพัฒน 

โรงพยาบาลราชพิพัฒน 

 

10.2 ผลงานครู 
ลําดับที่ ชื่อครู รางวัลที่ไดรับ สถาบัน/องคกร/หนวยงาน 

1 มาสเตอรสมชาย โสรัจจาภินันท  ไดรับโลเกียรติคุณผูกํากับนักศึกษาวิชา
ทหารดีเดน ปการศึกษา 2551 

หนวยบัญชาการกําลังสํารอง
สังกัด กองทัพบก 

3 ม.จรัญ    นอยอิ่ม  ไดรับรางวัล ครูชํานาญการแมพิมพของ
แผนดินไทย    

จัดโดยชมรมแมพิมพแหง
แผนดินไทย 

2 ม.ยุทธพงษ วงศเมืองสรรค  ไดรับรางวัลครูดีเดน ประเภทครูผูสอน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจําป
การศึกษา 2551   

สมาพันธสมาคมผูปกครอง
และครูโรงเรียนในเครือ
มูลนิธิคณะเซนตคาเบรียล ฯ 

4 ม.วิศิษฐ  ใจม่ัน บุคคลดีเดนสงเสริมมาตรฐานระบบการ
ตานยาเสพติด (QAD) ระดับผูบริหาร 

สํานักงานอาสากาชาด 
สภากาชาดไทย 

5 ม.เฉลิมพล  เอี่ยมวัฒน บุคคลดีเดนสงเสริมมาตรฐานระบบการ
ตานยาเสพติด (QAD) ระดับผูรวมบริหาร 

สํานักงานอาสากาชาด 
สภากาชาดไทย 

6 มิสเพ็ญพิชชา  เอื้อสัจจผล บุคคลดีเดนสงเสริมมาตรฐานระบบการ
ตานยาเสพติด (QAD) ระดับผูรวมบริหาร 

สํานักงานอาสากาชาด 
สภากาชาดไทย 

7 มิสนารถลดา  ชมพูศรี บุคคลดีเดนสงเสริมมาตรฐานระบบการ
ตานยาเสพติด (QAD) ระดับครูแกนนํา 

สํานักงานอาสากาชาด 
สภากาชาดไทย 
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ลําดับที่ ชื่อครู รางวัลที่ไดรับ สถาบัน/องคกร/หนวยงาน 
8 มิสวันเพ็ญ  หอมจะบก บุคคลดีเดนสงเสริมมาตรฐานระบบการ

ตานยาเสพติด (QAD) ระดับครูแกนนํา 
สํานักงานอาสากาชาด 
สภากาชาดไทย 

9 ม.ฐานพัฒน  ธีระเชาวพัฒน บุคคลดีเดนสงเสริมมาตรฐานระบบการ
ตานยาเสพติด (QAD) ระดับครูแกนนํา 

สํานักงานอาสากาชาด 
สภากาชาดไทย 

10 ม.นิมิตร  อยูสวัสด์ิ บุคคลดีเดนสงเสริมมาตรฐานระบบการ
ตานยาเสพติด (QAD) ระดับครูแกนนํา 

สํานักงานอาสากาชาด 
สภากาชาดไทย 

11 ม.ศุภกร  ศรีอยุธย บุคคลดีเดนสงเสริมมาตรฐานระบบการ
ตานยาเสพติด (QAD) ระดับครูแกนนํา 

สํานักงานอาสากาชาด 
สภากาชาดไทย 

12 มิสน้ําผึ้ง  แชมชอย บุคคลดีเดนสงเสริมมาตรฐานระบบการ
ตานยาเสพติด (QAD) ระดับครูแกนนํา 

สํานักงานอาสากาชาด 
สภากาชาดไทย 

13 ม.เวชไชยยันต  จตุรัส ไดรับคัดเลือกเขารวมโครงการแลกเปลี่ยน 
วิชาชีพครู ณ ประเทศ สหรัฐอเมริกาเปน
เวลา 11 เดือน 

โครงการ AFS  VISITING  
TEACHER  PROGRAM  

 
10.3 ผลงานนักเรยีน 
ดานวชิาการ 

ชื่อ  นามสกุล ชั้น ประเภท 

นายพงศกร  คงสาคร 
 
 

ม.6 
 
 

สอบไดอันดับท่ี 1 ของเขตบางแค ประเภทคะแนนรวมทุกรายวิชา 
ในการทําคะแนนสอบ Pre-Admissions ของสายวิทย และสายศิลป 
ประจําปการศึกษา 2551  

นางสาวหรรษลักษณ  แสงงดงาม 
 
 

ม.6 
 
 

สอบไดอันดับท่ี 1 ของเขตบางแค ประเภทคะแนนรวมทุกรายวิชา 
ในการทําคะแนนสอบ Pre-Admissions ของสายวิทย และสายศิลป 
ประจําปการศึกษา 2551  

นายกฤติน  อุมปรีชา  
 
 

ม. 3 
 
 

สอบไดอันดับท่ี 1 ของเขตบางแค   ประเภทคะแนนรวมสายมหิดล 
วิทยานุสรณและประเภทคะแนนรวมสายเตรียมอุดมศึกษา ในการทํา
คะแนนสอบ Pre- ม.ตน ประจําปการศึกษา 2551   

ด.ช.อินทัช   คุณากรธรรม   
 
 

ม.2/8 ชนะเลิศ ถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมาร ี การแขงขัน Crossword ระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน ในรายการ “Cyber Dict Crossword Youth 2008”  
(ไซเบอรดิค ครอสเวิรดเกม เยาวชนนานาชาติ ครั้งท่ี 20) 

นายพุฒิพงศ  พงษธนไพศาล  ม.3 /8 นักเรียนโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและภาษา IES (ประเทศ
สหรัฐอเมรกิา รุน 10 ) ไดรับทุนยุวชน ของโครงการฯ 100 % 
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ชื่อ  นามสกุล ชั้น ประเภท 

ด.ช.พรรษกร ปญญา วัฒชิโล ม.2/8 ชนะเลิศ ถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  
สยามบรมราชกุมาร ี การแขงขันCrossword ระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน ในรายการ “Cyber Dict Crossword Youth 2008”  
(ไซเบอรดิค ครอสเวิรดเกม เยาวชนนานาชาติ ครั้งท่ี 20) 

ด.ช.วาทยุทธ  ลือชัยพาณิชย 
ด.ช.สหรัฐ  เรอืงรองหิรญัญา 
   

ม.2/8 
ม.2/1 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแขงขันCrossword ระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน ในรายการ “Cyber Dict Crossword Youth 
2008” (ไซเบอรดิค ครอสเวริดเกม เยาวชนนานาชาติ ครั้งท่ี 20) 

ด.ช. กันตกมล  เกตุสิร ิ  ม.1 รางวัล YAMAHA GOLDEN PRIZE (ระดับเหรียญทอง) ประเภท 
ELECTONE ENSEMBLE รุนกลาง อายุไมเกิน16 ป รอบคัดเลือก 
กรุงเทพฯ  และไดเปนตัวแทนของกรุงเทพฯ เพื่อแขงขันชิงแชมป
ประเทศไทยในงาน YAMAHA THAILAND MUSIC FESTIVAL 2009 

นายพัชรชานนท    สุถิรนาถ     ม. 6 ชนะเลิศ ถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  

สยามบรมราชกุมารี การแขงขัน a – math รุนโอเพน  

ในรายการ “Cyber Dict Crossword Youth 2008”  
(ไซเบอรดิค ครอสเวิรดเกม เยาวชนนานาชาติ ครั้งท่ี 20) 

นายวิพุธ  ต้ังแตง     
นายศุภศิษฏ  เอกธนานันท     
นายณัฏฐภณ  สุวรรณประทีป  
นายนวะ   แพรอําพัน  
น.ส. ชลลดา   ปญญาวรคุณชัย  
นายรัฐพล  อยูสุข  
นายวศิน  ติวิธมไหศูรย  
นายธนภัค  พนูพล  

ม. 6/6 
ม. 6/5 
ม. 5/6 
ม. 5/7 
ม. 5/7 
ม. 5/1 
ม. 5/5  
ม. 5/5 

รางวลัชนะเลศิถวยเกียรติยศ พระคารดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบญุชู 
 ในการแขงขันดนตรีสตริงคอมโบ รายการ Fatima Music Awards 
ครั้งท่ี 2 

นายวิพุธ  ต้ังแตง    
นายสิทธโิชค   พลพัทธธนา  
นายศิภศิษฏ  เอกธนานันท    
นายธีรธัช      ศรีบญุนาค  

ม. 6/6 
ม. 6/6  
ม. 6/5 
ม. 4/4 

รางวลัรองชนะเลิศอันดับ 1 ประกวดดนตรโีฟลค   จัดโดยสํานัก
สงเสริมและพัฒนานันทนาการ  กระทรวงทองเท่ียวและกีฬา    

นายธนิน  ติยานนท   ม.6 เขารอบท่ี 2 การแขงขันโอลมิปกวิชาการประจําปการศึกษา 2551 
สาขาเคมี  จัดโดย สถาบนัสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงประเทศไทย 
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ชื่อ  นามสกุล ชั้น ประเภท 

นาย พัชรพล  ชาตวนิช  
นายพศวรี  ฉววีงศพงษเดช  
นายกฤดา  ชีวนิธิสกลุ  

ม.6/5 
ม.6/5 
ม.6/6 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  รับถวยของปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ การแขงขันประกวดจัดตูปลาพรรณไมน้ําเลยีนแบบ
ธรรมชาติ ในงานประมงนอมเกลา ครั้งที่ 20 

เด็กชายธนพณ      เช่ียวสุทธิ ์ 
เด็กชายกฤติน        อุมปรีชา     
เด็กชายอติคุณ      ตันศร ี       

ม. 3 
ม. 3 
ม. 2 

ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง การแขงขันคณิตศาสตรชวงช้ันที่ 3 
ของ สํานักงานการศึกษาเอกชน  

เด็กชายศุกล      มหัจฉริยกลุ   
เด็กชายอติคุณ  ตันศร ี            

ม. 2/8 
ม. 2/1 

ไดรับการคัดเลือกเขาไปแขงขันวิทยาศาสตรโอลิมปกระหวาง
ประเทศไทย  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  ครั้งท่ี 6  ในรอบที่ 2 

เด็กชายกฤตนพ  วัฒนสุข            ป. 3/4 ผานเกณฑมาตรฐาน การแขงขันคณิตศาสตรเพชรยอดมงกุฎ ชวงช้ันท่ี  1   

นาย  ภูรวิัส  โตอดิเทพย     ม. 6/4 ผานเกณฑมาตรฐาน การแขงขันคณิตศาสตรเพชรยอดมงกุฎ ชวงช้ันท่ี  4   

นายธนศักดิ ์ โชติมานนท  
นายภมูิพัฒน  อัครมหาวงศ  

ม. 6/1 
ม. 6/2 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที ่ 2 การแขงขันตอบปญหากฎหมาย ใน
งานชมรมนิทรรศการเตรียมอุดมศึกษาทีโ่รงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

นายอรรควุฒ ิ เที่ยงธรรม  
นางสาวจรีรัตน  แซเต็ง  
นายฐิตินันท  เทียมสุวรรณ  
นายธีริทธิ ์ เปรมปรีดิ์สิน 

ม. 6 นักเรียนทุนการศึกษา E-listening ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  

นางสาวบุษาบุล  จวนจลุินทรพร  ม. 5/7 ไดรับคดัเลือกจาก สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
(สพฐ.)  กระทรวงศึกษาธิการ    ใหเปนตัวแทนเขารวมโครงการ
นักเรียนแลกเปลี่ยน ไทย-ญีปุ่น  ณ  จังหวัดเคียวโกะ ประเทศญี่ปุน  

 
 
 
 
 
 
 
 

ดานกีฬา 

รางวลั / ประเภทกฬีา รุนอาย ุ จัดโดย 

1.  ชนะเลิศฟุตบอลไพรมมนิิสเตอร  คัพ   ครั้งท่ี  4  
( รอบตวัแทนกรุงเทพมหานคร ) 

12  ป สํานักพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ 

2.  ชนะเลิศฟุตบอลไพรมมนิิสเตอร  คัพ   ครั้งท่ี  4  
( รอบชิงชนะเลิศประเทศไทย ) 

12  ป สํานักพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ 

3. ชนะเลิศฟุตบอลไพรมมินสิเตอร  คัพ   ครั้งท่ี  4  
( รอบตวัแทนกรุงเทพมหานคร )  

14  ป สํานักพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ 

4.  ชนะเลิศฟุตบอลไพรมมนิิสเตอร  คัพ   ครั้งท่ี  4  
( รอบชิงชนะเลิศประเทศไทย ) 

14  ป สํานักพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ 
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รางวลั / ประเภทกฬีา รุนอาย ุ จัดโดย 

5. ชนะเลิศฟุตบอลสํานักพัฒนาการกีฬาและ
นันทนาการ 

14  ป สํานักพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ 

6.  ชนะเลิศฟุตบอล อบจ. พิจิตร คัพ ยู 14 ป 14  ป การกีฬา จังหวดัพิจิตร 
7.  ชนะเลิศฟุตบอลไพรมมนิิสเตอร  คัพ   ครั้งท่ี  4  
( รอบตวัแทนกรุงเทพมหานคร ) 

16  ป สํานักพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ 

8.  ชนะเลิศฟุตบอลรายการไอ อิ ชิ  ประเทศญี่ปุน 16  ป ประเทศญี่ปุน 
9.  ชนะเลิศฟุตบอลไพรมมนิิสเตอร  คัพ   ครั้งท่ี  4  
( รอบตวัแทนกรุงเทพมหานคร ) 

18  ป สํานักพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ 

10. รองชนะเลศิฟุตบอลไพรมมินิสเตอร คัพ  ครั้งที่  4  
( รอบชิงชนะเลิศประเทศไทย ) 

18  ป สํานักพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ 

11. ชนะเลิศฟตุบอลรายการถวยพระราชทานสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี     
สปอนเซอร ซิโก ยูธ   ทวันาเมนท  ครั้งท่ี  5 

18  ป บริษัทสปอนเซอร จํากดั 

12. นักฟุตบอลโรงเรยีนไดรบัคัดเลือกจากสมาคม
ฟุตบอลแหงประเทศไทยในพระบรมราชปูถัมภ 
เขารวมเก็บตัวฝกซอมเตรียมทีมและเขารวมการแขงขัน
ฟุตบอลยวุชนนานาชาติไซตามะ   ณ ประเทศญี่ปุน  

12 ป สมาคมฟุตบอลแหงประเทศไทยในพระ
บรมราชูปถัมภ 

13. รางวลัชนะเลิศ ประเภทชายเดีย่ว  การแขงขัน
แบดมินตันกีฬานักเรียน ชิงถวยผูบญัชาการทหาร
อากาศครั้งที ่37 ประจําป 2551  

-ไมเกนิ 9 ป 
-ไมเกนิ 18 ป  

กีฬากองทัพอากาศ 

14. รางวัลชนะเลิศ  ประเภทชายคู  การแขงขัน
แบดมินตันกีฬานักเรียน ชิงถวยผูบญัชาการทหาร
อากาศครั้งที ่37 ประจําป 2551  

-ไมเกนิ 9 ป 
-ไมเกนิ 11ป 
-ไมเกนิ 18 ป  

กีฬากองทัพอากาศ 

15. รางวลันกักีฬายอดเย่ียมชาย  การแขงขัน
แบดมินตันกีฬานักเรียน ชิงถวยผูบญัชาการทหาร
อากาศครั้งที ่37 ประจําป 2551 

ไมเกิน 18 ป กีฬากองทัพอากาศ 

16. รางวลัชนะเลิศคะแนนประเภททีมชาย 
การแขงขันแบดมินตันกีฬานกัเรยีน ชิงถวยผู
บัญชาการทหารอากาศครั้งที่ 37 ประจําป 2551   

 กีฬากองทัพอากาศ 

17. รางวลัชนะเลิศ ประเภทชายเดีย่ว การแขงขันกีฬา
แบดมินตันนักเรยีนประเภทบุคคล ประจําป 2551    

-ไมเกนิ 16 ป  
 

ของสํานักงานพัฒนาการกีฬาและ
นันทนาการ  
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รางวลั / ประเภทกฬีา รุนอาย ุ จัดโดย 

18. รางวลัชนะเลิศ ประเภททีมชาย  การแขงขันกีฬา
แบดมินตันนักเรยีนประเภทบุคคล ประจําป 2551    

-ไมเกนิ 10 ป 
-ไมเกนิ 12 ป 

ของสํานักงานพัฒนาการกีฬาและ
นันทนาการ  

19. รางวลัชนะเลิศ ประเภทชายคู การแขงขันกีฬา
แบดมินตันนักเรยีนประเภทบุคคล ประจําป 2551    

-ไมเกนิ 10 ป 
-ไมเกนิ 12 ป 
-ไมเกนิ 16 ป 

ของสํานักงานพัฒนาการกีฬาและ
นันทนาการ  

20. ตัวแทนระดับประเทศเขารวมการแขงขันเทควันโด
แชมปเปยนชิพ ครั้งที่ 5 ประเทศมาเลเซีย โดยไดรับ
รางวัล ชนะเลศิเหรียญทอง ประเภทการตอสู 

8 ป  

21. รางวลัชนะเลิศประเภทการตอสู และชนะเลิศทารํา  
ในการแขงขันเทควันโดธนบุรีแชมปเปยนชิฟครั้งที ่1  

ป.2 
 

 

22. ตัวแทนประเทศไทย เดินทางไปรวมการแขงขัน
ฟุตบอล  5 วี 5 พลัสชาเลนจ  ชิงแชมปเอเชีย  ณ กรุง
เวียนนา  ประเทศออสเตรีย   

15 ป บริษัทอาดิดาส (ประเทศไทย) จํากัด 

23. รางวลัชนะเลิศการแขงขันเทเบิ้ลเทนนสิ      
รายการกีฬายุวชนวันเด็ก ป 2552  

13 ป ศูนยเยาวชน บางแค 

24.รางวลัชนะเลิศ  การแขงขันวายนํ้าในรายการ 
NONTHABURI SWIMMING CUP 2008  

9 ป   

25. รางวลัเหรยีญทอง  ทีมผลัดฟรีสไตล 4x50 เมตร 
ชาย  การแขงขันวายนํ้าชิงถวยผูบญัชาการทหารอากาศ 
ประจําป 2551  

รุนอายุ 9 ป กีฬากองทัพอากาศ 

26. เหรียญทองการแขงขันกรีฑา ประเภท วิ่ง 100 เมตร 
และประเภท วิง่ 200 เมตร 

อายุ 14 ป 
 

สํานักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ  

27. ไดรับการคัดเลือก  เขารวมเก็บตัวฝกซอม - เตรยีม
ทีม เพื่อเขารวมการแขงขันรายการ ฟุตบอลนักเรยีน
ระหวางประเทศแหงเอเชีย ครั้งที่ 3     
(ฟุตบอลนักเรยีนไทย 15 ป)   

อายุ 15 ป สํานักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ 
กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา  
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ผลงานนกัเรยีนดานอืน่ ๆ 
รางวลับุคคลดีเดนสงเสริมมาตรฐานระบบการตานยาเสพติด (QAD) ระดับนักเรียนแกนนํา ประจําป

การศกึษา 2551     จากสํานักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย   
1. นายวรพล  อนุกูลวัฒนา  11. นายธุวชิต  วิสุทธิสมาน    
2. นายณรงคเดช  ตันตลิิขิตกุล  12. นายอัครเดช  จังเจริญจิตตกุล 
3. นายปรเมศวร   ยิ้มละมัย  13. นายธนชาติ   ตรีศักดิ์ศรสีกุล 
4. นายทศวัชร   นิพนธศักดิ ์  14. นายเจตดิลก   กลิน่เกลา 
5. นายจิรวิทย   จึงสุทธิวงษ  15. นายกฤตบญุ  ปญจรัตนากร 
6. น.ส.ดวงตะวัน   เอ่ียมสะอาด  16. น.ส.วริศรา  วัชรานรุักษ 
7. น.ส.ธันยชนก  ลิ้มฬหะพันธ  17. นายชัยวิทย   พิพัฒนศิรขิจร 
8. น.ส.จินตจฑุา  โควคาสัย  18. นายพัทธดนย  ชีวชัยมงคล 
9. น.ส.สุนิสา  บัวสอน   19. น.ส.สุวารนิทร  สิริเกษมสุข 

                       10. นายพัชพล  โชติวนิช   20. น.ส.น้ําเพชร   ตรีศักดิ์ศรีสกลุ 
 
 
 

10.4  ครูที่ไดรบัเชิญเปนวิทยากรภายนอก 

รายชือ่ รายละเอยีดการเปนวิทยากร สถานท่ี 

1. ม.จรญั  นอยอ่ิม - การจัดแรลลี ่
- แนะแนวการเรยีนตอระดับช้ัน ม.1 
- การสัมมนาเชิงปฏิบัติการยกรางคูมือระบบ  
   ประกันคุณภาพการศึกษา 
- สัมมนาการพัฒนามาตรฐานคุณภาพ 
   การศึกษาของมูลนธิิฯ 
- ความสัมพันธระหวางระบบประกันคุณภาพ 
   การศึกษากบัแผนพัฒนาโรงเรียน 
- กิจกรรมกลุมสัมพันธ การปฐมนิเทศครูใหม 
  ของโรงเรียนในเครือมูลนิธฯิ ประจําป 2551 
- การพัฒนาบุคลิกภาพสูการเปนผูนํา  
 
- คณะกรรมการตรวจประเมินมาตรฐาน  
คุณภาพการศึกษา [BSG] 

-โรงเรยีนอัสสัมชัญนครราชสีมา 
-โรงเรยีนวรรณสวางจิต 
- อาคารมูลนิธฯิ ซอยทองหลอ 
 
- บานแกนเสม็ด 
 
-  อาคารมูลนธิิฯ ซอยทองหลอ 
 
- ศูนยวิชาการและนันทนาการเซนต 
  คาเบรียล จ.นนทบรุ ี
- มหาวิทยาลัยราชภฏัธนบุรี  
  วิทยาเขต จ.สมุทรปราการ 
-โรงเรยีนอัสสัมชัญ แผนกมธัยมฯ 
   และโรงเรยีนอัสสัมชัญ 
    แผนกประถมฯ 

2. มิสอัจฉรา จันหา  คณะกรรมการตรวจประเมนิมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษา [BSG] 

- โรงเรยีนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา  
- โรงเรยีนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 
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รายชือ่ รายละเอยีดการเปนวิทยากร สถานท่ี 

3. มิสนฤมล นอยอ่ิม  คณะกรรมการตรวจประเมนิมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษา [BSG]  

- โรงเรยีนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม 
- โรงเรยีนอัสสัมชัญศรีราชา 
- โรงเรยีนเซนตคาเบรยีล  

4. มิสบุญสืบ แสงทอง  คณะกรรมการตรวจประเมนิมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษา [BSG] 

โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 

5. มิสจิราพร คุณาบุตร คณะกรรมการตรวจประเมนิมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษา [BSG] 

- โรงเรยีนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 
- โรงเรยีนอัสสัมชัญ แผนกประถมฯ 

6. มิสขวัญตา   จรยิสถิตกุล คณะกรรมการตรวจประเมนิมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษา [BSG] 

โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย  
แผนกมัธยมฯ 

7. มิสรื่นจิต   ใจม่ัน - คณะกรรมการตรวจประเมินมาตรฐาน  
คุณภาพการศึกษา [BSG] 

- คณะกรรมการยกรางคูมือบริหารงาน 
โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนตคาเบรยีลฯ 

- โรงเรยีนมงฟอรตวิทยาลัย  
แผนกมัธยมฯ 
-มูลนธิิคณะเซนตคาเบรยีลแหง
ประเทศไทย 

8. ม.สําเนียง พิมผึ้ง กรรมการตัดสิน การประกวดวาดภาพระบายสี  โรงพยาบาลเกษมราษฎร บางแค 
9. ม.บัณดิษ คุณาบุตร กรรมการตัดสิน การประกวดวาดภาพระบายสี  โรงพยาบาลเกษมราษฎร บางแค 
10. ม.บุญเทิด  เต็มรกัษ การอบรมลูกเสือสามัญ (S.B.T.C) โรงเรียนพระแมสกลสงเคราะห 
11. ม.ผดุงศักดิ์ แสงสวงค  อบรมบุคลากรของโรงเรยีนอัสสัมชัญธนบุรี   

- เรื่อง  หลกัสูตรการสรางส่ือการเรยีนการ 
สอนดวยโปรแกรม Adobe Captivate 

- เร่ือง  การนําภาพมาใชในการสรางขอสอบ 
- ปฏิบัติการใชงานระบบโปรแกรมบริหาร(SWIS) 
   

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบรุ ี

12. ม.สราวธุ  อนันตชาติ อบรมบุคลากรของโรงเรยีนอัสสัมชัญธนบุรี  
เรื่อง  หลักสูตรการสรางส่ือการเรยีนการสอน
ดวยโปรแกรม Adobe Captivate 

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบรุ ี

13. มิสน้ําผึ้ง แชมชอย อบรมบุคลากรของโรงเรยีนอัสสัมชัญธนบุรี   
- เรื่อง  หลกัสูตรการสรางส่ือการเรยีนการสอน
ดวยโปรแกรม Adobe Captivate 

- เรื่อง  การใชโปรแกรม Power Point  
 

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบรุ ี

14. ม. ภัทร ผวิเกลี้ยง  อบรมวธิีการสรางและการใชขอสอบดวย
โปรแกรมคอมพิวเตอรแกบคุลากรในกลุม
สาระการเรยีนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
     

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุร ี
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รายชือ่ รายละเอยีดการเปนวิทยากร สถานท่ี 

15. มิสสกุลณา จูฑะพุทธ ิ อบรมบุคลากรของโรงเรยีนอัสสัมชัญธนบุรี   
- เรื่อง  หลกัสูตรการสรางส่ือการเรยีนการสอน
ดวยโปรแกรม Adobe Captivate 

- เรื่อง  การสรางส่ือการเรียนการสอนดวย
โปรแกรม PowerPoint 

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบรุ ี

16. มิสวิไลพร ศิลางาม อบรมบุคลากรของโรงเรยีนอัสสัมชัญธนบุรี   
- เรื่อง  หลกัสูตรการสรางส่ือการเรยีนการสอน
ดวยโปรแกรม Adobe Captivate 

- การอบรมทักษะการสรางส่ือประสม โดยใช
โปรแกรม Photoscape และ Adobe Captivate 

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบรุ ี

17. มิสพรพรรณ ธาราแดน อบรมบุคลากรของโรงเรยีนอัสสัมชัญธนบุรี   
- เรื่อง  หลกัสูตรการสรางส่ือการเรยีนการสอน
ดวยโปรแกรม Adobe Captivate  

- การอบรมทักษะการสรางส่ือประสม โดยใช
โปรแกรม Photoscape และ Adobe Captivate 

- เร่ือง  การสรางสื่อการเรียนการสอนดวย
โปรแกรม PowerPoint 

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบรุ ี

18. นายปยะชาติ นพคุณวิจัย   - อบรมคอมพวิเตอรกราฟฟกเพื่อพัฒนาอาชีพ  
หลักสูตรคอมพิวเตอร ดวย Adobe Photoshop
ใหกับศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยเขตบางแค สํานักงานการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยั กทม. 

- อบรมบุคลากรของโรงเรียน เรื่อง รูจักกบั 
Virus และ Spyware และการปองกนัตนเอง 

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบรุ ี

19. ม. พีราวิชญ ภาคนนทกลุ  อบรมบุคลากรของโรงเรยีนอัสสัมชัญธนบุรี   
- เรื่อง"เผชิญหนาไวรัสแบบตัวตอตัว" 
- เรื่อง  พ้ืนฐานคอมพิวเตอรและการใชงาน 

Microsoft Windows XP อยางงาย 
- เรื่อง เทคนิควิธีคนหาและการใชส่ือการสอน
ผานอินเทอรเน็ต 

- ปฏิบัติการใชงานระบบโปรแกรมบริหาร
(SWIS) 

  

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบรุ ี
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รายชือ่ รายละเอยีดการเปนวิทยากร สถานท่ี 

20. นายอนุสรณ เช้ือสาย อบรมบุคลากรของโรงเรยีนอัสสัมชัญธนบุรี   
- เรื่อง "เผชิญหนาไวรัสแบบตัวตอตัว" 
- เรื่อง รูจกักับ Virus และ Spyware และการ   
ปองกันตนเอง 

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบรุ ี

21. มิสพรพิมล ปวงนิยม  อบรมบุคลากรของโรงเรยีนอัสสัมชัญธนบุรี   
- เรื่อง การสรางงานนําเสนอดวยโปรแกรม 

POWER POINT (Level 1)  
- เรื่อง โปรแกรม Power Point  กับการเรียน 
   การสอน 

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบรุ ี

22. ม. บรรจง โสตถวิรนันท กิจกรรมคายนักเรยีนภาษาจนี โรงแรมโกลเดนซิต้ี จ.ราชบุร ี
23. นางอติภา เจ็งประเสริฐ  อบรมบุคลกรของหนวยงานบุคคล    

เรื่อง การใชงานระบบ SWIS  
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบรุ ี

24. ม. นที กลิน่สุคนธ  อบรมคณะครจีูน  เรื่อง เทคนิคและขั้นตอน
การใชอุปกรณส่ือเทคโนโลยใีนหองเรียน  

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบรุ ี

25. ม. วันเฉลมิ หุนเจรญิ อบรมคณะครกูลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
เกี่ยวกับการใชงานระบบโปรแกรมบริหาร
โรงเรียน (SWIS)  

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุร ี

26. ม.ธีระพล สุนทรกลุ  
  

อบรมคณะคุณครูต้ังแตระดับช้ัน ป.1-ป.3 
เรื่อง วิธกีารใชส่ือเทคโนโลยี ประจําหองเรียน  

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบรุ ี

27. ม.เจรญิ กรทรวง อบรมคณะคุณครูต้ังแตระดับช้ัน ป.4-ป.5 
เรื่อง วิธกีารใชส่ือเทคโนโลยี ประจําหองเรียน  

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบรุ ี

28. มิสสุชาดา สนองอุทัย  จัดการอบรม Orientation Seminar for Visiting 
Teachers in Asian Studied Outreach Program 
(ASOP) ใหกับตัวแทนครูท่ีไดรับคัดเลือกจาก
โรงเรียนตางๆ ในเครือมูลนธิิฯ ใหเขารวม
โครงการ ASOP Visiting Teacher  

ณ มูลนิธเิซนตคาเบรียลแหง 
ประเทศไทย 

29. มิสวรนุช   รัตนจรัสโรจน 
 

การดําเนนิงานดานการเงินสําหรับการเขาสู
ระบบนิติบุคคลโดยมีคณะครูฝายการเงินของ
โรงเรียนในเครือมูลนิธฯิ 

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบรุ ี
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11. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง 
 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีไดรับการประเมนิคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่สอง  เม่ือวันท่ี 23 ถึง 25 
เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา  มกีารประเมิน  3 ดาน คือ ผูบรหิาร 
ดานครู และดานผูเรยีน ซ่ึงสรุปผลการประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐานเปนตารางดังตอไปนี ้
 

มาตรฐาน 
ผลการประเมิน ผลการรับรอง

มาตรฐาน คาเฉล่ีย ระดับคุณภาพ

ดานผูเรียน 
มาตรฐานท่ี 1  ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค 

 
3.86 

 
ดีมาก 

 
ได 

มาตรฐานท่ี 2  ผูเรียนมีสุขนิสัย  สุขภาพกายและสุขภาพจติท่ีด ี 3.85 ดีมาก ได 
มาตรฐานท่ี 3  ผูเรียนมีสุนทรียภาพและลกัษณะนิสัยดานศลิปะ ดนตรีและกีฬา 3.86 ดีมาก ได 

มาตรฐานท่ี 4  ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห    
                มีวิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรองและมีวิสัยทัศน 

3.87 ดีมาก ได 

มาตรฐานท่ี 5  ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร 3.44 ด ี ได 

มาตรฐานท่ี 6  ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรู  
                และพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 

3.84 ดีมาก ได 

มาตรฐานท่ี 7  ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกบัผูอื่นได 
                และมีเจตคติทีด่ตีออาชีพสุจริต 

3.90 ดีมาก ได 

ดานครู 
มาตรฐานท่ี 8  ครูมีคุณวุฒิ / ความรู ความสามารถตรงกับงานท่ีรบัผิดชอบ  
                         และมีครูเพียงพอ                    

 
4.00 

 
ดีมาก 

 
ได 

มาตรฐานท่ี 9  ครูมีความสามารถในการจัดการเรยีนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ 
                และเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

4.00 ดีมาก ได 

ดานผูบริหาร 
มาตรฐานท่ี 10  ผูบริหารมีภาวะผูนําและมีความสามารถในการบริหารจดัการ 

 
4.00 

 
ดีมาก 

 
ได 

มาตรฐานท่ี 11  สถานศกึษามีการจัดองคการ / โครงสรางและการบริหารงาน   
                 อยางเปนระบบครบวงจร  ใหบรรลุเปาหมายการศกึษา 

4.00 ดีมาก ได 

มาตรฐานท่ี 12  สถานศกึษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียน 
                 เปนสําคัญ 

4.00 ดีมาก ได 

มาตรฐานท่ี 13  สถานศกึษามีหลกัสูตรเหมาะสมกับผูเรียนและทองถิ่นมีสื่อ 
                 การเรียนการสอนท่ีเอ้ือตอการเรยีนรู 

4.00 ดีมาก ได 

มาตรฐานท่ี 14  สถานศกึษาสงเสริมความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนใน 
                 การพัฒนาการศกึษา 

4.00 ดีมาก ได 

ผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวมไดมาตรฐานคุณภาพ สมศ.       ได          ไมได 
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12.1  ขอเสนอแนะจากการประเมินภายนอกรอบสอง 
ขอเสนอแนะเพ่ือพฒันาสถานศึกษา 
 1. สถานศึกษาควรจัดกจิกรรมและโครงการ  เพื่อใหผูเรียนรกัการไหวทําความเคารพครูและผูใหญเพราะ
จากที่สถานศกึษามีหลักสูตรภาษาอังกฤษทําใหผูเรียนสวนใหญเวลาเดินผานผูใหญไมคอยทําการไหว แสดงความ
เคารพและในผูเรียนระหวางรุนพีรุ่นนองทีแ่ตกอนจะมีการไหวทําความเคารพกันก็หายไป ทําใหความรกัความเอา
ใจใสกนัระหวางรุนพ่ีรุนนองไมมี 
 2. สถานศึกษามีระบบงานนิเทศภายในซ่ึงจะตองมีการติดตาม ประเมินผล ตรวจสอบ ขอมูลสารสนเทศใน
แตละฝายวาขอมูลมีความถกูตองหรือไมและการประสานงานระหวางหนวยงานมีการประสานงานกันดรีะดับไหน
เพราะในระบบ PDCA ทุกหนวยงานจะตองมีการสงงานใหกันและกันระหวางหนวยงานเพ่ือใหขอมูลสารสนเทศ
ถูกตองและนําไปใชในการต้ังเปาหมายหรอืกําหนดแผนงานได ระยะเวลาในการพัฒนาสถานศกึษาใหไดมาตรฐาน
คุณภาพ สมศ. ในแตละมาตรฐานและในภาพรวม  2 ป 4 เดือน 
ดานผูเรียน 
มาตรฐานท่ี 2  ผูเรียนมีสุขนสิัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีด ี

สถานศึกษาตองทําขอมูลรายบุคคลของผูเรียน โดยในเอกสารนีจ้ะตองแสดงขอมูลระดับคุณภาพ ทั้ง 3 ดาน 
คือ  ดี  เกง สุข อยางชัดเจนเดนชัด วาในขณะนี้คุณภาพผูเรยีนอยูในระดับใดและเม่ือเทียบกับมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา และมาตรฐานการศึกษาของชาติแลวอยูหางไกลเพียงใด และผูเรียนไดรับการพัฒนาในแตละป
อยางไรบาง ซ่ึงในกรณีท่ีสําคัญที่สุดคือการท่ีสถานศึกษาตองทราบขอมูลรายบุคคลของผูเรยีนทุกดาน ทั้ง
สถานศึกษา  โดยสถานศึกษาควรดําเนนิการใหแลวเสร็จภายในปการศึกษา 2550 
มาตรฐานท่ี4  ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห มีวจิารณญาณ มีความคิดสรางสรรค  
                       คิดไตรตรองและมีวิสยัทัศน 

ในโครงการและกิจกรรมทีท่างสถานศึกษาไดจดั ควรที่จะกระตุนผูเรียนใหไดเขารวมทกุคนโดยจะตองนํา
ขอมูลมาใสไวผูเรียนรายบุคคล เพื่อจะไดทราบวากจิกรรมท่ีไดจัดข้ึนผูเรียนไดเขารวมและช่ืนชอบมากเพียงใด   
ระยะเวลาในการจัดทํา 1 ปการศึกษา 

จากกจิกรรมในมาตรฐานท่ี 4 ทางสถานศกึษาไดจัดใหผูเรยีนที่จะจบในชวงช้ันจะตองทํางานสง 1 ช้ิน ซ่ึง
จากกจิกรรมตรงนีน้าจะนําผลงานที่ไดมาสอบถามผูเรยีนถึงช้ินงานท่ีทําข้ึนมา   วาสอดคลองกับมาตรฐานที่ 4 ที่
ทางสถานศึกษาไดวางไวหรือไม   และนําผลมาพัฒนาแกไขปรับปรงุไดอยางตอเนือ่ง ระยะเวลาในการปฏิบัติซ่ึง
ทางสถานศึกษามีขอมูลแลวหรือแตนําขอมูลมาปรับแตงซ่ึงระยะเวลา 2 เดือน 

จากผลงานของผูเรียนในขอ 2 ที่เกิดข้ึนจะตองนําผลงานของผูเรียนทุกคนมาเสนอตามอาคารเรียนหรือ
ภายในสถานศึกษา ซ่ึงมพ้ืีนที่จํานวนมากเพื่อที่จะไดใหผูเรียนทกุคนเห็นความสําคัญและกระตุนผูเรียนใหมีการ
แขงขันกับเพื่อนในหองและเพ่ือนตางหองเกิดการพัฒนาทักษะและคิดเพ่ิมข้ึน ทั้งทางตรงและทางออม ระยะเวลา
ในการปฏิบัติ 1 ปการศึกษา 
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มาตรฐานท่ี 6  ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รกัการเรียนรูและพฒันาตนเองอยางตอเนือ่ง 
สถานศึกษาควรจัดการประชาสัมพันธเสรมิกิจกรรม เพ่ือกระตุนผูเรียนใหเขาไปศึกษาหาความรูใหเพิ่มข้ึน 

ระยะเวลาในการปฏบิัติ 1 ปการศกึษา 
สถานศึกษาสํารวจ คนควาความตองการของผูทีเ่กี่ยวของทั้งหมดเพื่อพัฒนาและจัดการแหลงเรยีนรูตาม

ความตองการของผูเรียน คณะครู และผูปกครองชุมชน ระยะเวลาในการปฏิบัติ 1 ปการศึกษา 
มาตรฐานท่ี 7  ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สมารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได และมีเจตคติที่ดตีออาชีพสุจริต 

หลักการในการใชกิจกรรมและโครงการท่ีสถานศึกษาในการสอนใหผูเรียนรูจักทกัษะการทํางาน และมี
ทัศนคติในการทํางานทีด่ี ทํางานเปนกลุมได โดยสถานศึกษาตองมีการจัดทําขอมูลผูเรยีนท่ีเขารวมกิจกรรมทั้งหมด
วาอยูในชมรมอะไร สรปุเปนขอมูลสารสนเทศที่ชัดเจนสามารถสอบถามได เพราะจากชมรมหรือกจิกรรมท่ี
สถานศึกษาตองทําตองปฏบิัติกับผูเรยีนทุกระดับช้ัน   เปนการปลกูฝงใหผูเรียนรกัในการทํางานอยางดี     ระยะเวลา
ในการจัดทําขอเสนอแนะเนือ่งจากความพรอมในหลายดาน ๆ ท่ีทางสถานศึกษามีระยะเวลาที่จะทําการพฒันา 1 ป
การศกึษา 
ดานคร ู
มาตรฐานท่ี 8  ครูมวีฒุิ/ความรู ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบและมีครูเพียงพอ   

ควรใหครูทุกคนไดรับการอบรมในวิชาทีส่อนเปนประจําทุกป ทั้งกอนและขณะดาํเนินการสอน  เพื่อครูจะ
ไดนําเทคนิคความรูในวิทยาการใหม ๆ มาประยุกตใชในการสอนตอไป 
มาตรฐานท่ี 9 ครูมีความรูความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธภิาพและเนนผูเรียนเปนสําคัญ   

การประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน ควรคํานึงวาการประเมินผลเปนสวนหนึ่งของการจัดการเรยีนรู ดังนัน้
ควรประเมินผลใหสอดคลองกับเปาหมายที่กําหนดไวใหผูเรยีนมีคุณภาพครบท้ัง 3 ดาน คือ เกง ดี และมีสุข โดยใช
แบบประเมินเฉพาะดาน กําหนดระยะเวลาในการประเมิน 1 ป  ควรทําผลการประเมนิรายบุคคลท้ัง 3 ดาน ดังกลาว
ไปรับปรุงและพัฒนาปรับการเรียนและเปลีย่นการสอนอยางตอเน่ืองเปนปจจุบัน กําหนดระยะเวลาในการประเมนิ 
1 ป ควรเก็บขอมูลของผูเรยีนรายบุคคลใหเปนระบบของขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษาเพ่ือใชในการตรวจสอบ
คุณภาพของผูเรียนตอไป กําหนดระยะเวลาในการประเมิน 1 ป 
12.2   นวตักรรมและสิ่งดีเดนรวมทั้งการปฏิบัติที่เปนเลิศของสถานศกึษา 

สถานศึกษามีแหลงเรียนรูภายในท่ีหลากหลายเสมือนเปนโลกแหงคลังปญญาท่ีสมบูรณแบบเพ่ือสนอง
ความตองการของผูเรียนใหเขาไปศึกษาหาความรู ตามความถนัด โดยสถานศกึษาจะเนนความตองการของผูเรียน
เปนหลัก 
12.3   ทิศทางการพฒันาคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษาในอนาคต 
 1. ระบบงานท่ีสถานศึกษาจัดใหมีการควบคุมติดตาม ประเมินผล โดยใหเนนการนําผลขอมูลสารสนเทศ
จากแตละฝายมารวบรวมเพ่ือใหขอมูลที่ไดเปนปจจุบันทันตอการใชงาน 
 2.  ครูจะตองไดรับการอบรมในวิชาท่ีสอนใหตรงตามเอก-โท     และเนนในวิชาที่ไดสอนประจําเพ่ือ 
เพ่ิมพูนความรูความสามารถ 
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12.4  การนําผลการประเมินคุณภาพภายนอกไปใช   
 จากการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก (รอบสอง)  ระหวางวนัที่ 25 -29  พฤษภาคม  2549  ผูตรวจเย่ียมได
ใหขอเสนอแนะเพ่ือเปนแนวทางในการพฒันาคุณภาพการศึกษา    โรงเรยีนไดนําไปวิเคราะหและดําเนินการดังนี้ 

ขอ
ท่ี 

ขอเสนอแนะเพ่ือการ
พัฒนาสถานศึกษาใน

ภาพรวม 

งาน/โครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการ ผลสําเร็จ 

1 - ส ถ า น ศึ ก ษ า ค ว ร จั ด
กิ จกรรมและโครงการ
เพ่ือใหผู เรียนรักการไหว
ทํ าความ เคารพค รูและ
ผูใหญ 

         โรงเรียนมีเปาหมายใหผูเรียนประพฤติปฏิบัติตนเปนผูมี
คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะท่ีพึงประสงคและเห็นคุณคาและ
ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียม  
1. ฝายกิจการนกัเรียนกําหนดเปนนโยบายเรงดวนเรื่องการปลกูฝง 
    คานิยมไทย ไปลามาไหว  
2. ประชุมชี้แจงครู ใหแนวทางในการปลูกฝงนักเรียนเรื่องการไหว 
    ทําความเคารพครูและผูใหญ 
3. โครงการประกวดหองเรียนดีเดน  
     - กิจกรรมมารยาทงาม    
     - กิจกรรมรักความสะอาด 
     - กิจกรรมวินัยดีมีความสุข 
4. กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย 
5. การใหความรูผานกิจกรรมเสียงตามสาย  
6. นักเรียนมัธยมศกึษาตอนปลายรวมรณรงคและสาธิตการไหว 
    ในกิจกรรมยามเชาหนาแถวของทุกระดับชั้น 

         ผูเรียนไดรับการสงเสริม
และปลูกฝงคานิยมท่ีดีในเรื่อง
การทําความเคารพตอครูและ
ผูใหญ สงผลใหผูเรียนเปนผูมี 
ความประพฤติสุภาพ ออนนอม 
และเคารพศักดิ์ศรีของความ
เปนมนุษย สามารถอยูรวมกับ
ผูอื่นไดอยางมีความสุข 

2 - สถานศึกษามีระบบงาน
นิเทศภายในซึ่งจะตองมีการ
ติ ด ต า ม ป ร ะ เ มิ น ผ ล 
ตรวจสอบขอมูลสารสนเทศ 
ในแตละฝายวาขอมูลมีความ
ถูกต อ งห รื อ ไม แ ล ะก า ร
ป ร ะ ส า น ง า น  ร ะ ห ว า ง
หนวยงานมีการประสานงาน
กันดีระดับไหนเพราะใน
ระบบ P D C A ทุก
หนวยงานจะตองมีการสง
งานใหกันและกันระหวาง
หน ว ย ง าน เ พ่ื อ ให ข อมู ล
ส า รสน เทศ ถูกต อ ง และ
นําไปใชในการตั้งเปาหมาย
หรือกําหนดแผนงานได  

- แตงตั้งคณะกรรมการสารสนเทศโรงเรียน 
- จัดทําแผนการดําเนินงานตลอดป และสํารวจหัวขอความตองการ/  
   จําเปนของขอมูลที่แตละฝายตองการใช 
- จัดทําปฏิทินการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศระดับฝาย 
- คณะกรรมการฝายตรวจสอบความถูกตองของขอมูล 
- คณะกรรมการสารสนเทศโรงเรียนตรวจสอบขอมูลใหครบถวน 
   กอนจัดทําสารสนเทศระดับโรงเรียน 
- นําเสนอคณะผูรวมบริหารพิจารณาอนุมัติ และเผยแพร 
   แกผูเกี่ยวของ 

      โ ร ง เ รี ย น มี ข อ มู ล
สารสนเทศท้ังในระดับฝาย
แ ล ะ ร ะ ดั บ โ ร ง เ รี ย น  
ที่ประกอบดวย  สารสนเทศ
พ้ื น ฐ า น ข อ ง ส ถ า น ศึ ก ษ า 
สารสนเทศเกี่ ยวกับผู เ รี ยน 
สารสนเทศ เพ่ือการบริหารงาน
วิชาการและสารสนเทศเพ่ือ
การรายงานที่สามารถนํามาใช
ในการบริหารจัดการศึกษาและ
การวางแผนในการพัฒนา
คุณภาพผูเรียน 
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มาตรฐานท่ี 2   
ผูเรียนมีสุขนิสัย 
สุขภาพกายและ
สุขภาพจิตท่ีดี 

 

     โรงเรียนตระหนักและเห็นความสําคัญของการสงเสริมผูเรียนใหมีสุขนิสัย 
สุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี โดยการจัดทํากิจกรรม โครงการ เพ่ือพัฒนาผูเรียน 
ทั้งดานรางกาย อารมณ เชน โครงการเอาชนะความอวน โครงการรณรงค
รับประทานอาหารเพ่ือสุขภาพ โครงการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนกับ
เกณฑมาตรฐาน โครงการแขงขันกรีฑาสี  โครงการแขงขันกรีฬาสีนักเรียนโครงการ 
จัดแสดงคอนเสิรตประจําป โครงการศิลปนใหมในชั้นเรียน โครงการสงเสริม
ศักยภาพดานดนตรี  โครงการสงเสริมพัฒนาทักษะทัศนศิลป  งานแสดงดนตรี
ภายในภายนอก โครงการปากกับหูเรารูใจทําอยางไรไมใหเสียงเพ้ียน  เปนตน 

         ผูเรียนมีสุขนิสัย
ในการดูแลสุขภาพและ
รักการออกกําลังกาย มี
นํ้ าหนักสวนสู งและ
สมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑ  มีสุขภาพ
กาย สุขภาพจิตที่ดี  ใน
สวนของผู เรี ยนที่ไม
ผานเกณฑก็ไดรับการ
พัฒนาอยางตอเน่ือง    

มาตรฐานท่ี 4   
ผูเรียนมีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห  
คิดสังเคราะห  
มีวิจารณญาณ  

มีความคิดสรางสรรค 
คิดไตรตรอง และ 
มีวิสัยทัศน 
 

- ฝายวิชาการกําหนดใหมีการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่เนนใหผูเรียนใชทักษะ
กระบวนการคิด การศึกษาคนควาดวยตนเอง การนําเสนอผลงานอยางสมํ่าเสมอ  
- โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา   มีการปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับ
ความตองการของผูเรียนและทองถิ่น มีการจัดทํารายวิชาเพ่ิมเติม จัดทําแผนการเรียน
ใหนักเรียนไดเลือกเรียนตามความถนัดและสนใจ  
- มีการจัดกิจกรรมสงเสริมใหผูเรียนไดฝกการคิด วิเคราะห และมีวิจารญาณและ 
ฝกใหรูจักการแกปญหาในรูปแบบของการทํากิจกรรมชมรมตาง ๆ เชน ชมรมเกษตร
ผสมผสาน  ชมรมนักพฤกษศาสตรนอย  ชมรมวิทยาศาสตร   ชมรมคําคม   
ชมรม English Club  ชมรม Crossword  ชมรม Speech  ชมรม A-Math  ชมรมโซโดกุ   
ชมรมโครงงานคณิตศาสตร     ชมรมยุวชนพิทักษสิ่งแวดลอม ชมรมสืบสาน 
ภูมิปญญาไทย  ชมรมคลินิกภาษา  ชมรม ACT Media และชมรม Computer   เปนตน 
- จัดใหมีการนําเสนอผลงานของนักเรียนที่เกิดจากการไดเขารวมในการจัดการเรียนรู
ตาง ๆ ที่โรงเรียนจัดใหนักเรียนตลอดปการศึกษา  เชน การออกรานแสดงผลงานของ
ชมรมในงาน ACT Products Fair  และ งานวันวิชาการของกลุมสาระการเรียนรู ทั้ง 8 
กลุมสาระ   การนําเสนอผลงานของนักเรียนในรูปแบบตาง ๆ เชน ลงพิมพในวารสาร  
จุลสาร บอรดประชาสัมพันธ  การจัดนิทรรศการงาน Open House การนําเสนอผลงาน
ของนักเรียนในการประชุมผูปกครอง เปนตน 

         ผูเรียนไดรับการ
พั ฒน า ศั ก ย ภ า พ ใ น
ก ร ะ บ ว น ก า ร คิ ด 
วิ เคราะห  สังเคราะห  
มีความคิดสรางสรรค 
และสามารถนําไปใช
ใ น ชี วิ ต ป ร ะ จํ า วั น  
มี ค ว า ม ก ล า ท่ี จ ะ
แ ส ด ง อ อ ก ใ น สิ่ ง ท่ี
ถู กต อ ง  สามารถ นํ า
ความรู ที่ ได จ ากการ
เรียนรูจากการเขารวม
ในก า รทํ า กิ จ ก ร ร ม 
ตาง ๆ ไปประยุกตใช 
เพ่ือใหเกิดประโยชน
ตอตนเอง ชุมชน และ
สังคม 
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มาตรฐานท่ี 6   
ผูเรียนมีทักษะใน
การแสวงหาความรู
ดวยตนเอง รักการ
เรียนรูและพัฒนา
ตนเองอยางตอเน่ือง 
 

         โรงเรียนจัดกิจกรรม งาน และโครงการตาง ๆ เพ่ือสงเสริมใหผูเรียน 
เกิดทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรูและพัฒนาตนเอง
อยางตอเน่ือง โดยผานกิจกรรมอยางหลากหลาย เชน โครงการสรางสีสัน
กิจกรรมและเกม โครงการเสียงตามสาย โครงการสงเสริมการอาน โครงการ
เขาคายลูกเสือ โครงการคายวิชาการ โครงการทัศนศึกษา โครงการกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน โครงการวันวิชาการกลุมสาระ ฯ 8 กลุม  เปนตน 
         โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดลอมและแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน 
ใหเปนอุทยานทางการศึกษา   เพ่ือสงเสริมและ สนับสนุนใหผูเรียนไดศึกษา
หาความรูและพัฒนาตนเอง เชน โครงการสวนพฤกษศาสตร โครงการพัฒนา
แหลงเรียนรู โครงการปรับปรุงเรือนสมุนไพร    โครงการปรับปรุงหองเรียน
ดนตรี    เปนตน 

         ผูเรียนมีนิสัยรักการอาน
และการเรียนรู สนใจในการ
แสวงหาความ รู จ ากแหล ง
ความรูตาง ๆ รอบตัวทั้งในและ
นอกสถานที่  เพ่ือพัฒนาตนเอง   

มาตรฐานท่ี 7  
ผู เ รี ยนมี ทักษะใน
การทํางาน  รักการ
ทํ า ง า น  ส า ม า ร ถ
ทํางานรวมกับผู อ่ืน
ได และมีเจตคติท่ีดี
ตออาชีพสุจริต 

         โรงเรียนมีความตระหนักและเห็นความสําคัญในการปลูกฝงให 
ผู เรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางานและทํางานรวมกับผูอื่นได  
สงเสริมใหผูเรียนมีการวางแผนและการจัดการในการทํางานรวมกันเปน 
หมูคณะ โดยการจัดกิจกรรม โครงการตาง ๆ ดังน้ี 
- กิจกรรมพัฒนาผูเรียน มีชมรมตาง ๆ ใหผูเรียนไดเลือกเรียนตามความสนใจ  
- กิจกรรมการเขาคายลูกเสือ  
- กิจกรรมคริสตมาส แฟร 
- กิจกรรมราตรีสัมพันธ 
- กิจกรรมกีฬาสี  กรีฑาสี  
- การจัดกิจกรรมการเขาคายตาง ๆ เชน คายวิทยาศาสตร คายนักพฤกษศาสตร 
   คายอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  คายภูมิศาสตร  คายภาษาไทย  
   คายคณิตศาสตร เปนตน 
- กิจกรรมศึกษาดูงานสถานประกอบการ 

         ผู เ รี ย น ไ ด เ รี ย น รู จ า ก 
การฝกปฏิบัติจริง  ทําใหเกิด
ทักษะที่จําเปนในการทํางาน 
รักการทํางาน  และรู จักการ
เ รี ยน รู ที่ จ ะอ ยู ร วมกับผู อื่ น   
รูจักการวางแผนและแกปญหา
ไดดวยตนเอง   มีวิสัยทัศนและ
มีทัศนคติที่ดีตอการทํางานและ
การประกอบสุจริต 

มาตรฐานท่ี 8   
ครูมีวุฒิ/ความรู 
ความสามารถตรง
กับงานท่ีรับผิดชอบ
และมีครูเพียงพอ   

 

         โรงเรียนตระหนักและเห็นความสําคัญในการพัฒนาครูใหเปนผูที่มี
ความรู ความชํานาญ เปนครูมืออาชีพ และสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพตรงกับความรูความสามารถ เพ่ือเปนการสงเสริมและพัฒนาครู
ใหมีความรูความสารมารถตรงกับงานท่ีรับผิดชอบ โรงเรียนไดดําเนิน
กิจกรรมและโครงการตาง ๆ  ดังน้ี 
 

- ค รู ไ ด รั บ ก า รพั ฒน า ต า ม
มาตรฐานวิชาชีพ จากการเขา
อบรม สัมมนา เพ่ิมพูนความรู
และประสบการณ ไมต่ํากวา 20 
ชั่วโมงตอป   ทําใหครูสามารถ
นําความรูที่ไดรับไปประยุกต 
ใ ช ใ น ก า ร ส อ น แ ล ะ ก า ร
ปฏิบัติงานตามหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมายไดอยางเปนอยางดี 
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 - โครงการอบรมสัมมนาครูกอนเปดปการศึกษา  
- โครงการปฐมนิเทศครูใหม 
- โครงการพัฒนาหลกัสตูรสถานศกึษา 
- โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
- โครงการอบรมพัฒนาครูเรื่อง เทคนิคการพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน  
- โครงการอบรมคุณธรรมครูสูวิชาชีพ   

- อบรมพัฒนาทักษะดานการใชคอมพิวเตอร   
- โครงสงเสริมการศึกษาตอในระดับปริญญาโท 

 

มาตรฐานท่ี 9   
ครูมีความรู
ความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอน
อยางมีประสิทธิภาพ
และเนนผูเรียนเปน
สําคัญ   

         โรงเรียนสงเสริมและพัฒนาทักษะการจดักระบวนการเรียนการสอนท่ีเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ โดยการเชิญวิทยากรท่ีมีความรูความสามารถและมีประสบการณ 
มาอบรมครดูังน้ี  
- การจัดการเรียนรูที่เนนกระบวนการคิด การสรางนวัตกรรม และการวิจัยชั้นเรียน 
  โดย ดร.กาญจนา  วัฒนายุ  
- อบรมเชิงปฏิบัติการ  การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง  
  การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดย รศ.ดร.วิชัย   วงษใหญ 
- อบรมสัมมนา เร่ือง การเขียนแผนการสอน / Back Word  Design โดย อ.ธัญสินี ฐานา 
  และคณะ 
- อบรมสัมมนาครู เรื่อง คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณครสููอาชีพ 
  โดย ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา 
- อบรมครู เรื่อง เทคนิคการพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน 
  โดยรศ.ดร. สมโภชน เอ่ียมสุภาษิต 
-  อบรมการสอนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรเปน ภาษาอังกฤษใหกับครูผูสอน 
   วิทยาศาสตรและครูคณิตศาสตร  โดย  ครูจากศูนย ACT. – Bell  
- อบรมครูพลศึกษา เร่ือง เทคนิคการเคลื่อนไหวกับการเลน กีฬาประเภทตาง ๆ  
  โดย คุณเรวดี  สีทาว นักกีฬาทีมชาติไทย  

         ครูผูสอนไดรับ
การพัฒนาใหมีความรู
และทักษะในการจัด
ก ร ะบ วนก า ร เ รี ย น 
การสอน  การวัดและ
ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ที ่
สอด คลองกับผู เรียน  
มีการจัดทําขอมูลของ
ผูเรียน เพ่ือนําไปใชใน
ก า ร พั ฒ น า ผู เ รี ย น 
และปรับปรุงการเรียน
การสอน เพ่ือใหบรรลุ
ตามเปาหมายการจัด
การศึกษาของชาติและ
ก า ร ศึ ก ษ า เ ซ น ต 
คาเบรียลฯ 
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บทที่ 2 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําป 
 ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรยีนอัสสัมชัญธนบุรี  ตามแผนพัฒนาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 
ระยะท่ี 3 พ.ศ. 2550-2554   ไดกําหนดวิสัยทัศน  พันธกจิ เปาหมาย  ยทุธศาสตรและตัวช้ีวดัความสําเร็จ โดยมี งาน/
โครงการและกิจกรรม ที่ดําเนินการในปการศึกษา 2551  เพื่อใหบรรลตุามเปาหมายท่ีกําหนดไว  ดังนี ้
ดานวชิาการ/คุณภาพนกัเรียน 
เปาหมายที่ 1 มีหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมกับผูเรยีนและทองถิ่น พัฒนาตามการเปลี่ยนแปลงและความเจรญิ 

        กาวหนาทางวิทยาการตาง ๆ และสอดคลองกับการศึกษาของชาติและการศึกษาเซนตคาเบรยีล 
ตวัชีว้ัดความสําเรจ็ 

รอยละ 70 ของผูเรียน ผูปกครอง บุคลากรและชุมชนมีความพึงพอใจ 
 

งาน / โครงการและกิจกรรม สภาพความสําเร็จ 
1. โครงการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
 - งานพัฒนาหลักสูตรรายวิชา 

โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา ครบทุกกลุมสาระการเรียนรู 
มีการพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่อง  

2. งานนิเทศการสอนในโรงเรียน มีขั้นตอน กระบวนการและแนวทางการการนิเทศการเรียนการ
สอนทุกกลุมสาระการเรียนรู  

 

เปาหมายที่ 2 ผูเรียนระดับช้ันประถมศึกษารอยละ 80  และผูเรยีนระดับช้ันมัธยมศกึษารอยละ  70  มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรยีนทกุกลุมสาระการเรียนรู ฯ อยูในระดับ 3-4 

ตวัชีว้ัดความสําเรจ็ 
ผูเรียนระดับช้ันประถมศกึษารอยละ 78 และผูเรยีนระดับช้ันมัธยมศึกษารอยละ 62 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรยีนเฉลี่ยทุกกลุมสาระการเรียนรูฯ อยูในระดับด ี
 

งาน / โครงการและกิจกรรม สภาพความสําเร็จ 
1. โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กอัจฉริยะ 
    - พัฒนานักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ 
      คณิตศาสตรชวงชั้นท่ี 1-3 
    - สงเสริมการเรียนรูมัธยมศึกษาตอนปลาย  

นักเรียนท่ีมีศักยภาพไดรับการสงเสริมและการพัฒนาเพื่อใหมี
ความรู ความสามารถตามความสนใจ 

2. โครงการสงเสริมกําลังใจนักเรียนจากการสอบ 
    ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับประเทศ 
     - สอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
     - สอบวัดมาตรฐานคุณภาพ BSG 
     -โครงการมอบเกียรติบัตรเรียนดี 

นักเรียนไดรับการเสริมแรง และมีขวัญกําลังใจในการสอบ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับประเทศ 

3. โครงการเสริมสรางเด็กสมาธิสั้น มีระบบการคัดกรองและแนวทางเพ่ือชวยเหลือนักเรียนสมาธิสั้น 
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งาน / โครงการและกิจกรรม สภาพความสําเร็จ 
2. โครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผล 
    - จัดทําขอมูลสารสนเทศผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน 
   - พัฒนาระบบโปรแกรมการรายงานพัฒนาการ 
      ผลการเรียนรูของแตละสาระการเรียนรู   

ทุกกลุมสาระการเรียนรู  สามารถนําผลสัมฤทธ์ิทางการ 
เรียนของนักเรียนไปพัฒนาในทุกรายวิชา และรายบุคคล 

3. โครงการพัฒนาความรูความสามารถของ 
     นักเรียนทางดานวิชาการ 
    - กิจกรรมรักการอานและการคนควา 
    - กิจกรรมแขงขันทางวิชาการท้ังภายในและภายนอก 

- นักเรียนไดรับการสงเสริมและสนับสนุนใหเปนบุคคล 
   ท่ีรักการอาน 
- นักเรียนไดรับการสงเสริมในการการแขงขันทักษะ 
  ท้ังภายในและภายนอกทุกกลุมสาระการเรียนรู  

 

เปาหมายที่ 3 ผูเรียนประพฤติปฏิบัติตนเปนผูมีคุณธรรม จรยิธรรม คุณลักษณะท่ีพึงประสงคและคานิยมท่ีดีงาม 
ตวัชีว้ัดความสําเรจ็ 

1. ผูเรียนรอยละ 94 ประพฤติปฏิบัติตนเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะท่ีพึงประสงคและคานิยมท่ีดีงาม 
2. โรงเรียนมีระบบการติดตาม ดูแลชวยเหลือผูเรียนอยางท่ัวถึง 
 

งาน / โครงการและกิจกรรม สภาพความสําเร็จ 
1. งานสงเสริมระเบียบวินัยนักเรียน 
    - การแตงกาย การทําความเคารพ พฤติกรรมฯลฯ 
    - งานติดตามความประพฤตินักเรียน 
   - งานเย่ียมบานนักเรียน 
   - งานสงเสริมพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน 
   - โครงการคายผูนํา 

- นักเรียน ไดรับการดูแลเอาใจใส ในการอบรมใหปฏิบัติตน 
  ตามระเบียบวินัยตามคูมือนักเรียน  และไดรับการสงเสริมและ 
  พัฒนาพฤติกรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงคของโรงเรียน 
 
 
 

2. งานสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
    -นั่งสมาธิกอนเรียน/จริยธรรมในโรงเรียน/ 
      บําเพ็ญประโยชนเพื่อสังคม  
    - โครงการสงเสริมวัฒนธรรมประเพณีและ 
       วันสําคัญทางศาสนา 
    - โครงการความรูคูคุณธรรมปนน้ําใจสูชุมชน 
    - งานอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 
    - โครงการมีออมไมอด-ไมมีอดถามีออม 

- นักเรียน ไดรับการสงเสริมทางดานคุณธรรม จริยธรรม 
   และไดเขารวมปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณีอัน 
   ดีในวันสําคัญตาง ๆ ท่ีโรงเรียนจัดอยางสมํ่าเสมอ เชน 
   กิจกรรมวันเขาพรรษา การบรรพชาสามเณร ประเพณี 
   สงกรานต กิจกรรมวันแม  กิจกรรมวันพอ เปนตน  

3. โครงการวินัยดีมีความสุข 
    - งานสงเสริมนักเรียนทําความดี 
    - ประกวดหองเรียนดีเดน 

นักเรียนไดรับการสงเสริมและสนับสนุนใหปฏิบัติตนตาม
ระเบียบของโรงเรียน    

4. โครงการพัฒนาทักษะชีวิต นักเรียนไดรับการชวยเหลือในการประพฤติปฏิบัติตน       
ท้ังทางดานรางกายและจิตใจ  
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เปาหมายที่ 4  ผูเรียนมีทักษะที่จําเปนในการดําเนินชีวิตมีสุขภาพ และบคุลิกภาพท่ีดีมสุีนทรียภาพสามารถอยู  
                       รวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 
ตวัชีว้ัดความสําเรจ็ 

1. ผูเรียนทุกคนสามารถวิเคราะหและกําหนดเปาหมายของชีวิตได 
2. ผูเรียนทุกคนเขารวมกิจกรรมศิลปะ ดนตรแีละกีฬา ตามความถนัดและความสนใจดวยความช่ืนชม 
       และเต็มใจ 
 

งาน / โครงการและกิจกรรม สภาพความสําเร็จ 
1. กิจกรรมสงเสริมภาวะโภชนาการใหถูกหลักอนามัย 
    - โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขาภิบาล 
       อาหารในโรงเรียน 
    - โครงการสงเสริมสุขภาพดีตามเกณฑมาตรฐาน 
   - โครงการรณรงครับประทานอาหารเพ่ือสุขภาพ 

นักเรียนไดรับการสงเสริมและดูแลในการรับประทานอาหารท่ี
ถูกสุขลักษณะตามหลักโภชนาการ และไดรับการพัฒนาใหมี
สุขภาพท่ีดีตามเกณฑมาตรฐาน 

2. โครงการเพื่อนเตือนเพื่อน พี่เตือนนอง 
    - โครงการใหความรูและการปองกันสิ่งเสพติด 
      โรคเอดสและเพศศึกษา 

นักเรียนมีความรู ความเขาใจและไดรวมกิจกรรมเก่ียวกับการ
ปองกันตนเองจากภัยและสิ่งเสพติดใหโทษ 

3. โครงการเอาชนะความอวน (The Winner of the 
Weight loss Competition ) 

นักเรียนท่ีเขารวมโครงการไดรับการดูแลและเอาใจใสในการ
ดูแลและรักษาสุขภาพของตนเองใหอยูในเกณฑมาตรฐาน
ทางดานรางกาย 

4. กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
    - โครงการเสริมสรางสมรรถภาพรางกาย 

นักเรียนทุกคนไดรับการประเมินโดยการทดสอบสมรรถภาพ
ทางดานรางกาย ท่ีเหมาะสมกับวัย 

5. โครงการคายศิลปะ  ดนตรี  กีฬา นักเรียนท่ีสนใจเขารวมโครงการทางดานสุนทรียภาพตามความ
ถนัดและความสนใจ 

6.โครงการแขงขันภายนอกและภายใน นักเรียนท่ีมีศักยภาพ ไดรับการสงเสริมและสนับสนุน     
เขารวมในการแขงขันท้ังภายในและภายนอก 

7.โครงการสงเสริมศักยภาพทางดานดนตรี นักเรียนท่ีมีศักยภาพ ไดรับการสงเสริมและสนับสนุนในการ
เลนดนตรีตามแตละประเภทความถนัดและความสนใจ 

8. โครงการคายศิลปะสําหรับเด็ก นักเรียนท่ีสนใจเขารวมโครงการทางดานสุนทรียภาพตามความ
ถนัดและความสนใจ 

9. โครงการศิลปนรุนเยาว 
    - โครงการสรางสีสันกิจกรรมและเกม 

นักเรียนท่ีสนใจเขารวมโครงการทางดานสุนทรียภาพตามความ
ถนัดและความสนใจ 
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เปาหมายที่ 5  ผูเรียนสามารถใชเทคโนโลยีเพ่ือการศกึษาไดอยางมีประสิทธภิาพ 
ตวัชีว้ัดความสําเรจ็ 

ผูเรียนทุกคนสามารถใชและมีผลงานที่สรางสรรคโดยใชเทคโนโลย ี
 

งาน / โครงการและกิจกรรม สภาพความสําเร็จ 
1. กิจกรรมประกวดการสรางเว็บไชต และการเขียน 
   โปรแกรมของกลุมสาระฯ การงานอาชีพและ 
    เทคโนโลยี 
 - โครงการสงนักเรียนแขงขนัดานทักษะทาง 
    วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

นักเรียนสามารถนําความรูดานเทคโนโลยีมาประยุกตและ
สรางสรรคผลงานของตนเอง และสามารถนําความรูมาชวยใน
การเรียนรูและการทํางานไดอยางดี 

 
 

เปาหมายที่ 6  ผูเรียนสามารถใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในการส่ือสารไดอยางมีประสิทธภิาพ 
ตวัชีว้ัดความสําเรจ็   

รอยละ 75 ของผูเรียน ป.3 ป.6 ม.3 และ ม.6 สามารถใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในการส่ือสารได
อยางมีประสิทธิภาพ 
 

งาน / โครงการและกิจกรรม สภาพความสําเร็จ 
1. โครงการพัฒนาทักษะภาษาไทยและภาษา 
     ตางประเทศ 
    - โครงการ Morning Talk 
    - โครงการวันภาษาไทยแหงชาติ 
    -  กิจกรรมเสียงตามสาย   

- นักเรียนไดรับการสงเสริมและแสดงออก 
ซึ่งความสามารถทางดานการใชภาษาท่ีถูกตองท้ังภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศ 

2. กิจกรรมสงเสริมเอกลักษณและความเปนไทย 
   - กิจกรรมวันสุนทรภู  วันภาษาไทยแหงชาติ  
   -  กิจกรรมวันไหวครู 
   - โครงการไหวงามอยางไทย 
   - โครงการลูกผูชายลายมือนั้นคือยศ 

นักเรียนเห็นคุณคาและเกิดความภาคภูมิใจในเอกลักษณและ
ความเปนไทย  

3. โครงการคายภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 
   - โครงการคายภาษาอังกฤษ 
   - โครงการคายภาษาไทย 
   - โครงการ EP English Camp Grade 1-8 

นักเรียนไดรับการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพทางดานภาษา 
จากการจัดกิจกรรมเพ่ือเรียนรูและปฏิบัติจริงในการเขาคายทาง
ภาษาท่ีโรงเรียนจัดเปนประจําทุกป  
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เปาหมายที่ 7   ผูเรียนสรางสรรคผลงานอยางหลากหลาย เต็มตามศักยภาพ ตามความถนัดและความสนใจ 
ตวัชีว้ัดความสําเรจ็   

ผูเรียนรอยละ 75 มีแฟมสะสมผลงานตามความสามารถ สรางสรรคผลงานอยางหลากหลาย ท้ังในดาน
วิชาการ ดานการกีฬาและดานสุนทรยีภาพ เต็มตามศักยภาพ ตามความถนัดและความสนใจ 

 

งาน / โครงการและกิจกรรม สภาพความสําเร็จ 
1. กิจกรรมสงเสริมยกยองนักเรียนท่ีมีความสามารถ 
    เฉพาะดาน 
    - โครงการจัดเลี้ยงนักเรียนดีเดนและบําเพ็ญ 
       ประโยชน 

นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในเกียรติบัตรและรางวัลท่ีไดรับจาก
การนําความรู ความสามารถของตนเองเปนประโยชน 
 ตอตนเองและตอสวนรวม 

2. โครงการสรางสรรคผลงานสูความเปนเลิศ 
     -  กิจกรรมวันวิชาการ  
     - โครงการสงเสริมศักยภาพดานดนตรี 
     - โครงการสงเสริมพัฒนาทักษะทัศนศิลป 
     - โครงการศิลปนใหมในชั้นเรียน 
     - โครงการสวัสดิการนักกีฬาโครงการพิเศษ  

สงเสริมการนําความคิดสรางสรรคจากผลงาน และความรู
ความสามารถของนักเรียนเผยแพรตอสาธารณชน 

3. โครงการจัดทําโครงงาน 
    - โครงการประกวดโครงงานคณิตศาสตร 

นักเรียนไดใชขั้นตอนและกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
ท่ีถูกตองในการสรางสรรคโครงงานตาง ๆ 

 

เปาหมายที่ 8   ผูเรียนเห็นคุณคาและภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณีไทยภูมปิญญาไทย 
                        และภูมิปญญาทองถิ่น 
ตวัชีว้ัดความสําเรจ็ 

1. ผูเรียนรอยละ 75 เขารวมกิจกรรมประเพณีไทย ภูมิปญญาไทยและภูมิปญญาทองถิ่น 
2. ผูเรียนรอยละ 85 มผีลงานท่ีแสดงออกถึงความภาคภมูิใจในขนบธรรมเนยีม ประเพณีไทย  
    ภูมิปญญาไทยและภูมิปญญาทองถิน่ 

งาน / โครงการและกิจกรรม สภาพความสําเร็จ 
1. โครงการภูมิปญญาไทย 
    - โครงการปรับปรุงเรือนสมุนไพร 
    - โครงการไหวงามอยางไทย 
    - โครงการสงเสริมวัฒนธรรมประเพณีและ 
        วันสําคัญทางศาสนา 
    - โครงการทัศนศึกษาระดับ ป.1 – ม.6 

-  นักเรียนเห็นคุณคา ภาคภูมิใจในภูมิปญญาไทย  
    และรวมมือในการอนุรักษใหคงอยูสืบไป 
-  นักเรียนเขารวมกิจกรรมทางศาสนาท่ีตนเองนับถือท่ี 
   โรงเรียนจัดขึ้นตามโอกาสสําคัญตาง ๆ 
-  นักเรียนเขารวมกิจกรรมทัศศึกษาแหลงเรียนนอกหองเรียน 
    เพื่อเรียนรูวิถีชีวิตและภูมิปญญาไทยภูมิปญญาทองถ่ิน 
    สามารถนําความรูมาประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 
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เปาหมายที่ 9  ผูเรยีนเห็นคุณคาและรวมอนรุักษทรพัยากรธรรมชาติ พลังงานและส่ิงแวดลอม  
ตวัชีว้ัดความสําเรจ็ 

1. ผูเรียนรอยละ 80 มีสวนรวมในการอนรุักษทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและส่ิงแวดลอม 
2. ผูเรียนรอยละ 80 ไดเขารวมในการจัดกิจกรรมอนรุักษทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและส่ิงแวดลอม 

ทั้งภายในหรือหนวยงานภายนอก 
งาน / โครงการและกิจกรรม สภาพความสําเร็จ 

1. โครงการสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
    - โครงการสวนเกษตรผสมผสาน 
    - โครงการเพาะเล้ียงกลวยไมพันธุอัสสัมชัญ 

สวนพฤกษศาสตรของโรงเรียนไดรับการพัฒนาอยูเสมอเพ่ือ
เปนแหลงเรียนรูสําหรับนักเรียนและบุคคลท่ีสนใจ  

2. โครงการคายนักพฤกษศาสตรรุนเยาว เปดโอกาสใหนักเรียนท่ีสนใจเขารวมโครงการตามความถนัด
และความสนใจจากโครงการท่ีจัดขึ้น 

3. โครงการคายรักษสิ่งแวดลอม 
    - โครงการคายภูมิศาสตร 
    - โครงการคายอนุรักษธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
    - โครงการคายยุวชนพิทักษสิ่งแวดลอม 

นักเรียนท่ีสนใจเขารวมโครงการตามความถนัดและความสนใจ
จากโครงการท่ีจัดขึ้น 

4. โครงการรวมพลังหารสอง 
    -  การทําไบโอดีเซล 

โรงเรียนไดนําวัสดุเหลือใช ไดแก นํ้ามันพืชใชแลว เขาสู
กระบวนการ recycle เปนพลังงานเช้ือเพลิงทดแทนนํ้ามันดีเซล
ท่ีใชสําหรับเติมในรถโรงเรียน  สงเสริมใหบุคลากรเห็นคุณคา
ของการประหยัดพลังงาน และทรัพยากร   

 

เปาหมายที่ 10  ผูเรียนมีทักษะและความสามารถในการทํางานโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
ตวัชีว้ัดความสําเรจ็ 

1. ผูเรียนทุกคนสามารถสรางผลงานอยางนอย 1 ช้ิน 
2. ผูเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาทุกคนมีนวตักรรมหรือส่ือโดยใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร

อยางนอย 1 ช้ิน 
งาน / โครงกาและกิจกรรม สภาพความสําเร็จ 

1.โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร 
    - กิจกรรมแขงขันทางวิชาการภายนอก 

นักเรียนนําความรูท่ีไดรับจากขั้นตอนและกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรมาสรางสรรคและสงเขาผลงานรวมประกวด  
และสามารถนําความรูสรางผลงานในวิชาตาง ๆ  

2.โครงการแขงขันโอลิมปกวิทยาศาสตร นักเรียนไดรับการสงเสริมในการเขารวมแขงขันโอลิมปก
วิทยาศาสตรในระดับประเทศ  และมีนักเรียนเขารอบท่ี 2  
การแขงขันโอลิมปก สาขาเคมี   

3. กิจกรรมสัปดาหวิทยาศาสตร สงเสริมการนําความคิดสรางสรรคจากผลงานและความรู
ความสามารถทางวิทยาศาสตรของนักเรียนเผยแพรตอสาธารณชน 
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ดานบุคลากร 
เปาหมายที่ 11  บุคลากรมีความรู  ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ มีคุณธรรม จรยิธรรม มีจรรยาบรรณและ   
                         มีทักษะในการใชเทคโนโลยีอยางมีประสิทธิภาพ 
ตวัชีว้ัดความสําเรจ็ 

1. บุคลากรรอยละ 92 ไดรับการพัฒนาตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ 
2. บุคลากรรอยละ 75 สามารถปรับใชเทคโนโลยีใหเกดิประโยชนในการทํางานของตนเอง  
 

งาน / โครงการและกิจกรรม สภาพความสําเร็จ 
1.โครงการธรรมะกับการศึกษา 
  - โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมครูพุทธ/คริสต 
  -  กิจกรรมฟงธรรม / วันศุกรตนเดือน 
  -  กิจกรรมรวมพิธีกรรมทางศาสนา  

บุคลากรทุกคนไดรับการพัฒนาทางดานคุณธรรม จริยธรรม 
 

2. โครงการอบรมสัมมนาบุคลากรประจําป 
  - โครงการอบรมพัฒนาครูเร่ือง เทคนิคการพัฒนา 
     พฤติกรรมนักเรียน 
  - โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทักษะการบริหาร 
  - โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม 

บุคลากรทุกคนไดรับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ 

3. โครงการพัฒนาบุคลากรดานการนําหลักสูตรไปใช 
  - โครงการพัฒนาหลักสูตรกลุมสาระ ฯ  
  - โครงการผลิตและพัฒนาการใชสื่อการสอน  

มีรายงานการใชหลักสูตร มีแผนการจัดการเรียนรู รายวิชา 
กิจกรรมท่ีหลากหลายใหผูเรียนเลือกเรียนไดตามความสนใจ 

4. โครงการจัดอบรมพัฒนาครูดานการใช 
     คอมพิวเตอรและเทคโนโลยี 
   - งานสงเสริมพัฒนาเว็บไซตหนวยงานและกลุมสาระฯ 
  - โครงการพัฒนาบุคลากรสงเสริมการใชและ 
      สรางสื่อการเรียนการสอน 

ครูมีความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยีในการจัดการ
เรียนรู และการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ 

 

เปาหมายที่ 12   บุคลากร มีขวัญกําลังใจและมีคุณภาพชีวติท่ีดี 
ตวัชีว้ัดความสําเรจ็ 

1. มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน 
2. บุคลากรรอยละ 75 ไดรับการสรางแรงจูงใจจากผลการปฏิบัติงาน 
3. บุคลากรรอยละ 80 มีความพงึพอใจและมีความสุขในการทํางาน 

 
 

งาน / โครงการและกิจกรรม สภาพความสําเร็จ 
1. โครงการรวบรวม ปรับปรุงระเบียบ และสราง 
    ระเบียบใหมเก่ียวกับเร่ืองสวัสดิการบุคลากร 
 

มีระเบียบและแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจนเก่ียวกับสวัสดิการ
บุคลากร 
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งาน / โครงการและกิจกรรม สภาพความสําเร็จ 
2. โครงการมอบรางวัลใหกับบุคลากรท่ีปฏิบัติงาน 
     และมีผลงานดีเดนประจําป 

บุคลากรท่ีไดรับรางวัล มีความภาคภูมิใจท่ีไดรับการยกยองและ
เชิดชู และเปนแบบอยางท่ีดีกับบุคคลอื่น ๆ 

3. โครงการจัดกิจกรรมสมทบกองทุนสวัสดิการครู 
     และเจาหนาท่ี 
    - งานราตรีสัมพันธ /โบวลิ่ง/การแขงขัน Rally 

โรงเรียนมีกองทุนครูท่ีไดจากการจัดกิจกรรมตาง ๆ บรรลุตาม
วัตถุประสงคท่ีกําหนดไว   

4. โครงการสงเสริมการศึกษาตอของบุคลากร 
    ในระดับสูงขึ้น 

บุคลากรไดรับการสงเสริมทางดานการศึกษาท่ีสูงขึ้นตามความ
ตองการของโรงเรียน 

 

ดานการบริหารจัดการและคณุภาพศึกษา 
เปาหมายที่ 13  โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาอยางเปนระบบ มีคุณภาพและสามารถตรวจสอบได 
ตวัชีว้ัดความสําเรจ็ 

1. โรงเรียนมีโครงสรางในการบริหาร มีบทพรรณนางาน คูมือและแนวทางในการปฏิบัติท่ีชัดเจน 
2.  บุคลากรรอยละ 80 มีความรู ความเขาใจในบทบาทหนาท่ี และมีทักษะในการทํางานตามกระบวนการ P D C A 
      

งาน / โครงการและกิจกรรม สภาพความสําเร็จ 
1. โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
    - การสํารวจความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหาร 
    - โครงการจัดทําแผนงาน ประเมินแผนงานและรายงาน 
    - โครงการจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําป 

โครงสรางการรบริหารโรงเรียนสอดคลองกับแนวทางการ
พัฒนาของโรงเรียนตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน 
พ.ศ.2550 

2. โครงการพัฒนาบุคลากรผูรวมบริหารโรงเรียน ผูรวมบริหารโรงเรียนทุกคนมีความรู ความสามารถในการ
บริหารจัดการศึกษา ตามหนวยงาน / ฝายท่ีรับผิดชอบ 

 

เปาหมายที่ 14 โรงเรียนมีการพัฒนาระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและสามารถนําไปใชอยางมีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

1. โรงเรียนมีระบบขอมูลสารสนเทศที่เปนปจจุบันสามารถนําผลไปใชในการจดัการศึกษาไดอยาง 
        มีประสิทธิภาพ 
2. บุคลากรรอยละ 80 ไดรับการพัฒนา อบรมทางดานการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

งาน / โครงการและกิจกรรม สภาพความสําเร็จ 
1. โครงการติดตามประเมินผลระบบเครือขาย 
     เทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรียน 
     - โครงการจัดซ้ือเคร่ืองแมขายสําหรับพัฒนา เว็บไซต 
    - โครงการพัฒนาปรับปรุงอุปกรณระบบเครือขาย 

ระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรียนไดรับการ
พัฒนา  และสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. โครงการติดตามประเมินผลและปรับปรุงระบบ 
     ฐานขอมูลของโรงเรียน 

ระบบฐานขอมูลของโรงเรียนสามารถนํามาใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
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เปาหมายที่ 15  โรงเรียน ผูปกครอง และชุมชนมีความสัมพันธทีด่ีและมีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษา 
                         ของโรงเรียน 
ตวัชีว้ัดความสําเรจ็ 

1. โรงเรียนมีเครือขายผูปกครอง ชุมชน ในรปูแบบของคณะกรรมการ ฯ 
2. ผูปกครอง ชุมชน ใหความรวมมือและมีความสัมพันธทีด่ีกับโรงเรยีน 
 

งาน / โครงการและกิจกรรม สภาพความสําเร็จ 
1. โครงการจัดกิจกรรมรวมกันระหวางโรงเรียนกับชุมชน 
     - โครงการวันเด็กเพื่อชุมชน 
     - โครงการเย่ียมชุมชนกองขยะสาย 3 

โรงเรียนและชุมชนมีการจัดกิจกรรมและสรางความสัมพันธ
และความรวมมือซึ่งกันและกัน 

2.  กิจกรรมสงเสริมสุขภาพพลานามัยของชุมชน 
   - โครงการตรวจสุขภาพเคล่ือนท่ี 

ชุมชนสามารถเขามาใชบริการทางดานอาคารสถานที่ของ
โรงเรียน ในดานสุขภาพอนามยั  

3. โครงการจัดกิจกรรมรวมกันระหวางโรงเรียนกับ 
     ผูปกครอง 
   - โครงการสัมผัสชีวิตผูยากไร ผูดอยโอกาส 
   - โครงการสานสัมพันธผูปกครองเครือขาย 
   - งานคริสตมาสแฟร 

โรงเรียนและผูปกครองมีการจัดกิจกรรมตางๆรวมกันท้ังใน
สวนรวมและตามระดับชั้น 

 

เปาหมายที่ 16  โรงเรียนมีการบริหารจัดการตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา มรีะบบการประกันคุณภาพภายใน   
                         ท่ีมีประสิทธภิาพ 
ตวัชีว้ัดความสําเรจ็ 

1. โรงเรียนผานการประเมินตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ในระดับดี หรือดีมาก 
2. โรงเรียนมีงานวิจัยท่ีมีคุณภาพและสามารถนําไปใชในการพัฒนาโรงเรยีนและการเรียนการสอน 
 

งาน / โครงการและกิจกรรม สภาพความสําเร็จ 
1.  งานประกันคุณภาพภายใน 
     - โครงการจัดทํารายงานประเมินตนเอง 

โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงวา
ดวยการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ครอบคลุม  
8 ภารกิจหลัก และผานการประเมินจากคณะกรรมการ BSG 
ในระดับดี หรือดีมาก ในทุกมาตรฐาน 

2. โครงการสงเสริมงานวิจัยของบุคลากร 
    - โครงการสงเสริมงานวิจัยบุคลากร 

บุคลากรไดรับการสงเสริมและสนับสนุนใหทําวิจัยทางการ
การศึกษาตามระเบียบของงานวิจัย  

3. งานวิจัยชั้นเรียนของครูผูสอน     
   - โครงการสงเสริมงานวิจัยช้ันเรียนและงานวิจัย 
      หนวยงาน 

สงเสริมบุคลากรในการจัดทําการวิจัยช้ันเรียนของครูผูสอน
และการนําไปใช   
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ดานทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
เปาหมายที่ 17   โรงเรียนมีอาคารสถานที่ แหลงเรียนรูและทรัพยากรทางการศึกษาอยางเพยีงพอ และใชใหเกดิ 
                          ประโยชนสูงสุด 
ตวัชีว้ัดความสําเรจ็ 

1. โรงเรียนมีสถติิการใชทรัพยากรและสามารถนําไปใชในการวางแผนและพฒันาใหเกดิประโยชนสูงสุด 
2.  มีการใหบริการในการใชอาคาร สถานท่ี แหลงการเรยีนรูของโรงเรยีนอยางเพียงพอและเหมาะสม 
 

งาน / โครงการและกิจกรรม สภาพความสําเร็จ 
1. โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหลงเรียนรู 
     - จัดซ้ือหนังสือและโสตทัศนวัสดุ 
     - จัดซ้ือวารสารและสิ่งพิมพ 
     - งานดูแลแหลงเรียนรูทางธรรมชาติ 
     - ปรับปรุงหองเรียนดนตรี 
     - ซอมแซมหองเก็บอุปกรณกีฬา 
     - ปรับปรุงเรือนสมุนไพร 
     - โครงการสวนเกษตรผสมผสาน 
     - โครงการสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

แหลงเรียนรูของโรงเรียนไดรับการดูแลและเอาใจใสใหอยูใน
สภาพท่ีดี  พรอมใหบริการสําหรับนักเรียนและบุคคลท่ีสนใจ 
โรงเรียนมีสภาพแวดลอมภายในใหเอื้อตอการเรียนรู  มีการจัด
และพัฒนาแหลงเรียนรู เชน สวนสมุนไพร สวนเกษตร ฯ บาน
ดํารงไทย วังมัจฉา  หองสมุดเคลื่อนท่ี หองสมุดทวีปญญา  และ
มีการเชิญวิทยากรทองถ่ินมาใหความรูแกผูเรียน  และเปด
โอกาสใหชุมชนไดใชบริการสถานท่ีในการจัดกิจกรรมตาง ๆ 
เชน การจัดงานคืนสูเหยา การจัดงานเลี้ยงสังสรรค  ใหใชสนาม
ในการเลนกีฬา ออกกําลังกาย  การแขงขันกีฬา  เปนตน   

2. งานปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบ     
    การเรียน และสถานท่ีตาง ๆ ของโรงเรียน 
     - ปรับปรุงลูวิ่ง อัฒจันทร 
     - ปรับปรุงหองน้ําหญิง 
     - พัฒนาและปรับปรุงบานพักนักกีฬา 
     - งานซอมบํารุงระบบลิฟท ระบบไฟฟา  
        ระบบประปาและสุขาภิบาล เคร่ืองปรับอากาศ  
     - งานซอมบํารุงอาคารเรียนอาคารประกอบการ 
     - งานซอมบํารุงถนนภายในโรงเรียน 
      

โรงเรียนมีอาคารเรียน  อาคารประกอบการเรียนและสถานท่ี
ตาง ๆ ท่ีไดรับการดูแลและเอาใจใสใหอยูในสภาพท่ีดี  มีการ
ใหบริการในการใชอาคาร สถานท่ี แหลงการเรียนรูของ
โรงเรียนอยางเพียงพอและเหมาะสม สะดวกและปลอดภัยตอ
ผูรับบริการ  
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ตารางที่ 1     ตารางสรุปการประเมินโครงการปการศึกษา 2551  
 

สังกัด จํานวน 
โครงการ 

ผลการประเมินเชิงปริมาณ ผลการประเมินเชิงคุณภาพเกิน 80 % 
ดําเนินการ ไมดําเนินการ บรรลุตัวช้ีวัด ไมบรรลุตัวช้ีวัด 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

วิชาการ 138   115  83.33 23 16.67 96 83.48 19 16.52 
กิจการนักเรียน 61 61 100.00 0 0 60 98.36 1 1.64 
ธุรการ-การเงิน 22 20 90.91 2 9.09 20 100.00 0 0 
บริหารท่ัวไป 34 34 100.00 0 0 32 94.12 2 5.88 

สํานักผูอํานวยการ 54 44 81.48 10 18.52 40 90.91 4 9.09 
รวม 309 274 88.67 35 11.33 248 90.51 26 9.49 

 

สรุปภาพรวม 
         ตามแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา  2551  ของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  มกีารจัดทําโครงการ 309 โครงการ   
  - ดําเนินการ  274  โครงการ    คิดเปนรอยละ 88.67 
  - ไมไดดําเนินการ   35  โครงการ คิดเปนรอยละ  11.33  
  - บรรลุตามเกณฑตัวช้ีวดัความสําเร็จของโครงการ     248 โครงการ  คิดเปนรอยละ 90.51 
  - ไมบรรลุตามเกณฑตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ  26 โครงการ   คิดเปนรอยละ  9.49 

 

ตารางที่ 2   สรุปการประเมินโครงการปการศึกษา 2551 (เชิงคุณภาพ  ระดับคณุภาพเกินเปาหมายท่ีกําหนด) 
 

สังกัด 
จํานวน 
โครงการ 

ระดับคุณภาพ 
เกิน 80 % คิดเปนรอยละ 

ผลการดําเนินงานตามเปาหมายโรงเรียน 
 รอยละ 75 

บรรลุ ไมบรรลุ 

วิชาการ   115  96 83.48   

กิจการนักเรียน 61 60 98.36   

ธุรการ-การเงิน 20 20 100.00   

บริหารท่ัวไป 34 32 94.12   

สํานักผูอํานวยการ 44 40 90.91   

รวม 274 248 90.51   
         

สรุปภาพรวม 
      ตามแผนปฏิบัติการประจําปการศกึษา 2551  ของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี   ไดดําเนินการโครงการตาง ๆ   
จํานวน  274   โครงการ 
  - บรรลุตามแผนระดับโรงเรยีน   คิดเปนรอยละ  90.51   
  - บรรลุตามแผนระดับฝายรอยละ 100 
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ตารางท่ี  3     สรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี   ปการศึกษา 2551 
 

 

เปาหมาย ตัวบงชี้ความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน 
สรุปผลการดาํเนินงาน 

บรรลุ ไมบรรลุ 

ดานวิชาการ/คุณภาพนักเรียน 
1. มีหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสม 

กับผูเรียนและทองถิ่น  พัฒนาตาม
การเปลี่ยนแปลงและความเจริญ 
กาวหนาทางวิทยาการตาง ๆและ
สอดคลองกับการศกึษาของชาติ
และ การศกึษาเซนตคาเบรียล 

 
     รอยละ 70 ของผูเรียน ผูปกครอง 
บุคลากรและชุมชนมีความพึงพอใจ 

 
  รอยละ 85.40 ของผูเรียน ผูปกครอง 
บุคลากรและชุมชนมีความพึงพอใจ 

 
 

 

2.    ผูเรียนระดับประถมศึกษา รอยละ 
80  และผูเรียนระดับมัธยมศึกษา 
รอยละ  70 มีผลสัมฤทธ์ิทางการ 
เรียนทุกกลุมสาระการ เรียนรู ฯ  
อยูในระดับ   3-4  

 

- ผูเรียนระดับประถมศึกษารอยละ 
78 มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนเฉลีย่ทุก
กลุมสาระการเรยีนรูฯ อยูในระดับด ี
 - ผูเรียนระดับมัธยมศึกษารอยละ 62 
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยทุก
กลุมสาระการเรยีนรูฯ อยูในระดับด ี

- ผูเรียนระดับประถมศึกษารอยละ 
88.61  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ย
ทุกกลุมสาระการเรียนรู ฯ อยูใน
ระดับด ี
- ผูเรียนระดับมัธยมศึกษารอยละ 
60.62 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
เฉลี่ยทุกกลุมสาระการเรียนรูฯ อยูใน
ระดับด ี

  
 

 
 
 

3.    ผูเรียนประพฤติปฏิบัติตนเปนผู 
       มีคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะ 
      ที่พึงประสงคและคานิยมที่ดีงาม  

1.  ผูเรียนรอยละ 94 ประพฤติปฏิบัติ
ตนเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม 
คุณลักษณะที่พึงประสงคและ
คานิยมที่ดีงาม 

2. โรงเรียนมีระบบการตดิตาม ดูแล 
ชวยเหลือผูเรียนอยางทั่วถึง  

1.  ผูเรียนรอยละ 96 ประพฤติปฏิบัติ
ตนเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม 
คุณลักษณะที่พึงประสงคและ
คานิยมที่ดีงาม 

2. โรงเรียนมีระบบการตดิตาม ดูแล 
ชวยเหลือผูเรียนอยางทั่วถึง  

 
 
 

 
 

 

4.    ผูเรียนมีทักษะที่จําเปนในการ 
ดําเนินชีวิตมีสุขภาพ และ
บุคลกิภาพท่ีดีมสีุนทรียภาพ
สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมี
ความสุข 

1. ผูเรียนทุกคนสามารถวิเคราะห
และ กําหนดเปาหมายของชีวิตได 

2. ผูเรียนทุกคนเขารวมกิจกรรม
ศลิปะ  ดนตรีและกีฬาตามความ
ถนัดและความสนใจ ดวยความ
ชื่นชมและเต็มใจ 

1. ผูเรียนทุกคนสามารถวิเคราะห
และ กําหนดเปาหมายของชีวิตได 

2. ผูเรียนทุกคน เขารวมกิจกรรม
ศลิปะ  ดนตรีและกีฬาตามความ
ถนัดและความสนใจ ดวยความ
ชื่นชมและเต็มใจ 

 

 
 

 
 
 

5.   ผูเรียนสามารถใชเทคโนโลยีเพ่ือ 
การศกึษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 ผูเรียนทุกคนสามารถใชและมีผลงาน
ที่สรางสรรคโดยใชเทคโนโลย ี

 ผูเรียนทุกคนสามารถใชและมีผลงาน
ที่สรางสรรคโดยใชเทคโนโลย ี

  

6.  ผูเรียนสามารถใชภาษาไทยและ  
    ภาษาตางประเทศในการสื่อสารได 
อยางมีประสิทธิภาพ  

   รอยละ 75 ของผูเรียน ป.3 ป.6 ม.3 
และ ม.6 สามารถใชภาษาไทยและ
ภาษา ตางประเทศในการสื่อสารได
อยางมีประสิทธิภาพ 

  ผูเรียน ป.3 ป.6 ม.3 และ ม.6 ทุกคน 
สามารถใชภาษาไทยและภาษา 
ตางประเทศในการส่ือสารไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
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เปาหมาย ตัวบงชี้ความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน 
สรุปผลการดาํเนินงาน 

บรรลุ ไมบรรลุ 

7.  ผูเรียนสรางสรรคผลงานอยาง
หลากหลาย เต็มตามศกัยภาพ  

    ตามความถนัดและความสนใจ 

      ผูเรียนรอยละ 75 มีแฟมสะสม
ผลงานตามความสามารถสรางสรรค 
ผลงานอยางหลากหลายทั้งในดาน
วิชาการ ดานการกีฬาและดาน
สุนทรียภาพ เต็มตามศกัยภาพ ตาม
ความถนัดและความสนใจ 

      ผูเรียนรอยละ 78 มีแฟมสะสม
ผลงานตามความสามารถสรางสรรค 
ผลงานอยางหลากหลายทั้งในดาน
วิชาการ ดานการกีฬาและดาน
สุนทรียภาพ เต็มตามศกัยภาพ ตาม
ความถนัดและความสนใจ 
 

 
 

 

8. ผูเรียนเห็นคุณคาและภาคภูมิใจ 
    ในขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
    ภูมิปญญาไทยและภูมิปญญา  
    ทองถิ่น 

1. ผูเรียนทุกคนเขารวมกิจกรรม 
    ประเพณีไทย ภูมิปญญาไทยและ 
    ภูมิปญญาทองถิ่น 
2. ผูเรียนทุกคนมีผลงานที่แสดงออก
ถึงความภาคภูมิใจในขนบธรรม 
เนียมประเพณีไทย ภูมิปญญาไทย 
และภูมิปญญาทองถิ่น 

1. ผูเรียนทุกคนเขารวมกิจกรรม 
    ประเพณีไทย ภูมิปญญาไทยและ 
    ภูมิปญญาทองถิ่น 
2. ผูเรียนทุกคนมีผลงานที่แสดงออก
ถึงความภาคภูมิใจในขนบธรรม 
เนียมประเพณีไทย ภูมิปญญาไทย 
และภูมิปญญาทองถิ่น 
 

 
 

 
 

 

 

9. ผูเรียนเห็นคุณคาและรวมอนุรักษ 
    ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและ 
    สิ่งแวดลอม  

1. ผูเรียนรอยละ 75 มีสวนรวมใน
การอนุรกัษทรัพยากรธรรมชาติ   

    พลังงานและสิ่ง แวดลอม 
2. ผูเรียนรอยละ 85 ไดเขารวมในการ
จัดกจิกรรมอนุรกัษทรัพยากร 
ธรรมชาติพลังงานและสิ่งแวดลอม
ทั้งภายในหรือหนวยงานภายนอก 

1. ผูเรียนทุกคน มีสวนรวมในการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ   

    พลังงานและสิ่ง แวดลอม 
2. ผูเรียนทุกคน ไดเขารวมในการจัด
กิจกรรมอนุรักษทรัพยากร 
ธรรมชาติพลังงานและสิ่งแวดลอม
ทั้งภายในหรือหนวยงานภายนอก 

 

 
 

 
 

 

10. ผูเรียนมีทักษะและความสามารถ 
     ในการทํางานโดยใชกระบวน 
      การทางวิทยาศาสตร  

1. ผูเรียนรอยละ 80 สามารถสราง 
    ผลงานอยางนอย 1 ชิ้น 
2. ผูเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา 
    รอยละ 80 มีนวัตกรรม หรือสือ่ 
   โดยใชทักษะกระบวนการทาง 
    วิทยาศาสตรอยางนอย 1 ชิ้น 

1. ผูเรียนทุกคนมีผลงานจากการเรียน 
    รูในรายวิชาตาง ๆ อยางนอย 1 ชิ้น 
2. ผูเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา 
    ทุกคน มีชิ้นงาน รายงานโครงงาน 
    หรือสื่อประกอบการเรียนรู  โดย 
    ใชทักษะกระบวนการทาง 
    วิทยาศาสตรอยางนอย 1 ชิ้น 
     

 

 
 

 

 

 

ดานบุคลากร 
11. บุคลากรมีความรู  ความสามารถ 
      ตามมาตรฐานวิชาชีพ มีคุณธรรม 
      จริยธรรม  มีจรรยาบรรณและ 
      มีทักษะในการใชเทคโนโลยี 
      อยางมีประสิทธิภาพ 

 

 
1. บุคลากรรอยละ 92 ไดรับการ
พัฒนา ตามมาตรฐาน
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

2. บุคลากรรอยละ 75 สามารถปรับ 
   ใชเทคโนโลยีใหเกิดประโยชน 
   ในการทํางานของตนเอง 

 

 
1. บุคลากรรอยละ 97.58 ไดรับการ
พัฒนาตามมาตรฐานจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

2. บุคลากรทกุคน สามารถปรับ 
   ใชเทคโนโลยีใหเกิดประโยชน 
   ในการทํางานของตนเอง 
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เปาหมาย ตัวบงชี้ความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน 
สรุปผลการดาํเนินงาน 
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12. บุคลากรมีขวัญกําลังใจและมี 
      คุณภาพชีวิตท่ีด ี

1. มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติ 
    งานที่ชัดเจน   
2. บุคลากรรอยละ 75 ไดรับการสราง 
    แรงจูงใจจากผลการปฏิบัติงาน 
3. บุคลากรรอยละ 80 มีความพึง 
    พอใจ และมีความสุขในการทํางาน 

1. มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติ 
    งานที่ชัดเจน   
2. บุคลากรทกุคน ไดรับการสราง 
    แรงจูงใจจากผลการปฏิบัติงาน 
3. บุคลากรรอยละ 90 มีความพึง 
    พอใจ และมีความสุขในการทํางาน 

 

 
 

 
 

 

 

 

ดานการบริหารจัดการและคุณภาพศึกษา 
13. โรงเรียนมีการบริหารจดัการ 
       ศกึษาอยางเปนระบบ มีคุณภาพ 
       และสามารถตรวจสอบได 
 

 
 

1.โรงเรียนมีโครงสรางในการบริหาร  
    มีบทพรรณนางาน  คูมือและแนว 
    ทางในการปฏิบัติที่ชดัเจน 
2 .บุคลากรรอยละ 80 มีความรู   
    ความเขาใจในบทบาทหนาที่  
    และมีทักษะในการทํางานตาม 
    กระบวนการ P D C A  

 
1.โรงเรียนมีโครงสรางในการบริหาร 
มีบทพรรณนางาน  คูมือและ
แนวทางในการปฏิบัติที่ชดัเจน 

2 .บุคลากรรอยละ 95 มีความรู   
    ความเขาใจในบทบาทหนาที่  
    และมีทักษะในการทํางานตาม 
    กระบวนการ P D C A  

 
 

 

 
 

 

 

14. โรงเรียนมีการพัฒนาระบบ 
      เครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
      และสามารถนําไปใชอยางมี 
     ประสิทธิภาพ 

1. โรงเรียนมีระบบขอมูลสารสนเทศ 
     ที่เปนปจจุบันสามารถนําผลไปใช 
     ในการจัดการศกึษาไดอยางมี 
     ประสิทธิภาพ 
2. บุคลากรรอยละ 80 ไดรับการ 
    พัฒนา  อบรมทางดานการใช 
    เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. โรงเรียนมีระบบขอมูลสารสนเทศ
ที่เปนปจจุบันสามารถนําผลไปใช
ในการจัดการศึกษาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

2. บุคลากรทกุคน ไดรับการ 
    พัฒนา  อบรมทางดานการใช 
    เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 
 

 
 

 

15.โรงเรียน ผูปกครอง และชุมชนมี 
      ความสัมพันธที่ดีและมีสวนรวม 
      ในการพัฒนาการศึกษาของ 
      โรงเรียน 

1.โรงเรียนมีเครือขายผูปกครองชุมชน 
   ในรูปแบบขอคณะกรรมการ ฯ 
2. ผูปกครอง  ชุมชนใหความรวมมือ 
    และมีความสมัพันธที่ดีกับโรงเรียน 

1.โรงเรียนตัวแทนผูปกครอง มี 
    เครือขายโรงเรียนในชุมชน  
    รวมดําเนินกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือ 
   พัฒนาการศกึษาของโรงเรียน 
2. ผูปกครอง  ชุมชนใหความรวมมือ 
    และมีความสมัพันธที่ดีกับโรงเรียน 

 
 
 

 
 

 

16. โรงเรียนมีการบริหาร จัดการ 
      ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
      มีระบบการประกันคุณภาพภาย  
     ในที่มีประสิทธิภาพ 

1.โรงเรียนผานการประเมินตาม 
   เกณฑมาตรฐานคุณภาพการศกึษา 
   ในระดับดี หรอืดีมาก 
 
2. โรงเรียนมีงานวิจัยที่มีคุณภาพ 
    และสามารถนําไปใชในการพัฒนา 
   โรงเรียนและการเรียนการสอน 

1.โรงเรียนผานการประเมินตาม 
    เกณฑมาตรฐานคุณภาพการศกึษา
ทุกมาตรฐาน และมีผลการประเมิน
อยูในระดับดี และดีมาก 

2. โรงเรียนมีการสงเสริมใหครูทํา
วิจัยในหนวยงานและทําวิจัยในชั้น
เรียนและนําผลไปใชในการพัฒนา
โรงเรียนและการเรียนการสอน 
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ดานทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
17. โรงเรียนมีอาคารสถานที่ แหลง 
      เรียนรูและทรัพยากรทางการ 
      ศกึษาอยางเพียง พอและใชให 
      เกิดประโยชนสูงสุด 
 
 
 

 
1. โรงเรียนมีสถติิการใชทรัพยากร 
    และสามารถนําไปใชในการ  
    วางแผนและพัฒนาใหเกิด 
    ประโยชนสงูสุด 
2. มีการใหบรกิารในการใชอาคาร 
    สถานที่ แหลงการเรียนรูของ 
   โรงเรียนอยางเพียงพอและ 
    เหมาะสม 

 
1. โรงเรียนมีสถติิการใชทรัพยากร 
    และสามารถนําไปใชในการ  
    วางแผนและพัฒนาใหเกิด 
    ประโยชนสงูสุด 
2. มีการใหบรกิารในการใชอาคาร 
    สถานที่ แหลงการเรียนรูของ 
   โรงเรียนอยางเพียงพอและ 
    เหมาะสม 

 
 

 
 

 
 

 

 

สรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาคณุภาพการศึกษา ประจาํปการศึกษา 2551 
 การดําเนนิการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปการศึกษา 2551 มีการจัดทําแผนงาน/โครงการ

รองรับเปาหมายตามแผนพัฒนาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมทั้งส้ิน  309  โครงการ  ครอบคลุมทัง้ 17 
เปาหมาย   31 ตัวช้ีวดั  ผลการดําเนินการ สรุปไดดังนี ้

- บรรลุตามเปาหมายตามแผนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา   16 เปาหมาย 
- ไมบรรลุตามเปาหมายตามแผนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา   1  เปาหมาย 

หมายเหตุ   เปาหมายท่ีไมบรรลุ  ไดแก เปาหมายที่ 2   ตัวช้ีวัดท่ี 2  ผูเรียนระดับมัธยมศึกษารอยละ  62 มีผลสัมฤทธิ ์
            ทางการเรียนทุกกลุมสาระการ เรยีนรู ฯ อยูในระดับ   3-4  

 

ตารางท่ี  4   ตารางสรุปผลการใชงบประมาณของโครงการตามแผนปฏิบัติงานประจําป  ปการศึกษา 2551 
 

ฝาย 
งบประมาณ 
ท่ีตั้งไว 

งบประมาณท่ีใชไป งบประมาณท่ีไมไดใช 
หมายเหต ุ

จํานวนเงิน คิดเปนรอยละ จํานวนเงิน คิดเปนรอยละ 

ธุรการ-การเงิน 6,423,000.- 6,800,624 105.88 - 377,624 - 5.88 ใชเกินงบท่ีตั้งไว 

กิจการนักเรียน 2,626,000.- 2,279,310 86.80 346,690 13.20  
วิชาการ 19,718,100.- 8,519,560 43.21 11,198,540 56.79  
บริหารท่ัวไป 15,335,700.- 16,722,556 109.04 - 1,386,856 - 9.04 ใชเกินงบท่ีตั้งไว 
สํานักผูอํานวยการ 15,544,400.- 7,307,140 47.01 8,237,260 52.99  

รวม 59,647,200.- 41,626,191 69.79 18,378,010 30.21  
 

สรุป  งบประมาณตามแผนปฏิบัติงานประจาํปการศึกษา 2551  ทั้ง 5  ฝาย 
  งบประมาณทีต้ั่งไว 59,647,200.- บาท 
 งบประมาณทีใ่ชไป 41,626,191.- บาท     คิดเปนรอยละ 69.79 
  คงเหลือ   18,378,010.- บาท คิดเปนรอยละ 30.21 
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บทที่ 3 
ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2551  
 โรงเรียนไดดาํเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2551  เพ่ือใหบรรลุความสําเรจ็
ตามเปาหมายของการจดัการศึกษาใหมีคุณภาพ มีความสอดคลองตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาขั้นพืน้ฐาน                     
และมาตรฐานคุณภาพการศึกษามลูนธิิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย  รวม 18 มาตรฐาน  132 ตัวบงช้ี  แบง
ออกเปน 4 ดาน  ไดแก  มาตรฐานดานคุณภาพผูเรยีน  มาตรฐานดานการเรียนการสอน  มาตรฐานดานการบรหิาร
และจัดการศึกษา มาตรฐานดานการพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรู  โดยมผีลการดําเนินงาน  ดังนี ้
 

มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน 
มาตรฐานท่ี 1 

ผูเรียนมีคุณธรรม จรยิธรรม และคานิยมที่พึงประสงค 
วธิีการพัฒนา 
 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบรุ ี ตระหนักและเห็นความสําคัญที่จะสงเสริมและพัฒนาใหผูเรยีนมีคุณธรรม 
จรยิธรรมและคานิยมที่พึงประสงค  จึงไดดําเนนิการจดักิจกรรม ตามโครงการกิจกรรมตางๆ ดงันี้ การสงเสริม
ระเบียบวินัยและความรบัผดิชอบ โดยจัดกจิกรรมสงเสรมิระเบียบวินยั กิจกรรมสงเสริมความสะอาด โครงการวนิัย
ดีมีความสุข จัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม อบรมนกัเรียน ปฐมนิเทศผูเรียน กิจกรรมสงเสริมความเปนผูนํา 
สายสัมพันธบานและโรงเรียน จัดกิจกรรมใหนักเรียนไดรวมกิจกรรมทางศาสนา เชน แหเทียนจํานําพรรษา นิมนต
พระมาบรรยายธรรม สงเสริมความกตัญูกตเวที โดยจัดกิจกรรมวันไหวครู พธิรีําลึกพระคุณคร ู กิจกรรมวนัแม
แหงชาติ พิธรีาํลึกพระคุณครู พิธเีทิดเกียรติแมพระอัสสัมชัญ กิจกรรมถวายพระพรแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
สงเสริมความเมตตากรณุา โอบออมอารี เอ้ือเฟอเผื่อแผและไมเห็นแกตัว บรจิาคทรพัยส่ิงของใหแกองคกรภายนอก 
และผูยากไรในชุมชน จัดกจิกรรมวันเด็กใหกับชุมชน จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนโดยสภานักเรียน สงเสรมิให
นักเรียนมีความรูและเขาใจถึงความแตกตางของแตละศาสนา เชน จัดคาย Y.C.S. ของนักเรียนคาทอลิก นักเรยีนเขา
โบสถรวมพิธมีิสซาของศาสนาคริสตนิกายคาทอลิก สงเสริมการเคารพศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย ดํารงชีวิตอยูใน
สังคมโดยสันติธรรม ยุติธรรมและภราดรภาพ โดยใหนักเรยีนเลือกต้ังสภานักเรยีน กิจกรรมใหความรูเรื่องการ
ปองกันส่ิงเสพติดใหแกโรงเรยีนเครือขายในชุมชน  สงเสริมใหนักเรยีนไดแสดงออกซ่ึงความสามารถบนเวที โดย
ไดจัดใหมีงานราตรีสัมพันธ ใหนักเรียนไดแสดงออกซ่ึงความสามารถบนเวที กิจกรรมสงเสริมความเปนผูนํา
นักเรียน กิจกรรมยกยองนกัเรยีนประพฤตปิฏิบัติหนาที่ดเีดนมอบเกียรติบัตรใหแกนักเรยีน ออกหนังสือชมเชยให
นักเรียนที่กระทําความดีไปถงึผูปกครอง พรอมทั้งมกีิจกรรมสงเสริมศักยภาพนักเรยีนดานลูกเสือโดยจัดกจิกรรม
การเรยีนการสอนวิชาลูกเสือสํารอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุนใหญ และจัดกิจกรรมอยูคายพักแรม ปฏญิาณตน
ลูกเสือ กราบราชสดุดแีละวางพวงมาลา ลูกเสือจราจร และดานนักศึกษาวิชาทหาร โดยประสานงานการเรียนการ
สอนตามกําหนดการของกรมการรักษาดินแดน นอกจากนี้ยังจัดกจิกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาวิชาทหาร ไหวครู
นักศึกษาวิชาทหาร พิธวีางพวงมาลาเน่ืองในวนัสมเด็จพระมหาธรีราชเจา และเปนเจาภาพทอดกฐนิสามัคคี 
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ผลการดําเนินงาน 
1. ผูเรียนรอยละ 95.00 มีวินัย มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบ้ืองตนของศาสนาท่ีตนนับถือ 
2. ผูเรียนรอยละ 98.00 มีความซ่ือสัตยสุจริต 
3. ผูเรียนรอยละ 99.00 มีความกตัญูกตเวที 
4. ผูเรียนรอยละ 96.00 มีเมตตากรุณา เอื้อเฟอเผื่อแผ และเสียสละเพื่อสวนรวม 
5. ผูเรียนรอยละ 91.00 ประหยัด รูจักใชทรัพย ส่ิงของสวนตนและสวนรวมอยางคุมคา 
6. ผูเรียนรอยละ 96.00 ภูมิใจในความเปนไทยเห็นคุณคาภมิูปญญานยิมไทยและดํารงไวซ่ึงความเปนไทย 
7. ผูเรียนรอยละ 97.00 รูและเขาใจถึงความแตกตางของแตละศาสนาวามสีวนสรางความเปน 

อัตลักษณของตน (BSG) 
8. ผูเรียนรอยละ 96.00 เคารพศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย ดํารงชีวิตอยูในสังคมโดยสันติธรรมยุติธรรม 

และมีภราดรภาพ (BSG) 
9. ผูเรียนรอยละ 96.00 ออนนอม ถอมตน ปฏิบัติตน เปนผูรับใชท่ีดีของเพื่อนรวมสังคมและไมละเลยท่ี

จะกระทําความดีที่ทําได (BSG) 
10. ผูเรียนรอยละ 97.00 สามารถเลือกและตัดสินใจ มีคานิยมและคติประจําใจที่ดี ปฏิบัติตนเปนแบบอยาง

ที่ดีตอผูออนวัย (BSG) 
11. ผูเรียนรอยละ 95.00  มีจรรยามารยาท เปนสุภาพชนและเปนที่ยอมรับของสังคม (BSG) 

สัมฤทธิผลของการดําเนินงาน 
 คุณภาพโดยรวมของทุกตัวบงช้ีตามมาตรฐานที่ 1     ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค  
โดยมีคาเฉลี่ยรอยละ 96.00 อยูในเกณฑการประเมินคุณภาพระดับ ดีมาก 
 

มาตรฐานท่ี 2 
ผูเรียนมีจิตสํานึกในการอนุรกัษและพัฒนาสิ่งแวดลอม 

วธิีการพัฒนา 
             โรงเรยีนใหความสําคัญในการปลูกฝงใหผูเรียนมีจิตสํานึกในการอนรุกัษและพัฒนาส่ิงแวดลอม โดยจัด
กิจกรรมการเรยีนการสอนเกีย่วกับส่ิงแวดลอมในรายวิชาวิทยาศาสตรและสังคมศึกษาทุกชวงช้ัน นอกจากนั้น
โรงเรียนไดจัดโครงการและกิจกรรมเสริมใหกับผูเรยีนทกุระดับช้ัน ไดมีสวนรวม ดังน้ี 
 โครงการยุวชนพิทักษส่ิงแวดลอมเปนโครงการท่ีเนนการใหความรู ปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษ พัฒนา
ส่ิงแวดลอม และจัดนิทรรศการใหความรูเกี่ยวกับปญหาภาวะโลกรอนแกผูเรียน  ไดแก ผูรวมโครงการมีความพึง
พอใจในกิจกรรมตาง ๆ โดยมีแบบประเมินการเขารวมกิจกรรมนอกจากนีย้ังสอดแทรกความรู  ดานการอนรุกัษ
ส่ิงแวดลอมอยูในกจิกรรมการเรียนการสอนในวิชาสังคมศึกษา การใชหองเรียนสีเขียว  ในการทาํกิจกรรมของกลุม
วิชาการงาน  การจัดคายวิชาการท่ีสงเสรมิการอนุรกัษส่ิงแวดลอม  เชน  โครงการคายอนรุักษส่ิงแวดลอม  โครงการ
คายภูมิศาสตร   โครงการคายวิทยาศาสตร  เปนตน   ทําใหผูเรยีนรูและเขาใจถึงประโยชนและความสําคัญของ
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ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม รวมทั้งตระหนักถึงผลกระทบจากการทําลายทรัพยากรธรรมชาติที่จะเกิดข้ึน
ตอตนเองและสังคม 
 มีการจัดกจิกรรมการเรยีนการสอนเกีย่วกับ ภาวะโลกรอน เชน มีการเขียนคําขวญั การเขียนแสดงความ
คิดเห็น การเขียนบทความของกลุมสาระฯ ภาษาไทย  มีการทําแผนพับและช้ินงาน ใบงาน ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ
ภาวะโลกรอนจากวัสดเุหลือใชของกลุมสาระฯ ภาษาตางประเทศ  มีการนําใบเสรจ็คานํ้าคาไฟมาทํากราฟเปรยีบ 
เทียบคาใชจายในแตละเดือนแลววิเคราะหถึงสาเหตุและวิธกีารลดคาน้าํ คาไฟ ในแตละเดือน  ของกลุมสาระฯ
คณิตศาสตร และ กลุมสาระฯ วิทยาศาสตร  เปนตน 
 โครงการสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน เปนโครงการอนรุักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  มุงฝกใหผูเรียนมีจิตสํานึกในการอนุรกัษพรรณไมแลส่ิงแวดลอม  
กิจกรรมที่สนบัสนุนไดแก  กิจกรรมชมรมนักพฤกษศาสตร  กจิกรรมบรูณาการการศึกษาพรรณไมในโรงเรยีน   
 โครงการสวนเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดําริ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวฯ โดยจัดทําหนวยการเรียนรูในกลุมสาระการเรยีนรูวิทยาศาสตรและกลุมสาระการเรยีนรูสังคมศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม  ในระดับช้ันตาง ๆ   มีการจัดงานวันวิชาการของกลุมสาระ ฯ  ตาง ๆ    เชน  งานสัปดาห
วิทยาศาสตรของกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร งานสืบสานภูมิปญญาไทยแกไขปญหาส่ิงแวดลอม ตามแนว
พระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง  มีการนําผูเรียนไปศึกษาโดยปฏิบัติจริงในพ้ืนที่สวนเกษตรแหลงเรียนรูของโรงเรียน 
ไดแก  ปลูกพืชสวนครวั ปลกูพืชไรดิน  การเพาะเห็ด  ปลูกพืชสมุนไพร การทําปุยหมักชีวภาพ  การทําไบโอดีเซล
และนํามาใชในงานยานพาหนะภายในโรงเรียน ฯลฯ ซ่ึงเปนแหลงเรยีนรูธรรมชาติเชิงนิเวศรวมทั้งมีกิจกรรมชมรม
สวนเกษตรผสมผสานเพื่อสนับสนุนใหผูเรียนนําผลผลติท่ีไดออกจําหนายเปนผลิตภัณฑ ทั้งของสดและการแปรรูป 
ทําใหผูเรียนรู เขาใจ ความสามารถของตน มีสวนรวมในการทํากิจกรรม ท่ีจัดข้ึนดวยความสมัครใจ   
ผลการดําเนินงาน 

1. ผูเรียนทุกคนรูคุณคาของส่ิงแวดลอมและตระหนักถึงผลกระทบท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงส่ิงแวดลอม 
2. ผูเรียนทุกคนเขารวมหรือมสีวนรวมกจิกรรม/โครงการอนุรักษและพฒันาส่ิงแวดลอม 
3. ผูเรียนทุกคนตระหนกัถึงคณุคาของตนเองและมีสวนรับผิดชอบในสภาพการณตาง ๆ ของชุมชน สังคม   
       ตามบริบทท่ีเหมาะสม (BSG) 

สัมฤทธผิลของการดําเนินงาน  
คุณภาพโดยรวมทุกตวับงช้ีตามมาตรฐานท่ี 2    ผูเรียนมจีิตสํานึกในการอนรุักษและพัฒนาส่ิงแวดลอม 

โดยเฉลีย่คิดเปนรอยละ 100  อยูในเกณฑการประเมินคุณภาพระดับดีมาก 
 

มาตรฐานท่ี 3 
ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รกัการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดและมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต 

วธิีการพัฒนา 
 โรงเรียนตระหนักและเห็นความสําคัญของการจัดกระบวนการเรยีนรูท่ีมุงเนนการฝกทักษะกระบวนการ
คิด การจัดการ และการประยุกตความรูมาใชในสภาพการณที่เกดิข้ึนจริงจึงไดจัดกิจกรรมตาง ๆ  ดังนี้ 
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 การจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนที่หลากหลายในแตละกลุมสาระฯใหผูเรยีนไดมีการวางแผนการทํางาน
อยางเปนข้ันตอน มีการกําหนดเปาหมายและวัตถุประสงคกอนการปฏิบัติงาน มีการทบทวนการทํางานและการ
ประเมินผลการปฏิบติังาน  เชน  กลุมสาระการเรียนรูวทิยาศาสตร  ภาษาอังกฤษ  สังคมศึกษา  คณิตศาสตร  ไดมี
การจัดการเรยีนการสอนแบบการทําโครงงาน มีการทําใบงาน มีการอบรมทักษะการใชอุปกรณวทิยาศาสตร   กลุม
สาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยจัีดกจิกรรมการทํางานแบบกลุมใหนักเรยีนรวมกันเสนอหัวขอการ
เขียนโปรแกรมที่เกี่ยวของกบัฐานขอมูลมีการวางแผนกอนการเขียนโปรแกรม พัฒนาโปรแกรมตามหัวขอที่
นําเสนอ บันทึกผลในโปรแกรมและประเมินผลการทํางานของตนเอง เนนใหผูเรยีนพัฒนาการคิดออกแบบการทํา
โครงงานอยางอิสระ เชน  ใหผูเรยีนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร เปนตน งานกิจกรรมพัฒนาผูเรยีน ผูเรียนนําเสนอ
กิจกรรมชมรมและเลือกตามความสนใจ โดยวางแผนการจัดกิจกรรมและสรรหาครูที่ปรึกษาเพ่ือใหการดําเนิน
กิจกรรมชมรมดําเนินไปดวยดี มีการประชุมและวางแผนงานรวมกนัระหวางนักเรียนประธานชมรมกับหัวหนางาน
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ภาคเรยีนละ 2 ครั้ง  เพ่ือสรุปขอมลูการดําเนินงานของชมรม รวมทั้งปญหาและขอเสนอแนะ
ตาง ๆ  เพื่อความเขาใจทีต่รงกนัระหวางภาคนโยบายและภาคปฏิบติัของผูเรียนทั้งระดับประถมและมัธยม ทําให
ผูเรียนทํางานที่ไดรับมอบหมายดวยความขยันอดทน รบัผิดชอบและมุงม่ันที่จะพัฒนาคุณภาพของงานอยางตอเน่ือง 
มีความสุขแลภาคภูมใิจในผลงานของตนและกลุม มีการกําหนดเปาหมายชีวิตของผูเรยีน อาชีพที่ตนสนใจและวิธีที่
จะไปถึงเปาหมายในแฟมสะสมผลงาน ในสัปดาหแนะแนวไดจดัสาธติอาชีพอิสระและกิจกรรมดานการศึกษาและ
จิตวิทยา กิจกรรมการเรียนการสอนในกลุมวิชาการงานพ้ืนฐานอาชีพ  โครงการความรูคูคุณธรรมปนน้ําใจสูชุมชน  
ทําใหผูเรียนมคีวามรูสึกทีด่กีับอาชีพสุจรติ บอกอาชีพและเหตุผลประกอบของอาชีพท่ีตนเองสนใจได โครงการพ่ี
นองอัสสัมชัญแบงปนประสบการณ จัดใหผูเรยีนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 และ 6 เพื่อเปนแนวทางในการศึกษา
ตอและเลือกประกอบอาชีพตามความถนัดและความสนใจ 
ผลการดําเนินงาน 

1. ผูเรียนรอยละ 96.00 มีทักษะในการจัดการและทํางานใหสําเร็จ 
2. ผูเรียนทุกคนมีความเพยีรพยายาม ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบในการทํางาน 
3. ผูเรียนทุกคนทํางานอยางมคีวามสุข  พัฒนางานและภูมใิจในผลงานของตนเอง 
4. ผูเรียนทุกคนทํางานรวมกับผูอ่ืนได 
5. ผูเรียนทุกคนมีความรูสึกทีด่ตีออาชีพสุจรติ และหาความรูเกีย่วกับอาชีพที่ตนสนใจ 
6. ผูเรียนทุกคนสามารถสรางบรรยากาศของความเปนหน่ึงเดียวในการทํางานรวมกับผูอ่ืนบนพื้นฐานของ

ความเสียสละเพ่ือประโยชนสวนรวม  (BSG) 
สัมฤทธผิลของการดําเนินงาน  

คุณภาพโดยรวมทุกตวับงช้ีตามมาตรฐานท่ี 3   ผูเรียนมทัีกษะในการทํางาน รกัการทํางาน สามารถทํางาน
รวมกับผูอ่ืนไดและมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต  โดยเฉลีย่คิดเปนรอยละ 99.33  อยูในเกณฑการประเมินคุณภาพ
ระดับดีมาก 
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มาตรฐานท่ี 4 
ผูเรียนมีความสามารถในการคดิวิเคราะห คิดสังเคราะหมีวจิารณญาณมีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรอง 

และมวีิสัยทัศน 
วธิีการพัฒนา 
 โรงเรียนจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา ที่เนนความรูทักษะกระบวนการ และเจตคติใหมีการวัดผลและ
ประเมินผลอยางเปนระบบท้ังจากรายวิชาทุกวิชาและกิจกรรมพัฒนาผูเรยีนจัดประเมินผลการอานคิด วิเคราะห และ
เขียนส่ือความทุกรายวิชา จัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีสงเสริมศักยภาพใหแกผูเรยีน โดยจัดใหมีงาน /โครงการ / 
กิจกรรม ดังตอไปนี้  
 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  ไดจัดอบรมทักษะการใชอุปกรณวทิยาศาสตร  ในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปท่ี 1  และช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4   เขารวมการแขงขันทักษะทางดานวิทยาศาสตรกับสถาบันอ่ืน ๆ   จัดงานสัปดาห
วันวิทยาศาสตร   โครงการคายวิทยาศาสตร  
 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  จัดกระบวนการเรยีนรูใหผูเรยีนมีทักษะในการ
ทํางาน  สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได  เชน  การจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนแบบรวมมอืเทคนิค Group 
Investigation   การสอนแบบรวมมือ  เทคนิค  Learning  Together การจัดทํา Mind Mapping  การเขียนบทความทาง
ประวัติศาสตร   การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรยีนในรูปแบบของชมรม การจัดกิจกรรมงานวันวิชาการ การจัดกจิกรรม
งานวันรกัษส่ิงแวดลอม   โครงการคายอนรุักษธรรมชาติและคายภูมิศาสตร   
 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ จดัการเรยีนการสอนท่ีเนนกระบวนการทํางานรวมกนั มีโครงการ
คายภาษาอังกฤษท้ังภายในและภายนอกประเทศ    จัดสงผูเรียนเขารวมแขงขัน Crossword  Word up , Speech และ
มีการเขียนบทความภาษาอังกฤษ    และการทําบัตรอวยพรในเทศกาลสําคัญ   เชน   วันแม   วันพอ  วนัคริสตมาส 
วันวาเลนไทน  เปนตน 
 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  จัดโครงการพฒันาวิชาการอัสสัมชัญธนบรุีในชวงช้ันท่ี  2  และ 3  โดย
จัดใหมีการเรียนการสอนในชวงเชากอนเคารพธงชาติสัปดาหละ 3 วัน สงเสริมใหมีการแขงขันทักษะวิชาการ
ภายใน ภายนอกและสงผูเรยีนเขารวมการแขงขันกีฬาเพือ่การศึกษา ไดแก  A-Math  หมากลอม   โซโดกุ  เกม 24  
มุงสงเสริมใหผูเรียนรูจักการวางแผนในการออมทรพัยโดยจัดกิจกรรมการทําบัญชรีบั–จายรายวัน และโครงการมี
ออมไมมีอด ไมอดถามีออม ในรูปแบบของธนาคารโดยรวมกับธนาคารกรุงศรีอยธุยา มหาชน  จํากัด สาขาบางแค 
จัดต้ัง  ACT  BANK   จัดกิจกรรมสงเสริมการอาน คิด วเิคราะหและเขียนส่ือความ  โดยการประกวดโครงงาน
คณิตศาสตรในงานวนัวิชาการ 
               กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ จัดกจิกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนกระบวนการคิดอยางสรางสรรค ในดาน
ทัศนศิลป ดนตรีและนาฏศิลป  ศึกษารูปแบบวิธีการสรางสรรคผลงาน เทคนิควธิกีารการเลือกใชวัสดุอยางอิสระ  
และจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย เนนการวางแผนและทักษะกระบวนการ โดยจัดกจิกรรมฝกทกัษะ
ความคิดในการสรางจินตนาการ ในรูปแบบการแตงเพลง  การคิดออกแบบการแสดงละคร  การคิดประดิษฐทารํา
และทาเตนในการแสดงท้ังภายในและภายนอก   จัดสงนักเรยีนเขารวมแขงขันทั้งภายใน - ภายนอกโรงเรียน 
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 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย จัดใหมีกจิกรรมรกัการอานถวายแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องใน
วโรกาสทรงมีพระชนมายุครบ 80 พรรษา ในทุกระดับช้ัน รวมกับงานหองสมุดของโรงเรียนจัดใหมีงานวันสุนทรภู   
งานวันภาษาไทยแหงชาติ  และการประกวดเขยีนบรรยายใตภาพ  คําขวัญ แตงคําประพันธ เขียนเรียงความในวนั
สําคัญ เชน วันตอตานยาเสพติด  สัปดาหนักบุญหลยุส ฯ  วันแม   วันพอ  และวันสําคัญอื่น ๆ  เปนตน 
 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี จัดแสดง Robot ในงานวันวิชาการของโรงเรยีนและเขา
รวมการแขงขันภายนอกโรงเรยีน การทําอาหารและการประดิษฐกระทง มกีารจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เกี่ยวกับการจัดทําโครงการงานประดษิฐ และการเขียนแผนโครงงานประกอบธรุกิจ SME การเขียน Program 
Computer และ    การสรางงานจากคอมพวิเตอร เพื่อฝกผูเรยีนใหสามารถคิดวเิคราะหและทํางานเปนกลุมได 
 กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา จัดแขงขันกฬีาภายในโรงเรียน โดยผูเรียนทุกคนมีสวนรวม 
สนับสนุน มคีวามรับผิดชอบในการฝกซอมกีฬา การทํางานเปนหมูคณะ นักเรยีนรุนพ่ีและรุนนองรวมกันวางแผน 
แกไขปญหาในกรีฑาสี   จดัการแขงขันฟุตบอลระดับประถมศึกษาปที ่  1  -  มัธยมศึกษาปที่  6   ตลอดจนสงเสรมิ
และสนับสนุนนักเรยีนที่มคีวามสามารถทางดานกีฬาเขารวมการแขงขันภายนอก  ท่ีจัดข้ึนโดยสถาบันตาง ๆ    เชน  
การแขงขันแบดมินตัน  วายนํ้า   เทเบิลเทนนิส  กอลฟ    เทควันโด  เปนตน  
 นอกจากการจดักิจกรรมการเรยีนในรายวิชาของกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ ทีไ่ดฝกใหผูเรยีนมีการคิดอยาง
รอบคอบและเปนระบบ  มกีารบูรณาการในกลุมสาระฯ  จัดกจิกรรมการเรียนการสอนมี การทํารายงาน  โครงการ  
ช้ินงานและมีการนําเสนอหนาช้ันเรียน  และนํามาคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ  จากการจัดกจิกรรมพัฒนาผูเรยีนใน
รูปแบบของกจิกรรมชมรมที่หลากหลาย โดยเปดโอกาสใหผูเรียนไดเลือกตามความถนัด และความสนใจตาม
ศักยภาพ ตลอดจนการจัดกิจกรรมแนะแนวที่สอนใหผูเรยีนรูจักประเมินคาดการณในการเลือกเรยีนตอในระดับ
เตรยีมอุดมศึกษา การพิจารณาเลือกคณะเพ่ือการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา ซ่ึงผูเรียนสามารถนําไปใชในการ
ตัดสินใจ  เลอืกคณะเพ่ือศึกษาตอตามความสามารถของตนเองและใหคําแนะนํากบัสมาชิกในกลุมได  จัดกิจกรรม 
ลูกเสือ นักศึกษาวิชาทหาร  กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน และกิจกรรมรักการอาน 
ผลการดําเนินงาน 

1. ผูเรียนรอยละ 80.00 สามารถวิเคราะห สังเคราะห สรุปความคิดรวบยอด คิดอยางเปนระบบและมีความคิด 
       แบบองครวม 
2. ผูเรียนทุกคนสามารถคาดการณ กําหนดเปาหมาย และแนวทางการตัดสินใจได 
3. ผูเรียนรอยละ 92.00 สามารถประเมินและเลือกแนวทางการตัดสินใจและแกไขปญหาอยางมีสติ 
4. ผูเรียนทุกคนมีความคิดสรางสรรค มองโลกในแงดี และมีจินตนาการ 
5. ผูเรียนรอยละ 80.00 สามารถคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห ไดอยางเปนระบบ ครบถวน (BSG) 

สัมฤทธผิลของการดําเนินงาน  
คุณภาพโดยรวมทุกตวับงช้ีตามมาตรฐานท่ี 4  ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวเิคราะห  คิดสังเคราะห   

มีวิจารณญาณมีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรอง และมีวิสัยทัศนโดยเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 90.40   อยูในเกณฑการ 
ประเมินคุณภาพระดับดีมาก    
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มาตรฐานท่ี 5 
ผูเรียนมีความรูและทักษะท่ีจําเปนตามหลกัสูตร 

วธิีการพัฒนา 
 โรงเรียนไดจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาโดยยึดหลักสูตรการศึกษาข้ันพืน้ฐาน พุทธศักราช 2544 เปน
แนวทางในการจัดทําหลักสูตรและนํามาใชในการจดัการเรียนการสอน    คณะครรูวมกันศึกษาวิเคราะหและพัฒนา
หลักสูตร จัดกิจกรรมการเรยีนรูวดัและประเมินผลดวยเครื่องมือที่หลากหลายสอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
เนนการประเมินสภาพจริง จากผลงานและพฤติกรรมจรงิ     เพ่ือใหทราบพัฒนาการของผูเรียน และเนนใหครูตรวจ 
สอบความรูและทกัษะพื้นฐานของผูเรียนในเรื่องท่ีเรียนกอนจัดการเรยีนการสอน อีกท้ังการประเมินผลระหวาง
เรยีนไดดําเนินการวัดและประเมินผลเปนรายผลการเรยีนรู เม่ือผูเรยีนไมผานการประเมินแตละผลการเรยีนรูไดจัด
ซอมเสริม เพือ่ปรับคะแนนเปนรายผลการเรียนรูใหกับผูเรียน สําหรบัผูเรียนท่ีผานเกณฑการประเมินแลว สามารถ
ศึกษาเพ่ิมเติมและขอรับการประเมินใหมได ซ่ึงจะไดรบัคะแนนตามท่ีประเมินใหม เม่ือส้ินภาคเรียน/ปการศึกษา 
หนวยงานวัดผลไดรวมกับฝายวิชาการจัดสอบประเมินคณุภาพการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกนัคุณภาพผูเรยีน
ในระดบัช้ัน ป.2  ป.3 ป.5  และ ม.2 จัดทดสอบ O-NET ในระดับช้ัน ป.6  ม.3  และ ม.6  รวมกับฝายการศึกษา  
มูลนธิิคณะเซนตคาเบรยีลแหงประเทศไทย  จัดโครงการสอบวัดคณุภาพนักเรยีนในเครือมลูนธิิคณะเซนตคาเบรียล
แหงประเทศไทย ระดับช้ัน ป.3  ป.6  และ ม.3  หนวยงานวัดผล  ไดจดัทําสถิติผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน และเขารวม
ประชุมกับคณะกรรมการวิชาการเพ่ือนําขอมูลยอนกลบัไปใหกับคุณครูแตละกลุมสาระการเรียนรูรวมกันวิเคราะห 
หาแนวทางแกไข และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนอยางตอเนื่อง อีกทั้งไดจัดทํารายงานเปรียบเทยีบการประเมิน 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนระดบัชาติของระดบัช้ัน  ป.2 ป.3 ป.5 ม.2  ม.3 และ ม.6 เปรยีบเทียบยอนหลัง 3 ป และรวม
ประชุมกับคณะกรรมการวิชาการ เพ่ือกําหนดเปาหมายในการพฒันาผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนระดับชาติในป
การศกึษา 2551  จัดทําสถิติผลการเรียนเพื่อเปนขอมูลในการพัฒนาของแตละกลุมสาระ ฯ   
 โรงเรียนไดจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนอยางหลากหลาย เชน ใหผูเรยีนไดทํากิจกรรมกลุมการสอนแบบ
สาธิต การสอนโดยใชบทบาทสมมุติ การสอนแบบโครงงาน การระดมสมอง และการสอนโดยต้ังคําถาม การให
ผูเรียนทําแบบฝกหรือใบงาน การเขียนเรียงความ เปนตน จากการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนดังกลาวสงผลให
ผูเรียนทุกคนสามารถนําเสนอความคิด หรือผลงานโดยการพูด หรือเขียนส่ือความ ดวยวธิีการขางตน และสามารถ
นําเสนอผลงานหรืองานดวยคอมพิวเตอรได โรงเรยีนไดจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนใหผูเรียน มีทักษะทาง
ภาษาไทยและภาษาตางประเทศเพ่ือผูเรยีนสามารถ พูด ฟง อาน เขียน ถูกหลกัไวยากรณและสามารถส่ือสารได 
นอกจากนี้ได จัดกิจกรรมเสริมใหแกผูเรยีน เชน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาตางประเทศโดยเจาของภาษาจัด
กิจกรรมยามเชากอนเคารพธงชาตโิดยใหผูเรียนไดปฏิบติัจริง   เชน  โครงการ Morning Talk    ภาษาจีนวันละคํา  
จัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย เชน รองเพลงภาษาตางประเทศ ฝกทักษะการสนทนาประกอบความหมายและทาทาง 
กิจกรรมเสียงตามสาย  กจิกรรมชมรมทัง้ภาษาไทย และภาษาตางประเทศ เชน คําคม Crossword A-math เปนตน 
จากการจัดกิจกรรมดังกลาวสงผลใหผูเรียนสามารถฟง  พูด อาน เขียน ดวยภาษาตางประเทศไดอยางนอย 1 ภาษา 
จัดกิจกรรมใหผูเรียนเขียนบทความทางประวัติศาสตร  จัดสอนวิชาคอมพิวเตอรใหกับผูเรยีนทุกระดับช้ันใหผูเรยีน
ทุกคนมีบญัชีการใชอินเตอรเน็ต เพ่ือใหผูเรยีนไดฝกปฏบัิติการใชระบบเครือขายในการคนควาขอมูลการเรียนรู 
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ผลการดําเนินงาน 
1. ผูเรียนรอยละ 72.66   มีระดบัผลสัมฤทธิท์างการเรยีนเฉลี่ยตามเกณฑ   
2. ผูเรียนรอยละ 76.91  มีผลการทดสอบรวบยอดระดับชาติเฉลี่ยตามเกณฑ 
3. ผูเรียนทุกคนสามารถส่ือความคิดผานการพูด เขียน หรือนําเสนอดวยวธิีตาง ๆ 
4. ผูเรียนทุกคน สามารถใชภาษาเพื่อการส่ือสารได ทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 
5. ผูเรียนทุกคนสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาการเรียนรู 
6. ผูเรียนทุกคนสามารถบูรณาการทั้งศาสตรและศิลปทุกแขนงไดเหมาะสมสมกับวัยและความสามารถ (BSG)  
7. ผูเรียนทุกคนสามารถพัฒนาและสรางองคความรูตามบริบทเฉพาะคน (BSG) 

สัมฤทธผิลของการดําเนินงาน  
 คุณภาพโดยรวมทุกตวับงช้ีตามมาตรฐานท่ี 5   ผูเรียนมคีวามรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร 
โดยเฉลีย่คิดเปนรอยละ  92.80  อยูในเกณฑการประเมินคุณภาพดีมาก 
 

มาตรฐานท่ี 6 
ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเองรกัการเรยีนและพัฒนาตนเองอยางตอเนือ่ง 

วธิีการพัฒนา 
 โรงเรียนไดจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนและกิจกรรมตาง  ๆ  สงเสรมิสนับสนุนใหผูเรยีนมีคุณภาพ โดย
ไดดําเนินการตอไปนี ้

 ทุกกลุมสาระการเรยีนรู จดักิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรยีนแสวงหาความรูดวยตนเองในทุกรายวิชาจากแหลง
การเรยีนรูทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน จัดคายวิชาการของกลุมสาระคณิตศาสตร สังคมศึกษา ภาษาตางประเทศ  
ภาษาไทย คายศิลปะสัมพันธ โครงการสงเสริมการแขงขันทางวิชาการท้ังภายในและภายนอกของทุกกลุมสาระ ฯ  
โครงการนิเทศและการพัฒนาการศึกษาตอของนักเรียน กิจกรรมการเรียนการสอน อานหนังสือนอกเวลาวิชา
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชวรรณกรรมของ ฟ. ฮีแลร และนําไปประยกุตใชใน
การดํารงชีวิตประจําวนั โครงการรักการอาน โครงการสงเสริมการอาน ประกอบดวย ยอดนกัอาน แรลลี่นักอาน 
กิจกรรมเปดโลกการอาน โครงการเตรยีมนักเรียนเขารวมการแขงขันวิชาการ โครงการเสริมการเรียนรูมธัยมศึกษา
ตอนปลาย เพ่ือเตรยีมนักเรยีนเขาสูระดับอดุมศึกษา โครงการปรับความรูพ้ืนฐานทางวิชาการ เปนตน มีการคนควา
ขอมูลในการเรียนการสอนของแตละวิชา มีการสงงานและปรึกษาขอมูลเกีย่วกับการเรยีนการสอนทาง Internet 
โครงการนักเรยีนแลกเปลีย่น AFS จัดกจิกรรมแลกเปลีย่นวัฒนธรรมไทย-จีน โดยการจัดแสดงนาฎศิลปจีนรวมกับ
โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย และโรงเรยีนอัสสัมชัญระยอง และดําเนินการเรยีนการสอนตามคําส่ังท่ี 5/2550 ของ
มูลนธิิคณะเซนตคาเบรยีลฯ  จัดใหมีแหลงการเรียนรูภายในโรงเรียน เชน หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร หองสมุด 
หองศูนยวิทยบริการ สวนเกษตรผสมผสาน สวนพฤกษศาสตรโรงเรยีน บานดํารงไทย วังมัจฉา โดยครูทุกกลุม
สาระการเรียนรูจัดกิจกรรมบรูณาการท่ีสอดคลองกับหลกัสูตรและแหลงเรียนรู นอกจากนี้ยังใชเปนแหลงเรยีนรู
ใหกับชุมชนและสถาบันการศึกษาตาง ๆ     
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 ศูนยวิทยบริการเปนหนวยงานที่สนับสนุนฝายวิชาการ โดยศูนยวิทยบริการไดพัฒนาระบบการบริหารและ
การดําเนนิงานในทุก ๆ ดาน เพื่อรองรับผูเรียนและบุคลากรในโรงเรยีนใหเปนผูมทีักษะในการแสวงหาความรูดวย
ตนเอง รักการเรียนรู และพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง โดยศูนยวิทยบริการไดนําระบบโปรแกรมหองสมุดอัตโนมัติ
เขามาใชในการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ ตรวจสอบการยืม – คืน ขอมูลของสมาชิก การยืมตอ การจองทรพัยากร
สารสนเทศ ไดตลอดเวลาจากเว็บไซดของศูนยวิทยบริการผานเครือขายอินเตอรเน็ต และยังเปนแหลงท่ีเปดโอกาส
ใหนักเรียนไดเรยีนรูดวยตนเองตามอัธยาศยัจากส่ือสารสนเทศในรูปแบบตางๆ เชน บริการอินเตอรเน็ต  ซีดีรอม – 
มัลติมีเดยี วีซีดี ดีวีดี ตลอดจนหองโฮมมินิเธยีเตอร พรอมใหบริการกับผูเรียน ครู บุคลากรของโรงเรยีน และ
บุคคลภายนอกตลอดเวลาท่ีศูนยวิทยบริการเปดบรกิาร ตลอดจนมีการจัดกจิกรรมสงเสริมการอานและการเรยีนรู 
เชนกิจกรรมยอดนักอานผูเรยีนไดนําส่ิงทีไ่ดจากการอานมาสูการเขียนเปนกจิกรรมที่ไดบูรณาการกับกลุมสาระการ
เรยีนรูภาษาไทยเพ่ือสงเสรมินิสัยรกัการอานอยางตอเน่ือง  กิจกรรมเปดโลกการอาน เพ่ือกระตุนและปลกูฝงนิสัยรัก
การอานใหแกผูเรียนประกอบดวยกิจกรรมการจัดนิทรรศการ  การพบปะนักเขียน  การออกรานหนังสือ กิจกรรม
แรลลี่การอานใหผูเรียนปฏิบติัการอานในแตละฐาน เปนตน 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียนจัดสัปดาหแนะแนวและสาธิตเกี่ยวกับอาชีพอิสระ เพ่ือกระตุนใหผูเรียนไดรูถึงความ
สนใจของตนเองดานอาชีพไดฝกทักษะท่ีเหมาะสม เห็นแนวโนมและความจําเปนสําหรับอาชีพ และจัดสอบวัด
ความสามารถทางวิชาการของผูเรียน PRE ประถม  สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปที ่ 3 - 6  PRE ม.ตน  
สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 1-3  และ PRE  ADMISSION  สําหรับนักเรยีนระดับมัธยมศึกษาปท่ี 4-6    จัด
กิจกรรมชมรมที่สงเสริมใหนกัเรยีนมีนิสัยรกัการอาน รูจักการวางแผนการทํางานรวมกับผูอ่ืน แสวงหาความรูจาก
แหลงรอบตัวทั้งขาวสารขอมูล การฝกฝนทักษะทางการศึกษาโดยกิจกรรม ชมรมซูโดคุ ชมรม A-Math ชมรม 
Crossword ชมรมยวุชนพิทักษส่ิงแวดลอม ชมรมรกัการอาน ชมรมที่สงเสริมนักเรียนไดพัฒนาทักษะดานการ
ถายภาพ การใชโปรแกรมคอมพิวเตอร  เพื่อจัดทําวารสาร  จุลสารของโรงเรียน ไดแก ชมรม ACT-MEDIA   ชมรม
ถายภาพ 
ผลการดําเนินงาน 

1. ผูเรียนทุกคนมีนิสัยรกัการอาน การเขียนและการฟง รูจักต้ังคําถามเพื่อหาเหตุผล  
2. ผูเรียนทุกคนสนใจแสวงหาความรูจากแหลงตาง ๆ รอบตัวสามารถใชหองสมุดใชแหลงความรู  

              และส่ือตาง ๆ ท้ังในและนอกสถานศึกษา 
3. ผูเรียนรอยละ 99.00  มีวิธีการเรียนรูของตนเอง สามารถเรียนรูรวมกับผูอื่น สนุกกับการเรยีนรู  
       และชอบมาโรงเรียน 
4. ผูเรียนทุกคนใฝรูแสวงหาสาระ  ความเช่ือ  คานิยม  วถิีชีวติของคนในทองถิ่นและนําไปประยุกตใช     
       ในการดํารงชีวติประจําวัน  (BSG) 
5. ผูเรียนรอยละ 99.00 มีวิจารณญาณในการแลกเปลีย่นวัฒนธรรมอยางฉันมิตร  (BSG) 

สัมฤทธผิลของการดําเนินงาน  
คุณภาพโดยรวมทุกตวับงช้ีตามมาตรฐานท่ี 6   ผูเรียนมทัีกษะในการแสวงหาความรูดวยตนเองรักการเรยีน

และพัฒนาตนเองอยางตอเนือ่งโดยเฉลีย่คิดเปนรอยละ 99.60   อยูในเกณฑการประเมินคุณภาพระดบัดีมาก   
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มาตรฐานท่ี 7 
ผูเรียนมีสุขนสิัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีด ี

วธิีการพัฒนา 
 โรงเรียนสงเสริมและสนับสนุนใหผูเรยีนมีสุขภาพที่ดี รูจกัการปฏิบติัตนเองในการดแูลรกัษาสุขภาพทาง
กายและสุขภาพทางใจ มุงเนนใหผูเรยีนเอาใจใสเกีย่วกบัรางกาย โดยปลกูฝงใหผูเรียนรกัการออกกําลังกาย การ
บรโิภคอาหารท่ีถูกหลกัโภชนาการ   ตลอดจนการดํารงตนอยูในสังคมและนําไปปฏิบติั เพ่ือใหผูเรยีนมีสุขภาพที่
สมสวน   มีบคุลิกภาพที่ด ีมีจิตใจแจมใส ราเริง สนุกสนาน  กลาแสดงออกอยางเหมาะสม และสามารถท่ีครองตน
อยูในสังคมอยางมีความสุข โดยไดดําเนินกจิกรรมดังนี้  
 งานโภชนาการ งานพยาบาล และกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา จัดกิจการเพ่ือเปนการสงเสริม
ผูเรียนในการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน มกีารประชาสัมพันธเสียงตามสาย จัดทําปายนิเทศ และเชิญ
เจาหนาที่จากโรงพยาบาลศรีวิชัย  2 มาใหความรูความเขาใจ การบรโิภคอาหารที่ถูกตอง   การออกกําลังกาย ผูเรยีน
จะไดมีสุขภาพท่ีดี  
 กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา ใหความสําคัญอยางยิ่งท่ีจะใหนักเรยีนรกัในการออกกําลังกาย
โดยสงเสริมใหผูเรยีนระบกุจิกรรมกีฬาที่ช่ืนชอบ และหาวิธกีารในการทีจ่ะหาเวลาในการออกกําลังกายทกุช่ัวโมง
พลศึกษา มีการออกกําลังกายในทามือเปลา และยดืกลามเนื้อทุกครั้งกอนเรียน สงเสริมใหผูเรยีนไดใชเวลาวางให
เกิดประโยชนในชวงพักกลางวันและชวงเย็น จัดใหบริการยืมอุปกรณกีฬาไปฝกซอมทักษะเพ่ิมเติมในการเรยีน 
และสามารถเลนสนุกสนานออกกําลังกายกับเพ่ือน ตลอดจนจัดกจิกรรมสรางเสริมสมรรถภาพรางกาย เชือก
กระโดดในระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 5 และ มัธยมศึกษาปท่ี 2  เพ่ือใหไดใชเวลาวางในการฝกซอมและพัฒนา
รางกายอยางสมํ่าเสมอ 
 ครูทุกระดับช้ันมีการตรวจรางกายของผูเรยีนทุกเชา เพ่ือเปนการแนะนาํใหรูจักการดแูลตนเองเก่ียวกับ ทรง
ผม เล็บ เครื่องแตงกาย ใหเหมาะสม ปลูกฝงใหรูจกัการดูแลตนเองอยางตลอดเวลา  จัดโครงการเอาชนะความอวน 
ครสุูขศึกษาและพลศึกษาทุกระดับช้ัน จดัทําประวัติการวัดสวนสูง ชั่งน้ําหนัก และนํามาเปรียบเทียบตาราง ของ
เกณฑกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จัดโครงการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนกบัเกณฑมาตรฐาน 
ใหมีการทดสอบสมรรถภาพทางกาย  5 ชนิด และประเมินผลเทียบกบัเกณฑมาตรฐาน ของกรมพลศึกษา  โดยมีการ
ทดสอบผูเรียนทุกคน และแจงผลใหผูปกครองทราบ    

หนวยงานพยาบาลมีการติดตามเก่ียวกับสุขภาพรางกาย เพื่อเปนขอมูลใหครูและผูปกครองไดรับทราบการ
พัฒนาทางกายของผูเรียนมีการเปลี่ยนแปลงอยางไร โดยไดประสานงานกับโรงพยาบาลศรีวิชัย 2 จัดคณะแพทยให
การตรวจสุขภาพประจําปใหต้ังแตระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ถึง มธัยมศกึษาปที ่ 6 โดยตรวจรางกายสวนตาง ๆ 
เชน การตรวจวัดสายตา  การไดยิน  ระบบไหลเวยีนเลือด   เปนตน และรายงานผลการตรวจใหผูปกครองทราบ  
   งานโภชนาการดูแลการใหบริการของรานคาที่มาจําหนายอาหาร ใหมีมาตรฐานในดานความสะอาดของ
สถานที่และภาชนะใสอาหาร  ตลอดจนใหมีนํ้ารอนสําหรับฆาเช้ือโรคชอนสอมบริการใหผูเรียนและผูปกครอง 
สรางความม่ันใจในการรับประทานอาหาร   
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 โรงเรียนใหความสําคัญตอโทษภยัของส่ิงเสพติด จะเห็นไดวายาเสพติดมีการแพรหลายตามชุมชนตาง ๆ   
จึงจัดกจิกรรม เชน โครงการสวัสดภิาพและความปลอดภัยของผูเรยีน โครงการสัปดาหใหความรูและปองกันส่ิง
เสพติด โรคเอดส เพศศึกษา การอบรมจรยิธรรมประจําวัน  การประกวดปายนเิทศตอตานส่ิงเสพติด  จัดวิทยากร
บรรยายใหความรูดานยาเสพติด จัดบรรยายอบรม วันศุกรตนเดือน สรางวนิัย หางไกลส่ิงเสพติด จัดกิจกรรมวันงด
สูบบุหรี่โลก การตรวจปสสาวะผูเรียน เพ่ือสุมตรวจหาสารเสพติด  อบรมนกัเรียนอาสาจราจร จัดพนักงานรักษา
ความปลอดภยั ครู เจาหนาที่ตํารวจเพื่อดแูลความปลอดภัย ตลอดจนอบรมครูและเจาหนาท่ีตํารวจ เพ่ือปองกันภยั
จากส่ิงเสพติด อุบัติเหตุและปญหาทางเพศ 
 ฝายกิจการนักเรียน จัดกจิกรรมตาง ๆ เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหนักเรยีนรูจักการแสดงออกอยาง
เหมาะสมสามารถเปนผูนําและผูตามท่ีดี เชน การแตงต้ังคณะกรรมการสภานักเรยีน การแสดงดนตรีสรางวนิัย
หางไกลยาเสพติด การใหความรูกับโรงเรียนเครือขายตานส่ิงเสพติด การสงเสริมการเปนผูนําไดแกการเลือก
หัวหนาหอง รองหัวหนาหอง สารวัตรนักเรียน เปนตน   

งานกีฬาจัดกิจกรรมใหผูเรียนรูของการมีมนุษยสัมพนัธที่ดี   การเปนผูนําและผูตามท่ีดี  เชน    การแตงตั้ง
คณะกรรมการสี  การแขงขันวายนํ้าสี  การแขงขันกรีฑาสี และการแขงขันกีฬาสี โดยผูเรยีนทกุคนมีโอกาสที่จะเขา
รวมกิจกรรม เชน การเปนนักกีฬา การเปนกองเชียร ลดีเดอร พาเหรดและแฟนซี  สงเสริมผูเรยีนที่มีความสามารถ
ทางดานกีฬา โดยสงเขารวมการแขงขันภายนอก เชน วายนํ้า แบดมินตนั และฟุตบอล เปนตน   
 โรงเรียนใหการสนับสนุนความสามารถของผูเรียนใหมีความพรอมที่จะเผชิญสถานการณในอนาคต ใหมี
ความม่ันใจในตนเอง แกไขปญหาที่เกิดข้ึนได และสามารถเปนผูนําและผูตามท่ีดี โดยจัดกิจกรรมตาง ๆ ตลอดป
การศกึษา เชน การแสดงดนตรีพ้ืนเมือง โปงลาง  กลองสะบัดชัย   ดนตรีไทยและดนตรจีีน  ประเภทกูเจิง การแสดง
การละเลนพื้นเมือง การแสดงดนตรีสากล ออกทําการแสดงท้ังภายในและภายนอก การประกวดนางนพมาศ 
ประกวดหนูนอยลอยกระทง การประกวดนางสงกรานต กิจกรรม Walk Rally  กิจกรรมปจฉิมนิเทศ ระดับ ม.6   

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา จัดเนื้อหาเกีย่วกับความรูเรื่องเพศศึกษาในทุกระดับช้ัน เพื่อให
นักเรียนมีความรูเกีย่วกับลักษณะของเพศ ชาย และหญิง การเปลีย่นแปลงของนกัเรยีนตามวยัของแตละอายุ และ
รูจกัวธิีปองกันตนเองไมเกดิปญหา โดยการเชญิวิทยากรจากกรมตํารวจมาใหความรูเกีย่วเพศสัมพันธ และโรคเอดส 
เปนตน 
ผลการดําเนินงาน 

1. ผูเรียนรอยละ 95.00 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกําลังกายสมํ่าเสมอ 
2. ผูเรียนรอยละ 94.00 มีน้ําหนัก สวนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ 
3. ผูเรียนรอยละ 98.00 ปองกันตนเองจากส่ิงเสพติด และหลีกเลี่ยงสภาวะท่ีเส่ียงตอความรุนแรง  
       โรคภยั อุบัติเหตุ และปญหาทางเพศ  
4. ผูเรียนรอยละ 95.00  มีความม่ันใจและกลาแสดงออกอยางเหมาะสม และใหเกยีรติผูอ่ืน 
5. ผูเรียนรอยละ 98.00  มีมนุษยสัมพันธที่ดีตอเพ่ือน ครแูละผูอ่ืน  
6. ผูเรียนรอยละ 98.00  มีความพรอมเผชิญสถานการณทุกสภาพและทกุรูปแบบ 
7. ผูเรียนรอยละ 97.00 รูและเขาใจธรรมชาติทางเพศของตน สามารถเจรญิชิวติอยางเหมาะสมและมีความสุข 
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สัมฤทธผิลของการดําเนินงาน  
 คุณภาพโดยรวมทุกตวับงช้ีตามมาตรฐานท่ี 7 ผูเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีดี  
โดยเฉลีย่คิดเปนรอยละ  96.43    อยูในเกณฑการประเมินคุณภาพระดับดีมาก 
 

มาตรฐานท่ี 8 
ผูเรียนมีสุนทรยีภาพและลกัษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรี และกีฬา 

วธิีการพัฒนา       
โรงเรียนตะหนักถึงการพัฒนาศักยภาพของผูเรียน โดยการสงเสริมความสามารถของผูเรียนที่ช่ืนชอบดาน

ศิลปะ ดนตรี และกีฬา ทั้งการแขงขันภายในและภายนอก มุงหวังใหผูเรยีนไดแสดงผลงานตนเอง ตามความรักและ
ช่ืนชอบในกจิกรรมที่สนใจ ดังมีกิจกรรมท่ีสนับสนุนดังนี้ 

กลุมสาระการเรียนรูศลิปะ จดักิจกรรมการเรยีนการสอนใหผูเรียนปฏิบัติจริง ไดสรางสรรคผลงาน รูจักช่ืน
ชมความงาม ไดแสดงความสามารถในการสรางสรรคผลงานตามความคิดและจินตนาการของตนเองอยางอสิระ 
สงเสริมใหเขารวมกิจกรรมตาง ๆ รวมถึงการจัดการแขงขันภายในและภายนอก  เชน  กิจกรรมวาดภาพสัปดาห
นักบุญหลุยส ฯ การแขงขันประกวดวาดภาพวนัแม และการประกวดวาดภาพสิ่งแวดลอม ในงานวันวิชาการของ
โรงเรียน นําเสนอผลงานของผูเรียนดวยการจัดนิทรรศการ การแขงขันภายนอก สงนักเรียนเขารวมการแขงขันวาด
ภาพ  การปนในรายการศิลปหัตถกรรมภาคกลางและภาคตะวันออก 
   กิจกรรมสงเสริมใหผูเรยีน ช่ืนชม เขารวมกจิกรรมและมีผลงานดานศิลปะ เชน กจิกรรมการวาดภาพระบาย
สี การประดิษฐช้ินงาน ปนเซรามิค ผูเรยีนทุกคนมีช้ินงานอยางนอย 1 ช้ินกิจกรรมการประกวดวงดนตรีสากล (ใน
งานคริสตมาสแฟร) การประกวดรองเพลง จัดสอนดนตรี วงโยธวาทิต การสงเสริมใหผูเรียนได  ออกแสดงและการ
แขงขันวงดนตรีไทย วงดนตรีสากล  ดานการแสดงไดสงนักเรยีนเขารวมแสดงท้ังการแสดงภายในและภายนอก   
ในโอกาสตาง ๆ  เพื่อสงเสริมใหนักเรยีนกลาแสดงออก และเปนการประชาสัมพนัธโรงเรียน จัดโครงการศิลปน
ใหมในช้ันเรียน  สงเสริมการแสดงความสามารถทุกประเภทโครงการปากกับหูรูใจทําอยางไรไมใหเสียงเพี้ยน เปน
การพฒันาทักษะดานการขับรองและดนตร ี

การจัดกิจกรรมชมรม เชน ชมรมดนตรไีทยระดับประถม ชมรมดนตรไีทยระดับมัธยมตน ชมรมดนตรไีทย  
ระดับมัธยมปลาย   ชมรมดนตรีพืน้เมือง   ชมรมนาฏศิลปมัธยมตน   ชมรมนาฏศิลปมัธยมปลาย ชมรมกลองยาว 
ชมรมกูเจิง ชมรมดนตรีสากล (วงเมโลเดียน) ชมรมดนตรีสากล(สตริงระดับประถม) ชมรมดนตรีสากล (สตริง
ระดับมัธยมฯ)   ชมรมวงโยธวาทิต  จัดกิจกรรมคายศิลปะ และดนตรนีอกสถานท่ี 

งานดนตร/ีนาฏศิลป มุงพัฒนาผูเรยีนใหมคีวามสามารถ มั่นใจ กลาแสดงออก  เปนเวทีทีใ่หนักเรียนแสดง
ศักยภาพของตนเองมีการฝกซอมการแสดงโดยใชเวลาวางใหเกิดประโยชน ปลูกฝงใหมีความสุนทรี ปองกนัตนเอง
จากส่ิงเสพติด โรงเรยีนไดสงเสริมและสนับสนุนใหผูเรียนไดแสดงออกถึงความสามารถพิเศษในดานดนตรแีละ
นาฏศลิปที่หลากหลายตามศักยภาพของนักเรยีน และสงเสริมการอนรุักษขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ภูมิปญญา
ไทยและภูมิปญญาทองถิน่ ไดจัดโครงการไหวครูดนตรีไทย งานถวายพระพรซ่ึงไดเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ดังน้ี 
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- ดนตรีไทยไดแสดงความจงรักภักดีโดยการนํานักเรียนไปบรรเลง บันทึกเทปวิทยุ อ.ส.พระราชวังดุสิต 
พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน เน่ืองในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
  - ดนตรีสากลและขับรองประสานเสียง ไดแสดงความจงรักภักดีโดยการนํานักเรียน แสดงในบทเพลงพระ
ราชนิพนธ ประกอบการขับรองในโอกาสตาง ๆ 

- งานแสดงภายในภายนอก     เพื่อสงเสริมใหนักเรียนกลาแสดงออก และเปนการประชาสัมพันธโรงเรียน 
งานดนตรีไดนํานักเรียนรวมกิจกรรมภายในโรงเรียนในงานกิจกรรมตาง ๆ ดังนี้ งานไหวครู งานรวมพลคนรักวง
โยธวาทิต เปนการรวมศิษยเกาและศิษยปจจุบัน  รวมรณรงคจัดกจิกรรมดนตรตีานยาเสพติด การแสดงละครและ
กิจกรรมงานสดุดีนักบญุหลยุสฯ  การแสดงละคร รําอวยพรและจินตลลีางานวันแม   งานไหวครูดนตรไีทยเพื่อเปน
การสงเสริมใหนักเรยีนรูจักกตัญูตอครูบาอาจารย การแสดงดนตรีงานสายสัมพันธบานและโรงเรียนในระดับช้ัน
ตาง ๆ การแสดงงานเล้ียงสังสรรคปดภาคเรียน 1/2551 งานแสดงวันวิชาการและประกวดดนตรี การจัด Concert วง
โยธวาทิตเพื่อรับนักเรียนใหม  งานแสดงเตนและกลองยาว  วงโยธวาทติบรรเลงงานวันพอแหงชาติ  พิธีเปดและปด
งานกรีฑาสีประจําป การรองเพลง การจัดกจิกรรมการแสดงที่หลากหลายรวมทั้งเชิญการแสดงจากนกัเรยีน
ภายนอกเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณในงานคริสตมาสแฟร การจัดการแสดงงานเลีย้งสังสรรคครอบครัวครู   งาน
ปใหม  งานวนัเด็ก  พธิีเปดงานกีฬาสีประจําป  งานแสดงเลี้ยงสังสรรคปดภาคเรียน 2/2551 โดยงานตาง ๆ ทีผู่เรยีน
ไดมีสวนรวมเพ่ือเปนการสงเสริมศักยภาพ ใหผูเรียนกลาแสดงออก และพัฒนาความสามารถใหดียิง่ข้ึน 

งานกีฬาจัดกิจกรรมการแสดงผลงานทางดานกีฬา เชน การแขงขันกรฑีาสี และการแขงขันกีฬาสี ฝกซอม
กีฬาทีมโรงเรยีนชวงหลังเลกิเรยีน โดยผูเรียนทุกคนมีโอกาสที่จะเขารวมกิจกรรม เชน การเปนนักกีฬา การเปนกอง
เชียร ลดีเดอร พาเหรดและแฟนซี ตลอดจนใหรูจักเคารพการตัดสินของคณะกรรมการ โดยรูจกั รูแพ รูชนะ รูอภยั  
ในการแขงขันกีฬา  สงเสริมผูเรียนท่ีมีความสามารถทางดานกีฬา โดยสงเขารวมการแขงขันภายนอก  เชน  วายนํ้า 
แบดมินตนั  เทควันโด และฟุตบอล  เปนตน   เพื่อใหนักเรียนมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง พัฒนาตนเองจากนักกีฬา
ทีมโรงเรียนเปนนักกีฬาเยาวชนเขต  และนักกีฬาเยาวชนทีมชาติ    มีการแขงขันกฬีาฟุตบอลนักเรยีน  4  สถาบัน  
จัดกิจกรรมประกาศเกียรติคุณนักเรยีนดีเดนในดานกจิกรรมความสามารถและผลงานทางดานวิชาการ กีฬา และการ
บําเพ็ญประโยชน โดยมีการแตงต้ังคณะกรรมการคัดเลือกของฝายตาง ๆ  เปนผูเลือกสรร ตามเกณฑท่ีกําหนด 
ผลการดําเนินงาน 

1. ผูเรียนทุกคน ช่ืนชม รวมกิจกรรม และมีผลงานดานศิลปะ  
2. ผูเรียนทุกคน ช่ืนชม รวมกิจกรรม และมีผลงานดานดนตร/ีนาฏศิลป  
3. ผูเรียนทุกคน ช่ืนชม รวมกิจกรรม และมีผลงานดานกีฬา/นันทนาการ 
4. ผูเรียนรอยละ 95.00  สนใจและซาบซ้ึงในคุณคา  สรางสรรคของศิลปะ  ดนตรีและกฬีา  (BSG) 
5. ผูเรียนรอยละ 95.00 แสวงหาความรูและพฒันาทักษะในดานศิลปะ ดนตรีและกีฬาของตนเอง 
       อยางตอเนื่อง   (BSG) 
6. ผูเรียนรอยละ 98.00  สามารถแสดงทักษะ หรือความสามารถทางศิลปะ  ดนตรีและกีฬา  (BSG) 
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สัมฤทธผิลของการดําเนินงาน  
คุณภาพโดยรวมทุกตวับงช้ีตามมาตรฐานท่ี 8 ผูเรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรี และกีฬา

โดยเฉลีย่คิดเปนรอยละ 98.00  อยูในเกณฑการประเมินคุณภาพระดับดมีาก 
 

มาตรฐานท่ี 8 (BSG) 
คุณลกัษณะเฉพาะดานผูเรยีนของโรงเรยีนในเครือมูลนธิิคณะเซนตคาเบรียล 

วธิีการพัฒนา 
 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบรุี ไดเห็นความสําคัญของการปลูกฝงใหผูเรยีนเปนผูมีคุณลกัษณะเฉพาะดานผูเรยีน
ของโรงเรยีนในเครือมลูนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย   จึงไดจัดกจิกรรมตาง ๆ ในการสงเสริมใหผูเรยีน
มีธรรมะและศรัทธาในศาสนาของตน   หม่ันปฏิบัติศาสนกิจในศาสนาท่ีนักเรียนนับถือ    จัดกจิกรรมทางศาสนา 
จัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม  เชน  โครงการบรรพชาสามเณร  นิมนตพระมาเทศในวันสําคัญทางศาสนา  
กิจกรรมตักบาตรวนัสงกรานต  แหเทียนจํานําพรรษา  ทําบุญ 9 วนั นั่งสมาธิ  วิชาศาสนสัมพันธ  การเรยีนคําสอน  
พิธีมิสซา ฯลฯ สงเสริมความวิรยิะอุตสาหะ อันเปนหนทางแหงความสําเร็จ ไดแก มอบเกยีรติบัตรนักเรียนดเีดน 
มอบทุนการศึกษาใหแกนักเรียน  สงเสรมิใหมีการแสดงออกถึงความเปนผูอ่ิมเอิบ  อบอุน  อารี  มีคุณธรรม  
คุณภาพสากล  โดยจัดกิจกรรม Y.C.S. ของผูเรียนคาทอลิก  กิจกรรมอบรมสงเสริมความเปนผูนําแกผูเรยีน  การให
ความรูแกโรงเรียนเครือขาย  ชวยเหลือผูยากไร  กจิกรรมสงเสริมการแสดงออก ไดแก ดนตรี การแสดงงานราตรี
สัมพันธ  การแขงขันกรีฑาสี  สงเสริมมีสํานึกถึงความยุติธรรม สันติภาพเสรีภาพ ภราดรภาพ ความเอ้ืออาทรการ
แบงปนการเสียสละ การอุทิศตนเพื่อสาธารณประโยชน โดยจัดกิจกรรมเลือกต้ังประธานสภานักเรียน จัดกิจกรรม
ใหรวมบริจาคทรัพย ส่ิงของอุปกรณใหแกโรงเรยีนในชุมชนและผูยากไร และกิจกรรมสารวตัรนกัเรียนในการ
บําเพ็ญประโยชน  สงเสริมความมีสํานึกรบัผิดชอบตอสังคมและสวนรวมในการสรางสรรคสังคม  โดยจัดอบรม
นักเรียนเปนประจํา  จัดกิจกรรมวันเด็กใหแกชุมชน  สงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการท่ีตองสามารถประยุกตเขา
กับชีวิตที่เปนจริง  โดยความเปนเลศิเพื่อการเสริมชีวิตท่ีมีคุณภาพ  มีศักดิ์ศรี  และเพ่ือผูอ่ืน  โดยจัดกิจกรรมการ
เรยีนรูอยางหลากหลาย เพ่ือคุณภาพของผูเรียนในทกุมิติ เชิญวิทยากรและอาจารยพิเศษมาใหความรู มกีาร
ประเมินผลตามสภาพจริงอยางหลากหลาย จัดกจิกรรมสงเสริมการแขงขันภายในและภายนอก โครงการพัฒนา
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร สรางขวญัและกําลังใจใหแกผูเรยีนโดยจัดโครงการมอบเกยีรติบตัร
นักเรียนเรียนดี  นักเรยีนดีเดน    และมอบทุนการศึกษา   ตลอดจนประชาสัมพนัธความสามารถของผูเรียนผานส่ือ
ตาง ๆ  สงเสริมใหนักเรยีนมีระเบียบวินัย   สามัคคี   รักความสะอาด  รักสถาบันท่ีตนเรยีนและสถาบันในเครอื
มูลนธิิคณะเซนตคาเบรยีลแหงประเทศไทย  ไดแก  จัดกิจกรรมสงเสริมวินัย  จัดหนาที่เวรใหผูเรียนดูแลความ
สะอาดภายในและภายนอกหองเรียน  จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ  ปจฉิมนิเทศ  กิจกรรมพ่ีนองอัสสัมชัญ แบงปน
ประสบการณ  และกิจกรรมนันทนาการระหวางรุนพ่ีกับรุนนอง 
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ผลการดําเนินงาน  
1.  ผูเรียนรอยละ 98.00 มธีรรมะและศรัทธาในศาสนาของตน  หม่ันปฏบัิติตามศาสนกิจในศาสนาทีต่นนับถือ 
2.  ผูเรียนรอยละ 93.00 มีความวิริยะ  อุตสาหะ  อันเปนหนทางแหงความสําเรจ็ทั้งปวง 
3.  ผูเรียนรอยละ 97.00  แสดงออกถึงความเปนผูอ่ิมเอิบ  อบอุน  อารี  มีคุณธรรม  คุณภาพสากล 
4.  ผูเรียนรอยละ 97.00  มีสํานึกถึงความยติุธรรม  สันติภาพ  เสรีภาพ  ภราดรภาพ  ความเอ้ืออาทร  
     การแบงปน  การเสียสละ  การอุทิศตนเพื่อสาธารณประโยชน 
5.  ผูเรียนรอยละ 95.00 มีสํานึกรับผดิชอบตอสังคมและสวนรวมในการสรางสรรคสังคม 
6.  ผูเรียนรอยละ 92.00 มีความเปนเลิศทางวิชาการที่ตองสามารถประยกุตเขากับชวีิตที่เปนจริง  โดยความ   
     เปนเลิศเพ่ือการเจรญิชีวติที่มีคุณภาพ  มีศักดิ์ศรี  และเพ่ือผูอ่ืน 
7.  ผูเรียนรอยละ 92.00 มรีะเบียบวนิัย  สามัคคี  รักษาความสะอาดและรักสถาบันที่ตนเรยีน  และสถาบัน 
     ในเครือมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย 

สัมฤทธผิลของการดําเนินงาน 
คุณภาพโดยรวมของทุกตัวบงช้ีตามมาตรฐานท่ี 8  (BSG)  คุณลกัษณะเฉพาะดานผูเรียนของโรงเรยีนใน

เครือมลูนธิิคณะเซนตคาเบรียล  โดยมีคาเฉลี่ยของรอยละ   94.86  อยูในเกณฑการประเมินคุณภาพระดับดีมาก 
 

มาตรฐานดานการเรียนการสอน 
มาตรฐานท่ี 9 

ครูมีคณุธรรม   จริยธรรม  มคีุณวฒุิ/ความรู  ความสามารถตรงกับงานท่ีรับผดิชอบ  หม่ันพัฒนาตนเอง  
เขากับชุมชนไดดแีละมคีรูเพียงพอ 
วธิีการพัฒนา 
 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีมีการจัดกิจกรรมสงเสริมใหครูมีคุณธรรมจริยธรรม   โดยมีเปาหมายใหครูทุกคน  
ไดมีการพัฒนาดานคุณธรรมจริยธรรม  ตระหนักและเห็นความสําคัญดานจิตวิญญาณของความเปนครู  สงเสริมให
ครูพัฒนาตนเองใหมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ    โดยมีการดําเนินการดังน้ี 

1. โครงการอบรมคุณธรรมครสููวิชาชีพ  โดย ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยธุยา  แกครูและบุคลากรจํานวน  
283  คน  โดยแบงบุคลากรที่นับถือศาสนาพุทธและศาสนาอื่น ๆ รวม จํานวน 261  คน  นิมนตพระมาบรรยายธรรม
และน่ังสมาธิเปนเวลา  1 วนั สวนบุคลากรที่นับถือศาสนาคริสต จํานวน 43 คน  เขาฟนฟูจิตใจ  ท่ี จังหวัดนครนายก 

2. จัดประชุมครทุูกวันศุกร โดยมีผูอํานวยการและคณะผูรวมบริหารใหขอคิดและสงเสริมจิตวญิญาณของ
ความเปนคร ู

3. จัดกิจกรรมสายสัมพันธบานกับโรงเรยีน โดยผูอํานวยการและหัวหนาฝายตาง ๆ มกีารประชุม
ผูปกครอง  เพื่อสรางความเขาใจและส่ือสารในทิศทางเดียวกัน  มกีารประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  และ
คณะกรรมการชุมชน 

4. สงเสริมใหครูทุกคนไดรับการอบรมเพิ่มพูนความรู  โดยมีการจัดสัมมนาทั้งภายในและภายนอก  
ทางดานวิชาการเพิ่มพูนความรูเปนรายกลุมสาระฯ  มีที่ปรึกษาประจํากลุมสาระฯ  จัดอบรมพัฒนาทักษะดานการใช



 

 

 

62

คอมพิวเตอร  สงเสริมใหครูศึกษาในระดับที่สูงข้ึน  สงเสริมใหมีการทําวิจัย  สงผลใหโรงเรียนมีงานวิจัยเกี่ยวกับ
การพัฒนาการเรียนการสอนและการทํางาน  

5. จัดครูเขารวมพิธีมิสซาวันศุกรตนเดือนใหกับครูคาทอลิก  เขารวมพิธีมิสซาในโบสถสวนครูที่นับถือ
ศาสนาพุทธเขารวมฟงบรรยายธรรมกับผูเรียนในแตละระดับช้ัน 

6. สงเสริมใหครูไดสอนตามความสามารถและความถนัด  มีการจัดอัตรากําลังมอบหมายหนาที่ประจําป   
ตามความสามารถ  ความถนัด  และตรงตามวุฒิทางการศึกษาท่ีจบ  มีบุคลากรเพียงพอตอความตองการของ
หนวยงาน  บุคลากรทุกคนไดสอนและทํางานตรงตามความถนัด  ความรู ความสามารถและประสบการณ 
ผลการดําเนินการ 

1. ครูทุกคนเปนผูมีคุณธรรมจริยธรรม  ปฎิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
2. ครูทุกคนเปนผูมีปฎิสัมพันธที่ดีตอผูเรียน  ผูปกครอง  และชุมชน 
3. ครูทุกคนมีความมุงม่ัน  และอุทิศตนในการสอนและพัฒนาผูเรียน 
4. ครูทุกคนมีการแสวงหาความรู  และเทคนิควิธีการใหมๆเปนประจํารับฟงความคิดเห็นใจกวางและยอมรับ

การเปลี่ยนแปลง 
5. ครูรอยละ  99.29  จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษา 
6. ครูทุกคนสอนตรงตามวิชาเอก – โท  หรือตรงตามความถนัดและความสามารถ 
7. มีจํานวนครูเพียงพอ 

สัมฤทธิผลของการดําเนินงาน 
คุณภาพโดยรวมทุกตวับงช้ีตามมาตรฐานท่ี  9  ครูมีคุณธรรม   จรยิธรรม  มีคุณวุฒิ/ความรู  ความสามารถ

ตรงกับงานทีร่บัผิดชอบ  หม่ันพัฒนาตนเอง เขากับชุมชนไดดแีละมีครูเพยีงพอ    โดยเฉลี่ยคิดเปนรอยละ  99.89  
อยูในเกณฑการประเมินคุณภาพระดับดีมาก 
 

มาตรฐานท่ี 10 
ครูมีความสามารถในการจดัการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพและเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

วธิีการพัฒนา 
 โรงเรียนมีนโยบายและเปาหมายในการจดัการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช  
2542  มกีารจัดการศึกษาโดยยึดหลักใหผูเรียนมีความสามารถในการเรยีนและพัฒนาตนเอง โดยจัดใหมีแผนปฏิบติั
งาน โครงการและกิจกรรมตาง ๆ ไดแก โครงการพัฒนาบุคลากรไดสงเสริมใหครไูดเพิ่มพูนวิทยฐานะอยางตอเน่ือง 
เชน การจัดสงครูเขารับการอบรมสัมมนาดูงาน ทั้งภายในและภายนอกโรงเรยีนไมต่ํากวา 20  ช่ัวโมง ตอหนึ่งป
การศกึษา และใหทุนครศึูกษาตอระดับปรญิญาโทในสาขาวิชาตาง ๆ  สงเสริมใหครูมีการจัดทําแผนการจดัการ
เรยีนรูดวยวิธกีารสอนที่หลากหลาย   เชน  วิธีการสอนแบบบรรยาย   แบบกระบวนการกลุม  แบบ 4  MAT   แบบ 
3 P  แบบรวมมือ  แบบสาธิต แบบสืบคนขอมูล  แบบสืบสวนสอบสวน และ แบบโครงงาน  เปนตน   มีการจัด
อบรมและพัฒนาหลักสูตรทกุกลุมสาระการเรียนรู 
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สนับสนุนและสงเสริมใหครูใชแหลงเรียนรูประกอบการเรียนการสอน สงเสริมใหครูมีการใชเครื่องมือที่
หลากหลายในการวิเคราะหศักยภาพผูเรียน  เชน  แบบทดสอบกอน - หลังเรียน และแบบบันทกึคะแนนรายวิชา 
งานนิเทศการสอน  มีการแตงต้ังคณะกรรมการนิเทศการสอนท้ัง 8  กลุมสาระการเรียนรู จัดทําคูมืองานนิเทศการ
สอนและดําเนนิการนิเทศในรูปแบบของเพ่ือนชวยเพ่ือน (กัลยาณมิตร) และนิเทศโดยคณะกรรมการชวงช้ันของแต
ละกลุมสาระการเรียนรู ภาคเรียนละ 2  ครั้ง กําหนดใหครูผูสอนทําวิจัยช้ันเรยีนปการศึกษาละ 1 เรือ่ง จัดระบบดแูล
ชวยเหลือผูเรยีน  โดยใชการประเมิน  SDQ  และนําขอมูลมาพัฒนาดานพฤตกิรรมผูเรียน   
ผลการดําเนินงาน 

1. ครูทุกคนมีความรูความเขาใจเปาหมายการจัดการศึกษาและหลกัสูตรการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 
2. ครูทุกคนมีการวเิคราะหศักยภาพผูเรยีนและเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล 
3. ครูทุกคนมีความสามารถในการจัดการเรยีนการสอนที่เนนผูเรยีนเปนสําคัญ 
4. ครูทุกคนมีความสามารถใชเทคโนโลยีในการพฒันาการเรียนรูของตนเองและผูเรยีน 
5. ครูทุกคนมีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูทีจั่ดใหผูเรียนและ 
       อิงพัฒนาการของผูเรียน 
6. ครูทุกคนมีการนําผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผูเรยีนใหเต็มตามศักยภาพ 
7. ครูทุกคนมีการวจิัยเพื่อพัฒนาส่ือและการเรยีนรูของผูเรยีนและนําผลไปใชพัฒนาผูเรยีน 
8. ครูทุกคนสามารถบูรณาการศาสตรและศลิปเพื่อนําไปสูการพัฒนาการเรยีนการสอน  (BSG) 
9. ครูทุกคนเนนความสําคัญของกระบวนการเรียนรูของผูเรียนมากกวาเนื้อหาสาระ (BSG) 

10. ครูทุกคนเปดโอกาสให เรียนมีสวนรวมในการจัดกระบวนการเรียนรู   (BSG) 
11. ครูทุกคนมีความสามารถสรางองคความรู นํามาแกไขปญหาและปรับปรุงสูการพัฒนาทักษะทางวชิาชีพ 
        อยางตอเน่ือง ทันตอเหตุการณ  (BSG) 

สัมฤทธผิลของการดําเนินงาน  
คุณภาพโดยรวมทุกตัวบงช้ีตามมาตรฐานท่ี  10      ครูมคีวามสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยางมี

ประสิทธิภาพและเนนผูเรยีนเปนสําคัญโดยเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 100  อยูในเกณฑการประเมินคุณภาพระดับดีมาก    
   

มาตรฐานดานการบริหารและการจัดการศึกษา 
มาตรฐานท่ี 11 

ผูบริหารมีคุณธรรม จรยิธรรม มีภาวะผูนาํ และมีความสามารถในการบริหารจัดการศกึษา 
วธิกีารพัฒนา 
 ในปการศึกษา 2551 โรงเรยีนดําเนนิการบริหารจัดการศึกษา ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
2542 นโยบายการจัดการศึกษาของมูลนธิคิณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย และนโยบายการบริหารจดัการศึกษา
ของผูอํานวยการ  ในการใหผูบริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มภีาวะผูนํา และมีความสามารถ ในการบริหารจัด
การศกึษา ของมาตรฐานท่ี 11 จํานวน 9 ตัวบงช้ี โดยไดดาํเนินการ ดังนี ้
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1. มีคุณธรรม จรยิธรรมและปฎิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาของชีพ 
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบรุี มผีูบริหารสูงสุด เปนนักบวชคณะภราดาเซนตคาเบรยีล ฯ ซ่ึงกําหนดบทบาท

และหนาท่ีอยางชัดเจนเปนแบบอยางที่ดี ประพฤติตนอยูในกรอบของหลักธรรมทางศาสนา โดยยึดหลักธรรมใน
การเปนนักบวช เปนผูรบัใช ตระหนักและเขาใจในการจัดการศึกษาตามจิตตารมณของนักบญุหลุสย มารีฯ มี
อุดมการณในการบริหารงานอยางอุทิศตน มุงม่ัน ทุมเททั้งกายใจ สติปญญาดวยความรับผดิชอบ และมกีารบริหารที่
เนนหลักการมีสวนรวมรับฟงความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชา มุงหวังใหเกิดประโยชนสูงสุดตอสถานศึกษา คณะ
ครู ศิษยเกา นักเรียนปจจุบนั และสงเสรมิสนับสนุนการดําเนินงานดานสังคมสงเคราะห เพื่อเปนการแบงปนและ
ชวยเหลือผูดอยโอกาส  
 1.1 การเขารวมวจนพิธกีรรมเปด-ปดปการศึกษา พธิีมิสซาในโอกาสตาง ๆ เชนวันศุกรตนเดือน   พิธี ฉลอง
วัดนกับญุหลุยส มารี ฯ นอกจากนีย้ังสงเสริมและสนบัสนุนการจัดกิจกรรมเก่ียวกับพิธกีรรมสาํคัญของทุกศาสนา 
เชน พธิีหลอเทียนจํานําพรรษา การถวายเทียนจํานําพรรษาในโอกาสวนัเขาพรรษา การทําบุญตกับาตรในวนัปใหม
และวันสงกรานต  สนับสนุนใหมีการนิมนตพระมาเทศนใหกับนักเรยีนทุกเดือน  เปนตน 
 1.2. สงเสริมใหจัดกิจกรรม อบรมคุณธรรม จรยิธรรมแกครแูละบุคลากร เปนประจาํทุกป เชน โครงการ
อบรมคุณธรรมจรยิธรรมบุคลากร  การเขาเงียบฟนฟจิูตใจของครูคาทอลิก เปนตน 
 1.3 สงเสริมสนับสนุนใหจัดกิจกรรมดานสังคมสงเคราะห เพ่ือเปนการแบงปนและชวยเหลือผูดอยโอกาส  
เชน  โครงการความรูคูคุณธรรมปนน้ําใจสูชุมชน  โครงการเยี่ยมชุมชนกองขยะสาย 3 โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนท่ี  โครงการวันเด็กเพือ่ชุมชน เปนตน  
 1.4 เปนแบบอยางท่ีดีในเรือ่งของการเห็นคุณคาของการศึกษา โดยสงเสริมและสนับสนุน เรื่องการมอบ
ทุนการศึกษาใหกับนักเรียนเปนประจําทกุป ไดแก ทนุลวสุต  ทุนราฟาแอล  ทุนยอหน แมรี่ฯ ทุนการศึกษานักกฬีา
โครงการพิเศษ ทุนการศึกษานักเรยีนที่ขาดแคลนทุนทรัพยใหกับนักเรียนของโรงเรยีนที่มีปญหาทางดานครอบครวั 
โดยการพิจารณาจากคํารองขอของผูปกครองที่เสนอตอโรงเรียนในแตละปการศึกษา ทุนการศึกษาบุตรบุคลากร
ใหกับนักเรยีนที่เปนบุตรของบุคลากรของโรงเรียนที่กําลังศึกษาอยูในโรงเรยีนอัสสัมชัญธนบรุ ี
 1.5 เปนผูนําในเรื่องการหลกัธรรมของศาสนามาประยุกตและเผยแพรใหคณะครูไดรับทราบในการประชุม
ครู และการประชุมคณะกรรมการท่ีปรึกษาผูอํานวยการ  นอกจากนี้ยงัสงเสริมใหผูรวมบริหารไดนําหลักสําคัญและ
ขอคิดไปดําเนนิการในการประชุมตาง ๆ 

2. มีความคิดริเริม่สรางสรรค มีวิสัยทัศน และเปนผูนําทางวิชาการ  
ผูบริหารโรงเรยีนมีความสามารถในการพัฒนาสถานศึกษาอยางมีทิศทาง โดยการศึกษาวิสัยทัศน พนัธกจิ 

เปาหมาย ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ปการศึกษา 2550 – 2554  และศึกษาสภาพความพึงพอใจ
ของครูตอการบริหารจดัการศึกษาของผูอํานวยการ และนําผลมากําหนดนโยบายการบริหารโรงเรียน ประจําป
การศกึษา 2551  พรอมแจงใหครูคณะครูทกุทานไดรับทราบแนวทางในการพัฒนาโรงเรียน ในปการศึกษา 2551 ได
มีการกําหนดนโยบายที่มุงเนนใหเกดิผลสัมฤทธิ์ที่เปนรูปธรรมยิ่งข้ึน เชน  จัดใหมีการพัฒนาบคุากรสูสากล มีการ
พัฒนาทางดานภาษา โดยมีโครงการจัดการเรียนการสอนรายวิชาคณติศาสตรและวทิยาศาสตรโดยใชภาษาอังกฤษ
เปนส่ือ มีการเตรยีมความพรอมทางดานการอบรมภาษาอังกฤษท้ังภายและตางประเทศ  เปนผูมวีิสัยทัศนทางดาน
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การจัดระบบเทคโนโลยีดานบริหารจัดการดานการเรียนการสอน โดยสนับสนุนและสงเสริมใหครูไดจัดการเรยีน
การสอนโดยใชส่ือการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ เชน ส่ือมัลติมิเดีย ส่ืออิเลค็โทรนิก   และนําระบบบรหิารสารสนเทศ “ 
School Web-based Information System (SWIS) ” มาใชในการบริหารจดัการภายในโรงเรียน เปนตน 

3. มีความสามารถในการบริหารงานวิชาการและการจัดการ 
ผูบริหารโรงเรยีนมีความสามารถในการบริหารงานวิชาการ มีความรอบรูในเรื่องหลกัการและรูปแบบการ

พัฒนาหลักสูตร หลักการและเทคนิคการวัดประเมินผล แนวทางการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
หลักและแนวคิดเกี่ยวกับการนิเทศ กลยุทธการนเิทศการศึกษา สงเสริมใหครูไดรบัการพัฒนาความกาวหนาทาง
วิชาการอยางเปนระบบและตอเนื่อง  โดยมีงบประมาณสนับสนุนอยางเพียงพอ 
 3.1 ดําเนินการแตงต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ คณะอนุกรรมการกลุมสาระ ฯ  เพื่อ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรทองถิ่น หลักสูตรของแตละกลุมสาระ ฯ และหลักสูตร English Program  โดย
มีการปรับหลกัสูตรใหสอดคลองกับการจดัการศึกษาของโรงเรียน    
 3.2  ในปการศึกษา 2551 ดาํเนินการจัดการเรียนการสอน Intensive  English Program (IEP) ในระดับช้ัน
ประถมศึกษาศึกษาปที่ 1 - 2  ประถมศึกษาปที่ 4 มัธยมศึกษาปที่ 1 และมัธยมศึกษาปที่ 4  โดยมุงมั่นที่จะพัฒนา
นักเรียนใหมีความรูทางดานภาษาอังกฤษเพิ่มข้ึนในวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและภาษาอังกฤษ  เพ่ือมุงสูความ
เปนเลิศทางวชิาการ สามารถบูรณาการการศึกษาเขากับสังคมในชีวิตประจําวนั สามารถพัฒนาองคความรูที่สามารถ
ศึกษาตอในระดับที่สูงข้ึน  
 3.3 จัดสภาพแวดลอมและสรางบรรยากาศภายในบริเวณโรงเรยีน   ใหเปนอุทยานแหงการเรียนรู เชน 
ปรับปรุงสวนพรรณไมในวรรณคดี บานดํารงไทย สวนนก  วังมัจฉา  สวนพฤกษศาสตรโรงเรยีน  สวนสมุนไพร 
สวนหยอมบรเิวณภายในโรงเรียน ปรับปรงุหองเรียนภาษาอังกฤษ Bell ปรับปรุงหองเรียนและสรางบรรยากาศของ
นักเรียนโปรแกรม English Program  จัดหองเรียนภาษาตางประเทศ (ภาษาจีน ภาษาญี่ปุน) นอกจากนี้ยังสนับสนุน
การจัดกจิกรรมการสงเสริมการอานและกจิกรรมหองสมุด เพื่อสงเสริมใหผูเรยีนรักการอานและใฝรูใฝเรยีน 

3.4    สงเสริมการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ตมาใชในการเรยีนการสอนโดยผานทางเครื่อง 
รับโทรทัศนในทุกระดบัชั้น ปรับปรุงระบบเครื่องเสียงในหองเรียน   ติดตั้ง Smart Board  ของหองเรียน EP จํานวน 
2 ชุด  และสงเสริมสนับสนุนใหครูปรับเปลี่ยนวธิีสอน โดยจัดอบรมเพิม่เติมใหครูดานทักษะการสรางส่ือการสอน
ดวยคอมพิวเตอร เปนตน 

4. มีการบริหารทีม่ีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ผูเกีย่วของพึงพอใจ  
การบริหารจัดการศึกษาของผูบริหารเนนระบบการวางแผน กํากับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลอยางเปน

ระบบ ทําใหแผนงาน/โครงการตาง ๆ สําเร็จตามเปาหมายและตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว แสดงถึงความตระหนัก 
ความพยายามท่ีจะพัฒนาผูเรยีนและครใูหไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ สงผลใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธ ิ
ผลของงาน ทําใหผูเกีย่วของมีความพึงพอใจในผลงานของโรงเรียน เชน รายงานสรุปการประชุมปฐมนิเทศ
ผูปกครองนกัเรียนปการศึกษา 2551 รายงานประชมุของคณะกรรมการสมาคมผูปกครองและครู รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการท่ีปรึกษาผูอํานวยการ และผลการสํารวจความพึงพอใจของครูตอการบริหารโรงเรยีนตาม
นโยบายของผูอํานวยการ  
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5. มีความวริิยะ อุตสาหะ  อันเปนหนทางแหงความสําเรจ็ทั้งปวง  
ผูบริหารมีความขยัน เพยีรพยายามในการทํางานใหสําเรจ็ตามเปาหมาย ทุมเทแรงกาย แรงใจในการบริหาร

การจัดการศกึษา   มีความรูความเขาใจเกีย่วกับหลักธรรมคําสอนของศาสนาท่ีตนนับถอืและศาสนาอ่ืน ๆ   เปนแบบ 
อยางที่ดีตอคร ู นักเรียน ในเรื่องของความประพฤติ  สงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางศาสนาของทุกศาสนา 
สงเสริมใหคณะครู   นกัเรียน    และบุคลากรในโรงเรียนปฏิบัติตามหลักธรรมคําสอนในแตละศาสนาท่ีตนนับถือ   
มีความแนวแนในอุดมการณที่ปฏิบัติหนาท่ี ปฏิบัติตนตามวิถจีิตของนักบญุหลุยส มารี มุงม่ันที่จะพัฒนาเดก็และ
เยาวชนใหเปนมนุษยที่สมบูรณ ยดึหลักความซ่ือสัตยรบัผิดชอบในหนาที่ สงเสริมพัฒนางานทกุดาน เพื่อประโยชน
สูงสุดแกสถานศึกษา ครแูละนักเรยีน เปนแบบอยางที่ดีในเรื่องการปฏิบัติงานที่ทุมเท อุทิศตนในการพัฒนา
สถานศึกษา 

6. มีธรรมและศรทัธาในศาสนาของตนเองปฏบิัติเปนแบบอยางท่ีดี ในการปฏบัิติตามศาสนกิจของศาสนาท่ี
ตนนับถือ  ผูบริหารรู เขาใจ ปฏิบัติตน  และนํามาประยุกตใชในการพัฒนาตนเองตามหลักธรรมของศาสนาที่นับถือ 

7. ผูบริหารแนวแนในอุดมการณ และปฏิบติัตนเปนผูรับใชท่ีดีตามแบบอยางวถิีจิตของนักบุญหลุยสมารีฯ 
มูลนธิิคณะเซนตคาเบรยีลแหงประเทศไทย กําหนดบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการบริหารโรงเรยีนใน

ฐานะผูนําสถาบันสูงสุดในการบริหารโรงเรียน   โดยยึดหลักในความสุจริต ยุติธรรม การรับฟงปญหา การใชระบบ
คุณธรรม ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ด ี  ยดึหลักธรรมาภิบาลในการบริหารโดยการบริหารจัดการศึกษารวมกับ
ฆราวาสแบบมีสวนรวมตามบทบาทหนาที่ท่ีไดรับมอบหมาย  มีความมุงมั่น และอุทิศตนในการทํางานและในการ
จัดการศึกษาของโรงเรียน ผูบริหารเปนผูที่มีบุคลิกภาพ สุภาพ แตงกายสะอาด  เรยีบรอยเหมาะสมกับกาลเทศะ  
เปนแบบอยางที่ดีและเปนทีช่ื่นชมกับผูท่ีพบเห็นโดยท่ัวไป    

8. ผูบริหารใหการยอมรับ และเคารพศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย  
ผูบริหารเปนผูที่ยอมรับและเขาใจความแตกตางระหวางบุคคล ยอมรบัความรู ความสามารถ และรับฟง

ความคิดเห็นของผูที่เกีย่วของ โดยการเปดโอกาสใหครไูดแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะผาน E-mail ของ
ผูอํานวยการเห็นความสําคัญที่จะทําใหบุคลากร มีความรักความสามัคคี จัดกิจกรรมใหบุคลากรไดทํางานเปนทีม 
จัดอบรมผูรวมบริหาร จดัใหบุคลากรไดไปทัศนศึกษา ศึกษาดูงานตางประเทศ จัดใหมีกองทุนสวัสดิการครู
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุร ี สงเสริมและใหความรวมมือกับเขตพืน้ที่การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สํานัก
บริหารงานการศึกษาเอกชนและมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย อยางตอเน่ืองและสมํ่าเสมอ 

9. เปนขวญักําลังใจในการสมานสามัคคี  ดูแลและรวมมือใกลชิดกับบุคลากรและตนสังกัด 
โรงเรียนจัดกิจกรรมสังสรรคกอนปดภาคเรยีน และกิจกรรมตาง ๆ ที่สงเสริมความสามัคคีรวมกันระหวาง

ผูบริหารและบุคลากร  รวมทั้งใหการสงเสริมและรวมมือในการปฏบิัติ / กิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรยีนฯ และมูลนิธิฯ     
 จากการทีผู่บรหิาร ประพฤติตน และปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนา เปนบุคคลผูมีคุณธรรม จริยธรรม 
เปนแบบอยางที่ดี ทุมเทในการปฏิบัติงาน และปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีอยางสม่ําเสมอ รวมท้ังสงเสริมและ
สนับสนุนดานคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อใหนักเรียนและบุคลากรเปนบุคคลที่มีคุณธรรมและจริยธรรม เปนคนดี
ของสังคม จนเปนท่ียอมรับของผูปกครอง ชุมชน และสังคม  ผูบริหารมีความคิดรเิริ่ม บริหารงานโดยยึดหลักสันติ
วิธแีละยุติธรรม  เปนผูมวีิสัยทัศน  และเปนผูนําทางวิชาการ   มีความสามารถในการบริหารงานและการจัดการ  
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จากความรู ความสามารถของผูบริหาร  ทําใหบุคลากรมีพัฒนาการดานการจัดการเรียนรู  โรงเรยีนมีความ
พรอมของอาคาร สถานท่ีในการจัดการเรยีนรู และการใชทรัพยากรการศึกษาใหเกดิประโยชนอยางคุมคา การจัด
แหลงเรียนรูตาง ๆ อยางหลากหลาย ท่ีเอ้ือตอการเรยีนรูของผูเรียนไดอยางเดนชัด เปนที่ประจกัษ ผลการดําเนินงาน
ดานวิชาการ สงผลใหผูเรียนมีความรู ความสามารถ มีทักษะในการเขารวมแขงขันและไดรบัรางวัลตาง ๆ การ
บริหารงานของหนวยงานและการดําเนินงาน/โครงการและกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรยีนเปนไปดวยความเรียบรอย   
เปนระบบ P D C A   มีการวางแผนงาน  กําหนดแผนดําเนินงาน  การสรุปประเมินผล  และการนําผลไปพัฒนา  
ปรับปรุง  แกไข มีการจดัระบบนิเทศหนวยงาน และนิเทศการเรยีนการสอน  
ผลของการดําเนินงาน  

1. ผูบริหารมีคุณธรรม จรยิธรรมและปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ มรีะดับคุณภาพคิดเปนรอยละ 100   
2. ผูบริหารมีความคิดริเริ่ม   มวีิสัยทัศน  และเปนผูนําทางวิชาการ มรีะดบัคุณภาพคิดเปนรอยละ 100   
3. ผูบริหารมีความสามารถในการบริหารงานและการจดัการ มีระดับคุณภาพคิดเปนรอยละ 100   
4. ผูบริหารมีการบริหารที่มีประสิทธภิาพและประสิทธผิลผูเกีย่วของพึงพอใจ มรีะดับคุณภาพ 
       คิดเปนรอยละ 90   
5. ผูบริหาร มีความวิรยิะ อุตสาหะ  อันเปนหนทางแหงความสําเร็จทั้งปวง มีระดับคุณภาพคิดเปนรอยละ 100   
6. ผูบริหารมธีรรมและศรัทธาในศาสนาของตน ปฏิบัติเปนแบบอยางที่ดีในการปฏิบัติตามศาสนกิจของ 
       ศาสนาท่ีตนนับถือ มีระดับคุณภาพคดิเปนรอยละ 100   
7. ผูบริหาร แนวแนในอุดมการณ และปฏิบติัตนเปนผูรับใชที่ดีตามแบบอยางวถิีจิต ของนักบญุหลุยส มารีฯ  
       มีระดับคุณภาพคิดเปนรอยละ 100   
8. ผูบริหารใหการยอมรับ และเคารพศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย มีระดับคุณภาพคิดเปนรอยละ 100   
9. ผูบริหารเปนขวัญกําลังใจในการสมานสามัคคี ดูแลและรวมมือใกลชิดกับบุคลากรและตนสังกัด  
       มีระดับคุณภาพคิดเปนรอยละ 100   

สัมฤทธผิลของการดําเนินงาน  
คุณภาพโดยรวมทุกตวับงช้ีตามมาตรฐานท่ี 11   ผูบริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผูนําและมีความ 

สามารถในการบริหารจัดการศึกษา โดยเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 98.89 อยูในเกณฑการประเมินคุณภาพระดับดีมาก      
 

มาตรฐานท่ี 12 
สถานศึกษามีการจัดองคกร โครงสราง ระบบการบริหารงานและพัฒนาองคกรอยางเปนระบบ ครบวงจร 

วธิกีารพัฒนา 
ในปการศึกษา 2551 โรงเรยีนไดดําเนินงานในการบริหารจดัการศึกษาและการจดัการเรียนรู เพื่อสงเสริม

ใหการทํางานเปนระบบครบวงจร ตามมาตรฐานท่ี 12 จํานวน 9 ตัวบงชี้ โดยไดดําเนินการดังนี ้
 1. มีการจัดองคกร โครงสรางและระบบการบริหารที่มคีวามคลองตัวสูงและปรับเปลี่ยนไดเหมาะสมตาม
สภาพการณ 
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 1.1โรงเรียนมีการจัดทําแผนภูมิการจดัองคกรและโครงสรางการบริหารที่เปนลายลกัษณอักษร เผยแพรและ
ประชาสัมพนัธใหบุคลากร ผูปกครอง นักเรยีนและผูท่ีเกี่ยวของรับทราบโดยทั่วกัน  โดยมีการดําเนินงานตาง ๆ 
รองรับโครงสรางการบริหารโรงเรยีน 
 1.2  มีกําหนดบทบาทหนาที่และความรับผดิชอบของบุคลากรในคําส่ังแตงต้ังอัตรากําลังบุคลากรประจําป 
 ของโรงเรียนประจําปโดยมผีูรบัผดิชอบชัดเจน  มีบทพรรณนางาน  และคูมือครู เพื่อใหบุคลากรไดรับทราบแนว
ทางการดําเนนิงาน 
  1.3 มีระเบยีบ  ขอบังคับและแนวทางปฏบิัติ ในการปฏบิัติงานตาง ๆ ของโรงเรียนตลอดปการศึกษา  โดยมี
การประชาสัมพันธใหบุคลากรทราบ 
  1.4 โรงเรียนมีการแตงต้ังคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและวิชาการและดําเนินการอยางเปนระบบ   มี
การศกึษาวิเคราะหหลักสูตรทุกกลุมสาระการเรยีนรูและผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของนักเรียน เพื่อนําขอมูลมา
พัฒนางานหลกัสูตรของโรงเรียนและของกลุมสาระการเรียนรู 
 1.5 โรงเรยีนมหีนวยงานบุคคล  มกีารจัดทาํและจัดเก็บขอมูลของบุคลากรเปนรายบคุคล   ดําเนินการจัดทํา
ระเบียบและแนวทางปฏิบัติในการสรรหา  การพฒันาบุคลากรอยางเปนระบบ 
 1.6  มีระบบการบริหารงบประมาณประจําปอยางมีประสิทธิภาพ   มีการจัดทําบัญชีทรัพยสินของโรงเรียน
และการบริหารจัดการรายรบั - รายจาย  รวมท้ังมกีารวิเคราะหงบประมาณประจําปการศึกษา 2551 อยางตอเน่ือง
โดยมีการสรุปเปนรายเดือนและแจงใหฝาย/หนวยงานทราบ  
 1.7  โรงเรียนมีระบบการบรหิารงานทั่วไปที่มีประสิทธิภาพ  มีการแตงต้ังและจดัประชุมคณะกรรมการฝาย 
มีการสรุปวเิคราะหผลการดาํเนินงานเปนรายเดือน  มีการแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน/โครงการ  และกิจกรรม
ตลอดปการศกึษา 
 2.  มีการจัดการขอมูลสารสนเทศอยางเปนระบบ ครอบคลุมและทันตอการใชงานโรงเรียน   มีการจัดทําขอ 
มูลสารสนเทศที่คลอบคลุมในการจัดการศกึษา มรีะบบฐานมูลขอโรงเรียนในดานตาง ๆ ที่ครอบคลุมตอการใชงาน  
เพ่ือนําขอมูลตาง ๆ ท่ีไดรับสําหรับวางแผนและตัดสินใจในการดําเนินงาน  มีการปรับปรุงใหเปนปจจุบัน มีสถิติ
การใหบริการและใหขอมูลสารสนเทศของบุคลากร  มกีารปรับปรุง พัฒนา และมีการเผยแพรประชาสัมพนัธผาน
ส่ือตาง ๆ ของโรงเรียน ในรูปของแผนพับ หนังสือจุลสารวารสาร อินเตอรเน็ต นอกจากนีย้งันําระบบบรหิาร
สารสนเทศของโรงเรียนบนเว็บไซต “ School Web-based Information System (SWIS)  ” มาใชในการ
ประชาสัมพนัธและจัดเก็บขอมูลเพื่อพัฒนางานตอไป 
 3.  มีระบบประกันคุณภาพภายในทีด่ําเนินงานอยางตอเนือ่ง 

โรงเรียนกําหนดงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษาในโครงสรางการบรหิารโรงเรียนสังกัดสํานักผูอํานวยการ  
มีการแตงต้ังคณะกรรมการประกันคณุภาพภายใน  มีการมอบหมายผูรับผิดชอบมาตรฐานอยางชัดเจน หัวหนาฝาย
และผูชวยทุกฝายมีสวนรวมในการเปนคณะกรรมการ มีภาระงานในการกํากับตดิตามการดําเนนิงานตาง ๆ ตาม
กฎกระทรวงวาดวยระบบหลักเกณฑและวิธกีารประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา พ.ศ. 2546 ใน 8 
ภารกิจหลกั ไดแก การแตงต้ังคณะกรรมการจัดทําขอมูลสารสนเทศของโรงเรยีน แตงต้ังคณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในเพื่อดําเนินการวางแผนพัฒนา ตรวจสอบ ทบทวนคุณภาพการศึกษา จัดทําและดําเนินงานตาม
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และผดงุระบบการประกันคุณภาพการศึกษาการ แตงต้ังคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาและจัดทํารายงานประเมินตนเองประจําป 2551 เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธผลการดําเนินงานของ
โรงเรียนใหบุคคลท่ีเกีย่วของและสารธารณชนทราบโดยผานทางเอกสารและเว็บไซตของโรงเรยีน   
 4.  มีการพัฒนาบุคลากรอยางเปนระบบและตอเน่ือง 

โรงเรียนมีหนวยงานบุคคล  สังกัดฝายธรุการ   มีการศึกษาวิเคราะห  วางระบบ กําหนดระเบียบ และจัดทํา
แผนงานพัฒนาบุคลากรเพ่ือพัฒนาครใูหมีคุณภาพ และดําเนินการอยางเปนระบบ โดยบุคลากรทกุคนมีการพัฒนา
วิชาชีพ ไดรับการอบรมสัมมนาอยางสมํ่าเสมอ มีการสัมมนารวมอยางนอย 1 ครั้งตอป  คือ เปดปการศึกษา  ครใูหม
ไดรับการปฐมนิเทศดานจิตตารมณนักบญุหลุยส ฯ ท่ีมูลนธิิคณะเซนตคาเบรยีลแหงประเทศไทย นอกจากน้ี
โรงเรียนยังมีการกําหนดระเบียบและแนวทางปฏิบัติ  รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพ่ือสรางแรงจูงใจในการผลปฏบัิติ 
งานตาง ๆ ท่ีเปนธรรมและทั่วถึง เพ่ือเสริมสรางความกาวหนาในวชิาชีพ เชน การข้ึนข้ันเงินเดือน กําหนด
เครื่องแบบบุคลากร ใหทุนการศึกษาตอในระดับที่สูงข้ึน และสงเสริมและสนับสนนุบุคลากรเพ่ือรับรางวลัครูดีเดน
ของสมาพันธสมาคมผูปกครองและครูโรงเรยีนในเครือมูลนธิิฯ  ตลอดปการศึกษามีงาน / โครงการและกิจกรรม
ตาง ๆ รองรับการพฒันาบุคลากรดังน้ี 

 จัดอบรมสัมมนาบุคลากรกอนเปดปการศึกษา ในวันที่ 12 พฤษภาคม   2551 ณ  หองประชุมรัตนบรรณาคาร    
 จัดอบรม เรื่อง การเขียนแผนการสอน /Back Ward Design   โดย  อ.ธญัสินี   ฐานา  และคณะ 
 จัดอบรมสัมมนาบุคลากรกอนเปดปการศึกษา ในวันที่ 13 พฤษภาคม  2551  ณ  หองประชุมรัตนบรรณาคาร    
 จัดอบรม เรื่อง  คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณครูสูอาชีพ   โดย ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา 
 จัดอบรม เรื่อง  เทคนิคการพฒันาพฤติกรรมนักเรียน    โดย รศ.ดร. สมโภชน เอี่ยมสุภาษิต 
 จัดอบรมสัมมนาบุคลากรสนับสนุนการสอน ในวันที่ 12  พฤษภาคม  2551  ณ  หองประชุมยอหนแมรี่    
 จัดอบรม เรื่อง "การพัฒนาคุณภาพในการใหบริการ"  โดย ผศ.ดร.ชลภสัส วงษประเสริฐ 
 อบรมบุคลากรใหมีความรูความเขาใจ และการใชระบบบริหารสารสนเทศของโรงเรียนบนเวบ็ไซต “ 

School Web-based Information System (SWIS)  ” ในการบริหารจัดการและเพื่อพัฒนางาน 
 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศครใูหม ปการศึกษา 2551 เพื่อรับทราบแนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรยีนและ

วิธกีารดําเนนิงานตาง ๆ พรอมทั้งมอบหมายภาระงานท่ีตองรวมรับผิดชอบ และการเขารวมปฐมนิเทศครู
ใหมรวมกับคณะครูโรงเรียนในเครือมลูนธิิฯ 

 การสงบุคลากรอบรมสัมมนาภายนอกของคณะครูที่สังกดัฝาย งาน และกลุมสาระฯ ตาง ๆ  มีการสรุป
ประเด็นและสาระสําคญัและรายงานกับบุคคลที่เกีย่วของทราบ  

 จัดโครงการสัมมนาผูรวมบริหาร  ในวนัท่ี 26 กรกฎาคม 2551  ณ  หองประชุมยอหนแมรี ่
 5.  ผูรับบรกิารและผูเกีย่วของพึงพอใจผลการบริหารงานและการพัฒนานักเรียน 

โรงเรียนไดรบัความพึงพอใจจากผูรับบรกิารและผูเกีย่วของ ในดานการบริหารงานและการพฒันาผูเรยีน 
โดยมีผลการสํารวจความคิดเห็นของครูตอการบริหารจัดการศึกษา ตามนโนบายของผูอํานวยการ ประจําป
การศกึษา 2551 โรงเรยีนจดัใหมีการปฐมนิเทศนักเรยีนทุกระดบัช้ัน มีการประชุมตัวแทนผูปกครองในระดับช้ัน
ตาง ๆ มีการแตงต้ังคณะกรรมการตัวแทนผูปกครองระดบัช้ัน รายงานการประชุมรับฟงขอเสนอแนะในการบรหิาร
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จัดการศึกษาของคณะกรรมการสมาคมครแูละผูปกครอง นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมโดยความรวมมือของ
ผูปกครอง แสดงใหเห็นถึงความพึงพอใจทีผู่ปกครองมีตอโรงเรียนและพรอมที่จะพัฒนา สงเสริมการจัดกิจกรรมท่ี
เปนประโยชนตอการจัดการศึกษาและพัฒนานักเรยีนอยางเต็มที่ เชน โครงการสายสัมพันธบานโรงเรยีน  โครงการ
เย่ียมบานนักเรยีน  งานราตรสัีมพันธ  เปนตน 
 6. มีกระบวนการสรรหาคัดเลือกบุคลากรท่ีเปนระบบ (BSG) 

หนวยงานบุคคล มีการศึกษาวเิคราะหงานของแตละหนวยงาน เพื่อประเมินประสิทธิภาพและจํานวน
บุคลากรใหเพยีงพอตอความตองการ โรงเรียนมีระบบการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ มีกระบวนการสรรหา
คัดเลือกตามข้ันตอนต้ังแตการสัมภาษณ การสอบภาคทฤษฎี การสอบภาคปฏิบัติ การสอบสอน การทดลองงานและ
มีการประเมินผลการทดลองงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใหไดบุคลากรประจําการท่ีมคีวามรูความสามารถพรอมท่ีจะ
พัฒนาโรงเรียน 
 7. มีระบบการรักษาวนัิย และใหรางวลัที่ชัดเจน ยุติธรรมและสามารถตรวจสอบได (BSG) 

โรงเรียนมีระบบการรักษาวนิัยและใหรางวัลท่ีมีความชัดเจน ยุติธรรม โดยปรากฏตามคูมือครู มีการ
กําหนดขอตกลงในการใหรางวัล เชน โบนัส มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ชัดเจน ตามคูมือการ
ประเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากรโรงเรยีนอัสสัมชัญธนบุรี ปการศึกษา 2551  กําหนดกฎระเบียบตาง ๆ เพ่ือ
เปนแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากร   มีการกําหนดกฎเกณฑ    ในการใหรางวัลกับบุคลากรในระดับตาง ๆ 
ที่มีผลงานชัดเจนเปนที่ประจักษ  ซ่ึงสามารถพัฒนางานและสงผลงานเขาประกวด ไดแก รางวัลเหรียญเงนิจาก
โครงการหน่ึงโรงเรียนหน่ึงนวัตกรรม การอุทิศเวลาในการเตรียมและฝกฝนโดยสงนักเรยีนเขารวมในการแขงขัน
ตาง ๆ ท้ังในระดับเขตพ้ืนทีแ่ละระดับประเทศ  มีการประเมินประสิทธภิาพการปฏิบติังานของบุคลากรในการเลื่อน
ข้ันเงินเดือนประจําป มกีารช้ีแจงเรื่องแนวทางการปฏิบัติเพ่ือการประเมินผลงานดวยความยุติธรรมและสามารถ
ตรวจสอบได 

8. สถานศึกษามีความเขาใจ  วสัิยทัศน  ปรัชญา  แรงบันดาลใจ  และความหวังตามลักษณะเฉพาะของการ 
ศึกษาเซนตคาเบรียล  (BSG) 

โรงเรียนมีวิสัยทัศน  พันธกิจ  และเปาหมาย  โดยมีการเผยแพรและประสัมพนัธใหบุคลากร  ผูปกครอง
และนักเรยีนทราบโดยผานส่ือตาง ๆ เชน เว็บไซตโรงเรียน เอกสารส่ิงพิมพตาง ๆ เพื่อสรางแรงบันดาลใจใน
เปาหมายการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน นอกจากนี้ยังมีการทบทวนสรางความเขาใจเกีย่วกับลักษณะเฉพาะ
ของการศึกษาเซนตคาเบรยีล  ในการประชุมครู การปฐมนิเทศครใูหม โดยคณะภราดาจะใหความสําคัญและมีสวน
รวมในการใหความรู  และถายทอดลักษณะเฉพาะของการศึกษาเซนตคาเบรียลใหกับครู เพื่อใหครูไดตระหนักและ
มีความรูความเขาใจในลกัษณะเฉพาะของการศึกษาเซนตคาเบรยีล มีการจัดการศึกษาท่ีเอ้ือและสนับสนุนใหผูเรียน
และบุคลากรไดพัฒนาเต็มศักยภาพของตนเองทุกมิติ โดยมีแผนงานและโครงการตลอดปการศึกษา 2551 เชน  
โครงการชมรมเพื่อนนักบุญมงฟอรต เปนตน 
 9. มีวัตถุประสงคของการจัดการศึกษา    ท่ีเอ้ือและสนับสนุนใหผูเรยีนและบุคลากรไดพัฒนาเต็มตามศักย 
ภาพของตนทกุมิติ (BSG) 
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 โรงเรียนมีแผนงาน/โครงการและกิจกรรมท่ีสงเสริมและพัฒนานักเรยีนในดานสังคม ไดแก การจัด
กิจกรรมชมรมตาง ๆ ท่ีนักเรยีนถนัดและสนใจ  มีแผนงาน/โครงการและกิจกรรมท่ีสงเสริมและพัฒนานักเรียน   ใน
ดานรางกาย เชน การทดสอบสมรรถภาพรางกาย โครงการเอาชนะความอวน การเลนกีฬาตาง ๆ เปนตน มี
แผนงาน/โครงการและกจิกรรม  ที่สงเสริมและพัฒนานักเรียนในดานอารมณ  ไดแก  การนั่งสมาธิกอนเขาเรียน 
การฟงเทศน โครงการสรางสีสันกิจกรรมและเกม โครงการศิลปนใหมในช้ันเรยีน เปนตน  มีแผนงาน/โครงการ
และกิจกรรมท่ีสงเสริมและพฒันานักเรยีนในดานสติปญญา ไดแก โครงการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 
คณิตศาสตร ชวงช้ันที่ 1-3  โครงการสงเสรมิการแขงขันภายใน-ภายนอก เปนตน 

10. สถานศึกษามีการบริหาร และดําเนนิงานตามมาตรฐานการศกึษาของมูลนธิิคณะเซนตคาเบรยีลแหง 
ประเทศไทย (BSG)   
 โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีดําเนินการในรูปของคณะกรรมการ  โดยมีคณะกรรมการจาก
ทุกฝายเขารวมประชุมวางแผนและดําเนินการตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑและวิธกีาประกันคุณภาพ
การศกึษา    เพือ่ใหการจัดการศึกษาของโรงเรียนเปนไปตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของมูลนธิิคณะเซนต 
คาเบรียลแหงประเทศไทย 
ผลการดําเนินงาน 

1. โรงเรียนมีการจัดองคกรโครงสรางและระบบการบริหารงานที่มีความคลองตัวสูงและปรับเปลี่ยนได
เหมาะสมตามสถานการณ  มีระดับคุณภาพคิดเปนรอยละ100 

2. โรงเรียนมีการจัดการขอมูลสารสนเทศ อยางเปนระบบครอบคลุมและทนัตอการใชงาน  
        มีระดับคุณภาพคิดเปนรอยละ 90 
3. โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในที่ดําเนินงานอยางตอเนื่อง มีระดับคุณภาพคิดเปนรอยละ 90 
4. โรงเรียนมีการพัฒนาบุคลากรอยางเปนระบบและตอเน่ือง  มีระดับคุณภาพคิดเปนรอยละ  90   
5. ผูรบับรกิารและผูเกี่ยวของพงึพอใจผลการบริหารงานและการพัฒนาผูเรียน มีระดับคุณภาพคิดเปน 
       รอยละ 100   
6. โรงเรียนมีกระบวนการสรรหาคัดเลือกบุคลากรที่เปนระบบ (BSG)  มีระดับคุณภาพคิดเปนรอยละ 100   
7. โรงเรียนมีระบบการรักษาวนิัยและใหรางวัลท่ีมีความชัดเจน ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได (BSG) 

มีระดับคุณภาพคิดเปนรอยละ 100 
8. โรงเรียนมีความเขาใจ วิสัยทศัน ปรัชญา แรงบันดาลใจ และความหวังตามลักษณะเฉพาะของ 

การศึกษาเซนตคาเบรยีล   (BSG)   มีระดบัคุณภาพคิดเปนรอยละ 100 
9. โรงเรียนมีวัตถุประสงคของการจัดการศกึษาท่ีเอ้ือและสนับสนุนใหผูเรียนและบุคลากรไดพัฒนาเต็ม

ศักยภาพของตนทุกมิติ  (BSG)   มีระดับคุณภาพคดิเปนรอยละ 100 
10. โรงเรียนมีการบริหารและดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของมูลนธิิคณะเซนตคาเบรยีล 

แหงประเทศไทย (BSG)   มีระดับคุณภาพคิดเปนรอยละ 100 
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สัมฤทธผิลของการดําเนินงาน  
คุณภาพโดยรวมทุกตวับงช้ีตามมาตรฐานท่ี 12 สถานศึกษามกีารจัดองคกร โครงสราง ระบบการ

บริหารงานและพัฒนาองคกรอยางเปนระบบครบวงจร โดยเฉลีย่คิดเปนรอยละ 97 อยูในเกณฑการประเมินคุณภาพ
ระดับดีมาก      
 

มาตรฐานท่ี 13 
สถานศึกษามีการบริหารและการจัดการศกึษาโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน 

วธิกีารพัฒนา 
ในปการศึกษา 2551 โรงเรยีนไดดําเนินงานในการบริหารจัดการศึกษาโดยใชสถานศกึษาเปนฐาน  เพื่อให       

เปนไปตามตัวบงช้ี ของมาตรฐานท่ี 13 จํานวน 7 ตัวบงช้ี โดยไดดําเนนิงานดังน้ี 
 1. โรงเรยีนมีการกระจายอํานาจการบริหารและจัดการศึกษา โดยจัดทําคําส่ังแตงต้ังอัตรากําลังบุคลากรทุก
ปการศึกษา กําหนดภาระงานและมอบหมายตําแหนงหนาท่ีตาง ๆ ตามสายบังคับบัญชาอยางชัดเจน รวมทั้ง
ดําเนินการตามบทพรรณนางาน  ตามคูมือคร ู ออกกฎระเบียบ   คําส่ังตาง ๆ และแนวทางปฏิบัติ  เพือ่ใหการปฎิบัติ
และการดําเนนิงานตาง ๆ ของโรงเรียนเปนไปในทิศทางเดียวกัน มีการกระจายอํานาจโดยการแตงต้ังคณะกรรมการ
ดําเนินงาน / โครงการและกจิกรรมตาง ๆ ตลอดปการศึกษา  คณะกรรมการมีอํานาจในการตัดสินใจและรับผดิชอบ
ในการบริหารงานและงบประมาณทีไ่ดรับอนุมัติ  มีการสรุปรายงานผลการดําเนินงานอยางเปนระบบ สมํ่าเสมอ  
 2.โรงเรียนมกีารบริหารเชิงกลยุทธ เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายของโรงเรียน โดยการนําแผนพัฒนา
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ระยะที3่ ( พ.ศ.2550-2554 ) มาใช   โดยมแีผนปฏิบัติการประจําปท่ีสอดคลองกับ
แผนพัฒนาโรงเรยีน  มีงาน / โครงการและกิจกรรมตาง ๆ รองรับ มีการดําเนินงานใหไปสูเปาหมายที่กําหนด  มีการ
แตงต้ังคณะกรรมการในการศึกษาขอมูล  คณะครูที่เกีย่วของมีสวนรวมในการคิด เสนอแนะ  นอกจากนี้มกีารจัดทํา
แผนงานปฏิทินการทํางาน  รวมถึงการกํากับติดตามผลการดําเนินงาน / โครงการและกิจกรรมตาง ๆ   มีการสรุป
ประเมินผล เพ่ือนําผลมาวเิคราะหและประเมินแผนงานและวิเคราะหประเมินแผนพัฒนาโรงเรยีนตอไป  
 3. โรงเรียนมกีารแตงต้ังคณะกรรมการสถานศึกษา ประจําปการศึกษา 2551  โดยกาํหนดบทบาทหนาท่ีที่
ชัดเจน คณะกรรมการประกอบดวย ผูแทนผูปกครอง ผูแทนองคกรชุมชน ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ผูแทนศิษยเกา ผูทรงคุณวุฒิ  คณะกรรมการมีการประชุมเพ่ือการมีสวนรวมในการพฒันาสถานศึกษา ใหคําแนะนํา 
ปรึกษา รวมพิจารณาและอนุมัตแิผนการดําเนินงานตาง ๆ ในการพัฒนาโรงเรยีนตามบทบาทหนาท่ีที่กําหนดไว  
โดยมีการประชุมอยางสมํ่าเสมอ ท้ังแบบเปนทางการและไมเปนทางการ รวมท้ังมกีารประชุมกลุมยอย เพื่อใหเกดิ
การประสานงานและสานสัมพันธในรูปแบบตาง ๆ 
 4. โรงเรียนมีกระบวนการและข้ันตอนในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป มีการจัดสรรงบประมาณอยาง
เหมาะสมและเพียงพอ เพื่อบริหารจัดการศึกษาและพัฒนาผูเรยีนตลอดปการศึกษา มีรูปแบบการบริหารงานท่ีมุง
ผลสัมฤทธิ์ของการดําเนนิงานเปนเปาหมายในการพัฒนาในรูปของคณะกรรมการดําเนินงาน มกีารบริหารจัดการ
และการวิเคราะหงบประมาณท่ีมีประสิทธภิาพ  โปรงใส สามารถตรวจสอบได  การประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการดําเนินงานและมีการปฏิบัติอยางตอเน่ืองและสอดคลองกับแผนพัฒนาโรงเรยีน  ในการจดัทํา
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งบประมาณ (Budgeting) ประจําปของโรงเรียนจะดําเนินการโดยผูอํานวยการเปนประธานดําเนนิการและแตงต้ัง
คณะกรรมการจัดทําแผนปฏบัิติการประจําป (Action Plan) โดยมอบหมายใหบุคลากรผูรับผดิชอบทุกหนวยงาน / 
ฝาย มีสวนรวมในการนําเสนอรางงบประมาณประจําป ตามท่ีตองการเขาสูการพิจารณาของคณะกรรมการจัดทํา
แผนปฏิบัติการประจําป เพือ่ใหเกิดความชัดเจนในการดําเนินงานบรหิารแบบมีสวนรวม โปรงใส ตรวจสอบได 
และสามารถบริหารงบประมาณไดอยางมีประสิทธิภาพ และคุมคาเกิดประโยชนตอการปฏิบัติอยางแทจริง ซ่ึง
แผนปฏิบัติการประจําปจะสอดคลองกับแผนพัฒนาโรงเรียน ฯ เพ่ือใหเปนไปตามวิสัยทัศน พันธกจิ เปาหมาย และ
บรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว ซ่ึงแผนปฏบิัติการประจําปของโรงเรยีนเปนแบบมุงผลสัมฤทธิ ์
 5. โรงเรียนมกีารระบบการตรวจสอบถวงดุล มกีารจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานของทุกฝาย และมกีาร
ประชาสัมพนัธเผยแพรใหกบัผูเกีย่วของไดรับทราบในวารสารของโรงเรียน และมีการจัดทํารายงานประเมินตนเอง 
ที่ทุกฝายมีสวนรวม โดยรายงานตอตนสังกัดและเผยแพรตอสาธารณชนทราบทาง เวบ็ไซตของโรงเรยีน 
  6. โรงเรียนมกีารบริหารจดัการ    โดยคณะภราดารวมกับกลุมฆราวาสโดยยึดตามระเบียบปฏิบัติของสถาน 
ศึกษาและมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย มีระบบการสรรหา แตงต้ังและวาระการบริหารงานของคณะ
ผูรวมบริหารสถานศึกษาท่ีชัดเจน  
  7. ผูรวมบริหารไดนําหลักธรรมของคริสตศาสนาและวิถจีิตของนักบญุหลุยส มารี เปนแนวทางหลกัในการ
ประยุกตใชเพ่ือการบริหารจัดการ มีความรักตอเพื่อนรวมงาน ผูใตบังคับบัญชา และบุคลากรทุกคน สงเสริมให
บุคลากรเปนผูใหและเปนผูรบัใชตามความเหมาะสม เชน โครงการชวยเหลือผูยากไรโดยการบริจาคทรัพยและ
ส่ิงของใหกับหนวยงาน มูลนิธิตาง ๆ ที่ขอความรวมมือ เชน  บรจิาคทําบุญเนื่องในวันเขาพรรษา ใหแกสํานักงาน
คาทอลิกสงเคราะหผูประสบภัยและผูลีภ้ยั (โคเออร) สําหรับชวยเหลอืผูประสบภัยในที่ตาง ๆ  โครงการชวยเหลือ
ผูประสบภยัจากพายโุคลน “นารกีส” ในประเทศพมา รวมกับสภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย โครงการ
ความรูคูคุณธรรมปนน้ําใจสูชุมชน โครงการคายอาสาพัฒนา ฯลฯ  
ผลการดําเนินงาน  
 1.  โรงเรียนมกีารกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา มรีะดบัคุณภาพคิดเปนรอยละ 100.00 
 2.  โรงเรียนมกีารบริหารเชิงกลยุทธและใชหลักการมีสวนรวม มรีะดับคุณภาพคิดเปนรอยละ 90.00 
 3.  โรงเรียนมคีณะกรรมการสถานศึกษารวมพัฒนาสถานศึกษา มรีะดับคุณภาพคิดเปนรอยละ 95.00 
 4.  โรงเรียนมรีูปแบบการบริหารที่มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน มีระดับคุณภาพคิดเปนรอยละ 95.00 
 5.  โรงเรียนมกีารตรวจสอบและถวงดลุ มรีะดับคุณภาพคิดเปนรอยละ 90.00 
 6.  โรงเรียนเปนสถานศกึษาที่มีการบริหารจัดการ โดยคณะภราดารวมกับกลุมฆราวาส (BSG) มีระดับคุณภาพ 
             คิดเปนรอยละ 100 
 7.  โรงเรียนมกีารนําหลักธรรมของคริสตศาสนาและวิถจีิตของนักบญุหลุยส มารี มาเปนแนวทางหลัก 
      ในการประยุกตใชในการบริหารจัดการ (BSG) มีระดบัคุณภาพคิดเปนรอยละ 100.00 
สัมฤทธผิลของการดําเนินงาน  

คุณภาพโดยรวมทุกตวับงช้ีตามมาตรฐานท่ี 13     สถานศึกษามีการบรหิารและการจดัการศึกษาโดยใช 
สถานศึกษาเปนฐาน โดยเฉลีย่คิดเปนรอยละ 95.71  อยูในเกณฑการประเมินคุณภาพระดับดีมาก      
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มาตรฐานท่ี 14 
สถานศึกษามีการจัดหลกัสูตรและกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

วธิีการพัฒนา 
 โรงเรียนมีการจัดต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ เพื่อจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา   โดย
ยึดแนวทางตามพระราชบัญญัติการศกึษาแหงชาติ  พุทธศักราช  2542  แผนการศึกษาแหงชาติฉบับท่ี 9  และ
มาตรฐานการศึกษามูลนิธิเซนตคาเบรยีลแหงประเทศไทย (BSG) มีการกําหนดเปาหมายและคุณลกัษณะอันพึง
ประสงคของหลักสูตร สาระของหลกัสูตรสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง ครอบคลุมความตองการของผูเรียน 
ชุมชนและทองถิ่น สงเสริมใหผูสอนทาํการผลิตเอกสารประกอบการเรยีนการสอนและผลิตส่ือการสอนประเภท
ตาง ๆ จัดใหมีการนิเทศภายในเพ่ือกํากับตดิตามผลการจดัการเรียนการสอน โดยมกีิจกรรมการนิเทศ เชน  ครูผูสอน
ไดรับการสังเกตการสอนภายในช้ันเรียน ภาคเรียนละ 2 ครั้ง การเย่ียมชั้นเรยีนของฝายบริหาร   การศึกษาดูงานดาน
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน การจัดทําคูมืองานนิเทศเพ่ือใหขอมูลคณะกรรมการนเิทศ   การประชุมกลุม
ยอยของกลุมสาระ ฯ ทุกสัปดาห มีการประเมินการใชหลักสูตรสถานศึกษา เชน จัดทําแบบประเมนิการใชหลกัสูตร
สถานศึกษา วิเคราะหสภาพปญหาการใชหลกัสูตรของกลุมสาระฯ และเชิญผูเช่ียวชาญเฉพาะสาขาวิชาเปนท่ี
ปรึกษาใหคําแนะนําเกี่ยวกับการพฒันาหลกัสูตรและการพัฒนากระบวนการเรียนรู จัดทําแบบสอบถามความพึง
พอใจของผูเรยีน ครู ผูปกครองและชุมชน การประชุมผูปกครองและชุมชน รับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
และนําขอมลูมาใชประโยชนในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา เชน จัดทําหลกัสูตร EP จดัทําหลักสูตร IEP 
จัดทํารายวิชาเพิ่มเติม ไดแก รายวิชาทองถิ่นของเรา  1-3  รายวิชาคอมพิวเตอร  1 - 12 รายวิชาภาษาตางประเทศ
เพ่ิมเติม (ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุน)   ดนตรีเพ่ิมเติม 1- 9  เปนตน มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรยีนในรูป
กิจกรรมชมรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผูเรยีน  ใหเลือกเรยีนไดตามความถนดัและสนใจโดยเนนการปฏิบัติจริงและเรยีน 
รูจากประสบการณจริงของนกัเรยีน เชน ชมรม Crossword   Word up A-math   ชูโดกู  หมากลอม ดนตรีไทย  
ดนตรีสากล จรวดขวดน้ํา  แฟลกฟุตบอล  Act – media  คอมพิวเตอร อนรุักษธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เปนตน   
นอกจากนี้ โรงเรียนยังสงเสริมและพัฒนาสถานศึกษาใหเปนอุทยานแหลงการเรียนรู จัดทําโครงการสืบสานภูมิ
ปญญาไทย เชิญวิทยากรมาสาธิตและใหความรูแกนักเรียนเพื่อใหผูเรยีนไดมีโอกาสเรยีนรูจากภูมิปญญาทองถิ่น
และไดปฏิบัตจิริง จัดบรรยากาศท้ังภายในหองเรียนและนอกหองเรียนที่เอื้อตอการเรยีนรู เชน สวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน  สวนเกษตรผสมผสาน  สวนสมุนไพร สวนนก  สวนพันธุไม ในวรรณคดี  หองสมุดเคลื่อนที่  
หองปฏิบัติการไฟฟา  หองเรียนคอมพิวเตอรและ Internet   ศูนยเทคโนโลยี  หองสมุดภาพ – เสียง หองปฏิบัติการ
ฟสิกส หองปฏิบัติการเคมี หองปฏิบัติการชีววิทยา หองปฏิบัติการวิทยาศาสตรท่ัวไป ศูนยดนตรี – กีฬา   เปนตน 
ซ่ึงผูเรยีนสามารถแสวงหาความรูไดอยางหลากหลายจากแหลงการเรยีนรูและภูมิปญญาทองถิน่ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา  
 งานวัดผลไดดาํเนินการวัดและประเมินผลสอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษา     ประชุมครแูละผูปกครองทํา
ความเขาใจเกีย่วกับระเบยีบการวัดและประเมินผลการเรยีน จัดทําเอกสารหลักฐานผลการเรียนรู จัดทําระเบียบการวัด
และประเมินผลการเรียน จัดทําระบบฐานขอมูลผลสัมฤทธิ์ท่ีสามารถนําไปใชเปนขอมูลในการพฒันา มีการประกาศ
ผลการเรียนและประชาสัมพันธ ขอมูลขาวสารการสอบ การวัดและประเมินผล  ผานWeb site ใหผูเกีย่วของไดทราบ    
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 ครูผูสอนจัดทาํแผนการจัดการเรียนรูในรายวิชาท่ีตนเองรับผิดชอบ ตามหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน
มีการตรวจแผนการจัดการเรยีนรูจากคณะกรรมการในแตละชวงช้ันของกลุมสาระการเรียนรูฯ คณะกรรมการ
วิชาการการตรวจแผนการจัดการเรยีนรูเดือนละ 1 ครั้ง และสงแผนการจัดการเรยีนรูทีฝ่ายวิชาการภาคเรยีนละ 1 
ครั้ง งานนิเทศการสอนมีการกํากับติดตามการประชุมกลุมยอยของกลุมสาระการเรียนรูฯ  การรวมสังเกตการจัดการ
เรยีนรูรวมกับกลุมสาระฯ และใหคําแนะนําปรกึษากับครู การจัดทําคูมืองานนิเทศการสอน เพื่อใหขอมูลกับ
คณะกรรมการนิเทศการสอน สงเสริมใหกลุมสาระฯ จัดนเิทศรูปแบบท่ีกลุมสนใจ ไดแก การเชิญวิทยากรท่ีมี
ความรูเฉพาะทางมาใหความรูกับคณะครูในกลุมสาระฯ มีการระดมสมองและการประชุมกลุมยอยของกลุมสาระฯ  
ผลการดําเนินงาน 

1. โรงเรียนมีหลกัสูตรท่ีเหมาะสมกับผูเรียนและทองถิ่น มีระดับคุณภาพคิดเปนรอยละ 100.00 
2. โรงเรียนมีรายวิชา / กิจกรรมที่หลากหลายใหผูเรยีนเลือกเรียนตามความสนใจ   

 มีระดับคุณภาพคิดเปนรอยละ 100.00 
3. โรงเรียนมีการสงเสริมใหครจูัดทําแผนการจัดการเรียนรูท่ีตอบสนองความถนัด และความสามารถ 

ของผูเรียน     มีระดับคุณภาพคิดเปนรอยละ 100.00 
4. โรงเรียนมีการสงเสริมและพฒันานวัตกรรมการจัดการเรยีนรูและส่ืออุปกรณการเรยีนท่ีเอ้ือตอการเรยีนรู   

 มีระดับคุณภาพคิดเปนรอยละ 100.00 
5. โรงเรียนมีการจัดระบบการบนัทึก การรายงานผลและการสงตอขอมูลของผูเรียน 

 มีระดับคุณภาพคิดเปนรอยละ 100.00 
6. โรงเรียนมีระบบการนิเทศการสอนและนําผลไปปรับปรงุการสอนสมํ่าเสมอ 

 มีระดับคุณภาพคิดเปนรอยละ 100.00 
7. โรงเรียนมีการนําแหลงเรยีนรูและภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจดัการเรียนการสอน 

 มีระดับคุณภาพคิดเปนรอยละ 100.00 
สัมฤทธผิลของการดําเนินงาน 

คุณภาพโดยรวมทุกตวับงช้ีตามมาตรฐานท่ี  14    สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู 
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 100      อยูในเกณฑการประเมินคุณภาพระดับดีมาก      
  

มาตรฐานท่ี 15 
สถานศึกษามีการจัดกจิกรรมสงเสริมคุณภาพผูเรียนอยางหลากหลาย 

วธิกีารพัฒนา 
 สถานศึกษาไดมีการวางแผนการปฏิบัติงานและงบประมาณประจําป 2551 เพื่อพัฒนาและตอบสนอง
ความสามารถและความถนดัของผูเรียนในแตละดาน มีการจัดกจิกรรมชมรมในรปูแบบท่ีหลากหลาย สงเสรมิดาน
วิชาการและความถนัดความสนใจท้ัง 8 กลุมสาระฯ เพื่อสงเสริมความคิดริเริ่มสรางสรรคของผูเรียน  มีการวาง
นโยบายใหผูเรียนไดเขากิจกรรมอยางตอเนื่อง 3 ป เพื่อการพัฒนาและตอเนื่องในกิจกรรมที่ผูเรยีนสนใจ เปนการ
รองรับความสามรถและตอยอดผูเรยีนในการเขาแขงขันทักษะทางวิชาการของผูเรียน  ในระดับช้ันประถมศกึษามี
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กิจกรรมชมรม  37 ชมรม  และในระดับช้ันมัธยมศึกษามีกิจกรรมชมรม 55 ชมรม เชน ชมรมนกัพฤกษศาสตรนอย  
ชมรมเกษตรผสมผสาน  ชมรมวิทยาศาสตร  ชมรม English Club  ชมรม Crossword  ชมรม Speech  ชมรม A-Math  
ชมรมโซโดกุ   ชมรมโครงงานคณิตศาสตร  ชมรมคําคม  ชมรมคลินกิภาษา  ชมรมสืบสานภูมิปญญาไทย  ชมรม
ยุวชนพิทักษส่ิงแวดลอม   ชมรม Computer   ในวันพธุระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นกัเรียนชายที่เรียนนักศึกษา
วิชาทหารจะไดรับการฝกจากหนวยงานกรมรักษาดินแดนในแตละชั้นป สวนนกัเรยีนท่ีไมไดเรียนนักศึกษาวิชา
ทหาร โรงเรียนไดจดัใหทํากิจกรรมตางๆ เพ่ิมเติมทั้งดานวิชาการและกิจกรรม เพ่ือใหมีทักษะการทํางานเปนกลุม 
ทักษะการวางเปาหมายและการวางแผน รวมท้ังเรยีนรูการประกอบอาชีพเบื้องตน มีการบําเพ็ญประโยชนและ
กิจกรรมตามความสนใจของนักเรียน เชน การเขากิจกรรม ดานวิชาการเพื่อเตรยีมความพรอมในการสอบ  A-net  
และ  O- net   มีการวิเคราะหเหตุการณสังคมปจจุบัน  และกิจกรรมการแสดง  เปนตน 
 งานแนะแนวประสานงานรวมกับครูที่ปรกึษาช้ันโดยจดับริการแนะแนว 5 บริการ จัดทําระเบียนสะสม
เพ่ือใหครรููจักนักเรียนเปนรายบุคคล  และมีการสงตอขอมูลใหกับระดับช้ันตอไป มีระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
โดย แบงเปนดานเชน ดานพฤติกรรม  กจิการนักเรยีนจะเปนผูดูแล ดานวิชาการ ครูทั้ง 8 กลุมสาระฯ เปนผูดแูลและ
หาทางชวยเหลือ แกไข   หากมีในดานอ่ืนๆ ครแูนะแนวและครูที่ปรึกษาจะเปนผูดูแลและหาทางชวยเหลือ ในการ
คัดกรองผูเรยีนจะนําขอมูลผูเรียนที่ไดมาสรุปหาทางชวยเหลือ และพัฒนาผูเรยีนในดานตาง ๆ รวมกับครูประจําช้ัน   
 จัดโครงการ Gifted  Smile  Learning   โดยต้ังศูนยวิทยาการเพื่อคนหาแววความสามารถในตัวผูเรียนแตละ
คนวามีแนวโนมโดดเดนดานใด เพือ่จัดการเรียนการสอนใหตอบสนองความสามารถพิเศษและความถนัดของ
ผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพในชวงช้ันท่ี 1  มีการเผยแพรความรูสูชุมชน และนําชุมชนเขามามีสวนในการจดักิจกรรม
การเรยีนการสอน เชน การอบรมคอมพิวเตอร นอกจากนัน้โรงเรียนยังมีการจัดกจิกรรมและสงเสรมิคานิยมที่ดีงาม 
และคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรยีน เชน การประกวดไหวงามอยางไทยและมีการเขารวมกจิกรรมท่ีสงเสริม
ขนบธรรมเนยีมประเพณไีทย การบรรพชาสามเณร การเปนศาสนกิชนที่ดีปฏิบัติตนตามประเพณีตาง ๆ ในวัน
สําคัญทางศาสนา  พิธีรดน้ําดําหัวในวันสงกรานต เปนตน มีการจัดกจิกรรมท่ีสงเสริมดานศิลปะ ดนตรี และกฬีา 
เชน จัดกจิกรรมชมรมกีฬาของแตละระดับช้ัน การแขงขันกรฑีาสี  จัดโครงการศิลปนใหมในช้ันเรยีน เพื่อสงเสริม
การแสดงความสามารถทุกประเภท  โครงการปากกับหูรูใจทําอยางไรไมใหเสียงเพีย้น เพื่อพัฒนาทักษะดานการขับ
รองและดนตร ี และมีการแสดงความสามรถในงานวันวิชาการของแตละกลุมสาระฯ 
ผลการดําเนินงาน 

1. โรงเรียนมีการจัดและพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนที่เขมแข็งและทั่วถึง  
มีระดับคุณภาพคิดเปนรอยละ 100.00 

2. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมสงเสริมและตอบสนองความสามารถทางวิชาการและความคิดสรางสรรค 
ของผูเรียน   มรีะดับคุณภาพคิดเปนรอยละ 100.00 

3. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมสงเสริมและตอบสนองความสามารถพิเศษ และความถนัดของผูเรียน 
ใหเต็มตามศักยภาพ  มีระดับคุณภาพคิดเปนรอยละ 100.00 

4. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมสงเสริมคานยิมทีด่ีงาม  มีระดับคุณภาพคิดเปนรอยละ 100.00 
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5. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมสงเสริมดานศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป และกีฬา/นันทนาการ 
มีระดับคุณภาพคิดเปนรอยละ 100.00 

6. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมสืบสานและสรางสรรค วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปญญาไทย 
มีระดับคุณภาพคิดเปนรอยละ 100.00 

7. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมสงเสริมความเปนประชาธิปไตย มีระดับคณุภาพคิดเปนรอยละ 100.00 
8. โรงเรียนมีการจัดกระบวนการเรียนรูใหผูเรยีนไดฝกวางเปาหมายโดยเช่ือมโยงองคความรู 

 ของตนกับความเปนสากล  (BSG)   มีระดบัคุณภาพคิดเปนรอยละ 100.00 
สัมฤทธผิลของการดําเนินงาน  

คุณภาพโดยรวมทุกตวับงช้ีตามมาตรฐานท่ี  15   สถานศึกษามีการจดักิจกรรมสงเสริมคุณภาพผูเรยีนอยาง
หลากหลายโดยเฉลีย่คิดเปนรอยละ 100     อยูในเกณฑการประเมินคุณภาพระดับดีมาก      
 

มาตรฐานท่ี  16 
สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบรกิารท่ีสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ 

วธิีการพัฒนา 
 โรงเรียนไดดาํเนินการพัฒนาสภาพแวดลอม แหลงเรยีนรูภายในโรงเรยีน ใหเอ้ือตอการเรยีนรู โรงเรยีนมี
อาคารสถานท่ีท่ีเหมาะสมและมีความปลอดภัย มีสถานที่เพียงพอกบัการสงเสริมสุขภาพอนามัย มีการใหบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศทุกรปูแบบ  มีหองเรยีน  หองปฏิบัติการและส่ิงอํานวยความสะดวกพอเพียง มีการจดัและใช
แหลงเรียนรูทัง้ภายในและภายนอกสถานศึกษาเพ่ือเสรมิสรางใหผูเรยีนพัฒนาตามธรรมชาติเต็มตามศักยภาพอยาง
มีประสิทธิภาพโดยดําเนินการดังตอไปนี ้
 1.  ดูแลรักษาแหลงการเรียนรูทางธรรมชาติของโรงเรียน โดยการจดัหาพืชสมุนไพร  และตนไมนานาพันธุ   
ที่มีความหมายและมีคุณประโยชนมาปลกูบริเวณสวนสมุนไพร สวนพรรณไมในวรรณคด ี และสวนเกษตร
ผสมผสาน  มกีารจัดทําปายนิเทศความรูตาง ๆ รอบบรเิวณโรงเรียน จดัทําบอปลา (วังมัจฉา)  จัดหารูปปนตาง ๆ  
พรอมคําศัพท   คําพังเพย   บทกลอน  จัดทาํสถานที่สําหรับสัตวเลีย้ง  เชน โค นกกระจอกเทศ  เตา  นกเปดน้ํา  ฯลฯ  
เพ่ือใหนักเรยีนไดศึกษาสัตวประเภทตาง ๆ  จัดสรางเรือนเพาะเห็ด  เรือนกลวยไม  จัดทํานาขาวสาธิต จัดเตรียม
พื้นที่เพ่ือทําแปลงผักสาธิตสําหรับนักเรียนเพื่อใหลงมือปฏิบัติไดจริง นอกจากน้ัน ยังไดมีการดูแลรกัษาสนาม
ฟุตบอล อัฒจันทร ลูวิ่ง โดยการปรับพืน้เพื่อรองรับการจดักิจกรรมกีฬาของโรงเรยีน ซอมบํารงุอาคารเรียนและ
อาคารประกอบการ  โดยการทาสีอาคารท้ังหมด  และซอมแซมสวนท่ีเกิดความเสียหาย  ซอมบํารงุถนนในโรงเรียน  
โดยปรบัพ้ืนและปูตัวหนอนรอบบริเวณโรงเรยีน  ทาสีขอบถนน   ทาสีทางมาลาย   ทําถนนลาดยางบางสวนใหม  
เพ่ือขยายถนนและใหถนนเกดิความสมดุลและเกิดความปลอดภัย ปรบัปรุงหองเรยีนของนักเรียนโครงการ English 
Program  ปรบัปรุงหองเรียน Small Class  หองเรียนนกัเรยีนโปรแกรม Bell ทําความสะอาดพืน้อาคารเรยีนและ
อาคารประกอบการ โดยการขัดพื้น ลงแวกซ และซอมบํารุงอุปกรณตาง ๆ เชน โตะ เกาอ้ี  เปนตน  ตลอดจนดแูล
และปรับปรุงหองเรียน  หองปฏิบัติการใหพรอมใชงานอยางสมํ่าเสมอ  ซอมบํารุงวัสดุอุปกรณการเรียนการสอน   
ประสานงานและอํานวยความสะดวก  ดานการจัดเตรียมอุปกรณการจัดงานและพธิกีารตาง ๆ  ภายในโรงเรียนทั้งน้ี
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เพ่ือตองการใหผูเรียนไดศึกษาและคนควาหาความรูเพิ่มเติมจากส่ิงแวดลอมที่สรางข้ึน และเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ
ไดเปนอยางดี    
 2. โรงเรียนมกีารสงเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผูเรยีน  เชน การบรรยายเก่ียวกับส่ิงเสพติด 
การเชิญวิทยากรตํารวจมาใหความรูดานความปลอดภยั การสงเสรมิใหนักเรียนไมเสพส่ิงเสพติด การใหบรกิาร
ตรวจสุขภาพนักเรียนและบคุลากรประจาํป ประสานงานกับศูนยบริการสาธารสุข 40 ในเขตรับผิดชอบและ
หนวยงานภายในโรงเรยีนที่เกี่ยวของ ประชาสัมพันธและใหขอมูลในการสรางภูมิคุมกันโรค เชน จัดบอรดเชิญชวน
และใหความรูเกี่ยวกับโรคทีฉี่ดวัคซีนปองกัน จัดนิทรรศการและประชาสัมพันธใหความรูดานสุขภาพและอนามัย 
นอกจากนีโ้รงเรยีนไดจัดใหมีตรวจสุขภาพนักเรยีนและบุคลากรปละ 1 ครั้ง และมีบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เพื่อ
ชุมชน  งานพยาบาลไดจดัทาํโครงการจัดซ้ือยาและเวชภัณฑสําหรับหองพยาบาล โดยจัดทํา STOCK  ยา  จัดทํา
จํานวนยาที่ควรมีและสรุปยอดการใชยาในแตละวัน   ทําการสํารวจยาและเวชภัณฑคงเหลือ  ดาํเนินการส่ังซ้ือตาม
ข้ันตอนและตรวจรับยาและเวชภณัฑพรอมจัดเก็บตามมาตรฐานท่ีต้ังไว  
 นอกจากน้ียังจดักิจกรรมสงเสริมสุขภาพตามเกณฑมาตรฐาน จัดโครงการเอาชนะความอวน โดยการ
คัดเลือกนักเรยีนที่มีนํ้าหนกัเกินมาตรฐานและตํ่ากวามาตรฐานใหเขารวมฟงบรรยาย และรับคําแนะนําจากแพทยท่ี
มีความรูความสามารถเกี่ยวกบัโภชนาการ  
 ในดานการเรียนการสอน กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา ไดสอดแทรกความรูเกีย่วกับการ
สงเสริม และการดแูลสุขภาพอนามัย รวมทั้งความปลอดภัยใหกับผูเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน
รายวิชาสุขศึกษา และพลศึกษา 
 3.  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดจัดบรกิารสงเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบตาง ๆ เชน จัดวิดิ
ทัศน จัดส่ิงอํานวยความสะดวกดวยเทคโนโลยีสารสนเทศใหกับครผููสอน เพื่อใหครนูําไปใชในการจัดการเรียนการ
สอนแกนักเรียน และไดมีการจัด Account Internet จํานวน 50 ช่ัวโมง/คน/เดือน   ใหกับนักเรียนและครูทกุคนเพ่ือ
ใชในการศึกษาคนควาหาความรู   ใหทันสมัยในเหตุการณโลกปจจุบนั   มีการใหบริการหองสมุดอิเลก็ทรอนิกส 
(E-Library)   ผานทางเว็บไซตสําหรับการสืบคนขอมูลหนังสือตาง ๆ ท่ีมีอยู  จัดทาํระบบจดหมายอิเลก็ทรอนิกส 
(E-Mail)  สําหรับครูและนักเรยีน เพ่ือใชในการรับ-สงขอมูลขาวสารตาง ๆ รวมถงึการนําเขาไปเปนสวนหนึ่งใน
การจัดกจิกรรมการเรยีนการสอน จัดบริการอินเทอรเน็ตความเรว็สูงเพ่ือการสืบคนขอมูลที่มีประสิทธภิาพ มี
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรท่ีทันสมัยเพียงพอตอจํานวนนักเรยีนและเอ้ือตอการเรียนรู 
    4. โรงเรยีนมหีองเรียน หองปฏิบัติการ หองสมุด พ้ืนท่ีสีเขียว และแหลงวิทยาการที่มีความพรอมทางดาน
เครื่องมือ อุปกรณ ส่ิงอํานวยความสะดวก  ส่ือการเรียนท่ีทันสมัย และอยูในสภาพใชการไดดแีละเอื้อตอการเรยีนรู
อยางพอเพียง 
 5. มีการจัดและใชแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกโรงเรยีน  ไดแก  แหลงเรียนรูภายใน  เชน หองสมุด
รัตนบรรณาคาร (ประถมฯ และมัธยมฯ) หองสมุดเสียง  หองซีดีรอม   หองฉายภาพยนตร   หองคอมพิวเตอร  หอง
ดนตรีสากล   หองดนตรีไทย   วังมัจฉา   สวนสมุนไพร  สวนพฤกษศาสตร  สวนกาญจนาภิเษก  และบานดํารงไทย 
เปนตน สวนแหลงเรยีนรูภายนอกทีใ่ชประกอบการเรียนการสอนในการคนควาหาความรูใหทันสมัยตามความ



 

 

 

79

เหมาะสมของวัยของผูเรียน และเปนการพฒันาศักยภาพใหกับนักเรยีน ไดแก ซาฟารเีวิลด พิพิธภัณฑเด็กกรุงเทพฯ 
เมืองโบราณ พิพิธภัณฑวิทยาศาสตร  และสวนสัตวดุสิต ฯลฯ 
ผลการดําเนินงาน 
 1.  โรงเรียนมีสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรูมีอาคารสถานท่ีเหมาะสมมีระดับคุณภาพคิดเปนรอยละ 100 
 2.  โรงเรียนมีการสงเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผูเรยีน มีระดับคุณภาพคิดเปนรอยละ 100 
 3.  โรงเรียนมีการใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศทกุรูปแบบที่เอือ้ตอการเรยีนรูดวยตนเองและ 
                    การเรียนรูแบบมีสวนรวม มีระดับคุณภาพคิดเปนรอยละ 100  
 4.  โรงเรียนมีหองเรียน  หองปฏิบัติการ  หองสมุด  พื้นที่สีเขียวและส่ิงอํานวยความสะดวกพอเพียงและ 
                    อยูในสภาพใชการไดด ีมีระดับคุณภาพคิดเปนรอยละ  100 
 5.  โรงเรียนมีการจัดและใชแหลงเรียนรูทัง้ในและนอกสถานท่ี มีระดบัคุณภาพคิดเปนรอยละ  90.00 
 6.  โรงเรียนมีการฝกอบรมใหความรูกับบคุลากรในดานสุขภาพและความปลอดภยั (BSG)  
                    มีระดับคุณภาพคิดเปนรอยละ 100.00 
สัมฤทธผิลของการดําเนินงาน 

คุณภาพโดยรวมทุกตวับงช้ีตามมาตรฐานท่ี 16 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการท่ี
สงเสริมใหผูเรยีนพัฒนาตามธรรมชาตเิต็มศักยภาพโดยเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 98.33  อยูในเกณฑการประเมินคุณภาพ
ระดับดีมาก      

 

มาตรฐานดานการพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรู 
มาตรฐานท่ี 17 

สถานศึกษามีการสนบัสนุนและใชแหลงเรยีนรูและภูมิปญญาในทองถ่ิน 
วธิีการพัฒนา 
 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบรุี มกีารสนับสนนุและสงเสริมในการดําเนินงานจัดสภาพแวดลอมและแหลงเรียนรู  
โดยการใหผูเรยีนมีการใชแหลงเรียนรูและนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการดําเนินกิจกรรมการเรยีนการสอน เพือ่
เสริมสรางใหผูเรียนมีคุณภาพตามตัวบงช้ีของมาตรฐานท่ี 17 โดยดําเนนิการ ดังนี ้
 มีการวิเคราะหขอมูลเกีย่วกับแหลงเรียนรู  ภูมิปญญาไทยและทองถิน่ และนํามาจัดทําหลักสูตรทองถิ่นใน
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศกึษาศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง ทองถิ่นของเราเกีย่วกับสภาพแวดลอมทางกายภาพ 
การประกอบอาชีพและภูมิปญญาทองถิน่ของเขตบางแค มีกิจกรรมการเรียนในรายวิชาสังคมศึกษาเพ่ิมเติม มกีาร
เชิญวิทยากรทองถิ่นใหความรูเรื่อง  ภูมิปญญาไทย  เชน การทําของเลนไทย งานสานปลาตะเพียน  การทํานํ้า
สมุนไพร  งานชางสิบหมู  เปนตน และกลุมสาระการเรยีนรูวิทยาศาสตร ไดจัดทําหลักสูตรวิทยาศาสตรเพ่ิมเติมชวง
ช้ันท่ี 3  และชวงช้ันท่ี 4 ท่ีสอดคลองกับการใชแหลงเรยีนรูสวนเกษตรผสมผสาน  และสวนพฤกษศาสตรโรงเรยีน 
มีการใหผูเรียนใชหองปฏิบติัการวิทยาศาสตร มีการจดัแหลงเรยีนรูภายในโรงเรียนและใหผูเรียนสามารถใชแหลง
เรยีนรูท้ังในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียน เชน สวนพฤกษศาสตรโรงเรยีน สวนสมุนไพร สวนกาญจนา สวนพรรณ
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ไมในวรรณคดี  หองเรียนธรรมชาติ   เรือนแปดเหลี่ยมแสดงนิทรรศการทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดําริ  เศรษฐกิจ
พอเพียง       

ดําเนินการจัดแหลงการเรียนรูในโรงเรียน มีโครงการปรับปรุงสวนสมุนไพร โครงการสืบสานภูมิปญญา
ทองถิ่น (บานดํารงไทย)  โครงการสวนเกษตรผสมผสาน  โครงการสวนพฤกษศาสตร   การจัดทําไบโอดเีซล  การ
จัดทําปุยชีวภาพ   สวนสัตวนานาชนิด   บานดํารงไทย   จัดใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดทําหลกัสูตรทองถิน่รวมกับ
ครูผูสอน    มีการใชแหลงเรยีนรูทั้งภายในภายนอกโรงเรียน และสนบัสนุนใหองคกรภายนอกเขามาใชแหลงเรยีนรู
ภายในโรงเรียน  เชน โรงเรียนสาธิตละอออุทิศนํานักเรยีนเขามาศึกษาแหลงเรียนรูของโรงเรยีน  เปนตน  
ผลการดําเนินงาน 
 1.  โรงเรียนมีการเช่ือมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลกับแหลงเรยีนรูและภมูิปญญาในทองถิ่น  

      มีระดับคุณภาพคิดเปนรอยละ 100 
 2.  โรงเรียนสนับสนุนใหแหลงเรยีนรู ภูมปิญญาในทองถิ่นและชุมชมเขามามีสวนรวมในการจดัทํา 
                   หลักสูตรสถานศึกษา  มรีะดับคุณภาพคิดเปนรอยละ 100 
 3.  โรงเรียนมีสวนสงเสริมสนับสนุน ใหบคุลากรท่ีเกีย่วของดําเนินชีวติอยางมีศักดิ์ศร ี(BSG)   
                    มีระดับคุณภาพคิดเปนรอยละ 100 
สัมฤทธผิลของการดําเนินงาน 

คุณภาพโดยรวมทุกตวับงช้ีตามมาตรฐานท่ี  17   สถานศึกษามีการสนับสนุนและใชแหลงเรียนรูและ 
ภูมิปญญาในทองถิ่น โดยเฉล่ียคิดเปนรอยละ 100     อยูในเกณฑการประเมินคุณภาพระดับดีมาก      
 

มาตรฐานท่ี 18 
สถานศึกษามีการรวมมอืกันระหวางบาน องคกรทางศาสนาสถาบันทางวชิาการ และองคกรภาครัฐและ

เอกชนเพือ่พัฒนาวิถีการเรยีนรูในชุมชน 
วธิีการพัฒนา 
 โรงเรียนไดจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนและกิจกรรมตาง ๆ เพื่อเสรมิสรางใหผูเรยีนบรรลุวัตถุประสงค
ตามมาตรฐานที่ 18 โดยดําเนนิการตอไปนี ้

มีการจัด กจิกรรม ประชาสัมพันธ และจัดการเรียนรูเกี่ยวกับทองถิน่ ศึกษาสภาพความเปนอยู จารีต
ประเพณี ประวัติศาสตร ทรพัยากร สถานที่สําคัญ บุคคลสําคัญ ลักษณะท่ีต้ังทองถิน่ตนเอง นําผูเรียนไปปฏิบัติจริง  
เชน  จัดกิจกรรมถวายเทยีนจํานําพรรษาเนื่องในวันเขาพรรษา และบริเวณชุมชนรอบโรงเรียน นิมนตพระสงฆ  
และบาทหลวง มาใหความรู และจัดกจิกรรมท่ีเกีย่วกับวนัสําคัญทางศาสนา เปนแหลงวิทยบริการโดยเปดโอกาสให
ชุมชนเขามาใชสถานที่ของโรงเรียนในการศึกษาหาความรู การพักผอนและการออกกําลังกายเปนประจํา มีการใช
อาคารสถานท่ีสําหรับจัดงานและกิจกรรมตาง ๆ ของชุมชน 
 มีการจัดกจิกรรมใหผูเรยีนมสีวนรวมในกจิกรรมพัฒนาทองถิ่น  โดยจัดใหมีโครงการสัมพันธชุมชน เชน 
มีการจัดงานวนัเด็กใหกับชุมชนทะเลสาบ   เยีย่มบานพักคนชราบางแค   บานพกัคนตาบอดสามพราน   บรจิาค
ทรัพยเพื่อบํารงุพุทธศาสนา จัดกิจกรรมใหผูเรียนบําเพ็ญประโยชนกับชุมชน ดวยการทําความสะอาดบริเวณวัด
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พรหมสุวรรณสามัคคี วัดนักบญุหลุยสฯ เน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯและ
สมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ   มีการเชิญวิทยากรภูมิปญญาทองถิ่น  และสถาบันการศึกษาตาง ๆ มาให
ความรูเกี่ยวกบั สาธิตการทําของเลนไทย สาธิตการใชอุปกรณการเกษตรในบานดํารงไทย สาธิตการทําขนมไทย
และ น้ําสมุนไพร ฯลฯ  สงเสริมกิจกรรมตางๆ เชน ชมรมศิลปะ ชมรมนาฏศิลป ชมรมดนตรีไทย ชมรมดนตรี
พื้นบาน ชมรมดนตรีสากล โดยไดรับเชิญใหไปแสดงดนตรีงานการกุศลเพื่อหาทุนชวยเหลือเดก็ยากไร และวัน
เอดสโลก  
 จัดใหมีโครงการสายสัมพันธบานกบัโรงเรียนในทกุระดับช้ัน และจัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
ปการศึกษาละ 2 ครั้ง มกีารนําผลการประเมินมาใชตัดสินใจและปรับปรุงระบบและกลไกในการสรางความสัมพนัธ
และความรวมมือกับผูปกครอง ชุมชน ศิษยเกา เครือขายและองคกรในการพัฒนาการศกึษา มีโครงการพ่ี
นองอัสสัมชัญแบงปนประสบการณ โดยรวมกับสมาคมศิษยเกาในการสงเสริมความสัมพันธระหวางศิษยเกาและ
ศิษยปจจุบัน 
 สงบุคลากรเขารวมเปนคณะกรรมการ / อนุกรรมการของมูลนิธิคณะเซนตคาเบรยีลแหงประเทศไทย ให
ความรวมมือดําเนินงานตามนโยบาย แผนงานของฝายในรูปแบบตาง ๆ ตามสถานการณและโอกาสตาง ๆ เชน สง
ครูเปนอนุกรรมการงานมาตรฐาน ฯ  อนุกรรมการรางคูมือบริหารงานโรงเรียนในเครือ ฯ สงบุคลากรรวมประชุม
อบรมสัมมนา เพ่ือพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพ เปนตน 
ผลการดําเนินงาน 
 1.  โรงเรียนเปนแหลงวิทยาการในการแสวงหาความรูและบริการชุมชน มีระดับคุณภาพคิดเปนรอยละ 100 
 2.  โรงเรียนมีการแลกเปลี่ยนเรยีนรูรวมกบัชุมชน มีระดบัคุณภาพคิดเปนรอยละ 100 
 3.  โรงเรียนมีการประสานความสัมพันธระหวางผูปกครอง ชุมชน ศิษยเกา องคกร   อ่ืน ๆ อยางเหมาะสม 
                    และทัว่ถึง ในการพัฒนาการศึกษาโรงเรยีน (BSG) มีระดับคุณภาพคิดเปนรอยละ 100 
 4.  โรงเรียนมีสวนรวมในเครือขายการทํางานตาง ๆ กับสถาบันของโรงเรียนในเครือมูลนธิิคณะ 
                   เซนตคาเบรยีลแหงประเทศไทย (BSG) มีระดับคุณภาพคิดเปนรอยละ 100 
สัมฤทธผิลของการดําเนินงาน 

คุณภาพโดยรวมทุกตวับงช้ีตามมาตรฐานท่ี  18   สถานศึกษามีการรวมมือกันระหวางบาน องคกรทาง
ศาสนาสถาบันทางวิชาการ   และองคกรภาครัฐและเอกชนเพ่ือพัฒนาวิถกีารเรียนรูในชุมชน      โดยเฉลี่ยคิดเปน
รอยละ 100     อยูในเกณฑการประเมินคุณภาพระดับดีมาก      
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จากผลการดําเนินงาน สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานและตวับงชี้  
ประจําปการศึกษา 2551 ไดดังนี้ 

   

ท่ี มาตรฐาน – ตัวบงชี้ 
ระดับคุณภาพ 
ตัวบงช้ีรอยละ

ระดับคุณภาพ 
มาตรฐาน 

มฐ.1 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  และคานิยมที่พึงประสงค  
ดีมาก 
96.00 

1.1 มีวินัย มีความรับผดิชอบ และปฏิบัติตนตามหลกัธรรมเบื้องตนของศาสนาท่ีตนนับถอื 95  
1.2 มีความซื่อสัตยสจุริต 98  
1.3 มีความกตัญูกตเวที 99  
1.4 มีเมตตากรุณา  เอื้อเฟอเผื่อแผ  และเสียสละเพ่ือสวนรวม 96  
1.5 ประหยัด รูจักใชทรัพยสิ่งของสวนตน และสวนรวมอยางคุมคา  91  
1.6 ภูมิใจในความเปนไทย  เห็นคุณคาในภูมิปญญาไทย นิยมไทย และดํารงไวซึ่งความเปนไทย  96  

1.7 BSG รูและเขาใจถึงความแตกตางของแตละศาสนาวามีสวนสรางความเปนเอกลักษณของตน  97  

1.8 BSG 
เคารพศกัดิศ์รีของความเปนมนุษย ดํารงชีวิตอยูในสังคมโดยสันติธรรม ยุติธรรม 
และมีภราดรภาพ 

96  

1.9 BSG ออนนอม ถอมตน ปฏิบัติตน เปนผูรับใชที่ดขีองเพื่อนรวมสังคม และไมละเลย 
ที่จะกระทําความดีที่ทําได  

96 
 

1.10 BSG 
สามารถเลือกและตัดสินใจ มีคานิยม และคติประจําใจท่ีดีปฏิบัตตินเปนแบบอยางที่ดี 
ตอผูออนวัย  

97  

1.11 BSG มีจรรยามารยาท เปนสุภาพชนและเปนท่ียอมรับของสังคม  95  

มฐ.2 ผูเรียนมีจิตสํานึกในการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม  
ดีมาก 
100.00 

2.1 รูคุณคาของสิ่งแวดลอมและตระหนักถึงผลกระทบท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอม 100  
2.2 เขารวมหรือมีสวนรวมกิจกรรม/โครงการอนุรกัษและพัฒนาส่ิงแวดลอม 100  

2.3 BSG ตระหนักถึงคุณคาของตนและมสีวนรับผิดชอบในสภาพการณตาง ๆ ของชุมชน  
สังคมตามบริบทที่เหมาะสม      

100 
 

มฐ.3 
ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได และมีเจตคติท่ีดีตออาชีพ
สุจริต 

 
ดีมาก 
99.33 

3.1 มีทักษะในการจดัการและทํางานใหสําเร็จ 96  
3.2 เพียรพยายาม ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบในการทํางาน 100  
3.3 ทํางานอยางมีความสุข พัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง 100  
3.4 ทํางานรวมกับผูอื่นได 100  
3.5 มีความรูสึกทีด่ีตออาชีพสุจริตและหาความรูเกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ 100  

3.6 BSG สามารถสรางบรรยากาศของความเปนหน่ึงเดียวในการทํางานรวมกับผูอื่นบนพ้ืนฐานของความ
เสียสละ เพ่ือประโยชนสวนรวม  

100 
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ท่ี มาตรฐาน – ตัวบงชี้ 
ระดับคุณภาพ 
ตัวบงช้ีรอยละ

ระดับคุณภาพ 
มาตรฐาน 

มฐ.4 
ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห มีวิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค  
คิดไตรตรอง และมีวิสัยทัศน 

 
ดีมาก 
90.40 

4.1 สามารถวิเคราะหสังเคราะหสรปุความคิดรวบยอดคิดอยางเปนระบบและมีความคิดแบบองครวม 80  
4.2 สามารถคาดการณ กําหนดเปาหมายและแนวทางการตดัสินใจได 100  
4.3 ประเมินและเลือกแนวทางการตดัสินใจและแกไขปญหาอยางมีสติ 92  
4.4 มีความคิดริเริ่มสรางสรรค  มองโลกในแงดี และมจีินตนาการ 100  

4.5 BSG สามารถคิดวิเคราะห คิดสังเคราะหไดอยางเปนระบบ ครบถวน  80  

มฐ.5 ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร  
ดีมาก 
92.80 

5.1 มีระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ 72.66  
5.2 มีผลการทดสอบรวบยอดระดับชาติเฉลี่ยตามเกณฑ 76.91  
5.3 สามารถสื่อความคิดผานการพูด  เขียน  หรือนําเสนอดวยวิธีตางๆ 100  
5.4 สามารถใชภาษาเพ่ือการสื่อสารไดทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 100  
5.5 สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาการเรียนรู 100  

5.6 BSG บูรณาการทั้งศาสตรและศลิปทกุแขนงไดเหมะสามกับวัยและความสามารถ  100  
5.7 BSG สามารถพัฒนาและสรางองคความรูตามบริบทเฉพาะของตน  100  

มฐ.6 ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง  รักการเรียนและพัฒนาตนเอง 
อยางตอเน่ือง 

 
ดีมาก 
99.60 

6.1 มีนิสัยรักการอาน การเขียน และการฟง รูจักตั้งคําถามเพื่อหาเหตผุล 100  
6.2 สนใจแสวงหาความรูจากแหลงตาง ๆ รอบตัวใชหองสมุดแหลงความรู และสื่อตาง ๆ ได 

ทั้งในและนอกสถานศกึษา 
100 

 

6.3 มีวิธีการเรียนรูของตนเองเรียนรวมกับผูอื่นไดสนุกกับการเรียนรู และชอบมาโรงเรียน 99  
6.4 BSG ใฝรูแสวงหาสาระความเชื่อคานิยม วิถีชีวิตของคนในทองถิ่น และนําไปประยุกตใชในการ 

ดํารงชีวิต 
100 

 

6.5BSG มีวิจารณญาณในการแลกเปล่ียนวัฒนธรรมอยางฉันทมิตร 99  

มฐ.7 ผูเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีดี      
ดีมาก 
96.43 

7.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออกกําลังกายสมํ่าเสมอ 95  
7.2 มีนํ้าหนัก  สวนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ 94  
7.3 ปองกันตนเองจากสิ่งเสพตดิใหโทษและหลีกเลีย่งสภาวะที่เสี่ยงตอความรุนแรง โรคภัย 

อุบัติเหตุ และปญหาทางเพศ 
98 

 

7.4 มีความม่ันใจ กลาแสดงออกอยางเหมาะสม และใหเกียรตผิูอื่น 95  
7.5 มีมนุษยสัมพันธที่ดีตอเพ่ือน ครู และผูอ่ืน 98  

7.6 BSG มีความพรอมเผชิญสถานการณทุกสภาพและทกุรูปแบบ  98  
7.7 BSG รู เขาใจ ธรรมชาติทางเพศของตน และสามารถเจริญชีวิต อยางเหมาะสม และมีความสุข 97  



 

 

 

84

ท่ี มาตรฐาน – ตัวบงชี้ 
ระดับคุณภาพ 
ตัวบงช้ีรอยละ

ระดับคุณภาพ 
มาตรฐาน 

มฐ.8 ผูเรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรี และกีฬา      
ดีมาก 
98.00 

8.1 ชื่นชม รวมกิจกรรม และมีผลงานดานศิลปะ 100  
8.2 ชื่นชม รวมกิจกรรม และมีผลงานดานดนตร/ีนาฏศลิป 100  
8.3 ชื่นชม  รวมกิจกรรม และมีผลงานดานกีฬา/นันทนาการ 100  

8.4 BSG สนใจ และซาบซึ้งในคุณคาสรางสรรคของศลิปะ ดนตรี และกีฬา  95  
8.5 BSG แสวงหาความรูและพัฒนาทักษะในดานศลิปะ ดนตรี และกีฬาของตนเองอยางตอเน่ือง 95  
8.6 BSG สามารถแสดงทักษะหรือความสามารถทาง ศลิปะ ดนตรี และกีฬา  98  

มฐ.8 BSG คุณลักษณะเฉพาะดานผูเรียนของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย 
 ดีมาก 

94.86 
8.1 BSG มีธรรมะและศรัทธาในศาสนาของตน หม่ันปฏิบัติตนตามศาสนกิจ 98  
8.2 BSG มีความวิริยะอุตสาหะอันเปนหนทางแหงความสําเร็จทั้งปวง 93  
8.3 BSG แสดงออกถึงความเปนผูอิ่มเอิบ อบอุน อารี มีคุณธรรม   คุณภาพสากล 97  

8.4 BSG มีสํานึกถึงความยุติธรรม สันติภาพ เสรีภาพ ภราดรภาพ ความเอ้ืออาทรการแบงปน  
การเสียสละ การอุทิศตนเพ่ือสาธารณประโยชน 

97 
 

8.5 BSG มีสํานึกรับผดิชอบตอสังคมและสวนรวมในการสรางสรรคสังคม 95  
8.6 BSG มีความเปนเลิศทางวิชาการท่ีสามารถประยุกตเขากับชีวิตที่เปนจรงิโดยความเปนเลศิเพ่ือการ

เจริญชีวิตท่ีมีคุณภาพ มีศกัดิศ์รีเพ่ือผูอื่น 
92 

 

8.7 BSG มีระเบียบวินัย สามัคคี รกัษาความสะอาดและรักสถาบันที่ตนเรียน และสถาบนัในเครือมูลนิธิ
คณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย 

92 
 

มฐ.9 ครูมคีุณธรรม จริยธรรม มีวุฒ/ิความรูความสามารถตรงกับงานท่ีรับผดิชอบ หมั่นพัฒนาตนเอง เขากับ
ชุมชนไดดี และมีครูพอเพียง 

 ดีมาก 
99.89 

9.1 มีคุณธรรมจริยธรรม และปฏิบัตตินตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 100  
9.2 มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูเรียน ผูปกครอง และชมุชน  100  
9.3 มีความมุงม่ันและอุทิศตนในการสอนและพัฒนาผูเรียน 100  
9.4 มีการแสวงหาความรูและเทคนิควิธีการใหม ๆ รับฟงความคิดเห็น ใจกวางและยอมรับ 

การเปลี่ยนแปลง 
100 

 

9.5 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศกึษาหรือเทียบเทาข้ึนไป 99.29  
9.6 สอนตรงตามวิชาเอก-โท หรือ ตรงตามความถนัด 100  
9.7 มีจํานวนเพียงพอ (หมายรวมท้ังครูและบุคลากรสนับสนุน) 100  

9.8 BSG มีความวิริยะ อุตสาหะ อันเปนหนทางแหงความสําเร็จทั้งปวง  100  
9.9 BSG มีธรรมะและศรัทธาในศาสนาของตน ปฏิบัติเปนแบบอยางที่ดีในการปฏิบัตติามศาสนกิจ 

ในศาสนาท่ีตนนับถือ 
100 

 

9.10 BSG บุคลากรแนวแนในอุดมการณ และปฏิบัติตนเปนผูรับใชที่ดี ตามแบบอยางวิถีจติของ 
นักบุญหลุยสมารี 

100 
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มฐ.10 ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน อยางมีประสิทธิภาพ และเนนผูเรียนเปนสําคัญ  
ดีมาก 
100 

10.1 มีความรูความเขาใจเปาหมายการจัดการศกึษาและหลักสตูรการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 100  
10.2 มีการวิเคราะหศกัยภาพของผูเรียนและเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล 100  
10.3 มีความสามารถในการจดัการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคญั 100  
10.4 มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรูของตนเองและผูเรียน 100  
10.5 มีการประเมินผลการเรียนการสอนท่ีสอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดใหผูเรียน  

และอิงพัฒนาการของผูเรียน 
100 

 

10.6 มีการนาํผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศกัยภาพ 100  
10.7 มีการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน และนําผลไปใชพัฒนาผูเรียน 100  

10.8 BSG สามารถบรูณาการศาสตรและศลิปเพ่ือนําไปสูการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอน 100  
10.9 BSG เนนความสําคัญของกระบวนการเรียนรูของผูเรียนมากกวาเน้ือหาสาระ  100  
10.10 BSG เปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการจดักระบวนการเรียนรู  100  
10.11 BSG มีความสามารถสรางองคความรูนํามาแกไขปญหา และปรับปรงุสูการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ 

อยางตอเน่ืองทันตอเหตุการณ  
100 

 

มฐ.11 ผูบริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผูนําและมีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา  
ดีมาก 
98.89 

11.1 ผูบริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผูนํา และมี ความสามารถในการ บริหารจัดการศกึษา 100  
11.2 มีความคิดริเริ่ม มีวิสัยทัศน และเปนผูนําทางวิชาการ 100  
11.3 มีความสามารถในการบริหารงานวิชาการและการจัดการ 100  
11.4 มีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ผูเกี่ยวของพึงพอใจ 90  

11.5 BSG ความวิริยะ อุตสาหะ อันเปนหนทางแหงความสําเร็จท้ังปวง  100  
11.6 BSG มีธรรมะและศรัทธาในศาสนาของตน ปฏิบัติเปนแบบอยางที่ดีในการปฏิบัตติามศาสนกิจ 

ในศาสนาท่ีตนนับถือ 
100 

 

11.7 BSG ผูบริหารแนวแนในอุดมการณและปฏิบัติตนเปนผูรับใชทีด่ี ตามแบบอยางวิถีจิตของ 
นักบุญหลุยส มารี 

100 
 

11.8 BSG ผูบริหารใหการยอมรับ และเคารพศกัดิศ์รขีองความเปนมนุษย  100  
11.9 BSG เปนขวัญกําลังใจในการสมานสามัคคี ดูแลและรวมมือใกลชดิกับบุคลากรและตนสังกัด  100  

มฐ.12 สถานศึกษามีการจัดองคกร โครงสราง ระบบการบริหารงานและพัฒนาองคกรยางเปนระบบครบวงจร  
ดีมาก 
97.00 

12.1 มีการจัดองคกร โครงสราง และระบบการบริหารงานท่ีมีความคลองตัวสูงและปรับเปลี่ยนได
เหมาะสมตามสถานการณ 

100 
 

12.2 มีการจัดการขอมูลสารสนเทศอยางครอบคลุมและทันตอการใชงาน 90  
12.3 มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่ดําเนินงานอยางตอเน่ือง 90  
12.4 มีการพัฒนาบุคลากรอยางเปนระบบและตอเน่ือง 90  
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12.5 ผูรับบริการและผูเกี่ยวของพึงพอใจผลการบริหารงานและ การพัฒนาผูเรียน 100  
12.6 BSG มีกระบวนการสรรหาคดัเลือกบคุลากรท่ีเปนระบบ  100  
12.7 BSG มีระบบการรกัษาวินัยและใหรางวัลที่มีความชดัเจน ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได  100  
12.8 BSG สถานศกึษามีความเขาใจ วิสัยทศัน ปรัชญา แรงบันดาลใจ และความหวังตามลกัษณะเฉพาะของ

การศกึษาเซนตคาเบรียล 
100 

 

12.9BSG มีวัตถุประสงคของการจดัการศกึษาท่ีเอื้อและสนับสนุนใหผูเรียนและบุคลากรไดพัฒนาเต็ม
ศกัยภาพของตนทุกมิต ิ 

100 
 

12.10 BSG สถานศกึษามีการบริหารและดาํเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลฯ 100  

มฐ.13 สถานศึกษามีการบริหารและจัดการศึกษาโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน  
ดีมาก 
95.71 

13.1 มีการกระจายอาํนาจการบริหาร และการจดัการศกึษา 100  
13.2 มีการบริหารเชิงกลยุทธ และใชหลักการมีสวนรวม 90  
13.3 มีคณะกรรมการสถานศกึษารวมพัฒนาสถานศึกษา 95  
13.4 มีรูปแบบการบรหิารท่ีมุงผลสัมฤทธ์ิของงาน 95  
13.5 มีการตรวจสอบและถวงดลุ 90  

13.6 BSG เปนสถานศกึษาท่ีบริหารจดัการโดยคณะภราดารวมกับกลุมฆราวาส 100  
13.7 BSG นําหลกัธรรมของคริสตศาสนา และวิถีจิตของนักบุญหลุยส มาร ี   มาเปนแนวทางหลักในการ

ประยุกตใชในการบริหารจดัการ 
100 

 

มฐ.14 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร และกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  
ดีมาก 
100 

14.1 มีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผูเรียนและทองถิ่น 100  
14.2 มีรายวิชา/กิจกรรมท่ีหลากหลายใหผูเรียนเลือกเรียนตามความสนใจ 100  
14.3 มีการสงเสริมใหครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่ตอบสนองความถนัดและความ สามารถของผูเรียน 100  
14.4 มีการสงเสริมและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู และสื่ออุปกรณการเรียนที่เอื้อตอการเรียนรู 100  
14.5 มีการจัดระบบการบันทึก การรายงานผล และการสงตอขอมูลของผูเรียน 100  
14.6 มีระบบการนิเทศการสอนและนําผลไปปรับปรุงการสอนอยางสมํ่าเสมอ 100  
14.7 มีการนาํแหลงเรยีนรูและภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการเรียนการสอน 100  

มฐ.15 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณภาพผูเรียนอยางหลากหลาย  
ดีมาก 
100 

15.1 มีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผูเรียนและทองถิ่น 100  
15.2 มีรายวิชา /กิจกรรมที่หลากหลายใหผูเรียนเลือกเรยีนตามความสนใจ 100  
15.3 มีการสงเสริมใหครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่ตอบสนองความถนัดและความ สามารถของผูเรียน 100  
15.4 มีการสงเสริมและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรูและสื่ออุปกรณการเรียนที่เอื้อตอการเรียนรู 100  

15.5 
 

มีการจัดระบบการบันทึก การรายงานผล และการสงตอขอมูลของผูเรียน 100  
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15.6 มีระบบการนิเทศการเรียนการสอนและนําผลไปปรับปรุงการสอนอยูเสมอ 100  
15.7 มีการนาํแหลงเรยีนรูและภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการเรียนการสอน 100  

15.8 BSG มีการจัดกระบวนการเรียนรูใหผูเรียนไดฝกวางเปาหมายโดยเชื่อมโยงองคความรูของตนกับ 
ความเปนสากล  

100 
 

มฐ.16 
สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการท่ีสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็ม 
ศักยภาพ 

 
ดีมาก 
98.33 

16.1 มีสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู มีอาคารสถานที่เหมาะสม 100  
16.2 มีการสงเสริมสขุภาพอนามัยและความปลอดภัยของผูเรียน 100  
16.3 มีการใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบที่เอ้ือตอการเรียนรูดวยตนเอง  และการเรียนรู 

แบบมีสวนรวม 
100  

16.4 มีหองเรียน หองปฏิบัติการ หองสมุด พื้นท่ีสีเขียว และสิ่งอํานวยความสะดวกพอเพียง และอยูใน 
สภาพใชการไดด ี

100 
 

16.5 มีการจัดและใชแหลงเรียนรูทั้งในและนอกสถานศึกษา 90  
16.6 BSG มีการฝกอบรมใหความรูกับบุคลากรในดานสุขภาพและความปลอดภัย 100  

มฐ.17 สถานศึกษามีการสนับสนุนและใชแหลงการเรียนรูและภูมิปญญาในทองถิ่น  
ดีมาก 
100 

17.1 มีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลกับแหลงเรยีนรูและภูมิปญญาในทองถิ่น 100  
17.2 สนับสนุนใหแหลงเรียนรู ภูมิปญญาในทองถิ่นและชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําหลกัสตูร

ระดับสถานศึกษา 
100 

 

17.3 BSG มีสวนสงเสริมสนับสนุน ใหบุคลากรที่เกี่ยวของดําเนินชีวิตอยางมีศกัดิศ์ร ี 100  

มฐ.18 
สถานศึกษามีการรวมมือกันระหวางบาน องคกรทางศาสนา สถาบันทางวิชาการ และองคกร
ภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรูในชุมชน               

 
ดีมาก 
100 

18.1 เปนแหลงวิทยาการในการแสวงหาความรูและบริการชุมชน 100  
18.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 100  

18.3 BSG สถานศกึษามีการประสานความสัมพันธระหวางผูปกครอง ชุมชน ศิษยเกา องคกรอื่นๆ อยาง
เหมาะสมและทัว่ถึงในการพัฒนาการศึกษา 

100 
 

18.4 BSG สถานศกึษามีสวนรวมในเครือขายการทาํงานใด ๆ กับสถาบันของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะ
เซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการตางๆ ของมูลนิธิคณะเซนต
คาเบรียลแหงประเทศไทย 

100 
 

 
 
 

 



 

 

 

88

บทที่ 4   

สรุปผลการพัฒนาและการนําผลไปใช 
4.1  สรุปผลการดําเนินงานในภาพรวม 
ในการดําเนินงานจัดการศกึษาของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ยดึหลักการบริหารตามโครงสรางการบริหาร

โรงเรียน โดยดําเนินการจัดการในรปูของคณะกรรมการและดําเนนิการแบบมีสวนรวม มีแผนพัฒนาคุณภาพ
การศกึษา ระยะที่ 3 ( ปการศึกษา  2550 – 2554 ) เปนแนวทางในการพัฒนาโรงเรยีน   มีการดําเนินการอยางเปน
ระบบ  โดยผานกระบวนการวางแผน  ดําเนินการตามแผนท่ีวางไว มีการตรวจสอบ นิเทศ  ติดตามผลเปนระยะตาม
สภาพของ งาน / กิจกรรม / โครงการ และมีการรายงานผลเม่ือส้ินสุด  งาน  / โครงการ / กิจกรรม ตามระบบการ
ทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ  PDCA ตลอดจนผลท่ีไดจากการตรวจสอบ  นิเทศ  ติดตามผล และนําการสรุปรายงานผล
มาเปนขอมูลสารสนเทศในการวางแผนปรบัปรุงพัฒนาตอไป จะเห็นไดวาผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในป
การศกึษา 2551 ที่ผานมามีผลผลิต (ผูเรียน) เปนที่นาพอใจ ผูเรียนมีความรู (เกง)  ผูเรียนเปนผูมีคุณธรรมจรยิธรรม 
(ด)ี และผูเรยีนมีความสุขในการเรียนรู (มีความสุข) สนองตอเจตนารมณของพระราชบญัญติัการศึกษาแหงชาติตาม
ศักยภาพ และมีคุณภาพตามมาตรฐานคุณภาพการศกึษา 

จุดเดนดานคณุภาพผูเรยีน    นักเรียนมีสุขนิสัย  สุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีสุนทรยีภาพ และลักษณะ
นิสัยดานศลิปะ  ดนตรี  ซ่ึงเปนผลมาจากครูผูสอนมีความถนัดและเช่ียวชาญ    มีความต้ังใจในการดูแลผูเรยีน มกีาร
วางแผนในการจัดประสบการณทั้งในดานกิจกรรมและการจัดการเรียนการสอนแกผูเรียนอยางด ี นอกจากน้ันยัง
พบวาผูเรียนมลีักษณะนิสัยในการปองกันตนเองจากส่ิงเสพติดใหโทษ และหลีกเลีย่งสภาวะท่ีเส่ียงตอความรุนแรง 
โรคภยั อุบัติเหตุ และปญหาทางเพศ ซ่ึงเปนผลมาจากนโยบายของโรงเรียนและการเอาใจใสของคณะครู ผูปกครอง 
ชุมชนท่ีใหความสําคัญในเรือ่งโทษของส่ิงเสพติด ส่ือลามก ความรุนแรง โรคภัยและปญหาทางเพศ นักเรยีนมี
ผลงานและไดรับรางวลัจากการเขารวมแขงขันทักษะความรูความสามารถ ระดับจังหวัด ระดบัภาค และระดับประเทศ 
ในหลากหลายสาขา เชน คณติสตร วิทยาศาสตร ดนตรี และกีฬา จนเปนที่ยอมรบัแกบคุคลภายนอก   

จุดเดนดานการเรยีนการสอน  ครูเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม มีวฒุิ ความรูความสามารถตรงกับงานที่
รับผิดชอบ ครูทุกคนไดรับโอกาสในการพัฒนาตนเองทุกรูปแบบ มคีวามมุงม่ันและอุทิศตนในการสอนและพัฒนา
นักเรียน มีความรูความเขาใจเปาหมายของการจัดการศึกษาตามหลกัสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ซ่ึงเปนผลมาจากการ
ที่ครูมีสวนรวมในการจัดทําและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา มกีารทําวิจยัช้ันเรียน และมีความสามารถในการใช
เทคโนโลยใีนการพัฒนาการเรยีนรูของตนเองและผูเรียน 
 จุดเดนดานการบริหารและการจัดการศึกษา ผูบริหารมีคุณธรรม จริยธรรม เปนผูนาํทางการเปลีย่นแปลง
ดานการบริหารจัดการบุคคลและดานการศึกษา มีวิสัยทัศนในการบริหารงานไปสูความเปนสากล มีการกระจาย
อํานาจการบรหิารและการจัดการ   ซึ่งเปนผลมาจากผูบรหิารสถานศึกษายึดหลกัการบริหารตามสถานการณ และให
ผูที่เก่ียวของมสีวนรวมในการจัดการศึกษา มีความมุงม่ันในการบริหารงานใหโปรงใส  ตรวจสอบได  มีระบบการ
ใหขวัญกําลังใจแกบุคลากรอยางหลากหลายเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน     
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จุดเดนดานการพัฒนาชุมชนแหงการเรยีนรู โรงเรียนมีการรวมมือกันระหวางบานองคกรทางศาสนา 
สถาบันทางวชิาการและองคกรภาครฐัและเอกชนเพื่อพัฒนาการเรียนรู มีการเช่ือมโยงและแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน
ระหวางโรงเรยีนและชุมชนใกลเคียง   เปดโอกาสใหผูปกครองเขามามีสวนรวมในการพัฒนาโรงเรยีนโดยการเลอืก 
ต้ังตัวแทนผูปกครองนกัเรียนในหองรวมเปนคณะกรรมการเครือขายผูปกครอง เพ่ือวางแผนและหาแนวทางในการ
แกไขปญหารวมกัน สนับสนุนใหโรงเรยีนเปนแหลงวทิยบรกิารทางดานวิชาการ สถานที่ออกกาํลังกาย งานพิธี
สําคัญตาง ๆ แกชุมชน โรงเรยีนมีการประสานสัมพันธและมีสวนรวมกับเครือขายของโรงเรยีนในเครือมลูนิธิคณะ
เซนตคาเบรยีลแหงประเทศไทย  และฝายการศกึษาของมูลนธิิคณะเซนตคาเบรยีลแหงประเทศไทยอยางสมํ่าเสมอ  

จุดท่ีควรพฒันาดานผูเรียน 
-   นักเรยีนบางสวนแตงกายไมเรยีบรอย 
-   นักเรยีนบางสวนตองไดรบัการปลูกฝงเรื่อง การแสดงความเคารพ 
-   การประหยัดน้ําประหยัดไฟ การใชและการรักษาทรัพยส่ิงของสวนรวม 
-   ผลสัมฤทธิท์างการเรยีนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ในภาพรวมไมบรรลุตามเปาหมายของโรงเรียน 

                   และเปาหมายกลุมสาระ ฯ    
-  สงเสริมใหผูเรียนเกดิทักษะในการทํางาน รกัการทํางานและจัดการทํางานในแตละรายวิชาของตนเอง 

                  ใหสําเร็จ 
-   สงเสริมกจิกรรมชมรมอืน่ ๆ  เขารวมการแขงขันภายใน – ภายนอก  ใหมากข้ึน 
-   สงเสริมใหผูเรียนมีทักษะในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห และสรปุความคิดรวบยอด อยางเปนระบบ   
    ใหมากข้ึน 
-  จัดกิจกรรมใหผูเรียนเห็นความสําคัญของการเรยีนและประโยชนของการนําผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน  
    ระบบโรงเรยีนไปใชในการเขาศึกษาตอระดับอุดมศึกษา 

  -  สงเสริมใหมีการใชทรพัยากรสารสนเทศอยางคุมคา โดยการจัดฝกอบรมและแนะนําใหผูเรยีนสามารถ 
                สืบคนทรัพยากรสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ เที่ยงตรงและรวดเร็วตรงตามความตองการของผูเรยีน 

 จุดท่ีควรพฒันาดานการเรยีนการสอน 
- ระบบหรือวธิีการนําความรูความสามารถมาปฏิบติังาน/โครงการ/กจิกรรม ของโรงเรียน 
- การสรรหาและเตรยีมบุคลากรในสาขาหายาก  เชน  ดานฟสิกส    เคมี  ชีววิทยาและคณิตศาสตร 

 จุดท่ีควรพฒันาดานการบรหิารและการจดัการศึกษา  
- ขอมูลสารสนเทศท่ีเปนประโยชนตอการบริหารจัดการ มกีารรายงานยังไมครบถวน  
- ขาดการประสานงานของหนวยงานตาง ๆ ในโรงเรยีน  
-   แสวงหานวตักรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการพฒันาและรองรบัระบบหองสมุดอิเลก็ทรอนิกส 

                 (E-library) ใหมีความสมบูรณ 
- ควรสงเสริมใหคณะครู  ไดนําผูเรยีนมาใชแหลงเรียนรูตามสถานท่ีตาง ๆ ใหมากข้ึน   
จุดท่ีควรพฒันาดานการพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรู   
- 
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4.2  แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
มาตรฐานดานผูเรียน 
1. จัดใหมีโครงการสงเสริมระเบียบวนัิยเพ่ือใหผูเรยีนมีจติสํานึกในการแตงกาย การไหวและทําความเคารพ 

การเขาคิวเขาแถวซ้ืออาหาร 
2. จัดใหมีกิจกรรมการประหยัดนํ้า ไฟฟา และใชทรัพยสินและส่ิงของอยางรูคุณคา เพือ่ใหผูเรียนมีจติสํานึก

ในการประหยดัและรูจกัใชทรัพยากรไดอยางคุมคา 
3. สนับสนุนใหผูเรียนเขารวมกิจกรรมในการอนรุักษส่ิงแวดลอม โดยมีกิจกรรมทีร่วมกันรณรงคในการ 
        รักษาส่ิงแวดลอมของโรงเรียน / สังคม อยางตอเน่ือง 
4. ฝายวิชาการกําหนดนโยบายใหครูผูสอนมกีารกํากับติดตามนักเรียนในเรื่องของความรับผิดชอบในการ

ทํางานแตละรายวิชาใหเขมงวดย่ิงข้ึน 
5. สงเสริมกิจกรรมพัฒนาผูเรยีน และนําเสนอผลงานในวันวิชาการของโรงเรียนใหตอเนื่อง 
6. สงเสริมใหผูเรยีนไดศึกษาคนควาหาความรูเกีย่วกับอาชีพสุจริตที่หลากหลายดวยตนเอง จากแหลงการ 

เรยีนรูหรือสถานประกอบการอยางตอเนื่อง 
7. จัดใหครไูดรับการอบรมสัมมนาหรือศึกษาดูงาน เพ่ือเพิ่มพูนความรูและประสบการณเกีย่วกับการนิเทศ

การสอนและการฝกทกัษะในการคิดสรางสรรค  คิดวิเคราะหและสังเคราะห  
8. จัดกิจกรรมหรือโครงการเพ่ือสงเสริมและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของผูเรียน 
9. นําสถิติผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนไปใชเพ่ือแกไข ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนอยาง

จริงจังและตอเน่ือง 
10. สรางความตระหนักใหผูเรยีนเห็นความสําคัญในการสอบประเมินระดบัชาติ 
11. ฝกทักษะใหผูเรียนมีการใชภาษาในการส่ือสารไดอยางมปีระสิทธิภาพ 
12. จัดกิจกรรมสงเสริมผูเรยีนสนใจในการใชหองสมุดเพิ่มข้ึน 
13. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ และพัฒนาแหลงเรยีนรูเพื่อบรกิารชุมชนอยางตอเนื่อง   
14. จัดกิจกรรมทีส่อดคลองกับความตองการของผูเรียน และพัฒนาการดําเนินงานในเรื่องการจัดใหขอมูล 

 การศึกษาตอใหเหมาะสมกับสภาพสังคมปจจุบัน 
มาตรฐานดานการเรียนการสอน 

 1.   สงเสริมและสนับสนนุใหครูไดนําความรูความสามารถมาปฏิบัติงาน/โครงการ/กจิกรรมในลักษณะการ 
              ทํางานเปนทีมและสัมพันธกับชุมชนมากข้ึน 
 2.  สงเสริมและสนับสนนุใหครูไดนําประสบการณที่ไดรับจากการพัฒนาตนเองมาใชประโยชน  ในลักษณะ    

ตอยอดหรือขยายผลใหชัดเจนข้ึน เชน  จัดเวทีครูใหมีการแบงปนประสบการณในการประชุมครูท้ัง
โรงเรียนอยางนอย เดือนละ 1 ครั้ง  แบงปนเปนวิทยากรในกลุมสาระฯหรือหนวยงานทุกครั้งทีม่ีผูไปรับ
การอบรม  สัมมนาหรือศึกษาดูงาน  จัดต้ังคณะทํางานหรือคณะกรรมการจากผูไดรับการพัฒนาในหัวขอ
ตาง ๆ เพ่ือเปนคณะวิทยากรดําเนินการจัดอบรมสัมมนาในโรงเรยีน 

 3.   สนับสนุนและสงเสริมใหครูสรางผลงานทางวิชาการเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนการสอนอยางตอเน่ือง 
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 มาตรฐานดานการบริหารและการจดัการศึกษา 
1. ศึกษาวจัิยอยางตอเน่ือง เรื่องความพึงพอใจในการบริหารจัดการศึกษา จากกลุมตัวอยางประชากร  ไดแก

นักเรียน ผูปกครอง บุคลากรและชุมชน 
2. สงเสริมใหมีการวิจัยในดานตาง ๆ เนนการวิจัยดานคุณภาพการศึกษา เพ่ือใหไดขอเสนอแนะเชิงนโยบาย

เพื่อเปนขอมูลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
3. ทบทวนโครงการทีไ่มบรรลเุปาหมายและนําเสนอขอมูลเพ่ือประกอบการพิจารณาตัดสินใจ 
4. ทบทวนตัวช้ีวดัความสําเร็จในเปาหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ใหครอบคลุมเปาหมายท่ีกําหนด 
5. สงเสริมและสนับสนุนใหผูเรียนใชแหลงเรียนรูตาง ๆ  ทั้งภายในและภายนอกดานภูมิปญญาในทองถิ่น 

โดยบูรณาการในทุกกลุมสาระการเรียนรู   
มาตรฐานดานการพัฒนาชุมชนแหงการเรยีนรู 
1. จัดทําและพัฒนาแหลงเรียนรูในโรงเรียนใหสอดคลองกับความตองการของแตละกลุมสาระการเรียนรู 

               ใหหลากหลายและเพิ่มมากข้ึน   เพ่ือใหผูเรียนสามารถศึกษาจากสภาพจริงที่จะเปนประโยชนตอการ 
                เรียนรูดวยตนเองไดตลอดเวลา 

2. เผยแพรความรูและใหบรกิารแกชุมชนอยางตอเน่ือง โดยขยายเขตพื้นที่การใหบริการแกโรงเรยีนในเขต
พื้นท่ีหรือชุมชนรอบนอก  เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนโรงเรยีนเปนแหลงเรียนรูเพื่อชมุชน  
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บทที่ 5 
 

ภาคผนวก 
 

ตารางท่ี 1  แสดงจํานวนรอยละของผูเรียนมีผลสัมฤทธิร์ะดับ 3-4 ข้ึนไป  (รวม ป.1-ม.6)    
ตารางท่ี 2  แสดงจํานวนรอยละของผูเรียนมีผลสัมฤทธิร์ะดับ 3-4 ข้ึนไป  (ป.1-6)     
ตารางท่ี 3  แสดงจํานวนรอยละของผูเรียนมีผลสัมฤทธิร์ะดับ 3-4 ข้ึนไป   (ม.1-6)     
ตารางท่ี 4  แสดงผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนระดับชาต ิ(NT)  ปการศึกษา 2551   
ตารางท่ี 5  แสดงผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนระดับชาติ (O-NET)  ปการศึกษา 2551  
ตารางท่ี 6  สรปุจํานวนนักเรยีน ม.6 ที่ศึกษาตอระดับอุดมศึกษา  ปการศึกษา 2547 – 2551    
ตารางท่ี 7  สรปุผลการศึกษาตอระดับอุดมศึกษา ป 2552       
ตารางท่ี 8  สรปุจํานวนนักเรยีนสอบเขามหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2552 (จําแนกตามคณะ)   
ตารางท่ี 9  สรปุจํานวนนักเรยีนสอบเขาศึกษาตอระดับอดุมศึกษา    ป 2552     

       ตารางท่ี 10  สรุปจํานวนนักเรียนท่ีสอบเขามหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2551 (จําแนกตามสถาบัน)  
       ตารางท่ี 11  สรุปรายช่ือนักเรียนช้ัน ม.6 ประจําปการศึกษา 2551 สอบเขาศึกษาตอระดับอุดมศกึษา    
 - คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน                                   

        - คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการเขียนรายงานประเมินตนเอง                                                                     
               - เกณฑการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศกึษา 

 - เกณฑทดสอบสมรรถภาพทางรางกาย     (มาตรฐานท่ี 7.2) 
 - ประกาศ สมศ เรื่อง ปรับหลักเกณฑการประเมินมาตรฐาน ที่ 5 ระดบัการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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      ตารางที่ 1   แสดงจํานวนรอยละของผูเรียนมีผลสัมฤทธิร์ะดับ 3-4 ขึ้นไป 

 ของนักเรยีนชัน้ประถมศึกษาปที่ 1  -   มัธยมศึกษาปที่  6 

 
 ปการศึกษา 2551 

 

 กลุมสาระการเรียนรู ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 
คาเฉลี่ยของ 

 รอยละ 

 คณิตศาสตร  95.18 88.92 81.35 80.66 75.98 57.81 43.53 39.02 44.20 44.23 39.67 63.73 62.86 

 การงานอาชีพและเทคโนโลยี  99.68 99.71 97.84 95.25 87.75 86.01 67.89 81.52 57.40 58.35 69.60 72.87 81.15 

 ภาษาไทย  91.64 89.21 70.27 94.43 92.16 90.91 53.88 38.70 39.17 48.07 54.71 57.20 68.36 

 สุขศึกษาและพลศกึษา  100.00 99.71 100.00 100.00 93.87 97.44 91.59 85.87 99.34 78.66 93.49 88.32 94.02 

 วิทยาศาสตร  83.92 87.17 88.11 89.84 85.78 77.16 60.34 33.70 29.32 38.85 48.96 48.40 64.30 

 ศลิปพื้นฐาน  98.39 95.92 85.41 98.36 95.34 96.04 74.35 68.59 64.00 57.89 59.41 59.16 79.40 

 สังคมศกึษา  91.96 92.13 88.38 87.87 91.42 85.31 56.57 74.78 56.13 59.68 66.99 73.85 77.09 

 ภาษาตางประเทศ 72.03 82.22 84.05 86.23 76.23 68.07 69.90 48.55 59.30 69.37 60.36 60.27 69.71 

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุม 91.60 91.87 86.93 91.58 87.32 82.34 64.76 58.84 56.11 56.89 61.65 65.47 74.61 

 หมายเหต ุ การคิดคาเฉลี่ยทําโดยการคิดรวมระหวางวิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติม          

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุมของชั้นประถมศกึษาปที ่ 3 และ 6  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และ6 เทากับ   72.66       
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ตารางที่  2  แสดงจํานวนรอยละของผูเรียนมีผลสัมฤทธิร์ะดับ 3-4 ขึ้นไป 

ของนกัเรยีนชัน้ประถมศึกษาปที่ 1 - 6 
ปการศึกษา 2551 

         

กลุมสาระการเรียนรู ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 คาเฉลี่ยของรอยละ   เปาหมายกลุมสาระ 

คณิตศาสตร  95.18 88.92 81.35 80.66 75.98 57.81 79.98 75.00 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี  99.68 99.71 97.84 95.25 87.75 86.01 94.37 75.00 

ภาษาไทย  91.64 89.21 70.27 94.43 92.16 90.91 88.01 65.00 

สุขศึกษาและพลศกึษา  100.00 99.71 100.00 100.00 93.87 97.44 98.50 95.00 

วิทยาศาสตร  83.92 87.17 88.11 89.84 85.78 77.16 85.33 82.00 

ศลิปพ้ืนฐาน  98.39 95.92 85.41 98.36 95.34 96.04 94.91 84.00 

สังคมศกึษา  91.96 92.13 88.38 87.87 91.42 85.31 89.51 86.00 

ภาษาตางประเทศ 71.03 82.22 84.05 86.23 76.23 68.07 78.14 78.00 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุม 91.60 91.87 86.93 91.58 87.32 82.34 88.61  

         

 
ตารางที่  3  แสดงจํานวนรอยละของผูเรียนมีผลสัมฤทธิร์ะดับ 3-4 ขึ้นไป 

ของนกัเรยีนชัน้มัธยมศกึษาปที่ 1 - 6 
ปการศึกษา 2551 

         

กลุมสาระการเรียนรู ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6  คาเฉล่ียของรอยละ   เปาหมายกลุมสาระ 

คณิตศาสตร  43.53 39.02 44.20 44.23 39.67 63.73 45.73 55.00 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี  67.89 81.52 57.40 58.35 69.60 72.87 67.94 65.00 

ภาษาไทย  53.88 38.70 39.17 48.07 54.71 57.20 48.62 55.00 

สุขศึกษาและพลศกึษา  91.59 85.87 99.34 78.66 93.49 88.32 89.55 91.00 

วิทยาศาสตร  60.34 33.70 29.32 38.85 48.96 48.40 43.26 55.00 

ศลิปพ้ืนฐาน  74.35 68.59 64.00 57.89 59.41 59.16 63.90 75.00 

สังคมศกึษา  56.57 74.78 56.13 59.68 66.99 73.85 64.67 75.00 

ภาษาตางประเทศ 69.90 48.55 59.30 69.37 60.36 60.27 61.29 60.00 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทุกกลุม 64.76 58.84 56.11 56.89 61.65 65.47 60.62  



 

 

 

   
 

 95  

ตารางที่  4  แสดงผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาต ิ(NT)  ปการศึกษา 2551 

เปรียบเทียบทุกรายวิชา 
 

ระดับชั้น วิชา คะแนนเต็ม 
คะแนน คะแนน จํานวน นร. คะแนนเฉลี่ย คะแนนรอยละ คะแนนรอยละ ความเบี่ยงเบน 
ต่ําสุด สูงสุด (คน) อ.ส.ธ. อ.ส.ธ. ระดับเขตพื้นที่ มาตรฐาน 

ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ภาษาไทย  30 12 29 
342 

22.10 73.66 70.64 3.53 
  คณิตศาสตร 30 8 29 20.61 68.69 62.93 4.76 

ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ภาษาไทย  40 5 30 

407 

19.67 49.18 49.27 4.62 
  คณิตศาสตร 40 5 36 17.37 43.43 39.12 6.10 
  วิทยาศาสตร 40 5 35 19.62 49.06 45.49 5.19 
  ภาษาอังกฤษ 40 4 35 20.61 51.52 43.50 6.58 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาษาไทย  40 5 34 

456 

20.90 52.25 46.44 4.90 
  คณิตศาสตร 40 3 35 17.89 44.73 35.40 6.55 
  วิทยาศาสตร 40 5 31 18.71 46.77 41.18 4.65 
  ภาษาอังกฤษ 40 4 31 17.40 43.50 32.79 6.19 

 
หมายเหตุ จาํนวนนักเรียน หมายถึงเฉพาะนักเรียนที่เขาสอบ 
       

ระดับชั้น วิชา คะแนนเต็ม 
คะแนน คะแนน จํานวน นร. คะแนนเฉลี่ย คะแนนรอยละ คะแนนรอยละ คะแนนรอยละ 
ต่ําสุด สูงสุด (คน) อ.ส.ธ. อ.ส.ธ. สังกัด สช. ระดับประเทศ 

ชั้นประถมศึกษาปที่ 3  ภาษาไทย  30 3 29 
366 

17.87 59.55 62.08 49.81 
   คณิตศาสตร 30 5 30 19.34 64.48 61.32 46.51 
   วิทยาศาสตร 30 4 30 18.76 62.52 61.75 45.77 
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ตารางที่  5  แสดงผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET)  ปการศึกษา 2551 

เปรียบเทียบทุกรายวิชา 
 

ระดับชั้น วิชา คะแนนเต็ม 
จํานวน นร. คะแนน คะแนน คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ย ความเบี่ยงเบน 

(คน) ต่ําสุด สูงสุด อ.ส.ธ. สังกัด สช. ระดับประเทศ มาตรฐาน 

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ภาษาไทย  100  428 20.00 80.00 50.99 46.71 42.02 12.53 
  คณิตศาสตร 100 428 16.00 96.00 57.35 48.64 43.76 16.91 
  วิทยาศาสตร 100  428 17.50 100.00 67.81 58.62 51.68 17.71 
   ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 3  ภาษาไทย  100 451 18.00 78.00 48.82 42.23 41.09 11.58 
   คณิตศาสตร 100 451 9.00 94.00 43.62 33.63 32.66 15.99 
   สังคมศึกษาฯ 100 452 16.00 86.00 48.57 41.78 41.42 11.52 
   วิทยาศาสตร 100 452 15.00 97.50 54.12 41.07 39.44 17.07 
   ภาษาอังกฤษ 100 451 12.00 92.00 50.87 35.97 32.42 16.64 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ภาษาไทย  100 313 16.00 85.00 55.76 46.36 46.50 14.27 

  คณิตศาสตร 100 318 12.50 97.50 52.30 36.87 36.08 22.57 
  วิทยาศาสตร 100 305 15.00 86.25 42.50 33.98 33.70 16.18 
  สังคมศกึษาฯ 100 323 15.00 66.00 42.42 34.93 34.72 9.73 
  ภาษาอังกฤษ 100 322 17.00 88.00 45.22 33.41 30.68 14.47 
  สุขศึกษาฯ 100 272 20.00 80.00 61.89 55.10 56.79 8.17 
  ศลิปะ 100 272 15.00 70.00 46.92 42.55 43.22 9.11 
  การงานอาชีพฯ 100 272 12.50 80.00 47.98 39.08 40.02 10.48 
 
หมายเหตุ จํานวนนักเรียน หมายถึงเฉพาะนักเรียนที่เขาสอบ        

 



 

 

 

   
 

 97                     ตารางท่ี  6   สรปุจํานวนนักเรยีน ม.6 ท่ีศึกษาตอระดับอุดมศึกษา 
            ปการศึกษา 2547 - 2551 

 

สถาบัน ป2547 % ป 2548 % 
ป 

2549 
% ป 2550 % ป 2551 % 

รัฐบาล 154 53.47 168 51.38 149 49.83 166 54.61 149 43.31 
เอกชน 96 33.33 127 38.84 99 33.11 104 34.21 127 36.92 

ตางประเทศ  
และอินเตอร 

12 4.17 16 4.89 36 12.04 29 9.54 58 16.86 

อื่น ๆ 
(รอสอบ+ตดิตาม) 

26 9.03 16 4.89 15 5.02 5 1.64 10 2.91 

รวม 288 100 327 100 299 100 304 100 344 100 
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ตารางที่  7    สรุปผลการศึกษาตอระดับอดุมศึกษา ป 2552 

 

การสอบ จํานวน (คน) % 

Admission กลาง 76 22.09 
สอบตรง 220 63.95 
ทุน ม. อัสสมัชญั 11 3.20 
โควตา 12 3.49 
ศกึษาตอตางประเทศ 15 4.36 
อื่น ๆ  10 2.91 

รวม 344 100.00 

 
                                         ตารางที่  8   สรุปจํานวนนกัเรยีนสอบเขามหาวิทยาลยั ประจําปการศึกษา 2552  

                         นักเรียน ม.6 ปการศึกษา 2551           (จําแนกตามคณะ) 
                     

คณะ จํานวน % 

วิศวกรรมศาสตร 46 13.77 
พาณิชยศาสตรและการบัญชี (บริหาร+บัญชี+สถิต)ิ 82 24.55 
วิทยาศาสตร และวิทยาศาสตรสิง่แวดลอม 13 3.89 
เศรษฐศาสตร / สังคมศาสตร / รัฐศาสตร 21 6.29 
สถาปตยกรรมศาสตร 12 3.59 
มนุษยศาสตร / อักษรศาสตร / ศลิปศาสตร/ครศุาสตร/ศึกษาศาสตร 24 7.19 
เทคโนโลยีการอาหาร วิทยาศาสตรอาหาร แปรรปู/เกษตร 5 1.50 
นิเทศศาสตร  วารสารศาสตร  สื่อสารมวลชน 26 7.78 
ศลิปกรรมศาสตร / มัณฑนศิลป  5 1.50 
นิติศาสตร 21 6.29 
เภสัชศาสตร 6 1.80 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร +Animation Graphic 17 5.09 
แพทย ทันตแพทย สัตวแพทย เทคนิคการแพทย สหเวช  16 4.79 
ดุริยางคศลิป 3 0.90 
การจดัการการบิน 3 0.90 
การจดัการธุรกิจทองเที่ยว + โรงแรม+ การบริการ 17 5.09 
ประมง + วนศาสตร 2 0.60 
ศกึษาตอตางประเทศ/แลกเปลี่ยน 15 4.49 

รวม 334 100.00 
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ตารางท่ี  9   สรุปจํานวนนักเรียนสอบเขาศึกษาตอระดับอุดมศึกษา    ป 2552 
 

ปท่ีจบ ป 2547 ป2548 ป2549 ป2550 ป2551 

รัฐบาล 154 168 149 166 149 
เอกชน 96 127 99 104 127 
ตางประเทศ+อินเตอร 12 16 36 29 58 
อื่น ๆ  26 16 15 5 10 

รวม 288 327 299 304 344 
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               ตารางท่ี  10  สรุปจาํนวนนักเรียนท่ีสอบเขามหาวิทยาลยั ประจําปการศึกษา 2551 (จําแนกตามสถาบนั) 

มหาวิทยาลัย Admission % โควตา /ทนุ % สอบตรง % รวม % 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 17 77.27 1 4.55 4 18.18 22 6.59 
เกษตรศาสตร 18 78.26   5 21.74 23 6.89 
ธรรมศาสตร 5 23.81   16 76.19 21 6.29 
มหิดล 4 8.33   44 91.67 48 14.37 
ศรีนครินทรวิโรฒ 6 50.00 1 8.33 5 41.67 12 3.59 
ศลิปากร 6 31.58   13 68.42 19 5.69 
เทคโนโลยีพระจอมเกลาฯธนบุรี 5 26.32   14 73.68 19 5.69 
เทคโนโลยีพระจอมเกลาฯพระ
นครเหนือ     1 100.00 1 0.30 
ส. เทคโนโลยีพระจอมเกลาฯ 
ลาดกระบัง 3 100.00     3 0.90 
ขอนแกน 2 100.00     2 0.60 
เชียงใหม 2 66.67   1 33.33 3 0.90 
เทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพ 2 100.00     2 0.60 
เทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี     1 100.00 1 0.30 
เทคโนโลยีราชมงคล บพิตพิมุข      1 100.00 1 0.30 
เทคโนโลยีราชมงคล 
รัตนโกสินทร     1 100.00 1 0.30 
เทคโนโลยีราชมงคล ศาลายา     1 100.00 1 0.30 
เทคโนโลยีสุรนาร ี 1 100.00     1 0.30 
บูรพา 1 100.00     1 0.30 
แมโจ 1 100.00     1 0.30 
แมฟาหลวง 1 100.00     1 0.30 
ราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา     2 100.00 2 0.60 
ราชภัฏสวนดุสิต 1 50.00   1 50.00 2 0.60 
รามคําแหง     1 100.00 1 0.30 
อัสสัมชัญ 1 1.85 11 20.37 42 77.78 54 16.17 
กรุงเทพ   3 10.34 26 89.66 29 8.68 
กรุงเทพธนบุรี   1 100.00   1 0.30 
เกษมบัณฑิต     1 100.00 1 0.30 
ธุรกิจบัณฑิตย   2 100.00   2 0.60 
มิชชัน     1 100.00 1 0.30 
รังสิต   3 21.43 11 78.57 14 4.19 
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มหาวิทยาลัย Admission % โควตา /ทนุ % สอบตรง % รวม % 
รัตนบัณฑิต   1 100.00   1 0.30 
ศรีปทุม     2 100.00 2 0.60 
สยาม     10 100.00 10 2.99 
หอการคาไทย     4 100.00 4 1.20 
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ     4 100.00 4 1.20 
เอเซียอาคเนย     1 100.00 1 0.30 
วิทยาลัยดสุิตธาน ี     1 100.00 1 0.30 
สถาบันการบินพลเรือน     3 100.00 3 0.90 
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุน     3 100.00 3 0.90 
ตางประเทศ     15 100.00 15 4.49 

รวม 76 22.75 23 6.89 235 70.36 334 100.00 

เทียบ 334  22.75  6.89  70.36  100.00 
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หอง   ชื่อ นามสกุล คณะ มหาวิทยาลัย หมายเหต ุ
2 นาย ภาณุพงศ พงษพิทักษกุล วิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย แอดมิชชั่น 
7 นาย กฤตบุญ ฉัตรบุรานนท ครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โควตา 
4 นาย โรจนทวี ชัยวารีทิพย นิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย แอดมิชชั่น 
4 นาย สุรเชษฐ วิศาลศิรกิุล พาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย แอดมิชชั่น 
1 นาย ภาสกร ภิญโญวัฒยากร เภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย แอดมิชชั่น 
4 นาย พิชญะ ฤทธ์ิแจม รัฐศาสตร (IR) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย แอดมิชชั่น 
4 นาย พัชรชานนท สุถิรนาถ รัฐศาสตร (IR) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย แอดมิชชั่น 
4 นาย บวรเกียรต ิ นงคนวล วิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สอบตรง 
1 นาย กวิน เจริญยงค วิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย แอดมิชชั่น 
1 น.ส. อาทิตยา โชคชัยสวัสด ี วิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย แอดมิชชั่น 
4 นาย ธนชัย จิระจันทร วิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สอบตรง 
4 นาย วรุตม หทัยธรรม วิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย แอดมิชชั่น 
1 นาย กฤตนัย สันติวิภารัตน วิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย แอดมิชชั่น 
1 นาย สุมิตร ทรีปาต ี วิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย แอดมิชชั่น 
4 นาย พิพัฒน มุงจิตวิศวกร วิศวกรรมศาสตร(คอมพิวเตอร) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย แอดมิชชั่น 
4 นาย กานต แสงนนทตระกูล วิศวกรรมศาสตร(คอมพิวเตอร) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย แอดมิชชั่น 
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1 นาย ณัฐศิษฏ จุลินรักษ สถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สอบตรง 
4 นาย คมกร จิรเจริญจิตต สถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย แอดมิชชั่น 
4 นาย ศุภกร ประดิษฐเลิศสกุล สถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย แอดมิชชั่น 
4 นาย ปธานิน งามกิจเจริญลาภ สถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย แอดมิชชั่น 
1 นาย ธิติ เจนจิรวัฒน สหเวชศาสตร(กายภาพบาํบัด)) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย แอดมิชชั่น 
5 นาย กันตภณ ศิรินพวงศ เศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั (อนิเตอร) สอบตรง 
1 นาย ธนศักดิ ์ โชติมานนท นิติศาสตร ม. เกษตรศาสตร สอบตรง 
4 นาย วรพล อนุกูลวัฒนา บริหารธุรกิจ (การตลาด) ม. เกษตรศาสตร แอดมิชชั่น 
4 นาย ณัฐวุฒิ พิศุทธ์ิพัฒนา บริหารธุรกิจ (การตลาด) ม. เกษตรศาสตร แอดมิชชั่น 
1 นาย อนันต วิลาศชัยยันต บริหารธุรกิจ (การตลาด) ม. เกษตรศาสตร แอดมิชชั่น 
1 นาย โดมม ลิมปวัฒน ประมง ม. เกษตรศาสตร สอบตรง 
3 นาย วัทธิกร โสภณรัตน วนศาสตร (สาขาวนศาสตร) ม. เกษตรศาสตร แอดมิชชั่น 
1 นาย ทิวัตถ สันติโสภณกลุ วิศวกรรมศาสตร ม. เกษตรศาสตร แอดมิชชั่น 
3 นาย ศราวุฒิ เลศิจิรราตง วิศวกรรมศาสตร ม. เกษตรศาสตร แอดมิชชั่น 
1 นาย ชาญศกัดิ ์ อรุณมานะกุล วิศวกรรมศาสตร (การบิน) ม. เกษตรศาสตร สอบตรง 
2 นาย โชติพงศ พฤกษปทมา วิศวกรรมศาสตร (เครื่องกล) ม. เกษตรศาสตร แอดมิชชั่น 
2 นาย ณัฐพล อินทรคุปต วิศวกรรมศาสตร (วิศวกรรมโยธาทรพัยากรน้าํ) ม. เกษตรศาสตร แอดมิชชั่น 
4 นาย กรานตเอนก ปรัชญานันทกุล วิศวกรรมศาสตร(การบนิและอวกาศ) ม. เกษตรศาสตร สอบตรง 
4 นาย ธิติวัสส ชินวัฒนวงศวาน วิศวกรรมศาสตร(การบนิและอวกาศ) ม. เกษตรศาสตร สอบตรง 
5 นาย ทัศไนย พร้ิงรักษา ศลิปศาสตรและวิทยาศาสตร ม. เกษตรศาสตร แอดมิชชั่น 
1 นาย เกริกชัย อิงคภากร เศรษฐศาสตร ม. เกษตรศาสตร แอดมิชชั่น 
2 นาย ปญชัช ชั่งจันทร สถาปตยกรรมศาสตร ม. เกษตรศาสตร แอดมิชชั่น 
1 นาย ธีร ชอธีระพฤกษ อุตสาหกรรมการเกษตร(เทคโนฯอาหาร) ม. เกษตรศาสตร แอดมิชชั่น 
3 น.ส. ธัญลักษณ สิริสถาวร อุตสาหกรรมเกษตร ม. เกษตรศาสตร แอดมิชชั่น 
1 นาย ณัฐวุฒิ ติรนาควิทย วิศวกรรมศาสตร (คอมพิวเตอร) ม. เกษตรศาสตร (กําแพงแสน) แอดมิชชั่น 
3 นาย เจตน โยธาศกัดิ ์ มนุษยศาสตร(ภาษาอังกฤษ) ม. เกษตรศาสตร (ภาคพิเศษ) แอดมิชชั่น 
3 นาย ฐปนนท เตชะวิเชียร วิศวกรรมศาสตร(เคมี) ม. เกษตรศาสตร (ภาคพิเศษ) แอดมิชชั่น 
5 นาย อุกฤษฏ เตชานุสรณ บริหารธุรกิจ (บญัชี) ม. เกษตรศาสตร (ศรรีาชา) แอดมิชชั่น 
3 นาย อรรถพร อติโพธิ วิศกรรมศาสตร(เคร่ืองกล) ม. เกษตรศาสตร (อินเตอร) แอดมิชชั่น 
4 นาย ธนกร นิธิกุลตานนท นิติศาสตร ม. ธรรมศาสตร สอบตรง 
4 นาย ชัยวัฒน ภัทจารสีกลุ พาณิชยศาสตรและการบัญชี (บริหาร 5 ป) ม. ธรรมศาสตร สอบตรง 
3 นาย ณรงคชัย ศิริมไหสวรรย วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (อาหาร) ม. ธรรมศาสตร แอดมิชชั่น 
3 นาย ศิรา ทวีกิจไพบูลย วิศวกรรมศาสตร (ไฟฟา) ม. ธรรมศาสตร แอดมิชชั่น 
5 นาย พีรัช กิจจงถาวรกลุ ศลิปศาสตร (ภาษาจีน) ม. ธรรมศาสตร สอบตรง 
4 นาย แทนพงศ แทนชัยกลุ เศรษฐศาสตร ม. ธรรมศาสตร สอบตรง 
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5 นาย พศวีร ฉวีวงศพงษเดช เศรษฐศาสตร ม. ธรรมศาสตร สอบตรง 
1 นาย วิวรรธน สุเชาวอินทร เศรษฐศาสตร ม. ธรรมศาสตร แอดมิชชั่น 
1 นาย ศรัณย ประดิษฐเลิศสกุล เศรษฐศาสตร ม. ธรรมศาสตร แอดมิชชั่น 
2 นาย บรรหาร สุขประพฤต ิ สถาปตยกรรมศาสตร (ภูมิสถาปตยกรรม) ม. ธรรมศาสตร สอบตรง 
2 นาย กิตติวัฒน นามสวัสดิ์วงศ สถาปตยกรรมศาสตร (สถาปตยกรรมภายใน) ม. ธรรมศาสตร แอดมิชชั่น 
2 นาย ณัฐวิช ศิรกิาญจน นิติศาสตร ม. ธรรมศาสตร สอบตรง 
3 นาย จิรภัทร อภิชัย รัฐศาสตร(ความสัมพนัธระหวางประเทศ) ม. ธรรมศาสตร (อินเตอร) สอบตรง 
2 นาย จุฬาลกัษณ ดวงทอง วิศวกรรมศาสตร ม. ธรรมศาสตร (อินเตอร) สอบตรง 
3 นาย เฉลิมภพ อัศวสัมฤทธ์ิ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและการสื่อสาร ม. ธรรมศาสตร (อินเตอร) สอบตรง 
4 นาย อรรถกิจ พาสนพาชี เศรษฐศาสตร ม. ธรรมศาสตร (อินเตอร) สอบตรง 
1 นาย กิตติพล คงแกนสาร วิศวกรรมศาสตร ม. ธรรมศาสตร(อินเตอร) สอบตรง 
3 น.ส. คัทลียา อ่ิมโชคชัย ศลิปศาสตร ม. ธรรมศาสตร(อินเตอร) สอบตรง 
4 นาย วริทธ์ิ วนัสบดีกลุ เศรษฐศาสตร ม. ธรรมศาสตร(อินเตอร) สอบตรง 
4 นาย ภาสกร ตาปสนันทน เศรษฐศาสตร ม. ธรรมศาสตร(อินเตอร) สอบตรง 
4 นาย วีรกุล รัศมีรุงเรืองกิจ เศรษฐศาสตร ม. ธรรมศาสตร(อินเตอร) สอบตรง 
4 นาย มนัสชัย เชาวบุญญสิทธ์ิ ICT ม. มหิดล สอบตรง 
4 นาย จีรภัทร ใจเพ็ชร ICT ม. มหิดล สอบตรง 
4 นาย กษม ตันติเวชรักษ ICT ม. มหิดล สอบตรง 
3 น.ส. นุสมล ตันตยานุพนธ ICT ม. มหิดล สอบตรง 
3 น.ส. พรรณนภา ตันติสุขารมย ICT ม. มหิดล สอบตรง 
3 นาย พัทรพล พิชิตพรรณ ICT ม. มหิดล สอบตรง 
3 นาย อริยะ ปกีรณัมกิจ ICT ม. มหิดล สอบตรง 
6 นาย ธนวิน สมุทสินธุ ICT ม. มหิดล สอบตรง 
2 นาย ภูชิษณุ ธนาพงศธร ICT ม. มหิดล สอบตรง 
5 นาย กฤษกร องอาจสิทธิกลุ ICT ม. มหิดล สอบตรง 
5 นาย กันตนุศร กฤดาธิการกุล ICT ม. มหิดล สอบตรง 
6 นาย วิพุธ ตั้งแตง ดุริยางคศลิป ม. มหิดล สอบตรง 
7 นาย กุลวิทย บงกชการ ดุริยางคศลิป ม. มหิดล สอบตรง 
7 นาย ชยุตม ชาติยิ่งเจริญ ดุริยางคศลิป ม. มหิดล สอบตรง 
2 นาย ทินภัทร หาญถาวรชัยกิจ ทันตแพทยศาสตร ม. มหิดล สอบตรง 
6 นาย อัครัส ผาณิตพจมาน บริหารธุรกิจ ม. มหิดล สอบตรง 
4 นาย นิธิศ ศรีอุเทนชัย แพทยศาสตร รามาธิบด ี ม. มหิดล สอบตรง 
4 นาย ภูริวัส โตอดิเทพย แพทยศาสตรศริริาชพยาบาล ม. มหิดล สอบตรง 
4 นาย สุรเชษฐ แซลิ้ม แพทยศาสตรศริริาชพยาบาล ม. มหิดล สอบตรง 
4 นาย เสาวพจน สารัมภกลุ แพทยศาสตรศริริาชพยาบาล ม. มหิดล สอบตรง 
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4 นาย ธนิน ติยานนท แพทยศาสตรศริริาชพยาบาล ม. มหิดล สอบตรง 
4 นาย วฤณ เกิดโภคา เภสัชศาสตร ม. มหิดล สอบตรง 
2 นาย วาทิน พูลสวัสดิ ์ เภสัชศาสตร ม. มหิดล สอบตรง 
2 นาย กิตติพงศ แซเลา เภสัชศาสตร ม. มหิดล แอดมิชชั่น 
2 นาย พงศสันต เศรษฐพฤกษา วิทยาศาสตร  (เทคโนโลยีอาหาร) ม. มหิดล สอบตรง 
2 นาย วศิน ทิพยารมย วิศวกรรมศาสตร ม. มหิดล สอบตรง 
3 นาย บุญรอด จิรศภุางคกุล วิศวกรรมศาสตร (โยธา ) ม. มหิดล แอดมิชชั่น 
2 นาย วิศรุต บูดารา วิศวกรรมศาสตร (วิศวกรรมอุตสาหการ) ม. มหิดล สอบตรง 
2 นาย นิปุณ วิวัฒนธนสาร วิศวกรรมศาสตร (วิศวกรรมอุตสาหการ) ม. มหิดล สอบตรง 
1 นาย ชลัมพล จีวรกุลนนท ศลิปศาสตร (ภาษาอังกฤษ) ม. มหิดล แอดมิชชั่น 
5 นาย จักรกฤช บวรสกุลวงศ บริหารธุรกิจ (บญัชี) ม. มหิดล (กาญจนบุรี) แอดมิชชั่น 
7 น.ส. กาญจนา เกษมธนาสิน การจดัการทองเท่ียวโรงแรม ม. มหิดล (อินเตอร) สอบตรง 
7 น.ส. กรรณิการ วังตระกูล การจดัการทองเท่ียวโรงแรม ม. มหิดล (อินเตอร) สอบตรง 
7 น.ส. วลิตา พีรภิรมรัตน การจดัการทองเท่ียวโรงแรม ม. มหิดล (อินเตอร) สอบตรง 
7 น.ส. ศศกร บงกชกร การจดัการทองเท่ียวโรงแรม ม. มหิดล (อินเตอร) สอบตรง 
5 นาย อธิพัชร ภูศรีวงศวณิช การจดัการทองเทียวและการโรงแรม ม. มหิดล (อินเตอร) สอบตรง 
5 นาย ภาณุพงศ วัจนสุนทร การจดัการทองเทียวและการโรงแรม ม. มหิดล (อินเตอร) สอบตรง 
1 นาย ณธีพัฒน สุทธิรัตนพงศ บริหารธุรกิจ ม. มหิดล (อินเตอร) สอบตรง 
5 น.ส. สุพิชชา กอเจริญพาณิชย บริหารธุรกิจ ม. มหิดล (อินเตอร) สอบตรง 
6 นาย สุภัทรชัย บุญปลูก บริหารธุรกิจ ม. มหิดล (อินเตอร) สอบตรง 
4 นาย ชินดนัย ซื่อธานุวงศ บริหารธุรกิจ (การเงิน) ม. มหิดล (อินเตอร) สอบตรง 
7 น.ส. ณัฐชยา ตัญชะกุล บริหารธุรกิจ (การตลาด) ม. มหิดล (อินเตอร) สอบตรง 
6 น.ส. ชนากานต ชูทอง บริหารธุรกิจ (ธุรกิจระหวางประเทศ) ม. มหิดล (อินเตอร) สอบตรง 
3 นาย ธนพัฒน วองไวเมธี บัญชี ม. มหิดล (อินเตอร) สอบตรง 
5 นาย วรุจน ศรสีุจริตพานิช วิทยาการจดัการ(การทองเท่ียว) ม. มหิดล (อินเตอร) สอบตรง 
5 นาย ทยุต โสตถิภาพ วิทยาการจดัการ(การทองเท่ียว) ม. มหิดล (อินเตอร) สอบตรง 
6 นาย ธีรโรจน จันทรโชคพงษ สังคมศาสตร ม. มหิดล (อินเตอร) สอบตรง 

4 นาย พูลพิพัฒน วชิรประดิษฐพร แพทยศาสตร 
วิทยาลัยแพทยศาสตร

กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล 
สอบตรง 

4 นาย ธนภูมิ มานะทวีทรัพบ ทันตแพทยศาสตร ม. ศรีนครินทรวิโรฒ แอดมิชชั่น 
4 นาย พงศกร คงสาคร แพทยศาสตร ม. ศรีนครินทรวิโรฒ สอบตรง 
1 นาย กิตติคุณ งามอุดมเกียรต ิ แพทยศาสตร ม. ศรีนครินทรวิโรฒ สอบตรง 
7 น.ส. พิมพพร จักรมงคลชัย มนุษยศาสตร ม. ศรีนครินทรวิโรฒ แอดมิชชั่น 
2 นาย ธุวชิต วิสุทธิสมาน วิทยาลัยนวัตกรรมฯ ม. ศรีนครินทรวิโรฒ แอดมิชชั่น 
3 นาย ชยากร พรหมยุทธนา วิศวกรรมศาสตร(โยธาและสิ่งแวดลอม) ม. ศรีนครินทรวิโรฒ โควตา 
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3 นาย ชลวิทย เวชยาศรมพิทกัษ วิศวกรรมศาสตร(โยธาและสิ่งแวดลอม) ม. ศรีนครินทรวิโรฒ แอดมิชชั่น 
7 น.ส. นฤมล หอมจันทร ศลิปกรรมศาสตร(การแสดง) ม. ศรีนครินทรวิโรฒ สอบตรง 
7 นาย อินทนิล ติวิธมไหศูรย ศลิปกรรมศาสตร(ทัศนศลิป-จินตทศัน) ม. ศรีนครินทรวิโรฒ สอบตรง 
6 นาย ชุณวัฒน ปุงบางกระดี ่ ศกึษาศาสตร (จิตวิทยาการแนะแนว) ม. ศรีนครินทรวิโรฒ แอดมิชชั่น 
3 นาย กิตติพัฒน อิทธิอารี สังคมศาสตร(การพัฒนาชุมชนเมือง) ม. ศรีนครินทรวิโรฒ แอดมิชชั่น 
7 นาย ชนินทร คําพิทักษ สังคมศาสตร(การทองเที่ยวอยางยั่งยืน) ม. ศรีนครินทรวิโรฒ(อินเตอร) สอบตรง 
6 นาย กุลธร สุวิสิทฐ การจดัการทองเท่ียวโรงแรม ม. ศิลปากร สอบตรง 
7 น.ส. นํ้าเพชร ตรศีักดิศ์รีสกลุ นิเทศศาสตร ม. ศิลปากร แอดมิชชั่น 
2 น.ส. สาธนี สกลุวัฒนะ เภสัชศาสตร ม. ศิลปากร สอบตรง 
2 นาย ทรงสิทธ์ิ รัศมีรถัยาธรรม เภสัชศาสตร ม. ศิลปากร แอดมิชชั่น 
1 นาย ธนชัย จ่ันจํารัส มัณฑนศิลป ม. ศิลปากร สอบตรง 
1 นาย สุวัจน ศกัดิศ์ศชิัย วิทยาศาสตร ม. ศิลปากร แอดมิชชั่น 
3 น.ส. จินตภาณ ี ชนมภูมิ อักษรศาสตร ม. ศิลปากร แอดมิชชั่น 
5 น.ส. นัชชา แรงบุญทวีวงศ อักษรศาสตร ม. ศิลปากร แอดมิชชั่น 
5 นาย จามร สมวงศ นิเทศศาสตร ม. ศลิปากร แอดมิชชั่น 
7 น.ส. ธนพร ลิมศิริธง บริหารธุรกิจ (การโรงแรม) ม. ศิลปากร (อินเตอร) สอบตรง 
7 น.ส. ศรินพธู ศรีอโนนันทกิจ บริหารธุรกิจ (การโรงแรม) ม. ศิลปากร (อินเตอร) สอบตรง 
2 นาย ชยานันท เมฆสุต บริหารธุรกิจ (สาขาการโรงแรม) ม. ศิลปากร (อินเตอร) สอบตรง 
2 นาย วิทวัส วีระนันทนาพันธ บริหารธุรกิจ (สาขาการโรงแรม) ม. ศิลปากร (อินเตอร) สอบตรง 
6 นาย ธเนศ ลี้ไพบูลย วิทยาการจดัการ(การทองเท่ียว) ม. ศิลปากร (อินเตอร) สอบตรง 
2 นาย ชิณณภัทร ศรีฟา วิทยาการจดัการ(การทองเท่ียว) ม. ศิลปากร (อินเตอร) สอบตรง 
7 น.ส. ปาระมิตา สกลุอมร วิทยาการจดัการ(การทองเท่ียว) ม. ศิลปากร (อินเตอร) สอบตรง 
7 น.ส. พีรยา วิบูลนฤปกจิ วิทยาการจดัการ(การทองเท่ียว) ม. ศิลปากร (อินเตอร) สอบตรง 
5 นาย คุณภัทร วรรณะอนิรุท วิทยาการจดัการ(การทองเท่ียว) ม. ศิลปากร (อินเตอร) สอบตรง 
5 นาย ศรณรงค หอสกลุ วิทยาการจดัการ(การทองเท่ียว) ม. ศิลปากร (อินเตอร) สอบตรง 

6 นาย ณรงคชัย ชูประดิษฐ ครุศาสตรอุตสาหกรรม 
(วิทยาการคอมพิวเตอรประยุกต-มัลติมีเดีย) 

ม. เทคโนโลยพีระจอมเกลาฯธนบุร ี สอบตรง 

5 นาย วงศธร กิ่งเงิน 
ครุศาสตรอุตสาหกรรม 

(คอมพิวเตอรประยกุต-มัลติมีเดีย) 
ม. เทคโนโลยพีระจอมเกลาฯธนบุร ี สอบตรง 

6 นาย เอนก จิรภิญโญชนม เทคโนโลยีสารสนเทศ ม. เทคโนโลยพีระจอมเกลาฯธนบุร ี สอบตรง 
4 นาย อภินันท วรรธนรียชาติ เทคโนโลยีสารสนเทศ (วิทยาการคอมพิวเตอร) ม. เทคโนโลยพีระจอมเกลาฯธนบุร ี สอบตรง 
2 นาย พิสุทธ์ิ หาญคงแกว เทคโนโลยีสารสนเทศ(หลักสูตรภาษาไทย 4 ป) ม. เทคโนโลยพีระจอมเกลาฯธนบุร ี แอดมิชชั่น 
4 นาย เทอดพงษ หวังไพบูลยกิจ วิศวกรรมศาสตร ม. เทคโนโลยพีระจอมเกลาฯธนบุร ี แอดมิชชั่น 
1 นาย ภวินท รุงพิริยะเดช วิศวกรรมศาสตร (คอมพิวเตอร) ม. เทคโนโลยพีระจอมเกลาฯธนบุร ี สอบตรง 
3 นาย กรณจิรัสย คงสวัสดิ์วรกุล วิศวกรรมศาสตร (เคมี) ม. เทคโนโลยพีระจอมเกลาฯธนบุร ี สอบตรง 
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1 นาย คุณัชญ ธาราอริยกลุ วิศวกรรมศาสตร (เครื่องกล) ม. เทคโนโลยพีระจอมเกลาฯธนบุร ี สอบตรง 
2 นาย สุรพงษ ไชยกิจ วิศวกรรมศาสตร (เครื่องกล) ม. เทคโนโลยพีระจอมเกลาฯธนบุร ี สอบตรง 
2 นาย กิตติธัช อองแตง วิศวกรรมศาสตร (ไฟฟา) ม. เทคโนโลยพีระจอมเกลาฯธนบุร ี สอบตรง 

3 นาย ธนพล ทรงประกอบ วิศวกรรมศาสตร (โยธา ) 
ม. เทคโนโลยพีระจอมเกลาฯธนบุรี

(อินเตอร) 
แอดมิชชั่น 

1 นาย วีรภัทร สุชีวบริพนธ วิศวกรรมศาสตร (เครื่องกล) 
ม. เทคโนโลยพีระจอมเกลาฯธนบุรี 

(สองภาษา) 
สอบตรง 

4 นาย พัชร แสงสวัสดิ ์ วิศวกรรมศาสตร (เครื่องกล) 
ม. เทคโนโลยพีระจอมเกลาฯธนบุรี

(สองภาษา) 
สอบตรง 

2 นาย เปรม วิลาสมงคลชัย วิศวกรรมศาสตร (เครื่องกล) 
ม. เทคโนโลยพีระจอมเกลาฯธนบุรี

(สองภาษา) 
สอบตรง 

2 น.ส. ธีรานันท เจริญสุข วิศวกรรมศาสตร (ไฟฟา) 
ม. เทคโนโลยพีระจอมเกลาฯธนบุรี

(สองภาษา) 
สอบตรง 

2 นาย อนิล ตติรตัน 
วิศวกรรมศาสตร  

(ระบบควบคุมและเครื่องมือวัด) 
ม. เทคโนโลยพีระจอมเกลาฯธนบุรี

(สองภาษา) 
แอดมิชชั่น 

2 นาย สิรภพ ดลิกถกลการ 
วิศวกรรมศาสตร 

 (อิเลก็ทรอนิกสและโทรคมนาคม) 
ม. เทคโนโลยพีระจอมเกลาฯธนบุรี

(สองภาษา) 
สอบตรง 

3 นาย ภูเบศ ชัยงาม วิศวกรรมศาสตร 
ม. เทคโนโลยพีระจอมเกลาฯ ธนบุรี 

(สองภาษา) 
แอดมิชชั่น 

3 นาย ปยะ โกศลัวิตร วิศวกรรมศาสตร (เคมี) 
ม. เทคโนโลยพีระจอมเกลาฯ  

พระนครเหนือ 
สอบตรง 

3 นาย ชยพัทธ หัวใจ เทคโนโลยีการเกษตร(สตัวศาสตร) 
ส. เทคโนโลยพีระจอมเกลาฯ 

ลาดกระบัง 
แอดมิชชั่น 

2 นาย ภูริชญ กิตติธีรานุรักษ 
สถาปตยกรรมศาสตร  
(ภาพยนตรและวีดิโอ) 

ส. เทคโนโลยพีระจอมเกลาฯ 
ลาดกระบัง 

แอดมิชชั่น 

2 นาย วรัญู วิเชตชาต ิ
สถาปตยกรรมศาสตร  

(สถาปตยกรรมภายใน) 
ส. เทคโนโลยพีระจอมเกลาฯ 

ลาดกระบัง 
แอดมิชชั่น 

7 นาย พัชพล โชติวนิช นิติศาสตร ม. ขอนแกน แอดมิชชั่น 
5 นาย พัชรพล ชาตวนิช นิติศาสตร ม. ขอนแกน แอดมิชชั่น 
2 นาย สรศักดิ ์ มากเมตตากลุ แพทยศาสตร ม. เชียงใหม สอบตรง 
1 นาย อํานาจ เลศิรัตนานนท วิทยาศาสตร (เคมี) ม. เชียงใหม แอดมิชชั่น 
4 นาย เตชะสิทธ์ิ ตันสกลุ เศรษฐศาสตร ม. เชียงใหม แอดมิชชั่น 
2 นาย ภัทร มานิตพิศาลกลุ บริหารธุรกิจ (การตลาด) ม. เทคโนโลยรีาชมงคล กรุงเทพ แอดมิชชั่น 
2 นาย ธนกฤต อมรชีวานันท บริหารธุรกิจระหวางประเทศ ม. เทคโนโลยรีาชมงคล กรุงเทพ แอดมิชชั่น 

6 นาย ศิรศิกัดิ ์ โรจนสิริวัฒน 
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
(คอมพิวเตอรธุรกิจ) 

ม. เทคโนโลยรีาชมงคล ธัญบุร ี สอบตรง 

5 นาย สามารถ องควงศสกุล บริหารธุรกิจ ม. เทคโนโลยรีาชมงคล บพิตพิมุข สอบตรง 
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7 นาย อภิชาต ิ กอบบุญ บริหารธุรกิจ ม.เทคโนโลยรีาชมงคล รัตนโกสินทร สอบตรง 

3 นาย ภัทร คงศิริมงคลชัย 
สถาปตยกรรมศาสตร  
(สถาปตยกรรมหลัก) 

ม. เทคโนโลยรีาชมงคล ศาลายา สอบตรง 

3 นาย ศิโรช เรืองสอน 
สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม  

(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
ม. เทคโนโลยีสุรนาร ี แอดมิชชั่น 

7 นาย ณัฐพงษ วัฒนปรานีกูล รัฐศาสตร ม. บูรพา แอดมิชชั่น 
3 น.ส. อาภากร แตงแกว วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ม. แมโจ แอดมิชชั่น 
5 นาย ศุภศษิฏ เอกธนานันท มนุษยศาสตร (ภาษาจีน) ม. แมฟาหลวง แอดมิชชั่น 
6 นาย วรท เหลืองประสิทธ์ิ วิทยาศาสตร (วิทยาการคอมพิวเตอร) ม. ราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา สอบตรง 
1 นาย กันตินันท กิตติโสภณพงศ ศลิปศาสตร (ดนตรีสากล) ม. ราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา สอบตรง 
7 นาย ศกัดิศ์ริินทร กันสุธา นิเทศศาสตร (โฆษณา) ม. ราชภัฏสวนดสุิต แอดมิชชั่น 
7 นาย อมรศกัดิ ์ จันทโลหะวัฒน มนุษยศาสตร (ภาษาอังกฤษ) ม. ราชภัฏสวนดสุิต สอบตรง 
2 นาย ภูมิพัฒน อัครมหาวงศ นิติศาสตร ม. รามคําแหง สอบตรง 
3 นาย อภินันท ปริยาปญจางค เทคโนโลยีชีวภาพ (เทคโนโลยีการอาหาร) ม. อัสสัมชัญ สอบตรง 
6 นาย ธีรภัทร ศรีวิชัยรตัน นิติศาสตร ม. อัสสัมชัญ ทุน 
1 นาย ปรเมศวร ย้ิมละมัย นิติศาสตร ม. อัสสัมชัญ สอบตรง 
3 นาย เกียรตศิกัดิ ์ เหลาเลศิวิไล นิติศาสตร ม. อัสสัมชัญ สอบตรง 
6 นาย อิสระพงศ ปนวัฒนชัย นิติศาสตร ม. อัสสัมชัญ สอบตรง 
5 นาย อิทธิพัทธ นิมบุญจาช นิติศาสตร ม. อัสสัมชัญ สอบตรง 
5 นาย ธิติพัฒน ยันตรศร ี นิติศาสตร ม. อัสสัมชัญ สอบตรง 
1 นาย รัญชนะ นอยอ่ิม นิติศาสตร ม. อัสสัมชัญ แอดมิชชั่น 
7 น.ส. วิสสุตา มีโพธ์ิ นิเทศศาสตร สาขานิเทศศลิป ม. อัสสัมชัญ สอบตรง 
1 นาย ณัฐวรุตม เศละพฤกษกลุ บริหารธุรกิจ ม. อัสสัมชัญ ทุน 
1 นาย นิทิวัตถ สุฤทธาภรณ บริหารธุรกิจ ม. อัสสัมชัญ สอบตรง 
1 น.ส. หทัยทิพย ศิริบัณฑิตย บริหารธุรกิจ ม. อัสสัมชัญ สอบตรง 
3 นาย พศวัต คงสุนทร บริหารธุรกิจ ม. อัสสัมชัญ สอบตรง 
3 นาย รัชชานนท จึงธีรพานิช บริหารธุรกิจ ม. อัสสัมชัญ สอบตรง 
3 นาย สัญชัย สุชฎาพงศ บริหารธุรกิจ ม. อัสสัมชัญ สอบตรง 
6 นาย ธีรวุฒิ อยูม่ันคง บริหารธุรกิจ ม. อัสสัมชัญ สอบตรง 
6 นาย วิสิฐ ฐิติมนตร ี บริหารธุรกิจ ม. อัสสัมชัญ สอบตรง 
6 นาย พลอธิป คงสุนทร บริหารธุรกิจ ม. อัสสัมชัญ สอบตรง 
6 นาย ปริวัตร ปงโฆษิต บริหารธุรกิจ ม. อัสสัมชัญ สอบตรง 
2 นาย กวิน เตชนันท บริหารธุรกิจ ม. อัสสัมชัญ สอบตรง 
2 นาย ไตรรัตน พฤทธกิตติวงศ บริหารธุรกิจ ม. อัสสัมชัญ สอบตรง 
2 นาย อรรจน อังศุธนาธาร บริหารธุรกิจ ม. อัสสัมชัญ สอบตรง 
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2 นาย ทศพล เพียรวัทนกิจ บริหารธุรกิจ ม. อัสสัมชัญ สอบตรง 
5 นาย ชนะพล พฤกษาเกษมสุข บริหารธุรกิจ ม. อัสสัมชัญ สอบตรง 
5 นาย ธีรภัทร รัตนสาล ี บริหารธุรกิจ ม. อัสสัมชัญ สอบตรง 
5 นาย กิตติพงศ กังสาภชิาต ิ บริหารธุรกิจ ม. อัสสัมชัญ สอบตรง 
5 นาย เฉินโยว แซฉ ี บริหารธุรกิจ ม. อัสสัมชัญ สอบตรง 
5 นาย ชลชั คงกิตตกิลุ บริหารธุรกิจ ม. อัสสัมชัญ สอบตรง 
5 นาย พีระวิทย กายพันธุเลศิ บริหารธุรกิจ ม. อัสสัมชัญ สอบตรง 
5 นาย วิทวัส ศุภฤทธ์ิสิทธิชัย บริหารธุรกิจ ม. อัสสัมชัญ สอบตรง 
5 นาย สรคม วานิชกร บริหารธุรกิจ ม. อัสสัมชัญ สอบตรง 
5 นาย สรศักดิ ์ ปรีชาวัฒนสกลุ บริหารธุรกิจ ม. อัสสัมชัญ สอบตรง 
5 นาย อรรถชัย ลาภประกอบกิจ บริหารธุรกิจ ม. อัสสัมชัญ สอบตรง 
5 นาย โตชิน โตมหาฬาร บริหารธุรกิจ ม. อัสสัมชัญ สอบตรง 
5 นาย อนุทัศน งามธนกิจจา บริหารธุรกิจ ม. อัสสัมชัญ สอบตรง 
7 นาย นิธิ เสริมสาธนสวสัด์ิ บริหารธุรกิจ ม. อัสสัมชัญ สอบตรง 
1 น.ส. ณัฐกานต สุวรรณธานี บริหารธุรกิจ (IBM) ม. อัสสัมชัญ ทุน 
1 น.ส. ณัฐชญภรณ พรเวชอํานวย บริหารธุรกิจ (IBM) ม. อัสสัมชัญ ทุน 
5 นาย จักรเพชร เจริญวิไลสุข บริหารธุรกิจ (IBM) ม. อัสสัมชัญ ทุนกิจกรรม 
5 น.ส. เมธินุช ล ี บริหารธุรกิจ (การตลาด) ม. อัสสัมชัญ ทุน 
5 นาย อัครเดช จังเจริญจิตตกลุ บริหารธุรกิจ (การตลาด) ม. อัสสัมชัญ สอบตรง 

2 น.ส. ศรีประภา ทัศนีศรีวงศ 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 (เทคโนโลยีอาหาร) 
ม. อัสสัมชัญ ทุนกิจกรรม 

1 นาย ชนะวัฒน หมอหวัง วิศวกรรมศาสตร ม. อัสสัมชัญ สอบตรง 
1 นาย นาวี คําอิน วิศวกรรมศาสตร (คอมพิวเตอร) ม. อัสสัมชัญ ทุน 
6 นาย ศุภกฤต งามภาคภูม ิ ศลิปศาสตร  (ภาษาอังกฤษ) ม. อัสสัมชัญ สอบตรง 
3 น.ส. เพชรดา ศรสีันติสุข ศลิปศาสตร  (อังกฤษธุรกิจ) ม. อัสสัมชัญ สอบตรง 
7 นาย ศุภเดช เพราะดีงาม ศลิปศาสตร (ภาษาจีนธุรกิจ) ม. อัสสัมชัญ สอบตรง 
1 น.ส. กมลชนก จันทรเจริญสุข ศลิปศาสตร (ภาษาอังกฤษ) ม. อัสสัมชัญ สอบตรง 
7 นาย ณัฐชยันต ควรสถาพร ศลิปศาสตร (ภาษาอังกฤษ) ม. อัสสัมชัญ สอบตรง 
7 น.ส. หรรษลกัษณ แสงงดงาม ศลิปศาสตร (อังกฤษธุรกิจ) ม. อัสสัมชัญ ทุน 
5 นาย ณรงคเดช ตันติลขิิตกุล ศิลปศาสตร ภาษาจีนเพื่อเศรษฐกิจและการคา ม. อัสสัมชัญ สอบตรง 
4 นาย อภิชาต ิ ครูเจาปญญา เศรษฐศาสตร (เศรษฐศาสตรธุรกิจ) ม. อัสสัมชัญ ทุน 
1 นาย นิธิ ลอมรตันพนา เศรษฐศาสตร (เศรษฐศาสตรธุรกิจ) ม. อัสสัมชัญ ทุน 
2 นาย ณภัสวัฒน ปาลพิสษิฐ สถาปตยกรรมศาสตร ม. อัสสัมชัญ สอบตรง 
3 นาย ฐิติวัสต แกวศร ี นิติศาสตร ม. กรุงเทพ สอบตรง 
3 นาย ภราดร แกวเจริญสุข นิติศาสตร ม. กรุงเทพ สอบตรง 
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3 นาย พรภวิษย เอกภักดิส์กลุ นิติศาสตร ม. กรุงเทพ สอบตรง 
6 นาย สมบูรณ มหัทธโนทัย นิติศาสตร ม. กรุงเทพ สอบตรง 
7 นาย สิปปวัฒน กัมทรทิพย นิติศาสตร ม. กรุงเทพ สอบตรง 
6 นาย กฤดา ชีวนิธิสกุล นิเทศศาสตร ม. กรุงเทพ สอบตรง 
6 นาย สิทธิโชค พลพัทธธนา นิเทศศาสตร ม. กรุงเทพ สอบตรง 
6 นาย ยุทธนา ฉันทนาชัย นิเทศศาสตร ม. กรุงเทพ สอบตรง 
6 นาย นฤเบศ จุลรัตน นิเทศศาสตร ม. กรุงเทพ สอบตรง 
6 นาย ดนุเดช ชาวจีน นิเทศศาสตร ม. กรุงเทพ สอบตรง 
2 นาย ณัฐชัย เตโชตรีรัตนกุล นิเทศศาสตร ม. กรุงเทพ สอบตรง 
2 นาย อดิเทพ ศิริพันธ นิเทศศาสตร ม. กรุงเทพ สอบตรง 
7 นาย คฤพงศ จันทรทอง นิเทศศาสตร ม. กรุงเทพ สอบตรง 
7 นาย ทรงภพ มากสัมพันธ นิเทศศาสตร ม. กรุงเทพ สอบตรง 
7 นาย เมธาสิทธ์ิ แซอุย นิเทศศาสตร ม. กรุงเทพ สอบตรง 
7 นาย อิทธิพล อุดมผล นิเทศศาสตร ม. กรุงเทพ สอบตรง 
7 น.ส. กีรติ บุณยะวุฒกุล นิเทศศาสตร ม. กรุงเทพ สอบตรง 
7 นาย ธนกฤต วิเลขรัตน นิเทศศาสตร (การโฆษณา) ม. กรุงเทพ สอบตรง 
7 น.ส. สุจิตรา ทะมะรมย นิเทศศาสตร (การโฆษณา) ม. กรุงเทพ สอบตรง 
7 น.ส. สุนันทา วงศขจรไกล นิเทศศาสตร (การโฆษณา) ม. กรุงเทพ สอบตรง 
7 นาย นรวิชญ ไกแกว นิเทศศาสตร (วารสารศาสตร) ม. กรุงเทพ โควตา 
7 นาย ศิวัช งามนรารัต นิเทศศาสตร (วารสารศาสตร) ม. กรุงเทพ โควตา 
7 นาย สุรเชษฐ งามทิพย บริหารธุรกิจ ม. กรุงเทพ โควตา 
3 นาย มงคล เอี่ยมวงศรี บริหารธุรกิจ ม. กรุงเทพ สอบตรง 
6 นาย ธนากร อินอุไร บริหารธุรกิจ ม. กรุงเทพ สอบตรง 
6 นาย พลณัฎฐ อัจฉริยะฉาย บริหารธุรกิจ ม. กรุงเทพ สอบตรง 
6 นาย จิตรกร สมประสงค ศลิปกรรมศาสตร ม. กรุงเทพ สอบตรง 
2 นาย ปภาวิน ธัญรัชฎากุล บริหารธุรกิจ ม. กรุงเทพ (อินเตอร) สอบตรง 
6 นาย มนู สกลุนฤหลา บริหารธุรกิจ ม. กรุงเทพ (อินเตอร) สอบตรง 
7 นาย ณัฐพล พูลทวี บริหารธุรกิจ ม. กรุงเทพธนบุรี โควตา 

6 นาย วิกรานต ตั้งเสรีสุขสันต 
สถาปตยกรรมศาสตร  

(ออกแบบตกแตงภายใน) 
ม. เกษมบัณฑิต สอบตรง 

7 นาย ปรมัตถ พวงฉางทอง บริหารธุรกิจ ม. ธุรกิจบัณฑิตย โควตา 
7 นาย พิทยพัฒน มังคะตา บริหารธุรกิจ ม. ธุรกิจบัณฑิตย โควตา 
6 นาย สุภัทรชัย ถ้ําวัด ศลิปศาสตร (ภาษาอังกฤษ) ม. มิชชัน สอบตรง 

3 น.ส. ชุติมา ผาสุข 
เทคโนโลยีชีวภาพ 

 (เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม) 
ม. รังสิต สอบตรง 
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2 นาย อุกฤษ วีระเลิศมงคล เทคโนโลยีสารสนเทศ ม. รังสิต สอบตรง 
7 นาย วัสพล โทสันเทียะ นิเทศศาสตร (การโฆษณา) ม. รังสิต โควตา 
7 นาย นิวัฒน เพ่ิมเติม บริหารธุรกิจ ม. รังสิต โควตา 
7 นาย สถาปตย ตะเนาว บริหารธุรกิจ ม. รังสิต โควตา 
3 นาย นรุตน วุฒิโตกุล บริหารธุรกิจ ม. รังสิต สอบตรง 
6 นาย นัทธวิชญ ปญญาสาคร บริหารธุรกิจ ม. รังสิต สอบตรง 
6 นาย พีรณัฐ ปญญาสาคร บริหารธุรกิจ ม. รังสิต สอบตรง 
1 น.ส. วทันยา ตั้งบุญพันธ แพทยศาสตร ม. รังสิต สอบตรง 
1 นาย ชัยวัฒน พิทักษรัตนาชัย แพทยศาสตร ม. รังสิต สอบตรง 
1 นาย ปริวรรต ปดภัย แพทยศาสตร ม. รังสิต สอบตรง 
3 นาย ชัชวาล กาญจนโชติกลุ วิทยาศาสตร (วิทยาการคอมพิวเตอร) ม. รังสิต สอบตรง 
2 นาย ทัชพล จันทรมูล วิศวกรรมศาสตร ม. รังสิต สอบตรง 
2 น.ส. ศรัญญา มวงเผือก บริหารธุรกิจระหวางประเทศ ม. รังสิต (อินเตอร) สอบตรง 
7 นาย อลงกรณ เรือนกอน บริหารธุรกิจ ม. รัตนบัณฑิต โควตา 
5 นาย การุณ ศิวะยิ่งสุวรรณ ดิจิทลัมิเดีย (เกมและแอนิเมชัน) ม. ศรีปทุม สอบตรง 
6 นาย ธีรวัฒน ทรัพยเวโรจน บริหารธุรกิจ ม. ศรีปทุม สอบตรง 
1 น.ส. ณัฐกานต ม่ันเพียรจิตต นิติศาสตร ม. สยาม สอบตรง 
5 นาย เสริมวุฒิ พันธเตี้ย นิติศาสตร ม. สยาม สอบตรง 
5 นาย ทรงกรด ชาญพานิชยพรกิจ นิเทศศาสตร ม. สยาม สอบตรง 
5 นาย ปฏิญญา ศังขวณิช นิเทศศาสตร ม. สยาม สอบตรง 
6 นาย ฐิติกร วิจิตรบรรจง นิเทศศาสตร (สือ่ดิจิทลั) ม. สยาม สอบตรง 
7 นาย ศุภภวัฒน ศรีฟา นิเทศศาสตร (สือ่ดิจิทลั) ม. สยาม สอบตรง 
6 นาย พุทธพล อติชาดศรสีกลุ บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร) ม. สยาม สอบตรง 
6 นาย สุรสิทธ์ิ จันทเลศินภากร วิทยาศาสตร (วิทยาการคอมพิวเตอร) ม. สยาม สอบตรง 
6 นาย วิชญานิน ชัยสุขสกลุ วิทยาศาสตร (วิทยาการคอมพิวเตอร) ม. สยาม สอบตรง 
5 นาย ภูรินทร ทัศนาญชล ี วิทยาศาสตร (วิทยาการคอมพิวเตอร) ม. สยาม สอบตรง 
1 นาย ศุภวัฒน เตชะมหพันธ บริหารธุรกิจ ม. หอการคาไทย สอบตรง 

6 นาย เสริมสิน วงศญาพรหม 
บริหารธุรกิจ 

(การบริหารธุรกจิระหวางประเทศ) 
ม. หอการคาไทย สอบตรง 

6 น.ส. ผาณิตา ชนะมงคล 
บริหารธุรกิจ 

(การบริหารธุรกจิระหวางประเทศ) 
ม. หอการคาไทย สอบตรง 

6 นาย กนกพล รัศมีชวลิต 
บริหารธุรกิจ  

(การบริหารธุรกจิระหวางประเทศ) 
ม. หอการคาไทย (อินเตอร) สอบตรง 

3 นาย ญาติพันธุ จาตกิวนิช การแพทยแผนจนี ม. หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ สอบตรง 
1 น.ส. จารุวรรณ วุฒิโตกุล บริหารธุรกิจ ม. หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ สอบตรง 
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6 นาย ธนวัฒน ย่ิงสกุล บริหารธุรกิจ ม. หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ สอบตรง 
6 นาย ศุภณัฐ ศุภณดีิส บริหารธุรกิจ ม. หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ สอบตรง 
6 น.ส. ศศิพร ขจิตจันทรพัฒน ศลิปศาสตร (อังกฤษธุรกิจ) ม. เอเชียอาคเนย สอบตรง 

5 นาย ศิวกร สมบูรณ 
อุตสาหกรรมบรกิาร 

 (การจัดการครัวและภัตตาคาร) 
ว. ดุสิตธานี สอบตรง 

5 นาย ชยวัตร พฤกษาธรรม เทคโนโลยีการบนิ สถาบันการบินพลเรือน สอบตรง 
5 นาย ธนชาติ ตรศีักดิศ์รีสกลุ เทคโนโลยีการบนิ สถาบันการบินพลเรือน สอบตรง 
5 นาย ศุภมนัส นาควัชระ เทคโนโลยีการบนิ สถาบันการบินพลเรือน สอบตรง 
5 นาย วุฒิชัย ถาวรพฤกษ บริหารการจดัการอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุน สอบตรง 
7 น.ส. จูริ โคอิเกะ บริหารธุรกิจ (ญ่ีปุน) สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุน สอบตรง 
7 นาย ภัคพล ลิมปนิธิวัฒน บริหารธุรกิจ (ญ่ีปุน) สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุน สอบตรง 
4 นาย กิตต ิ ไกรลาศรัตนศิร ิ ตางประเทศ จีน  
2 น.ส. โสภดิา ธูปหอม ตางประเทศ ญ่ีปุน  
1 น.ส. อภิญญา อิรวดีกลุ ตางประเทศ นักเรียนแลกเปลีย่น (AFS)  
7 นาย ณัฐพงศ อารยะชัยกลุ ตางประเทศ นักเรียนแลกเปลีย่น (AFS)  
7 นาย พีรสุ บุญเพ็ง ตางประเทศ นักเรียนแลกเปลีย่น (AFS)  
1 นาย สุวัฒน ฉัตรแกวบริบูรณ ตางประเทศ ออสเตรเลีย  
6 นาย ปญจพล ขจิตรแขม ตางประเทศ ออสเตรเลีย  
5 นาย นัฐพล ลิวีรากร ตางประเทศ ออสเตรเลีย  
5 นาย สิทธิชัย นิวัฒนนันท ตางประเทศ ออสเตรเลีย  
3 นาย ปฏิพล เหลืองสมบูรณ ตางประเทศ อินเดีย  
6 นาย กิตบดินทร ธนวัฒนพูนทวี ตางประเทศ   
7 นาย วรพรต ชาญเจริญลาภ ตางประเทศ   
3 นาย ธนพลวัฒน สงสวัสดิ์ไพบูลย ตางประเทศ   
7 นาย ศุภณัฏฐ เศรษฐบด ี ตางประเทศ   
3 นาย วิทวัส ดลบันดาลโชค ตางประเทศ   

       
                                   งานแนะแนว  
     ขอมูล ณ วันที่ 12  มิ.ย. 2552 
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                       เกณฑการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย 

ปการศึกษา 2551 
       การประเมินในระดับตัวบงชี้ และระดับมาตรฐาน จากคารอยละเฉลี่ย    แบงเปน  4  ระดับ  คือ 

เกณฑการพิจารณา ระดับคุณภาพ 

รอยละเฉลี่ยตามเกณฑพิจารณาต่าํกวา รอยละ 50 ปรับปรุง 
รอยละเฉลี่ยตามเกณฑพิจารณาตัง้แต รอยละ 50-74 พอใช 
รอยละเฉลี่ยตามเกณฑพิจารณาตัง้แต รอยละ 75-89 ด ี
รอยละเฉลี่ยตามเกณฑพิจารณาตัง้แต รอยละ 90 ข้ึนไป ดีมาก 

     หมายเหต ุ  :  มาตรฐานที่  5  ใชเกณฑการประเมินมาตรฐานท่ี  5   ของ  สมศ.  ท่ีปรับแกไข 
 

การปรับเกณฑการประเมินมาตรฐานท่ี 5 
 การประเมินระดับตัวบงช้ี  ใหพิจารณาจากคารอยละเฉลี่ยของเกณฑการพิจารณาในแตละตัวบงชี้เทียบกับเกณฑ 
การประเมินระดับตัวบงชี้ 
                  เกณฑการประเมินระดับตัวบงชี ้

คารอยละเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

รอยละเฉลี่ยตามเกณฑพิจารณาต่าํกวา รอยละ 50 ปรับปรุง 
รอยละเฉลี่ยตามเกณฑพิจารณาตัง้แต รอยละ 50-64 พอใช 
รอยละเฉลี่ยตามเกณฑพิจารณาตัง้แต รอยละ 65-89 ด ี
รอยละเฉลี่ยตามเกณฑพิจารณาตัง้แต รอยละ 90 ข้ึนไป ดีมาก 

 

การประเมินระดับมาตรฐาน  การประเมินคุณภาพในระดับมาตรฐาน ใหใชคาเฉลี่ยของคะแนนระดับตัวบงชี้   
  ระดับปรับปรุง  =  1 คะแนน   ระดับพอใช =  2 คะแนน   

ระดับดี   =  3 คะแนน   ระดับดีมาก  =  4 คะแนน   
 

                  เกณฑการประเมินระดับมาตรฐาน 

เกณฑการพิจารณา ระดับคุณภาพ 

คาเฉลี่ยของระดบัคุณภาพตัวบงชี้ ต่ํากวาหรือเทากับ 1.74 ปรับปรุง 
คาเฉลี่ยของระดบัคุณภาพตัวบงชี้ ตั้งแต 1.75 – 2.74 พอใช 
คาเฉลี่ยของระดบัคุณภาพตัวบงชี้ ตั้งแต 2.75 – 3.49 ด ี
คาเฉลี่ยของระดบัคุณภาพตัวบงชี้ ตั้งแต 3.50 – 4.00 ดีมาก 

 

เกณฑเปรียบเทียบนํ้าหนักและสวนสูงของเด็กไทยโดยเฉล่ีย     (เกณฑประเมิน มาตรฐาน 7.2) 
อายุ / ป 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

นํ้าหนัก 
( กิโลกรัม ) 

ชาย 14.5 15.5 17 18 20 22 24 27 29 33 37 43 46 

หญิง 14 15 17 18 20 23 25 28 32 37 40 43 44 

สวนสูง 
 (เมตร ) 

ชาย 1.02 1.06 1.11 1.16 1.20 1.25 1.30 1.35 1.40 1.45 1.53 1.59 1.63 

หญิง 1.01 1.06 1.10 1.15 1.20 1.26 1.31 1.37 1.43 1.48 1.52 1.53 1.54 
อางอิง : กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข 
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