
ค ำน ำ 
 

 โรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี จดัการเรียนรู้ตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีสอดคลอ้งกบัการ
จดัการเรียนรู้ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 และฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545  
โดยยึดหลกัการ  “ ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได ้” โรงเรียนไดด้ าเนินการพฒันา
หลกัสูตรสถานศึกษา ปรับเปล่ียนวิธี   การจดัการเรียนการสอนเนน้การเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ทั้งใน
และนอกห้องเรียนควบคู่กนัไป  มีการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ครู
ใชว้ธีิการวดัผลและประเมินผลดว้ยวธีิการท่ีหลากหลาย เนน้ใหผู้เ้รียน เรียนรู้อยา่งมีความสุข 

 

 รายงานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี ประจ าปีการศึกษา 2553  ฉบบัน้ี เป็นผล      
มาจากการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน ท่ีมีการด าเนินงานตามแผนพฒันา
คุณภาพการศึกษา  ปีการศึกษา 2550 – 2554 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2552)  มีการประเมินผลการด าเนินงานตาม
มาตรฐานการศึกษา ขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โดย
คณะกรรมการตรวจติดตามประเมินมาตรฐานและจดัท ารายงานประเมินตนเอง ไดร้วบรวมขอ้มูลและไดน้ า
ผลการประเมิน/ขอ้เสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 2 ของส านกังานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) มาวิเคราะห์หาแนวทางปรับปรุง พฒันาอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้
การจดัการศึกษาของโรงเรียนไปสู่เป้าหมายและมาตรฐานท่ีสูงข้ึน  

  

 โรงเรียนอสัสัมชัญธนบุรี  ได้จดัท ารายงานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอสัสัมชัญธนบุรี 
ประจ าปีการศึกษา  2553  และรายงานผลการจดัการศึกษาต่อหน่วยงานตน้สังกดัและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ว่าการจดัการศึกษาของโรงเรียนเป็นไปตามเป้าหมายและมีการพฒันาอย่างต่อเน่ือง 
และหวงัเป็นอยา่งยิง่ วา่รายงานฉบบัน้ี จะเป็นประโยชน์ในการพฒันาสถานศึกษาของโรงเรียน  เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายและมาตรฐานคุณภาพการศึกษาต่อไป 

 
 

 

                                                                                               (ภราดาช านาญ  เหล่ารักผล) 
                   ผูอ้  านวยการโรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี 
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บทที ่1 
ข้อมูลพืน้ฐาน 

 

1.  ข้อมูลทั่วไป 
1.1  โรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี  ตั้งอยู่ท่ี หมู่บา้นเศรษฐกิจ เลขท่ี 92  ถนนอสัสัมชญั  แขวงบางไผ่ เขตบางแค 

กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย ์10160 โทรศพัท ์ 02 - 8079555 - 63 โทรสาร 02 - 4218119  Website  www.act.ac.th    
สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3   

1.2  โรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี ด าเนินการจดัการเรียนการสอนแบบสหศึกษาตั้งแต่ระดบัประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึง 
มธัยมศึกษาปีท่ี 6   

1.3  โรงเรียนใหบ้ริการทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในทอ้งถ่ินใกลเ้คียงโดยส่วนใหญ่จะมาจากเขตบางแค            
เขตหนองแขม  เขตภาษีเจริญ  เขตตล่ิงชนั  เขตบางกอกนอ้ย  เขตบางขุนเทียน และจงัหวดัใกลเ้คียง  เช่น  สมุทรสาคร  
นนทบุรี  นครปฐม  เป็นตน้ 
 
2.  ข้อมูลด้านการบริหาร 

2.1  ภราดาช านาญ  เหล่ารักผล  วุฒิการศึกษาสูงสุด  ครุศาสตรมหาบณัฑิต  ด ารงต าแหน่งผูรั้บใบอนุญาต                   
ผูจ้ดัการและผูอ้  านวยการ   ล  าดบัท่ี 13  วาระท่ี 2  ปีการศึกษา 2553-2555 

2.2  คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

ที่ ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง 

1 ภราดาช านาญ      เหล่ารักผล ผูแ้ทนผูรั้บใบอนุญาต (ประธาน) 

2 ภราดาวิริยะ             ฉนัทวโรดม ผูท้รงคุณวฒิุ 

3 ภราดา ดร.อานนัท ์ ปรีชาวฒิุ ผูท้รงคุณวฒิุ 

4 รศ.การุณ         ใจปัญญา ผูท้รงคุณวฒิุ 

5 นายส่องแสง        ปทะวานิช ผูท้รงคุณวฒิุ 

6 นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง ผูท้รงคุณวฒิุ 

7 นายสง่า              กล่อมจิตเจริญ ผูแ้ทนผูป้กครอง 

8 นายจรัญ นอ้ยอ่ิม ผูแ้ทนครู 
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2.3   คณะกรรมการท่ีปรึกษาผูอ้  านวยการ 
ตารางแสดงจ านวนผู้บริหารและผู้ร่วมบริหาร ปีการศึกษา 2553 

ช่ือ - นามสกุล วุฒิการศึกษา จากสถาบัน ศาสนา อายุ บรรจุเมื่อ ต าแหน่ง/หน้าที่ 

ภราดาวริิยะ   ฉนัทวโรดม 
ปริญญาโท 

SAINT MICHAEL'S 
COLLEGE (USA) 

คริสต ์ 77 18/8/2551 
ท่ีปรึกษา 

ภราดาช านาญ   เหล่ารักผล ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั คริสต ์ 48 2/5/2550 ผูอ้  านวยการและอาจารยใ์หญ่ 

ภราดาสอาด   สัญญลกัษณ์ ปริญญาตรี ม.ราชภฏันครปฐม คริสต ์ 32 18/5/2553 หวัหนา้ฝ่ายกิจการนกัเรียน 

มิสนฤมล   นอ้ยอ่ิม ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั พุทธ 50 03/5/2526 หวัหนา้ฝ่ายวชิาการ 

มิสวรนุช   รัตนจรัสโรจน์ ปริญญาโท ม.ศรีนครินทรวโิรฒ พุทธ 47 18/1/2531 หวัหนา้ฝ่ายธุรการ-การเงิน 

มาสเตอร์เศกศกัด์ิ   นิติวฒันานนท ์ ปริญญาตรี ม. สุโขทยัธรรมาธิราช คริสต ์ 49 01/5/2552 หวัหนา้ฝ่ายบริหารทัว่ไป 

มาสเตอร์สมบติั   บุญสาพิพฒัน์ ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั พุทธ 48 28/7/2535 หวัหนา้ส านกัผูอ้  านวยการ 

มาสเตอร์เอก   เอกสกุล ปริญญาโท มศว.ประสานมิตร พุทธ 34 22/9/2543 หวัหนา้แผนกปกครอง 

มาสเตอร์จรัญ   นอ้ยอ่ิม ปริญญาโท มศว.ประสานมิตร พุทธ 50 24/2/2530 หวัหนา้แผนกกิจกรรม 

มิสจิราพร   คุณาบุตร ปริญญาโท มศว.ประสานมิตร พุทธ 47 03/2/2531 ผูช่้วยหัวหนา้ฝ่ายวชิาการประถมฯ 

มาสเตอร์พนม   จองเฉลิมชยั 
ปริญญาตรี 

ม.ราชภฎับา้นสมเดจ็ฯ 
พุทธ 36 24/9/2540 

ผูช่้วยหัวหนา้ฝ่ายวชิาการ               
มธัยมฯตน้ 

มาสเตอร์ยทุธพงษ ์วงศเ์มืองสรรค ์
ปริญญาโท 

มศว.ประสานมิตร 
พุทธ 35 29/11/2545 

ผูช่้วยหัวหนา้ฝ่ายวชิาการ             
มธัยมฯปลาย 

มิสวไิล   ศรีประภาสุขสันติ ปริญญาตรี ม.ราชภฎันครปฐม พุทธ 42 14/3/2540 หวัหนา้แผนกธุรการ 

มิสพชัมณฑ ์  พนมกิจ ปริญญาตรี ม.สยาม พุทธ 41 01/10/2542 หวัหนา้แผนกการเงิน 

มาสเตอร์วศิิษฐ์   ใจมัน่ ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั พุทธ 48 22/7/2535 หวัหนา้แผนกอาคารสถานท่ี 

มาสเตอร์บณัดิษ   คุณาบุตร ปริญญาตรี วค.นครปฐม พุทธ 49 08/7/2529 หวัหนา้แผนกบริการ 

มิสร่ืนจิต   ใจมัน่ ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั พุทธ 43 12/12/2533 ผูช่้วยหัวหนา้ส านกัผูอ้  านวยการ 
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2.4 ประวตัโิรงเรียน   
 

โรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี เป็นสถาบนัการศึกษาท่ีก่อตั้งข้ึน เป็นล าดบัท่ี 8 ในจ านวน 14 สถาบนั การศึกษาของ
มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ก่อตั้งเม่ือปี พ.ศ. 2504 ดว้ยด าริของท่านภราดาผูใ้หญ่ ท่ีปรารถนาให้มี
โรงเรียนของภราดาคณะเซนตค์าเบรียล ในจงัหวดัธนบุรี เพ่ือจดัการศึกษาใหแ้ก่บุตรหลานดว้ยการฝึกฝนใหเ้ป็นคนอ่าน
ออก เขียนได ้คิดเลขเป็นและมีหลกัศาสนาในการด าเนินชีวิต  ตามแนวทางของนกับุญหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต ผูส้ถาปนา
คณะภราดา เซนตค์าเบรียล  กอปรกบัในขณะนั้น โรงเรียนอสัสัมชญักรุงเทพและโรงเรียนเซนตค์าเบรียล มีนกัเรียนไป
สมคัรเขา้เรียน เป็นจ านวนมาก แต่โรงเรียนทั้งสองไม่สามารถสนองความตอ้งการของผูป้กครองไดท้ั้งหมด 

 

 คุณไถง สุวรรณฑตั ซ่ึงเป็นศิษยเ์ก่าโรงเรียนอสัสมัชญักรุงเทพ อดีตสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร จงัหวดัธนบุรี และ
อดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลนครธนบุรี ไดบ้ริจาคท่ีดิน 56  ไร่ 1 งาน  9  ตารางวา ใหแ้ก่มูลนิธิฯ เพ่ือสร้างโรงเรียน 
แรกเร่ิมไดด้ าเนินการก่อสร้างอาคารหลงัแรกเป็นเรือนไม ้2 ชั้น ใชเ้ป็นบา้นพกัคณะภราดา เรียกกนัวา่ "บ้านมงฟอร์ต"  
 

  โรงเรียนไดรั้บอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ   ใหเ้ปิดด าเนินการจดัการเรียนการสอนไดเ้ป็นปีการศึกษาแรก    
เม่ือวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2504 โดยรับนกัเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-5 และชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2-3 (ชั้นมธัยม
หลกัสูตรเก่า ม.2 เทียบกบัชั้น ป.6 ตามหลกัสูตร พ.ศ. 2524) ในปีการศึกษาแรกมี 7 หอ้งเรียน  นกัเรียน 97 คน แบ่งการ
เรียนเป็นปีละ 3 ภาคเรียน โดยมี ภราดาอาร์ซีเนียว อานเกล  อินฟานเต เป็นอธิการคนแรก และภราดามาร์ติน ประทีป 
โกมลมาศ เป็นครูใหญ่คนแรก  มีครูทั้งหมด 5 คน  
 

 เม่ือวนัท่ี 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2515 โรงเรียนไดรั้บการรับรองวิทยฐานะเทียบเท่าโรงเรียนรัฐบาล                                    
โดยกระทรวงศึกษาธิการ  ในปี พ.ศ. 2516 โรงเรียนไดซ้ื้อท่ีดินดา้นหลงัเพ่ือขยายโรงเรียนเพ่ิมอีก 10  ไร่ 9  ตารางวา 
โรงเรียนไดมี้การพฒันาอาคารสถานท่ีเพ่ือรองรับความเจริญของชุมชนมาโดยตลอด และ ในปีการศึกษา 2525 ด าเนินการ
จดัท าหลกัสูตรและขออนุญาตจากกรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือสอนถึงระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 6 และไดรั้บ
อนุญาตใหเ้ปิดสอนได ้ในปีแรกไดเ้ปิดท าการสอนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 มี 2 แผนการเรียน แผนการเรียนละ 1 หอ้งเรียน
คือ             1. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์   2. แผนการเรียนองักฤษ-คณิตศาสตร์  

 

โรงเรียนมีเน้ือท่ี 80  ไร่  27  ตารางวา  มีอาคารเรียนท่ีทนัสมยัและอาคารประกอบรวม 17 หลงั หอ้งเรียน 114 
หอ้ง และหอ้งประกอบการต่าง ๆ อาทิ ศูนยวิ์ทยบริการ หอ้งสมุดระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษา หอ้งคอมพิวเตอร์ 
หอ้งปฏิบติัการวิทยาศาสตร์ ห้องแนะแนว ห้องไฟฟ้า หอ้งเรียนสีเขียว   ศูนยด์นตรี ศูนยเ์ทคโนโลยีทางการศึกษา ศูนย์
อาหาร  นอกจากนั้นยงัมีสระว่ายน ้าขนาดมาตรฐานโอลิมปิก สนามกีฬา 8 ช่องว่ิง สนามฟุตบอลขนาดมาตรฐาน สนาม
บาสเกตบอล สนามวอลเลยบ์อล ศูนยกี์ฬาในร่มและกลางแจง้  หอ้งจดักิจกรรม  และแหล่งเรียนรู้ อาทิ สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน                สนามเดก็เล่น  สวนสตัว ์สวนสมุนไพร  การจดัท าปุ๋ยชีวภาพ  เรือนเพาะช า  ฯลฯ 

 

  ปัจจุบนัโรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี  ด าเนินการเปิดการเรียนการสอนมี 2 หลกัสูตรไดแ้ก่ หลกัสูตรปกติ  และ 
หลกัสูตรการจดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาองักฤษ (English Program)ในระดบัชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงมธัยมศึกษาปีท่ี 6 (สหศึกษา)  ภราดาช านาญ  เหล่ารักผล  ด ารงต าแหน่งผูรั้บใบอนุญาต / 
ผูอ้  านวยการ  
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แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 
โรงเรียนอสัสัมชัญธนบุรี  ปีการศึกษา 2550-2554 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2552) 
 

ปรัชญา 
 1. จุดมุ่งหมายของชีวิต คือการรู้จกัสจัธรรมและการเขา้ถึงธรรมอนัสูงส่งอนัเป็นบ่อเกิดแห่งชีวิต 
 2. มนุษยทุ์กคนตอ้งท างาน ความวิริยะ อุตสาหะ เป็นหนทางน าไปสู่ความส าเร็จ ดงัคติพจนท่ี์วา่  
                                                                            “ LABOR OMNIA VINCIT ” 
เป้าหมาย 
 1. พฒันานกัเรียนให้เป็นบุคคลทั้งครบ คือ พฒันาร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และจิตใจ ภายใตบ้รรยากาศของ
เสถียรภาพและความรัก 
 2. ปลูกฝังความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษตัริย ์เป็นเป็นวิถีชีวิตของคนไทยในระบบประชาธิปไตย รู้รักษา
ศิลปวฒันธรรมและประเพณีท่ีดีงามของชาติ 
 3. เนน้ความดีเลิศทางวิชาการและการปฏิบติั การเจนจดัทางภาษา คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ อนัจะช่วยให้
นกัเรียนเป็นคนมีทกัษะมีเหตุผล มีความคิดเห็นตรรกะ มีระเบียบวินยัต่อตนเองและเป็นคนมีทศันะกวา้งไกล รู้จกัใช้
เทคโนโลยีและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพ่ือพฒันาภาวะแวดลอ้มและคุณภาพชีวิตในสงัคมมนุษย ์
 4. เนน้การปฏิบติัและการปลูกฝังค่านิยมของการเคารพในสิทธิต่อกนัและกนั และการผนึกก าลงัความดี ร่วมกนั
พฒันาชุมชนท่ีตนอาศยัอยู่ โดยการศึกษาและเขา้ใจอารยธรรมและมรดกทางวฒันธรรมของตนเอง ของชุมชน และชาติ
อ่ืน เพ่ือเป็นแนวทางในการส่งเสริมสนัติภาพและความเขา้ใจอนัดีระหวา่งมวลมนุษย ์
 

วสัิยทัศน์ 
โรงเรียนอสัสมัชญัธนบุรี  มุ่งพฒันาบุคคลแห่งการเรียนรู้  สู่ความเป็นเลิศทางภาษา  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     

มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกแห่งความเป็นไทย  อยู่ในสังคมร่วมกบัผูอ่ื้นอย่างมีความสุข  เป็นแหล่งวิทยบริการเพ่ือ
ชุมชนท่ีมีมาตรฐานสากล  
 

พนัธกจิ 
1.  จดัการศึกษาตามอุดมการณ์ของนกับุญหลุยส์  มารีฯ และลกัษณะเฉพาะการศึกษาเซนตค์าเบรียล 
2.  พฒันาผูเ้รียนให้มีระเบียบวินยั  พร้อมดว้ยคุณธรรม จริยธรรมและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ตามหลกัสูตร
สถานศึกษา 
3.  ส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้   พฒันาตนเองตามศกัยภาพอย่างต่อเน่ืองมีความเป็น
ประชาธิปไตย  อยูร่่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งมีความสุข 
4.  ส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียนใหมี้ความเป็นเลิศทางวิชาการ  มีทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มีทกัษะในการ
คิด วิเคราะห์อยา่งเป็นระบบ   การใชเ้ทคโนโลยี  และใชภ้าษาในการส่ือสาร 
5.  ส่งเสริมและสนบัสนุนใหผู้เ้รียนไดแ้สดงออกถึงความสามารถพิเศษตามศกัยภาพของตน 
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6.  ส่งเสริมพฒันาบุคลากรใหมี้ความรู้ ตามมาตรฐานวิชาชีพ มีความสามารถในการบริหารงานการจดัการเรียนรู้ท่ี
เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั และมีทกัษะการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 
7. ส่งเสริมและพฒันาบุคลากรมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีขวญัก าลงัใจในการปฏิบติัหนา้ท่ี 
8. พฒันาระบบการบริหารจัดการศึกษาและการจดัการเรียนการรู้ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ

การศึกษา 
9.    พัฒนาทรัพยากรด้านการศึกษา แหล่งการเรียนรู้ให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนรู้ ส่งเสริมการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้มและพลงังาน 
10. ส่งเสริมการอนุรักษ ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย  ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

             11. ส่งเสริมสมัพนัธภาพท่ีดีและการมีส่วนร่วม ระหวา่งบา้น โรงเรียน ศิษยเ์ก่าและชุมชน 
 

เป้าหมาย 
ด้านวชิาการ /คุณภาพนักเรียน 

1. มีหลกัสูตรสถานศึกษาท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียนและทอ้งถ่ิน  พฒันาตามการเปล่ียนแปลงและความเจริญกา้วหนา้
ทางวิทยาการต่าง ๆ และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของชาติและ การศึกษาเซนตค์าเบรียล 

2. ผูเ้รียนระดบัชั้นประถมศึกษา ร้อยละ 80 และผูเ้รียนระดบัชั้นมธัยมศึกษา ร้อยละ  70 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ฯ อยูใ่นระดบั 3- 4  

3. ผูเ้รียนประพฤติปฏิบติัตนเป็นผูมี้คุณธรรม จริยธรรม คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคแ์ละค่านิยมท่ีดีงาม 
4. ผูเ้รียนมีทกัษะท่ีจ าเป็นในการด าเนินชีวิต  มีสุขภาพและบุคลิกภาพท่ีดี มีสุนทรียภาพ  สามารถอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นได้

อยา่งมีความสุข 
5. ผูเ้รียนสามารถใชเ้ทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
6. ผูเ้รียนสามารถใชภ้าษาไทยและภาษาต่างประเทศในการส่ือสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
7. ผูเ้รียนสร้างสรรคผ์ลงานอยา่งหลากหลาย เตม็ตามศกัยภาพ ตามความถนดัและความสนใจ 
8. ผูเ้รียนเห็นคุณค่าและภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณีไทยภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
9. ผูเ้รียนเห็นคุณค่าและร่วมอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ  พลงังาน และส่ิงแวดลอ้ม 
10. ผูเ้รียนมีทกัษะและความสามารถในการท างานโดยใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

 

ด้านบุคลากร 
        11.  บุคลากรมีความรู้  ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ   มีคุณธรรม จริยธรรมและมีจรรยาบรรณมีทกัษะในการ
ใชเ้ทคโนโลยีอยา่งมีประสิทธิภาพ 
        12.   บุคลากร มีขวญัก าลงัใจและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
 

ด้านการบริหารจดัการและคุณภาพศึกษา 
        13.  โรงเรียนมีการบริหารจดัการและการจดัการการเรียนรู้อยา่งเป็นระบบ  มีคุณภาพสามารถตรวจสอบได ้
        14.  โรงเรียนมีการพฒันาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและสามารถน าไปใชอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
        15.  โรงเรียน ผูป้กครอง ชุมชน มีความสมัพนัธ์ท่ีดีและมีส่วนร่วมในการพฒันาการศึกษาของโรงเรียน 
        16. โรงเรียนมีการบริหารจัดการตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา มีระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมี        
ประสิทธิภาพ 



6 

 
ด้านทรัพยากรเพือ่การศึกษา 
        17.  โรงเรียนมีอาคารสถานท่ี  แหล่งเรียนรู้และทรัพยากรทางการศึกษาอยา่งเพียงพอและใชใ้หเ้กิดประโยชนสู์งสุด 
 

สีประจ าโรงเรียน    :   สีแดง – ขาว 
 สีแดง หมายถึง  ความเสียสละ ความเขม้แขง็ ความอดทน 
 สีขาว หมายถึง  ความบริสุทธ์ิ ความซ่ือสตัย ์ความจริงใจ 
 

ต้นไม้ประจ าโรงเรียน   :   ตน้ไทร 
1. เป็นตน้ไมท่ี้ใหค้วามร่มเยน็ พกัพิง กบัส่ิงมีชีวิตทั้งคนและสตัว ์
2. เป็นตน้ไมท่ี้มีชีวิตยืนยาว ถาวร มัน่คง แขง็แกร่ง 
3. เมลด็เป็นอาหารกบัสตัว ์ใหชี้วิตกบัส่ิงมีชีวิต 
4. เขียว สดใส ตลอดทั้งปี 
5. ก่ิง กา้น เหนียว ไม่หกัเปราะง่าย บ่งบอกถึงความมานะ อดทนต่อทุกสภาวะในแต่ละวนัของชีวิต 
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1. ข้อมูลเกีย่วกบันักเรียน 
จ านวนนกัเรียนแต่ละระดบัชั้น แยกตามเพศ และหลกัสูตรท่ีเปิดสอน ปีการศึกษา 2553โรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี  

มีจ านวนนกัเรียนในหลกัสูตรปกติ จ านวน 4,616 คน และหลกัสูตร English Program จ านวน 592 รวมทั้งส้ิน 5,208 คน 
ตามตารางต่อไปน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ตาราง แสดงจ านวนนกัเรียนเฉลีย่แต่ละระดบัช้ัน แยกตามเพศ และหลกัสูตรทีเ่ปิดสอน  ปีการศึกษา 2553 

ระดบัช้ัน 
ปกต ิ English Program รวม 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
ป.1 281 118 399 37 23 60 318 141 459 
ป.2 259 131 390 37 39 76 296 170 466 
ป.3 269 - 269 46 - 46 315 - 315 
ป.4 308 24 332 51 3 54 359 27 386 
ป.5 334 31 365 45 9 54 379 40 419 
ป.6 277 - 277 45 2 47 322 2 324 

รวมระดบัประถม 1,728 304 2,032 261 76 337 1,989 380 2,369 

ม.1 336 77 413 40 20 60 376 97 473 
ม.2 369 109 478 48 12 60 417 121 538 
ม.3 411 - 411 45 - 45 456 - 456 

รวมระดบั ม.ต้น 1,116 186 1,302 133 32 165 1,249 218 1,467 
ม.4 375 99 474 34 12 46 409 111 520 
ม.5 339 68 407 34 10 44 373 78 451 
ม.6 308 93 401 - - 0 308 93 401 

รวมระดบั ม.ปลาย 1,022 260 1,282 68 22 90 1,090 282 1,372 

รวมทั้งส้ิน 3,866 750 4,616 462 130 592 4,328 880 5,208 

ร้อยละ 83.75 16.25 100.00 78.04 21.96 100.00 83.10 16.90 100.00 

      
                                                                          ขอ้มลู ณ 9 มิถุนายน 2553
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2. ข้อมูลเกีย่วกบับุคลากร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
3.  สภาพชุมชนโดยรวม 

3.1  สภาพแวดล้อม เศรษฐกจิของชุมชน และผู้ปกครอง   
ผูป้กครองส่วนใหญ่ของโรงเรียนอสัสมัชญัธนบุรีจบการศึกษาระดบัปริญญาตรีข้ึนไป  ประกอบอาชีพคา้ขายและ

ธุรกิจส่วนตวั   นกัเรียนของโรงเรียนอสัสมัชญัธนบุรีในปีการศึกษา 2553 จะเป็นนกัเรียนในเขตพ้ืนท่ีบางแค คิดเป็นร้อยละ  
24.61 นอกเขตพ้ืนท่ี  ( กรุงเทพ และปริมณฑล )  คิดเป็นร้อยละ 71.82 และต่างจงัหวดัคิดเป็นร้อยละ 3.57 

3.2  สภาพสังคม และวฒันธรรมของชุมชน   
ชุมชนและผูป้กครองส่วนใหญ่  นบัถือศาสนาพุทธคิดเป็นร้อยละ 96.97 และศาสนาคริสตร้์อยละ 2.59 และศาสนา

อ่ืน ๆ  ร้อยละ 0.44  มีกิจกรรมทางศาสนาอยา่งต่อเน่ือง  โดยเฉพาะประเพณีพิธีกรรมทางศาสนา ศิลปะ วฒันธรรมทอ้งถ่ิน 
ท่ีเป็นท่ีรู้จกัโดยทัว่ไป ท่ีส าคญัของประเทศ ท่ีจดัข้ึน ณ พุทธมณฑล เช่น วนัวิสาขบูชา วนัมาฆบูชา  วนัอาสาฬหบูชา  หรือ
วนัเขา้พรรษา  เป็นตน้ 
 
 

ตาราง แสดงจ านวนบุคลากร แยกตามเพศ  ศาสนา และวุฒิการศึกษา ปีการศึกษา 2553 

ประเภทของบุคลากร 
เพศ ศาสนา ระดบัการศึกษาสูงสุด 

อายุจริง
โดยเฉลีย่ 

อายุงาน
โดยเฉลีย่ ชาย หญิง รวม พุทธ คริสต์ อืน่ ๆ รวม 

ต า่กว่า 
ป.ตรี 

ป.
ตรี 

สูงกว่า 
ป.ตรี 

รวม 

ผูอ้  านวยการ 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 48.00 3.00 

หวัหนา้ฝ่าย 3 2 5 4 1 0 5 0 1 4 4 48.00 17.20 

รองหวัหนา้ฝ่าย 1 3 4 4 0 0 4 0 1 3 4 44.00 19.00 

หวัหนา้งาน 12 6 18 15 3 0 18 0 12 6 18 45.39 19.50 

ครูผูส้อน 75 139 214 184 26 4 214 0 182 32 214 41.03 12.11 
ครูสนบัสนุนการสอน 12 39 51 39 10 2 51 2 42 7 51 42.40 13.43 

รวมครูไทย 104 189 293 246 41 6 293 2 237 53 292 44.80 14.04 

ครูต่างชาติ 39 25 64 0 40 24 64 0 59 5 64 33.06 1.62 

เจา้หนา้ท่ี 20 22 42 37 5 0 42 12 29 1 42 33.00 2.43 

พนกังาน 36 83 119 116 3 0 119 116 3 0 119 43.79 9.00 
รวมต่างชาติ เจ้าหน้าที่
และพนักงาน 95 130 225 153 48 24 225 128 91 6 225 39.68 8.77 

รวมทั้งส้ิน 199 319 518 399 89 30 518 130 328 59 517 42.07 10.81 

                                          
ขอ้มลู ณ 15 กรกฎาคม 2553 
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3.3 สภาพทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมธรรมชาต ิ  
สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลกัษณะเป็นพ้ืนท่ีเกษตรกรรมและหมู่บา้นจดัสรร  บริเวณใกลเ้คียงโดยรอบ

โรงเรียนไดแ้ก่ โรงพยาบาลราชพิพฒัน์  (สังกดักรุงเทพมหานคร)  อาชีพหลกัของชุมชนคือเกษตรกร  กิจการพาณิชย ์ 
รวมทั้งอุตสาหกรรม  เน่ืองจากสภาพพ้ืนดินท่ีอุดมสมบูรณ์  มีคู คลอง หลายสายผ่านทุกพ้ืนท่ีเอ้ือต่อการเกษตร  ยงัมีแหล่ง
โรงงานอุตสาหกรรมเป็นศูนยก์ลางการขนส่งสินคา้  จากภาคกลางไปทุกทิศ  เป็นศูนยก์ลางการคา้ชานเมือง  คือ  ตลาดนดั
ธนบุรีสนามหลวง 2  มีสถานศึกษาระดบัอนุบาลถึงอุดมศึกษากวา่ 30 แห่ง   

3.4  จ านวนประชากรในเขตพืน้ที่บริการ   
จ านวนประชากรของโรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี  ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนท่ีบางแค มีพ้ืนท่ี 44,456 ตารางกิโลเมตร จ านวน

ครัวเรือน 77,149 ครัวเรือน  มีประชากรประมาณ 193,190 คน  โดยมีประชากรท่ีเป็นชาย 90,864  คน  เป็นหญิง                   
102,326 คน  (อา้งถึง http://office.bangkok.go.th/bangkhae/ ขอ้มลู ณ เดือนธนัวาคม 2553) 
 

4. โครงสร้างหลกัสูตร     
  โรงเรียนอสัสมัชญัธนบุรี จดัสอนตามหลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช  2544  
โรงเรียนไดจ้ดัสดัส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียน ดงัแสดงในตารางต่อไปน้ี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตาราง  แสดงสัดส่วนเวลาเรียน หลกัสูตรประถมศึกษา  มธัยมศึกษาตอนต้น และมธัยมศึกษาตอนปลาย 

ตาราง แสดงสัดส่วนระหว่างสาระการเรียนรู้กบัเวลาเรียน   
หลกัสูตรประถมศึกษา  มธัยมศึกษาตอนต้น และมธัยมศึกษาตอนปลาย   

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

จ านวนช่ัวโมง 

ช่วงช้ันที ่1 ช่วงช้ันที ่2 ช่วงช้ันที ่3 ช่วงช้ันที ่4 

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

1. สาระการเรียนรู้พืน้ฐาน                         
1.1 ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 120 120 120 80 80 80 
1.2 คณิตศาสตร์ 200 200 200 160 160 160 120 120 120 80 80 80 
1.3 วทิยาศาสตร์ 80 80 80 80 80 80 120 120 120 80 80 80 
1.4 สงัคมศึกษา ศาสนา และ
วฒันธรรม 

80 80 80 80 80 80 120 120 120 80 80 80 

       ประวติัศาสตร์ 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 - 
1.5 สุขศึกษาและพละศึกษา 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 
1.6 ศิลปะ 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 
1.7 การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 40 40 40 80 80 80 80 80 80 80 80 80 
1.8 ภาษาต่างประเทศ 40 40 40 80 80 80 120 120 120 80 80 80  

รวม 8 กลุ่มสาระ 840 840 840 840 840 840 880 880 880 680 680 640  
2. สาระเพิม่เตมิ 40 40 40 40 40 40 200 200 200 640 640 640  
3. กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120  

รวมเวลาเรียนต่อปีการศึกษา (ช่ัวโมง) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1200 1200 1200 1440 1440 1400  
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 ตารางแสดงสัดส่วนระหว่างสาระการเรียนกบัเวลาเรียน  
ของโรงเรียนอสัสัมชัญธนบุรี  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

จ านวนการเรียนต่อสัปดาห์ (คาบละ 50 นาท)ี 

ช่วงช้ันที ่1 ช่วงช้ันที ่2 ช่วงช้ันที ่3 ช่วงช้ันที ่4 

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

1. สาระการเรียนรู้พืน้ฐาน                         
  1.1 ภาษาไทย 6 6 6 5 5 5 3 3 3 2 2 2 
  1.2 คณิตศาสตร์ 5 5 5 5 5 5 3 3 3 2 2 2 
  1.3 วทิยาศาสตร์ 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 
  1.4 สงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 
  1.5 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
  1.6 ศิลปะ  2 2   2 2  2   2 1   1 1   1 1   1 
  1.7 การงานอาชีพและเทคโนโลย ี  3 3  4  2   2 2  2  2   2 1  1  1  
  1.8 ภาษาต่างประเทศ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
  รวม 8 กลุ่มสาระ 25 25 26 23 23 23 20 20 20 15 15 15 

2. กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 10 10 9 11 11 11 3 3 3 4 4 4 
3. สาระเพิม่เตมิ 0 0 0 1 1 1 12 12 12 18 18 18 

รวมทั้งส้ิน 35 35 35 35 35 35 35 35 35 37 37 37 
 

             หมายเหตุ  1 ปี  = 40 สัปดาห์ 
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แผนผงัภายในโรงเรียน 

 
 

5.  ข้อมูลด้านงบประมาณและทรัพยากร 
5.1 งบประมาณ  (รับ – จ่าย) 

 

รายรับ จ านวนเงิน รายจ่าย จ านวนเงิน 
ค่าธรรมเนียมการเรียน 13,452,000.00 เงินเดือนบุคลากร 86,055,300 .00 
ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ 274,666,400.00 ค่าใชจ่้ายในการด าเนินการ 22,500,000.00 

    ค่าสาธารณูปโภค 16,800,000.00 
  ทุนการศึกษา 7,001,000.00 
  ค่าใชจ่้ายในการจดัการเรียนการสอน 78,938,800.00 
  ค่าดูแลรักษา และซ่อมบ ารุง 4,126,000.00 
  งบประมาณของฝ่ายต่าง ๆ 72,697,300.00 

รวมรายรับ 288,118,400 .00 รวมรายจ่าย 288,118,400 .00 
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5.2 ขอ้มลูทรัพยากรท่ีจ าเป็น 
รายการ วตัถุประสงค์ จ านวน รวมทั้งส้ิน 

1.เคร่ืองคอมพวิเตอร์   854  เคร่ือง 

 ส าหรับใชใ้นการเรียนการสอนวชิาคอมพิวเตอร์ 470 เคร่ือง  
 ประจ าในหอ้งเรียนประถมศึกษาปีท่ี 1-มธัยมศึกษาปีท่ี 6 120 เคร่ือง  
 ส าหรับบริการการพิมพเ์อกสารบุคลากร 6  เคร่ือง  
 เคร่ือง Macintosh ส าหรับนกัเรียนคน้ควา้ 39 เคร่ือง  
 เคร่ือง PC ส าหรับนกัเรียนคน้ควา้ 34 เคร่ือง  
 ส าหรับใชใ้นส านกังาน 185 เคร่ือง  

2. โสตทศันูปกรณ์ - เคร่ืองรับโทรทศันป์ระจ าอาคารประกอบ   30  เคร่ือง  
 - เคร่ืองขยายเสียง   16  ชุด  
 - เคร่ือง Projector   58  เคร่ือง  
 - เคร่ืองฉายทึบแสง        4  เคร่ือง  
 - ชุดเคร่ืองเสียงสนาม     14   ชุด  
 - กระดาน I-Board          53  ชุด  

 
 

5.3 ห้องที่จดัไว้ใช้ปฏิบัตกิารกจิกรรมเฉพาะ ได้แก่   
รายการ ประเภท จ านวน 

ห้องปฏบิัตกิาร หอ้งวทิยาศาสตร์ 4 
 หอ้งคอมพิวเตอร์ 9 
 หอ้งกิจกรรมดนตรี 38 
 หอ้งเซรามิค 1 
 หอ้งศิลปะ 4 
 หอ้งเรียนไฟฟ้า 1 
 หอ้งนาฏศิลป์ 4 
 หอ้งเรียนภาษา (Bell) 12 
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5.4 พ้ืนท่ีปฏิบติักิจกรรม / นนัทนาการ ไดแ้ก่ สนามกีฬา  สนามเดก็เล่น  
รายการ ประเภท จ านวน 

พืน้ทีป่ฏบิัตกิจิกรรม / นันทนาการ สนามฟตุบอล 2   สนาม 

 สนามบาสเกตบอล 2   สนาม 
 สนามเด็กเล่น 1   สนาม 
 สนามแบดมินตนั 6   สนาม 
 สนามเปตอง 1   สนาม 
 สนามเซปักตระกร้อ 3   สนาม 
 สนามซอฟบอล 1   สนาม 
 สนามวอลเลยบ์อล 2   สนาม 
 สระวา่ยน ้ า 2     สระ 
 สนามแฮนดบ์อล 1   สนาม 
 สนามเทนนิส 2   สนาม 
 

6.  แหล่งเรียนรู้ ภูมปัิญญาท้องถิ่น 
             หอ้งสมุดมีขนาด  2,188  ตารางเมตร การสืบคน้หนงัสือและการยืม - คืน ใชร้ะบบ  LAMP-PMB   
-  แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน  

แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 

หอ้งปฏิบติัการฟิสิกส์ สวนสตัวเ์ปิดซาฟารีเวลิด ์ กรุงเทพมหานคร    
หอ้งปฏิบติัการเคมี ศูนยว์ทิยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาแห่งชาติ ทอ้งฟ้าจ าลอง  กรุงเทพมหานคร    
หอ้งวทิยาศาสตร์กายภาพ สวนสตัวดุ์สิต  พระท่ีนัง่วมิานเมฆ  พระท่ีนัง่อนนัตสมาคม(งานศิลป์แห่งแผน่ดิน) กรุงเทพมหานคร  
หอ้งปฏิบติัการวทิยาศาสตร์ องคก์ารพิพิธภณัฑว์ทิยาศาสตร์แห่งชาติ  สปัดาห์วนัวทิยาศาสตร์ ปทุมธานี    
หอ้งปฏิบติัการชีววทิยา เมืองโบราณ วดัอโศการาม  สมุทรปราการ   
สวนสมุนไพร พระราชวงับางปะอิน ศูนยศึ์กษาประวติัศาสตร์อยธุยา วดัพระศรีสรรเพชญแ์ละพระราชวงัโบราณ   
สวนกาญจนาภิเษก ตลาดน ้ าอโยธยา  จ.อยธุยา     
สวนพนัธ์ุไมใ้นวรรณคดี สถาบนัวทิยาศาสตร์ทางทะเลบางแสน สวนเสือศรีราชา ชลบุรี     
เรือนกลว้ยไมอ้สัสมัชญั วดัญาณสงัวราราม วหิารเซียน ตลาดน ้ าส่ีภาค ชลบุรี     
เรือนนิทรรศการการเกษตร บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ ตลาดสามชุก สุพรรณบุรี     
หอ้งเรียนธรรมชาติ พระนครคีรี พระราชนิเวศน์มฤคทายวนั พระรามราชนิเวศน์ เพชรบุรี 
หอ้งเรียนสีเขียว ดอนหอยหลอด อุทยาน ร.2  วดัอมัพวนัเจติยาราม ค่ายบางกุง้ 
หอ้งสมุดทวปัีญญา ตลาดน ้ าอมัพวา วดัแคนอ้ย วดัแคใหญ่ สมุทรสงคราม    
วงัมจัฉา  
บา้นด ารงไทย  
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-ปราชญ์ชาวบ้าน / ภูมปัิญญาท้องถิ่น / ผู้ทรงคุณวุฒิ / องค์กร  ที่มาให้ความรู้แก่ครูและนักเรียนในปีการศึกษา 2553 
 

ล าดบั ช่ือบุคคล  หน่วยงาน หรือองค์กร หัวข้อ 
1 คุณวภิา     พชัตระชยั Best Practice Sharing  
2 ภราดาศิริชยั     ฟอนซีกา แนวคิดและบทบาทการท างานในเครือมลูนิธิคณะเซนตค์าเบรียลฯ 
3 คุณวนิยั     รอดจ่าย การศึกษาเพื่อการพฒันา 
4 มาสเตอร์อาทิพย ์   สอนสุดจิต การจดัท า KRA และ KPI 
5 มาสเตอร์บรรจง     ปิยศทิพย ์ อบรมการจดัการงานสารบรรณ (E-Office)  
6 รศ.ดร.ประพนัธ์ศิริ     สุเสารัจ  การจดัการเรียนการสอนที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  
7 แพทยจ์ากโรงพยาบาลพญาไท 3  ไขห้วดัใหญ่ ประถมศึกษาปีท่ี 6  
8 นายแพทยน์พดล   นฤปิติ แพทยป์ระจ าโรงพยาบาลพญาไท 3  การรักษาสุขภาพของชาย"ดูแลตวัเองอยา่งไร ห่างไกลโรคมะเร็งในชาย" 
9 แพทยห์ญิงธิศรา    วรีสมยั แพทยป์ระจ าเครือโรงพยาบาล          

พญาไท 3 แผนกสูตินารีเวช 
การรักษาสุขภาพของหญิง "มะเร็งปากมดลูกท่ีคุณป้องกนัได"้ 

10 พระครูสิลิฐสรคุณ และพระจิรวศิกัด์ิ      จิรวโิส  ตน้กลา้แห่งคุณธรรม ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  
11 มิสดรุณี      ขนัโท  มาตรฐานและเกณฑก์ารประเมิน สมศ.รอบท่ีสาม   ( พ.ศ.2554-2558)  
12 บริษทั Thaicomponent Software Co.,Ltd.  โปรแกรมควบคุมระบบการพิมพเ์อกสารผา่นเครือข่าย  
13 วทิยากรจากโรงพยาบาลพญาไท 3 จดับรรยายความรู้ เร่ือง “รอบรู้เร่ืองไขห้วดัใหญ่”  
14 บริษทั ส.อนนัต ์จ  ากดั เทรนน่ิง ขั้นตอนการท างานและวธีิการบ ารุงรักษาระบบบ่อน ้าพุลน้  
15 อาจารยบ์ญัญติั บุญญา  การพฒันาศกัยภาพงานธุรการและงานบริหารส านกังานแบบมืออาชีพ"  
16 อาจารยน์อ้ย สุวรรณี (อาจารยช์ านาญการพิเศษ)  การน าหลกัสูตรสู่หอ้งเรียน และการท าโครงงานอาชีพ  
17 วทิยากรและทีมงานจากวดัพระบาทน ้าพุ อบรมใหค้วามรู้เร่ืองโรคเอดส์และเพศศึกษา 
18 ดร.บงกช     เศวตามร์    

คุณทวสิีน ฉตัรเฉลิมวทิย ์                   
อาจารยพ์ิมพใ์จ วชัรานุรักษ ์

การจัดท ายุทธศาสตร์การจัดการความรู้  ของโรงเรียนในเครือมูลนิธิ                       
คณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย 

19 กลุ่มโรงพยาบาลศรีวชิยั จดัสัปดาห์ป้องกัน โรคฟันให้กับนักเรียน ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพดี          
ตามเกณฑม์าตรฐาน เพ่ือเป็นการส่งเสริมใหน้ักเรียน มีความรู้ในเร่ืองการดูแล
สุขภาพช่องปากและบรรยายใหค้วามรู้เร่ืองการป้องกนัโรคฟัน 

20 ส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติทนัตแพทยจ์ากสมาคม
ทนัต แพทยเ์อกชนไทย 

จดักิจกรรมนิเทศให้ความรู้กับนักเรียน และตรวจคดักรองสุขภาพช่องปาก 
ของนักเรียน เพ่ือไปรับสิทธ์ิบริการเคลือบหลุมร่องฟันฟรี เพ่ือป้องกัน                
ฟันกรามแทผ้ ุในรายท่ีเห็นวา่มีความจ าเป็น  

21 พ.ต.ท. บุญเรือง แสงดาว  ผูช้  านาญการดา้นปฏิบติัการระงบั
อคัคีภยัและบรรเทาสาธารณภยั กรุงเทพมหานคร 

อบรมเชิงปฏิบติัการป้องกนัอคัคีภยั   

22 นายแพทยสุ์รเศรษฐ ์   งา้วหิรัญพฒัน์  
จากโรงพยาบาล  ศรีวชิยั 2   

-ให้ความรู้ในหัวขอ้ “ การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ” ส าหรับนักเรียนท่ีมี
น ้าหนกัเกินเกณฑ ์ 
-บรรยายความรู้ในหวัขอ้ “ ไขมนัในเลือดสูง ” 

23 อาจารยป์ระกาย บริบูรณ์  สุขาภิบาล อาหารปลอดภยั  
24 Chef จากบริษทัยนิูลีเวอร์ ไทย เทรดด้ิง จ ากดั  การสาธิตการประกอบอาหาร  
25 พ.ต.ท.บุญเรือง แสงดาว  การป้องกนัอคัคีภยัและความปลอดภยัในอาคารสถานท่ี  
26 ทางบริษทั เอส พี ว ีแอดวานซ์ จ  ากดั  หลกัสูตร "XServe Course Outline Session ส าหรับผูใ้ชท้ัว่ไป  
27 บริษทั สตาร์ซอฟแวร์ การใชโ้ปรแกรมจดัการเรียนการสอน 
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ล าดบั ช่ือบุคคล  หน่วยงาน หรือองค์กร หัวข้อ 
28 พระปลดัมณีวฒัมโน    วดัห้วยจระเข ้ - บรรยายใหค้วามรู้และป้องกนัส่ิงเสพติดใหแ้ก่นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 

6-มธัยมศึกษาปีท่ี 6 
29 วทิยากรจากโรงพยาบาลพญาไท 3 อบรมเชิงปฏิบติัการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ ใหแ้ก่ตวัแทนคุณครู  27 สิงหาคม 

2553 
30 บาทหลวงเปโตร เชษฐา ไชยเดช  ผูช่้วยเจา้อาวาสวดันกับุญเป

โตร สามพราน 
ใหข้อ้คิดแก่นกัเรียนท่ีเขา้ร่วมโครงการค่ายพฒันาทกัษะชีวติ ประจ าปี
การศึกษา 2553 20 พฤศจิกายน 2553 

31 นายดาบต ารวจสุพล อินทโกสุม เจา้หนา้ท่ีต ารวจจากสถานี
ต ารวจนครบาลหลกัสอง 

อบรมช้ีแจง เร่ืองการจราจรใหแ้ก่นกัเรียน เพ่ือการปฏิบติัตนท่ีถูกตอ้งและ
ความปลอดภยัของนกัเรียน 

32 พระอาจารยเ์ก่งกาจสังวโร  วดัแจงร้อน วาเลนไทน์สู่วาเลนธรรม 
 
 

7. ความส าเร็จและความภาคภูมใิจของโรงเรียน 
ในปีการศึกษา 2553 โรงเรียนมีผลงานท่ีสร้างช่ือเสียง ทั้งในส่วนของ โรงเรียน บุคลากรและนกัเรียนตามตาราง

ต่อไปน้ี   
7.1  ผลงานของโรงเรียน  

ตารางแสดง  ผลงานของโรงเรียนในปีการศึกษา 2553 

ล าดบั ผลงาน จากหน่วยงาน ระดบัผลงาน 

1 ได้รับรางวลัคะแนนเฉลีย่ระดบัเหรียญเงนิ 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) ปีการศึกษา 2552 
ระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6 

ส านกังานบริหารงานคณะกรรม 
การส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

ระดบัประเทศ 

2  ได้รับรางวลัคะแนนเฉลีย่ระดบัเหรียญทองแดง          
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) ปีการศึกษา 2552  
ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 3  

ส านกังานบริหารงานคณะกรรม 
การส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

ระดบัประเทศ 

3  ได้รับรางวลัคะแนนเฉลีย่ระดับเหรียญทองแดง         
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2552  
ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 6   

ส านกังานบริหารงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา

เอกชน 

ระดบัประเทศ 

4 ได้รับรางวลั Energy Mind Award  2010   
ระดบั 4 ดาว  พร้อมเงินรางวลั 60,000 บาท  ในการจดัท าโครงการสถานศึกษา
ดีเด่นดา้นพลงังาน ปีการศึกษา 2553 

การไฟฟ้านครหลวง ระดบัประเทศ 

5 สถานศึกษาตวัอย่างในการพฒันาด้านจริยธรรม       
อยา่งเป็นรูปธรรมใหก้บันกัเรียนดว้ยการแบ่งปันช่วยเหลือเด็กยากไร้ในสงัคม 
รับโล่และเกียรติบตัร   The heart of Giving  ต่อเน่ือง 3 ปี 

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ระดบัทัว่ไป 

6 ได้รับรางวลัป้ายทอง และประกาศนียบัตรรับรอง 
ตามโครงการอาหารปลอดภยั  (Food Safety) 

กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์
กระทรวงสาธารณสุข 

กระทรวง 

7 ไดรั้บการรับรองขั้นตามมาตรฐานโครงการโรงเรียนมาตรฐานระบบตา้นยา
เสพติด (QAD) ขั้นท่ี 3 

ส านกังานอาสากาชาด 
สภากาชาดไทย 

ประเทศ 
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ล าดบั ผลงาน จากหน่วยงาน ระดบัผลงาน 
8 รางวลัถ้วยประทาน ในการแขง่ขนักองเชียร์  ประจ าปี 2553                              

จากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน ราชกญัญา สิริวฒันา พรรณวดี  
โครงการ To Be Number One ประเทศ 

9 นกักีฬาฟตุบอลโครงการพิเศษของโรงเรียนอสัสมัชญัธนบุรี   
ชนะเลศิการแข่งขนัฟตุบอลกรมพละศึกษารุ่นอาย ุ14 ปี ประเภท ก   
ชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลนักเ รียนชิงถ้วยผู ้บัญชาการทหารอากาศ                      
รุ่นอาย ุ16 ปี 

ส านกัพฒันาการกีฬาและ
นนัทนาการ และกองทพัอากาศ 

ประเทศ 

10 นักกีฬาแบดมินตันของโรงเรียนอัสสัมชัญบุ รี  ได้รับรางวัลชนะเ ลิศ                        
ทั้งระดบัประเทศ ระดบัอาเซ่ียน และระดบัโลก 

 ประเทศ 
อาเซียน 
โลก 

11 นั ก กี ฬ า ส แ ต็ ค ข อ ง โ ร ง เ รี ย น  ไ ด้ ค ร อ ง ถ้ ว ย ค ะ แ นน ร ว ม  ข อ ง                               
ฯพณฯนายกรัฐมนตรี รายการSchool Battle Sports Stacking Championships 
(ชิงแชมป์ประเทศไทย) และไดรั้บเป็นตวัแทนประเทศไทย ไปร่วมแข่งขนั
กีฬาสแต็คโลก ณ  เมืองดาลาส รัฐเท็กซัส ประเทศอเมริกา ได้รับรางวลั                      
2 เหรียญทอง 3 เหรียญทองแดง  
 

สมาคมกีฬาสแตค็                    
แห่งประเทศไทย                  

World Sport Stacking 
Association 

ระดบัประเทศ 
ระดบัโลก 

12 นักเรียนชมรม ACT MEDIA ของโรงเรียน ได้รับรางวัลน าเสนอผลงาน               
ยอดเยี่ยม    การประกวด  โครงการกบจูเนียร์ รายการกบนอกกะลา                            
ในการท าสารคดีเขา้ประกวดในหวัขอ้ "กบตวันอ้ย ตามรอยเทา้พอ่" 

บริษทั ทีวบูีรพา จ ากดั ประเทศ 
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7.2 ผลงานของครู 
ผลงานครูทีไ่ด้รับรางวัลและได้รับการยกย่องจากหน่วยงานภายนอก 

ตารางแสดงผลงานครูท่ีไดรั้บรางวลัและไดรั้บการยกยอ่งจากหน่วยงานภายนอก 
ล าดบั ช่ือครู รางวลั สถาบัน /องค์กร/หน่วยงาน ระดบัผลงาน 

1 มาสเตอร์สนัติ    ศรีเครือแกว้ รางวลับุคลากรทางการศึกษา
ดีเด่น 

สมาพนัธ์สมาคมผูป้กครองและครู
โ ร ง เ รี ยน ใน เ ค รื อมู ล นิ ธิ คณะ              
เซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย 

มูลนิธิฯ 

2 มิสอติภา  เจ็งประเสริฐ รางวลัผู ้ประสานงานระดับ    
คุรุสภาดีเด่น  

คุรุสภา ทัว่ไป 

3 
4 

มาสเตอร์ศุภกร      ศรีอยทุธ์  
มาสเตอร์จิรพนัธ์ุ    เหลืองประสิทธ์ิ 

โ ล่ ป ร ะ ก า ศ เ กี ย ร ติ คุ ณ  
โครงการ “ศูนย์ฝึกแข่งขัน
สถ าน ศึ กษ า ร่ ว ม ใ จ มุ่ ง สู่
มาตรฐานเดียวกนั” 

ผูบ้งัคบัการกรมทหารมา้ท่ี ๑ รักษา
พระองค ์ฯ 

ทัว่ไป 

5 มาสเตอร์กฤตณรงค ์   เฮาเลิศ รางวลัครูผูฝึ้กสอนยอดเยี่ยม 
รายการฟุตบอลนักเรียนกรม
พล ศึ กษ า  รุ่ น อ า ยุ  1 4  ปี 
ประเภท ก 

ส า นั ก พั ฒ น า ก า ร กี ฬ า แ ล ะ
นนัทนาการ 

ประเทศ 

6 มาสเตอร์อุเทน     ทองประกอบ ครูผู ้ฝึกสอนชนะเ ลิศ กีฬา
นั ก เ รี ย น ชิ ง ถ้ ว ย ผู ้บั ง คับ           
ช า ก า ร ท ห า ร อ า ก า ศ                 
(ฟตุบอลรุ่นอาย ุ16 ปี) 

กองทพัอากาศ ประเทศ 

7 
 

มาสเตอร์เอกราช  แกว้เขียว 
 

ครูผู ้สอนนักเรียนจนได้รับ
รางวลัคะแนนอนัดบัหน่ึงการ
ทด สอบวดัความสามารถใน
ก า ร บ ร ร เ ล ง ด น ต รี                
(กีตาร์ไฟฟ้า เกรด 1) 

สถาบนั Trinity Guildhall ประเทศ 

8 มาสเตอร์วนัชยั       จิรคุปการ 
 

ครูผู ้สอนนักเรียนจนได้รับ
รางวลัคะแนนอนัดบัหน่ึงการ
ทดสอบวดัความสามารถใน
ก า ร บ ร ร เ ล ง ด น ต รี                    
(กีตาร์ไฟฟ้า เกรด 3) 

สถาบนั Trinity Guildhall ประเทศ 

9 มาสเตอร์เฉลิม    หุ่นเจริญ ครูผู ้สอนนักเรียนจนได้รับ
รางวลัคะแนนอนัดบัหน่ึงการ
ทดสอบวดัความสามารถใน
ก า ร บ ร ร เ ล ง ด น ต รี                      
(เปียโน    เกรด 1) 

สถาบนั Trinity Guildhall ประเทศ 
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ล าดบั ช่ือครู รางวลั สถาบัน /องค์กร/หน่วยงาน ระดบัผลงาน 
10 
11 
12 
13 
14 

มาสเตอร์จรัญ     นอ้ยอ่ิม 
มิสโสมพร          วงษพ์รหม 
มิสวาสนา           จิตรมณี 
มาสเตอร์บุญสร้าง  อิศรเสนา ณ อยธุยา 
มาสเตอร์กิตติคุณ      กระแสสินธ์ุ 

ครูผูดู้แลและฝึกซอ้มนกัเรียน
จนได้รับรางวลัชนะเลิศการ
ประกวดกองเชียร์ 

โครงการ To Be Number One ประเทศ 

15 มิสพรพิมล ปวงนิยม และคณะครูกลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลย ี
 

รับรางวัลโรง เ รี ยน ดี เ ด่น
อนัดบัท่ี 5โครง การลา้ง แกะ 
เ ก็บกับโอวัลติน  ปี ท่ี  2                
(แกะกล่อง เค ร่ือง ด่ืมมา รี
ไซเคิล   ลดขยะ 

เนสเล่ย ์ประเทศไทย ประเทศ 

16 
17 
18 

ภราดาสอาด    สญัญลกัษณ์ 
มาสเตอร์เอก    เอกสกลุ 
มาสเตอร์สมบติั   บุญสาพิพฒัน์ 

ผู ้ บ ริ ห า ร ดี เ ด่ น ส่ ง เ ส ริ ม
มาตรฐานระบบการต้านยา
เสพติด (QAD) 

สภากาชาดไทย ทัว่ไป 

19 
20 
21 
22 
23 
24 

มิสรัชนี    นนัทะวรการ 
มาสเตอร์อคัรัช      ขนัธปรีชา 
มาสเตอร์เจริญ      กรทรวง 
มาสเตอร์ผดุงศกัด์ิ      แสงสวงค ์
มาสเตอร์สราวธุ      เก้ือกูล 
มิสแสงธิรา     เจริญนาน 

ครูแกนน า ส่งเสริมมาตรฐาน
ระบบตา้นยาเสพติด (QAD) 

สภากาชาดไทย ทัว่ไป 
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7.2.1  ผลงานครูท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนทั้งภายในและภายนอก 
ตางราง แสดงผลงานครูที่เป็นวทิยากรทั้งภายในและภายนอก ปีการศึกษา 2553 

ล าดบั ช่ือ รายการเป็นวทิยากร สถาบัน/องค์กร/หน่วยงาน 
1 มิสนฤมล    นอ้ยอ่ิม 

 
อบรมเร่ืองประสิทธิผลการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั
ทั้ง 8 กลุ่มสาระ 

โรงเรียนอสัสมัชญัธนบุรี 

2 มิสจิราพร    คุณาบุตร 
 

อบรมเร่ืองประสิทธิผลการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั
ทั้ง 8 กลุ่มสาระ 

โรงเรียนอสัสมัชญัธนบุรี 

3 มาสเตอร์ยทุธพงษ ์  วงษเ์มืองสรรค ์ อบรมเร่ืองประสิทธิผลการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั
ทั้ง 8 กลุ่มสาระ 

โรงเรียนอสัสมัชญัธนบุรี 

4 มิสบุญสืบ     แสงทอง อบรมเร่ืองประสิทธิผลการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ 

โรงเรียนอสัสมัชญัธนบุรี 

5 มิสนงลกัษณ์     เกิดนอ้ย อบรมเร่ืองประสิทธิผลการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ 

โรงเรียนอสัสมัชญัธนบุรี 

6 มาสเตอร์พนม   จองเฉลิมชยั อบรมเร่ืองประสิทธิผลการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  
5 กลุ่มสาระไดแ้ก่ กลุ่มสาระฯการงานฯ, กลุ่มสาระฯ
ศิลปะ,กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์,กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
และกลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ 

โรงเรียนอสัสมัชญัธนบุรี 

7 มิสอจัฉรา         จนัหา อบรมเร่ือง ประสิทธิผลการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั        
6   กลุ่มสาระไดแ้ก่กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ,ลุ่มสาระ
ศิลปะ, กลุ่มสาระคณิตศาสตร์,กลุ่มสาระสังคมฯ, กลุ่ม
สาระสุขศึกษา, กลุ่มสาระภาษาไทย 

โรงเรียนอสัสมัชญัธนบุรี 

8 มาสเตอร์จรัญ    นอ้ยอ่ิม -การฝึกอบรมการจดักิจกรรมและนนัทนาการ 
-การจดักิจกรรมแรลลี   
 

-โรงเรียนอสัสมัชญัธนบุรี 
-โรงเรียนอสัสมัชญักรุงเทพ

แผนกประถม 
9 มาสเตอร์สราวธุ       อนนัตชาติ -อบรมการรับ-ส่งขอ้มูลผา่นทาง E-Mail 

-อบรมโปรแกรม Power Point 2007 
-อบรมเร่ืองทกัษะการสร้างบทเรียนออนไลน์ (ACT E-
Learning) 
-อบรมเร่ือง Web IT For Life 
-ผูช่้วยวทิยากรอบรมการเช็คไวรัสและการกูข้อ้มูล 
-ผูช่้วยวทิยากรอบรมการใช ้Face book 

โรงเรียนอสัสมัชญัธนบุรี 

10 มิสสราวดี       ปรีด์ิเปรม อบรมเร่ือง Web IT For Life โรงเรียนอสัสมัชญัธนบุรี 
11 มิสน ้ าผึ้ง          แช่มชอ้ย อบรมเร่ือง Web IT For Life โรงเรียนอสัสมัชญัธนบุรี 
12 มิสสกลุณา      จูฑะพทุธิ อบรมเร่ือง Web IT For Life โรงเรียนอสัสมัชญัธนบุรี 
13 มิสพรพรรณ    ธาราแดน อบรมเร่ือง Web IT For Life โรงเรียนอสัสมัชญัธนบุรี 
14 มิสวไิลพร       ศิลางาม อบรมเร่ือง Web IT For Life โรงเรียนอสัสมัชญัธนบุรี 
15 มาสเตอร์สถิต    กงัวานณรงคก์ลุ อบรมเร่ือง Web IT For Life โรงเรียนอสัสมัชญัธนบุรี 
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ล าดบั ช่ือ รายการเป็นวทิยากร สถาบัน/องค์กร/หน่วยงาน 
16 มาสเตอร์เจริญ กรทรวง อบรมเร่ือง Web IT For Life โรงเรียนอสัสมัชญัธนบุรี 
17 มิสสุชาดา             สนองอุทยั คณะกรรมการเตรียมบุคลากรโครงการAsian   Studies 

outreach Program in Vermont ,USA 
มูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียลฯ 

18 มาสเตอร์ผดุงศกัด์ิ   แสงสวงค ์
 

อบรม เ ร่ื อ งทักษ ะก า รส ร้ า งบท เ รี ยนออนไลน์                  
(ACT E-Learning) 
อบรมเร่ือง Web IT For Life 
อบรมคอมพิวเตอร์เพื่อชุมชน 

 
โรงเรียนอสัสมัชญัธนบุรี 

 

19 มาสเตอร์เอกราช     แกว้เขียว ประสบการณ์ทางดนตรี มหาวทิยาลยัราชภฎันครปฐม 
20 มาสเตอร์ปิยชาติ    นพคุณวจิยั โปรแกรม Power point2007 

ผู ้ช่วยวิทยากรอบรมการเช็คไวรัสและการกู้ข ้อมูล
วทิยากรอบรมการใช ้Face book 

 
โรงเรียนอสัสมัชญัธนบุรี 

 
13 มาสเตอร์ฐิติวชัร์    เช้ือสาย วทิยากรอบรมการเช็คไวรัสและการกูข้อ้มูล โรงเรียนอสัสมัชญัธนบุรี 
14 มาสเตอร์ปิยะชาติ นพคุณวจิยั  

 
การอบรมทกัษะทางคอมพิวเตอร์สู่ชุมชน เร่ือง “เรียนรู้
เพ่ือบุตรหลานกา้วตามทนัยคุ IT” 

ณ หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 
3 ชั้น 1 อาคารอสัสมัชญั 

15 มาสเตอร์อนุสรณ์    เช้ือสาย  
 

การอบรมทกัษะทางคอมพิวเตอร์สู่ชุมชน เร่ือง “เรียนรู้
เพ่ือบุตรหลานกา้วตามทนัยคุ IT” 

ณ หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 
3 ชั้น 1 อาคารอสัสมัชญั 

16 มาสเตอร์สราวธุ      อนนัตชาติ 
 

การอบรมทกัษะทางคอมพิวเตอร์สู่ชุมชน เร่ือง “เรียนรู้
เพ่ือบุตรหลานกา้วตามทนัยคุ IT” 

ณ หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 
3 ชั้น 1 อาคารอสัสมัชญั 

17 มิสวไิลพร              ศิลางาม 
 

การอบรมทกัษะทางคอมพิวเตอร์สู่ชุมชน เร่ือง “เรียนรู้
เพ่ือบุตรหลานกา้วตามทนัยคุ IT” 

ณ หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 
3 ชั้น 1 อาคารอสัสมัชญั 

18 มิสสกลุณา           จูฑะพทุธิ 
 

การอบรมทกัษะทางคอมพิวเตอร์สู่ชุมชน เร่ือง “เรียนรู้
เพ่ือบุตรหลานกา้วตามทนัยคุ IT” 

ณ หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 
3 ชั้น 1 อาคารอสัสมัชญั 

19 มิสน ้ าผึ้ง                แช่มชอ้ย การอบรมทกัษะทางคอมพิวเตอร์สู่ชุมชน เร่ือง “เรียนรู้
เพ่ือบุตรหลานกา้วตามทนัยคุ IT” 

ณ หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 
3 ชั้น 1 อาคารอสัสมัชญั 

20 มาสเตอร์ผดุงศกัด์ิ    แสงสวงค ์
 

การอบรมทกัษะทางคอมพิวเตอร์สู่ชุมชน เร่ือง “เรียนรู้
เพ่ือบุตรหลานกา้วตามทนัยคุ IT” 

ณ หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 
3 ชั้น 1 อาคารอสัสมัชญั 
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7.2.2  ครูท่ีไดรั้บเชิญเป็นวิทยากรภายนอก 
ล าดบั ช่ือ รายการเป็นวทิยาการ สถาบัน/องค์กร/หน่วยงาน 
1 มิสนฤมล นอ้ยอ่ิม  คณะกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพ

การศึกษา [BSG] 
 

-โรงเรียนอสัสมัชญัสมุทรปราการ 
-โรงเรียนอสัสมัชญัแผนกประถม 
-โรงเรียนอสัสมัชญัพาณิชยการ 
-โรงเรียนเซนตห์ลุยส์ฉะเชิงเทรา 

2 มิสร่ืนจิต ใจมัน่ คณะกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษา [BSG] 

โรงเรียนอสัสมัชญัแผนกประถม 

3 มาสเตอร์ยทุธพงษ ์ วงศเ์มืองสรรค ์ คณะกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษา [BSG] 

โรงเรียนมงฟอร์ตวทิยาลยั แผนก
มธัยมฯ 
โรงเรียนเซนตห์ลุยส์ ฉะเชิงเทรา 
โรงเรียนเซนตค์าเบรียล 

4 มิสอจัฉรา จนัหา  คณะกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษา [BSG] 

โรงเรียนอสัสมัชญัระยอง 

5 มาสเตอร์พนม  จองเฉลิมชยั คณะกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษา [BSG] 

โรงเรียนอสัสมัชญัระยอง 

6 มิสบุญสืบ แสงทอง  คณะกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษา [BSG] 

โรงเรียนเซนตค์าเบรียล 

7 มาสเตอร์จรัญ    นอ้ยอ่ิม -การจดักิจกรรมแรลลี 
 

-โรงเรียนอสัสมัชญักรุงเทพ
แผนกประถม 

8 
9 

มาสเตอร์สมเมธ ยวุะสุต 
มาสเตอร์กรกช โชติสงฆ ์
 

วทิยากรในกิจกรรม "สร้างดนตรีดว้ยสมองและสองมือ
ซ่ึงอยู่ใน “โครงการดนตรีสร้างสุข ดนตรีเพื่อการ
เป ล่ียนแปลง"โดยแผนงาน ทุน เ ชิง  รุกด้าน ส่ือ
ศิลปวฒันธรรมและกิจ กรรมสร้าง สรรค์ภายใตก้าร
สนับสนุน ของส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.) 

เครือข่ายเยาวชนจอมทอง             
ณ โรงเรียนมธัยมวดัสิงห์ 
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7.3 ผลงานนักเรียน 
ตารางแสดงผลงานนักเรียนในด้านต่าง ๆ  ในปีการศึกษา 2553 
ด้านวิชาการ 

ช่ือ – สกลุ ช้ัน ประเภท รายการ 

นายชูเกียรติ    ตนัติวงศ ์ ม.5/4 วชิาการ สอบผ่านการคัดเลือกเขา้โครงการ สอวน. สาขาฟิสิกส์ ของศูนยส่์งเสริม
โอลิมปิกวชิาการและพฒันามาตรฐานวทิยาศาสตร์ศึกษา  

นายศรรักษ ์   วสุิทธิโกศล 
นายศุภณฐั     พว่งพงษ ์
นายพีรพงษ ์  เร่ียวแรงศรัทธา 
น.ส.นลทัพร  พฒันบวรศกัด์ิ 
นายเบญจพล  ผลเผดิมยศ 

ม.5/1 
ม.5/4 
ม.5/4 
ม.5/1 
ม.5/4 

วชิาการ สอบผ่านการคัดเลือกเขา้โครงการสอวน. สาขาชีววิทยา ของศูนยส่์งเสริม
โอลิมปิกวชิาการและพฒันามาตรฐานวทิยาศาสตร์ศึกษา 

ด.ช.จกัรกฤษณ์    คุรุรัตน์พนัธ์ 
ด.ช.ศุภวชิญ ์  บุญญศาสตร์พนัธ์ุ    

ป.6/6 
ป.6/6 

วชิาการ ผ่านการคดัเลอืกเขา้สู่ภาคปฏิบติั วิชาวิทยาศาสตร์  โครงการพฒันาอฉัริยภาพ
ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ของสถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลย ี

ด.ช.พิชญะ    เรืองเวชวรชยั           
ด.ช.ศุภวชิญ ์   บุญญศาสตร์พนัธ์ุ      

 

ป.3/2 
ป.6/6 

วชิาการ เหรียญทองแดง การแข่งขนั วิชาคณิตศาสตร์ เหรียญเงิน การแข่งขนัวิชา
คณิตศาสตร์โครงการพฒันาอฉัริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ของ
สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์ และเทคโนโลย ี 

นายกิตติภฏั    วศิาลศิริกลุ 
นายธีรธชั    ศรีบุญนาค 
นายนรุตม ์   จรรยจ์รัสสิน 
นายวชัรินทร์    วชิาผลไชยกลุ 

ม.6/4 
ม.6/4 
ม.6/4 
ม.6/4 

วชิาการ 
 
 
 

ผ่านการสอบคดัเลอืกเขา้ศึกษาหลกัสูตรแพทยศาสตร์บณัฑิตกลุ่มสถาบนั
แพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย กสพท.  โรงพยาบาลศิริราช 

 
 

นายสิทธิชยั   ยมตะโก 
 

ม.6/4 วชิาการ ผ่านการสอบคดัเลอืกเขา้ศึกษาหลกัสูตรแพทยศาสตร์บณัฑิต กลุ่มสถาบนั
แพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย กสพท.   โรงพยาบาลรามาธิบด ี

ด.ช.จกัรกฤษณ์    คุรุรัตน์พนัธ ์
ด.ช. ชชัพชัร     อธิคมานนท ์

ป.6/6 
ป.6/6 

วชิาการ เหรียญเงิน การแข่งขนัวิชาวิทยาศาสตร์รอบระดบัประเทศ  ประจ าปี 2553 
ของส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 

ด.ช.ภาสกร   กมลอ านวยกิจ 
ด.ช. ถิรกร    นิมิตปัญญา 
ด.ช. สรวศิ   งา้วหิรัญพฒัน์ 
ด.ช. ภคิน     เตชาอินวนั 
นายอติคุณ   ปิยชาติ 
 
 

ป.6/1 
ป.6/1 
ป.6/6 
ป.6/6 
ม.3/1 

 

วชิาการ เหรียญทองแดง  การแข่งขนัวิชาวิทยาศาสตร์รอบระดบัประเทศ  ประจ าปี 
2553 ของส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 
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ช่ือ – สกลุ ช้ัน ประเภท รายการ 

ด.ช.ณฐัชนน      ศกัดาพิสิฐ 
ด.ช.พาทิศ         วฒิุพงศม์ณี 
นายจุลปริญ       ศุภศรี 
น.ส.พิรุณภพ     วณิชธนานนัต ์

ม.3/3 
ม.3/3 
ม.4/4 
ม.4B 

วชิาการ สอบผ่านคัดเลือกเป็นตวัจริงเยาวชนไทยทั่วประเทศ เพ่ือเขา้ร่วมโครงการ
การศึกษาแลกเปล่ียนเยาวชนไทย-นานาชาติ รุ่นท่ี 50  โดยมูลนิธิการศึกษาและ
วฒันธรรมสมัพนัธ์ไทย-นานาชาติ   (เอเอฟเอส ประเทศไทย) 

ด.ช.เขมพล        ชนัแสง ม.1/3 วชิาการ ได้อันดับที่ 1 ของเขตบางแคท าคะแนน PRE-ม.ตน้ สายวดัความรู้ ชั้น ม.1
ประเภทคะแนนรวมทุกวชิา จากชมรมบณัฑิตแนะแนว 

ด.ญ.อจัฉริยา    พชัรกิจไพบูลย ์ ม.2/2 วชิาการ ได้อนัดบัที ่1 ของเขตบางแคท าคะแนน PRE-ม.ตน้ สายวดัความรู้ ช้ัน ม.2 
ประเภทคะแนนรวมทุกวชิา จากชมรมบณัฑิตแนะแนว 

ด.ช.ภาคภูมิ    โภคทว ี ม.3/8 วชิาการ ได้อันดับที่ 1 ของเขตบางแคและอนัดบั 2 ของกรุงเทพมหานคร ท าคะแนน 
PRE-ม.ตน้ สายวัดความรู้ ช้ัน ม.3 ประเภทคะแนนรวมทุกวิชา จากชมรม
บณัฑิตแนะแนว 

ด.ช. กฤษฎา   วงศว์ศิว ์ ม.3/8 วชิาการ ได้อนัดบัที ่1 ของเขตบางแค ท าคะแนน PRE-ม.ตน้ สายเตรียมอุดม+มหิดลฯ 
ประเภทคะแนนรวมทุกวชิา จากชมรมบณัฑิตแนะแนว 

นายธนพณ   เชียวสุทธิ ม.5/4 วชิาการ ได้อันดับที่ 1 ของเขตบางแคท าคะแนน PRE-ADMISSIONS สาย
วทิยาศาสตร์   ประเภทคะแนนรวมทุกวชิา จากชมรมบณัฑิตแนะแนว 

นางสาวชวรินทร์   ธาราชีวนิ ม.5/7 วชิาการ ได้อันดับที่  1 ของเขตบางแคท าคะแนน PRE-ADMISSIONS สาย
ศิลป์   ประเภทคะแนนรวมทุกวชิา จากชมรมบณัฑิตแนะแนว  

นายปุลวชัร        ปิติไกรศร 
นายพงศว์ศิน   วนัทกร 

ม.3/3     
ม.6/4 

วชิาการ รางวัลชนะเลิศ  การตอบปัญหา ในรายการเวทีคนเก่ง จัดโดยบริษัท เอส 
แอนด ์เอส มีเดีย จ ากดั 

นายธีรเวทย ์     มรรควเิชียร 
 

ม6/4 
 

วชิาการ ทุนเรียนดียอดเยี่ยม   คณะนิเทศศาสตร์คะแนนเฉล่ียสะสม  3.80 จาก
มหาวทิยาลยักรุงเทพฯ 

นายปวรุตม ์     แสงสีทอง 
 

ม6/4 
 

วชิาการ ทุนเรียนดียอดเยี่ยม  คณะศิลปกรรมศาสตร์   คะแนนเฉล่ียสะสม  3.86 จาก
มหาวทิยาลยักรุงเทพฯ 

นายศุภกิจ    ปิยปัทมกานต ์ ม6/4 วชิาการ รางวัลเรียนดี  พร้อมเงินรางวลัละ 5,000 บาท   คณะเศรษฐศาสตร์จาก
มหาวทิยาลยักรุงเทพฯ 

นายอตัถวทิย ์      เลิศสรรเสริญ 
นายกิตติพฒัน์      วศิาลศิริกลุ 
นายนรุตย ์     ชาญชยัรัตน์ศิลป์ 
 
 
 

ม.6/1 
ม.6/4 
ม.6/4 

 
 

วชิาการ ชนะเลิศ   การแข่งขันตอบปัญหาพรีไบโอ-โอลิมปิค คร้ังท่ี 5  งานฉลอง
ครบรอบ  40  ปี  มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 
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ช่ือ – สกลุ ช้ัน ประเภท รายการ 

ด.ช.ธชัพนัธ์ุ     เสริมศรีสุวรรณ 
ด.ช. พีรัช      กิจธนามงคลชยั                   
ด.ช. ภูมิพฒัน์      วงศถิ์รทรัพย ์
ด.ช. ภู           ครูทรงธรรม 
ด.ช.ศรพรหม   เพง็รักษา 
ด.ช. พศวร์ี       อภยัรัตน์ 
ด.ช. ภูรินทร์    อารียส์วา่งจิต 
ด.ช.อฒัฑ ์       เรืองชยัศิวเวท 
ด.ญ. สุวพชัร      พะลงั 
ด.ญ. กมลพร      ทรงศรีวทิยา                
ด.ช. สรณฐั     ตนัธนศกัดา 
ด.ช. ธีรวฒิุ      จนัทพนัธ ์
นายศุกล          มหจัฉริกลู 
นายภทัรดนยั   วมิไตรเมต 
นายศุภกร       เตม็ค าขวญั 
น.ส. สิริกานต ์  ฉตัรตรัสตรัย 

ป.2/1 
ป.4/1 
ป.4/1 
ป.5A 
ป.5/1 
ป.6/6 
ม.1/4 
ม.2/1 
ม.2/1 
ม.2/5 
ม.2/7 
ม.3/3 
ม.3/8 
ม.5/4 
ม.6/6 
ม.6/5 

วชิาการ คะแนนยอดเยีย่มรายวชิาภาษาไทย  พร้อมเงินวฒิุบตัร,รางวลั 1,500 บาท  
มูลนิธิบราเดอร์ฮีแลร์ 

นายอรรถวทิย ์ เลิศสรรเสริญ 
นายนรุตม ์       จรรยจ์รัสสิน 
นายวชัรินทร์   วชิาผลไชยกลุ 

ม.6/1 
ม.6/4 
ม.6/4 

วชิาการ ชนะ เลิศ  พ ร้อม เ กียร ติบัตรและ เ งินรางวัล  การแข่ งขันตอบปัญหา                              
พรีไบโอลิมปิค 

ด.ช.ธนชิต       ทองทววีฒันะ ป.6A วชิาการ ชนะเลศิ การตอบปัญหาคอมพิวเตอร์ รายการ Com World Thailand 2010  

ด.ช.พศวร์ี        อภยัรัตน์   
ด.ช.ภคิน         เดชาอินวนั 

ป.6/6 
ป.6/6 

วชิาการ ชนะเลศิ การตอบปัญหาทางวชิาการรายการราชวินิตบางแคนิทรรศการ53 วนั
วชิาการโรงเรียนราชวนิิตบางแคฯ 
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ด้านศิลปะ ดนตรีและกฬีา ปีการศึกษา 2553  

ช่ือ – สกลุ ช้ัน ประเภท รายการ 

ด.ญ. ภทัรสุดา  ไชยสุวรรณ ป.4/7 กีฬา 
แบดมินตนั 

รางวัลชนะเลิศรุ่นอายุไม่เกิน 9 ปี หญิงเดี่ยว และ ชนะเลิศรุ่นอายไุม่เกิน 9 ปี 
ประเภทหญิงคู่  
รางวลันักกฬีายอดเยี่ยม  การแข่งขนัแบดมินตนั “กีฬานกัเรียนกองทพัอากาศ   
คร้ังท่ี 39 ประจ าปี 2553” 

ด.ช. ภูวรินทร์   ธาราชีวนิ ม.3/8 กีฬา 
แบดมินตนั 

รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 2  การแข่งขนัแบดมินตนักีฬานกัเรียนกองทพัอากาศ  
ตวัแทนนกักฬีาทมีชาต ิเขต 10 

ด.ช. เอกกร    พ่ึงฉาย ม.2/6 กีฬา 
แบดมินตนั  

รางวลัเหรียญเงนิ การแข่งขนัแบดมินตนัประเภททีมชาย รายการ 2nd ASEAN  
Schools Games 2010 

นายศกัยะ      สูตรเลข 
 

ม.4/7 
 

กีฬา 
แบดมินตนั 

เหรียญเงนิ การแข่งขนัแบดมินตนั ประเภททีมชาย รายการ  2nd ASEAN 
Schools Games 2010       
เหรียญทอง การแข่งขนัแบดมินตนัประเภททีมชาย และเหรียญเงนิ ประเภท
ชายเด่ียว  รายการแข่งขนัแบดมินตนักีฬานกัเรียน  นกั ศึกษาแห่งชาติ คร้ังท่ี 32 
“เมืองเพชรเกมส์” 

น.ส.  รัชนก  อินทนนท ์ ม.4/7 กีฬา 
แบดมินตนั 

รางวัลนักกีฬายุวชนหญิงยอดเยี่ยม  ประจ าปี 2553 “นักกีฬาดีเด่นแห่งชาติ 
ประจ าปี 2553” จากคณะอนุกรรมการ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) การ
แข่งขนัแบดมินตนัเยาวชนไทย จากสมาคมผูส่ื้อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย 
รางวลัชนะเลศิ หญิงเดีย่วเยาวชนชิงแชมป์โลก 2009-2010 ท่ีประเทศแมกซิโก    
2 สมยั 
รางวัลเกียรติยศ เอ็ดดี้ จุง นักแบดมินตันดาวรุ่งยอดเยี่ยมของโลก ประจ าปี
2009  จากสหพนัธ์แบดมินตนัโลก  BWF  
เหรียญเงิน ประเภททีมหญิง กีฬาเอเชียนเกมส์ คร้ังท่ี 16 ท่ีเมืองกวางโจว 
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน   
รางวัลชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยวและรางวัลชนะเลิศประเภททีมหญิง  จาก
การแข่งขนัแบดมินตนัอาชีพประเทศไทย  ประจ าปี 2553 
รางวัลชนะเลิศรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิงคู่และรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม         
การแข่งขนัแบดมินตนั “กีฬานกัเรียนกองทพัอากาศ คร้ังท่ี 39 ประจ าปี 2553 ” 
“นกักีฬายวุชนหญิงยอดเยีย่ม”  
 

น.ส. เมธาณี   พฒันพิฑูรย ์ ม.4/7 
 

กีฬา 
แบดมินตนั 

เหรียญทองแดง ประเภททีมหญิง  รายการ  2nd ASEAN Schools Games 2010       
ชนะเลศิ   รุ่นอายไุม่เกิน 18 ปี หญิงคู่   
เหรียญทอง การแข่งขนัประเภททีมหญิง  
เหรียญทอง ประเภทหญิงเด่ียวการแข่งขนัแขง่ขนัแบดมินตนั “กีฬานกัเรียน
กองทพั อากาศ   คร้ังท่ี 39 ประจ าปี 2553”     
แบดมินตนักีฬานกัเรียนนกัศึกษาแห่งชาติ คร้ังท่ี 32“เมืองเพชรเกมส์” 
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ด.ช.พชรพล    นิพรรัมย ์ ป.6/5 กีฬา 
แบดมินตนั 

ชนะเลศิ การแข่งขนัแบดมินตนัรุ่นอายไุม่เกิน 11 ปี ชายเด่ียว และรางวลั
นักกฬีายอดเยีย่ม “กีฬานกัเรียนกองทพัอากาศ   คร้ังท่ี 39 ประจ าปี 2553 ”  

ด.ญ. อลิษา         ทรัพยนิ์ธิ   
ด.ญ. ฤทยัชนก   ไลส้วน 

ม.1/2 
ม.1/2 

กีฬา 
แบดมินตนั 

ชนะเลศิการแข่งขนัแบดมินตนัรุ่นอายไุม่เกิน 13 ปี ประเภทหญิงคู ่การแข่งขนั
แบดมินตนั “กีฬานกัเรียนกองทพัอากาศ คร้ังท่ี 39 ประจ าปี 2553 ”    

นายวริิยะ   งามลกัษณา   ม.4/1 กีฬา 
แบดมินตนั 

ชนะเลศิ การแข่งขนัแบดมินตนัรุ่นอายไุม่เกิน 13 ปี ประเภทชายคู่  การแข่งขนั 
แบดมินตนั “กีฬานกัเรียนกองทพัอากาศ คร้ังท่ี 39 ประจ าปี 2553”     

น.ส.ณริฎษาพชัร    แลม 
 

ม.3B กีฬา 
แบดมินตนั 

 

เหรียญทองแข่งขนัแบดมินตนั ประเภทหญิงคู่  
เหรียญเงนิ ประเภททีมหญิง และ 
เหรียญทองแดง ประเภทหญิงเด่ียวจากรายการแข่งขนักีฬานกัเรียนนกัศึกษา
แห่งชาติ คร้ังท่ี 32 “เมืองเพชรเกมส์” 

ด.ช.  กณิศ  ธมัพาณิชยส์กลุ ป.2A กีฬา 
วา่ยน ้ า 

ชนะเลศิ  การแข่งขนัวา่ยน ้ า รุ่น 7 ปีชาย รายการภานุรังสี  Swimming  Cup 
2010  คร้ังท่ี 16 
เหรียญทอง ประเภทฟรีสไตล ์ 50  เมตร , ผีเส้ือ 50  เมตร ,กรรเชียง  50  เมตร   
รางวลันักกฬีายอดเยีย่มรุ่น 7 ปี ชายการแข่งขนัวา่ยน ้ ากีฬานกัเรียน  ชิงถว้ยผู ้
บญัชาการทหารอากาศ 

ด.ช. กลินท ์   ทรัพยว์วิฒัน์กลุ 
 
 

ป.6/4 กีฬา 
วา่ยน ้ า 

ชนะเลศิเหรียญทอง       ฟรีสไตล ์ 100 เมตรชาย 
ชนะเลศิเหรียญทอง       ฟรีสไตล ์ 200  เมตรชาย  
ชนะเลศิเหรียญทอง       ฟรีสไตล ์ 400  เมตรชาย  
รองชนะเลศิเหรียญเงนิ  ฟรีสไตล ์ 50  เมตรชาย 

ด.ช. สรกิจ      กลุกร  
 

ป.5/3 
 

กีฬา 
(เทควนัโด) 

ชนะเลิศ ประเภท ท่าร า Poomsaeโคเลีย-คึมกงั รุ่นอาย ุ9–12 ปี รายการ 7th 
THAILAND & KOREA CULTURE EXCHANGE TAEKWONDO 
FRIENDSHIPS 2010 ณ มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 

 
ด.ช. วงศกร วฒันเดชาชาญ     

 
ป.2/4 

กีฬา 
(เทควนัโด) 

ชนะเลิศ ประเภท ต่อสู้ Kyorugi รุ่นอาย ุไม่เกิน 8 ปี รายการ 7th THAILAND 
& KOREA CULTURE EXCHANGE TAEKWONDO FRIENDSHIPS 2010 
ณ มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 

นายคณธชั     ไพบูลยว์รากิจ    
นายสิทธิชยั    ไพบูลยว์รากิจ 

ม.6/7 
ม.4A 

กีฬา 
(โบวล่ิ์ง) 

ชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับที่ 1 และที่  3  การแข่งขันโบว์ล่ิงชิงถ้วย
พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

ด.ช.นนัธพลธ์    เสมือนเพญ็ 
นายภูวรินทร์     ธาราชีวนิ 

ม.1/1 
ม.3/1 

กีฬา 
(เทเบิล
เทนนิส) 

ชนะเลิศ  การแข่งขนัเทเบิลเทนนิส รุ่นอายุ 13 ปี และ 15 ปี งานวนัวิชาการ
โรงเรียนยอแซฟอุปถมัภ ์

ด.ช.อรรถวทิย ์    สุขช่วย   ม.3/7 กีฬา 
(ฟตุบอล) 

ได้รับทุนของ Aspire Academy for Sports Excellence  เพื่อไปศึกษาและฝึก
ทกัษะฟตุบอล เป็นเวลา 3 ปี ณ ประเทศกาตาร์ 

ด.ช. พิทกัษช์ยั   ล้ิมรักษา   ม.2/7 กีฬา 
(ฟตุบอล) 

ได้รับการคัดเลือกไปเขา้ร่วมเก็บตวัและฝึกซ้อมฟุตบอลไอเอฟเอ ท่ีประเทศ
องักฤษ เป็นระยะเวลา 2 เดือน จากมูลนิธิเยาวชนไทยกับฟุตบอลใน
ต่างประเทศ 
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ด.ช.ศรัณญ ์      พวงบุตร ม.2/1 กีฬา 
(ฟตุบอล) 

รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม ในการแข่งขันฟุตบอลนักเ รียนกรมพลศึกษา                     
รุ่นอาย ุ14 ปี ประเภท ก ของส านกังานพฒันากีฬาและนนัทนาการ 

นายกษิด์ิเดช  เวทยาวงศ ์ ม.5/5 กีฬา 
(ฟตุบอล) 

ได้รับการคดัเลอืก เขา้ร่วมฝึกฟตุบอลท่ีประเทศสเปน 

นกักีฬาฟตุบอลโครงการพิเศษ     
รุ่นอาย ุ14 ปี 

 กีฬา 
(ฟตุบอล) 

ชนะ เลิศ   ฟุตบอลนัก เ รี ยนกรมพลศึกษา รุ่นอายุ  1 4  ปี  ประ เภท ก                  
ของส านกังานพฒันากีฬาและนนัทนาการ 

นกักีฬาฟตุบอลโครงการพิเศษ     
รุ่นอาย ุ16 ปี 

 กีฬา 
(ฟตุบอล) 

ช น ะ เ ลิ ศ   กี ฬ า นั ก เ รี ย น ชิ ง ถ้ ว ย ผู ้ บั ง คั บ ช า ก า ร ท ห า ร อ า ก า ศ                                   
(ฟตุบอลรุ่นอาย ุ16 ปี)  ของกองทพัอากาศ 

นกักีฬาฟตุบอลโครงการพิเศษ    
รุ่นอาย ุ18 ปี 

 กีฬา 
(ฟตุบอล) 

ชนะเลิศ ถว้ยเกียรติยศพร้อมเงินรางวลั 100,000 บาท รายการ Assumption 
Football Invitation 2010 

นายนฤชิต   โรจนยางกรู ม.6/5 นนัทนาการ 

A-math 
Crossword 

ชนะเลศิ   การแข่งขนั A-MATH   และ CROSSWORD ชิงถว้ยนายกรัฐมนตรี 
ในรายการ Assumption  Board  Games   2010 

ด.ช. กฤษดา     สุนทรวฒิุไกร 
ด.ญ. สุพิชญา    ตนัติศิริวฒัน์ 

ม.2/1 
ป.2/1 

นนัทนาการ 

A-math 
Crossword 

ชนะเลิศ  รายการแข่งขัน CROSSWORD ชิงถ้วยนายกรัฐมนตรี จัดโดย
โรงเรียนอสัสมัชญัพณิชยการ 

ด.ช  ธนภทัร   รณเกียรติ 
ด.ช. ปวรุตม ์  กิวานนท ์
ด.ช. ปฎิภาณ   แสงอุทยั 

ม.3/1 
ม.3/1 
ม.2/3 

นนัทนาการ 

A-math 
Crossword 

ชนะเลศิ    การแข่งขนัหมากลอ้ม ณ  โรงเรียนซางตาครู้ส   คอนแวนต ์

ด.ช. ภาสกร        ชาติสุวรรณ 
ด.ช. ธนทตั         อ้ิวสวสัด์ิ               
ด.ช. พีรดนย ์     ปริญญาสงวน 

ป.6/5 
ป.5/3 
ม.2/9 

นนัทนาการ 

(stack) 
ชนะเลศิ การแข่งขนัสแตค็รายการ The Mall Bangkok Stack Fast Tournament  
 

ด.ช.ภาสกร       ชาติสุวรรณ 
ด.ช. สหสวรรษ ทองสะอาด 
ด.ช.ธนทตั         อ้ิวสวสัด์ิ 
ด.ช.ธนกฤต       อินทรเกษม 

ป.6/5 
ป.4/7 
ป5/3 
ป.5/7 

นนัทนาการ 

(stack) 
ได้รับการคดัเลอืกให้เป็นตวัแทนประเทศไทย จากสมาคมกีฬาสแตค็ (ประเทศ
ไทย) เพ่ือเขา้แข่งขนั สแตค็ในระดบันานาชาติ ณ รัฐเท็กซสั ประเทศ
สหรัฐอเมริกา  ผลการแข่งขนั นกัเรียน สามารถครอง 2 เหรียญทอง 3 เหรียญ
ทองแดง และเหรียญในระดบัอ่ืน ๆ รวม 24 เหรียญ 

ด.ช. ชาญฤทธ์ิ   พิศิษฐจ์ริง  
ด.ช. ชยัภทัร์   แซ่เลา้ 
ด.ช. ธนวตั     อ้ิวสวสัด์ิ 
ด.ช. ชยพทัธ์  สุภสิทธ์ิมงคล 
ด.ช. เจษฎากร  เกรียงไกรยศ 
ด.ช. จิรเมธ      สิทธิวโรทยั 
ด.ช. ภาสกร     ชาติสุวรรณ 
ด.ช. ลิปปกร     ธเนศสิน 
ด.ช.  จีรัฐภ ์     ประยรูศกัด์ิ 
ด.ช. สุเมธ       กล่อมจิตเจริญ 

ป.2/6  
ป.5/4 
ป.5/3 
ป.5/5 
ม.1/8 
ป.2/8      
ป.6/5 
ม.1/3 
ม.1/8 
ม.3/8 

 

นนัทนาการ 

(Stack) 
ชนะเลศิ แข่งขนัสแตค็ ระดบัประถมศึกษาตอนตน้ และ  ประถมศึกษาตอน
ปลาย และมธัยมตน้  รายการแข่งขนัวนัวชิาการโรงเรียนซางตาครู้สคอนแวต ์
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ด.ช. ภาสกร         ชาติสุวรรณ 
ด.ช.พิชํุตม ์     กาญจนระพีพรรณ 
ด.ช.  ชยัภทัร์       แซ่เลา้ 

ป.6/5 
ป.5/4 
ป.5/4 

นนัทนาการ 

(stack) 
ชนะเลศิ  การแข่งขนัสแตค็รายการ Central  Rama II  Stack  Fast  Tournament      
 

ด.ช. วชัระ  วบูิลพฒันพงศ ์ ป.4/6 
 

นนัทนาการ 

(stack) 
ชนะเลศิ  การแข่งขนั รายการ   The Mall  Bangkok  Stack  Fast  Tournament    

น.ส. รุจิรา         วฒิุเสลา   ม.4/8 นนัทนาการ 

(ขบัร้อง) 
รองชนะเลศิอนัดบั 1 การแข่งขนัร้องเพลงในรายการ To Be Number 1  ชิงถว้ย
พระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกญัญาสิริวฒันาพรรณวดี 

นายพชรพล    ล้ิมพานิชภกัดี ม.6/7 นนัทนาการ 

(ถ่ายภาพ) 
ชนะเลศิ  พร้อมเงินรางวลั  8,000 บาท การแข่งขนัประกวดถ่ายภาพในงาน  
AU  Photo  Contest  2010 

นายกรรธวชั   บุญเสริฐ ม.6/3 นนัทนาการ 
ทกัษะ

คอมพวิเตอร์ 

ชนะเลศิ    การแข่งขนัสร้างและตกแต่งภาพดว้ยโปรแกรม  Photoshop   ณ  
โรงเรียนซางตาครู้ส   คอนแวนต ์

นายฐานวร์ี       จินตนา 
นายกวนิ     พฒันะพีระพงศ ์

ม.5A 
ม.5A 

นนัทนาการ 

(Speech) 
ได้รับคดัเลอืกเป็นตวัแทนประเทศไทย เขา้ร่วมแข่งขนัโตว้าที World Schools 
Debating Championship (WSDC) ณ Claremont McDenna College, 
Claermont, California, USA จากสภาโตว้าทีเยาวชนแห่งประเทศไทย 

นายวธิวนิท ์    ศรีมาศ 
นายกวนิ       พฒันะพีระพงศ ์
นายฐานวร์ี    จินตนา 
นายเสริมวฒิุ    จตุรงคโ์ชค 

ม.5A 
ม.5A 
ม.5A 
ม.5A 

นนัทนาการ 

(Speech) 
ชนะเลศิ การแข่งขนัโตว้าที 5th  Thailand  High  -School  National  Debating  
Championship       

ด.ญ.นนัทน์ภสั   จินตนา ม.2/1 นนัทนาการ 

(Speech) 
ชนะเลศิ  การแข่งขนัการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาองักฤษระดบัมธัยมศึกษา
ตอนตน้ ในงานนิทรรศการวชิาการ ACSP “Academic Show & Share 2010” 

นายศกัยะ  สูตรเลข    
  
 

ม.5/7  แบดมินตนั นักกฬีาตวัแทนกรุงเทพมหานคร  ไดรั้บรางวลั 3 เหรียญทอง ประเภทชาย
เด่ียว ประเภทคูผ่สม และประเภททีมชายกีฬาเยาวชนแห่งชาติ คร้ังท่ี 27 
“อุตรดิตถเ์กมส์ 

น.ส. เมธาณี  พฒันพิฑูรย ์  ม.5/7   แบดมินตนั นักกฬีาตวัแทนกรุงเทพมหานคร ไดรั้บรางวลั 1 เหรียญทอง ประเภทหญิงคู่   
1 เหรียญเงิน ประเภททีมหญิง  และ 1 เหรียญทองแดง ประเภทหญิงเด่ียวกีฬา
เยาวชนแห่งชาติ คร้ังท่ี 27 “อุตรดิตถเ์กมส์ 

น.ส. ณริฎษาพชัร  แลม   ม.4/B   แบดมินตนั นักกฬีาตวัแทนกรุงเทพมหานคร ไดรั้บรางวลั 1 เหรียญทอง ประเภทหญิงคู่   
และ 1 เหรียญเงิน ประเภททีมหญิงกีฬาเยาวชนแห่งชาติ คร้ังท่ี 27 “อุตรดิตถ์
เกมส์ 

นายณฐัปพนต ์ กิจไพบูลย ์ ม.5/5   แบดมินตนั นักกฬีาตวัแทนจงัหวดัชลบุรี ไดรั้บ รางวลั 1 เหรียญทองแดง ประเภทชายคู่
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ คร้ังท่ี 27 “อุตรดิตถเ์กมส์ 

น.ส. สุรียพ์ร  ชยัทองวงศว์ฒันา ม.5/A   แบดมินตนั นักกีฬาตัวแทนกรุงเทพมหานครไดรั้บรางวลั 1 เหรียญทองประเภทคู่ผสม   
และ 1 เหรียญเงิน ประเภททีมหญิงกีฬาเยาวชนแห่งชาติ คร้ังท่ี 27 “อุตรดิตถ์
เกมส์ 
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ช่ือ – สกลุ ช้ัน ประเภท รายการ 

ด.ช.วรินทร    อทันีวฒิุกร 
ด.ช.วงศกร   เมฆมณัฑนา 
ด.ช.เอกศกัด์ิ   พนัธ์ุเรืองสกาว 
ด.ช.ธนาชาตฒ ์  พงศสุ์ทธิศรัทธา 
ด.ช.อภิสิทธ์ิ    วจิิตรโสภณ 
นายชนชั    ปาริยะรังสี 
นายวรีพล    สารวานิชพิทกัษ ์
น.ส.ภทัรภทัรนรินท ์ เตชะปฏิภาณดี 
นายพนัตา   แกว้ภกัดี 
นายจิรวฒัน์    อภิชาตพรอนนัท ์
นายมณเฑียร    แซ่ปึง 
นายวรีภทัร    พรโชคชยั 
นายอรรถพร    เวชชธรรม 
นายสิริวฒัน์    อคัรธนยันนัท ์
นายพชรพล    ล้ิมพานิชภกัดี 
น.ส.วาสิตา สุขตลอดชีพ 

ม.2B 
ม.3/4 
ม.3A 
ม3A 
ม.3A 
ม.4/3 
ม.4/6 
ม.4/7 
ม.4/8 
ม.5/2 
ม.5/7 
ม.6/2 
ม.6/2 
ม.6/2 
ม.6/7 
ม.6/7 

นนัทนาการ ทมีนักเรียนชมรม ACT Media 
รางวัลน าเสนอผลงานยอดเยี่ยม    การประกวด  โครงการกบจูเนียร์                    
รายการกบนอกกะลา   ในการท าสารคดี เข้าประกวดในหัวข้อ                                 
" กบตวันอ้ย ตามรอยเทา้พอ่ " 
 

 
7.3.1  ผลงานด้านอืน่ ๆ ของนักเรียน 

รางวลับุคคลดีเด่นส่งเสริมมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติด (QAD) ระดับนักเรียนแกนน า ประจ าปี                                           
การศึกษา 2553    จากส านกังานอาสากาชาด สภากาชาดไทย   

1. นายสลิล       ตระกลูพลูทรัพย ์(15489)  11. นางสาวอภิชญา    ปริญญาวิทิต (21541) 

2. นางสาวศิริพร    จิตบุญทวีสุข (21578)  12. นายอรรถพร      เวชชธรรม (19585) 

3. นายวรรณชนะ    พานิชดี (15558)   13. นายภทัรดนยั     ลาภยติุธรรม (15462) 

4. นายวีรภทัร    พรโชคชยั (15557)  14. นายขวญัพงศ ์   หิรัญลาภ (15467) 

5. นายชญานนท ์   รักเรียน (15515)   15. นายนนท ์     อุปะทะ (19550) 

6. นายอินทชั     ทรัพยไ์พศาล (15602)  16. นายปฐมพร     แสงเจือ (15423) 

7. นางสาวศิริลกัษณ์ สาลาด (21521)   17. นายปรัชญา     ขจรกิตติบารมี (15451) 

8. นางสาวภสัราภรณ์     เอ่ียวภกัดีกลุ(21597)  18. นางสาวสณัหนุช    จงภกัดี (21554) 

9. นายขตัติยะ    เฉิน (16134)   19. นายธเนศ     ซอศรีสาคร (19609) 

10. นางสาวเบญจมาศ      สายสวสัด์ิ (22595)  20. นายชาย     จกัรวิวฒันากลุ (16418) 
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บทที ่2 
 

แผนพฒันาคุณภาพการศึกษาประจ าปี 
 ในการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี  ตามแผนพฒันาโรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี ระยะท่ี 3 
พ.ศ. 2550-2554  (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2552)  ไดก้ าหนดวิสัยทศัน์  พนัธกิจ เป้าหมาย  ยุทธศาสตร์และตวัช้ีวดัความส าเร็จ 
โดยมี งาน/โครงการและกิจกรรม ท่ีด าเนินการในปีการศึกษา 2553  เพ่ือใหบ้รรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ ดงัน้ี 
 

ด้านวิชาการ/คุณภาพนักเรียน 
เป้าหมายที่ 1 มีหลกัสูตรสถานศึกษาท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียนและทอ้งถ่ิน พฒันาตามการเปล่ียนแปลงและความเจริญกา้วหนา้  
                        ทางวิทยาการต่าง ๆ และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของชาติและการศึกษาเซนตค์าเบรียล 
ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 

ร้อยละ 80 ของผูเ้รียน ผูป้กครอง บุคลากรและชุมชนมีความพึงพอใจในการจดัการศึกษาของโรงเรียน 

 

งาน / โครงการและกจิกรรม สภาพความส าเร็จ 

1. โครงการพฒันาหลกัสูตรของสถานศึกษา 
 - งานพฒันาหลกัสูตรรายวชิา 

โรงเรียนมีหลกัสูตรสถานศึกษา ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการพฒันาหลกัสูตร
อยา่งต่อเน่ือง โดยเชิญผูเ้ช่ียวชาญดา้นหลกัสูตรมาให้การอบรมและพฒันาหลกัสูตร 
นอกจากน้ีงานหลกัสูตรและนิเทศการสอนไดส่้งบุคลากรเขา้ร่วมอบรมสัมมนาเชิง
ปฏิบติัดา้นการจดัท าหลกัสูตรและการจดั ท าแผนการจดัการเรียนรู้ร่วมกบัหน่วยงาน
ภายนอก เพ่ือน าความรู้มาใชใ้นการพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้  ส่งผลให้
โรงเรียนมีหลกัสูตรสถานศึกษาท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียนและทอ้งถ่ิน พฒันาตามการ
เปล่ียนแปลงและความเจริญกา้วหนา้ทางวิทยาการต่างๆและสอดคลอ้งกบัการศึกษา
ของชาติและการศึกษาเซนตค์าเบรียล 

2.โครงการพฒันาระบบการนิเทศงานหลกัสูตร  
- งานนิเทศการสอนในโรงเรียน 

1. งานหลกัสูตรและนิเทศการสอน ฝ่ายวชิาการ จดัใหมี้การนิเทศภายในเพ่ือก ากบั
ติดตามผลการจดัการเรียนการสอน  โดยมีกิจกรรมการนิเทศ  เช่น  ครูผูส้อนไดรั้บ
การสงัเกตการสอนภายในชั้นเรียน ภาคเรียนละ 2 คร้ัง     
2. การเยีย่มชั้นเรียนของคณะกรรมการท่ีปรึกษาผูอ้  านวยการ   
3. การศึกษาดูงานดา้นหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน  
4. การจดัขอ้มูลสารสนเทศเพื่อใหข้อ้มูลคณะกรรมการนิเทศ  และจดัการประชุม
กลุ่มยอ่ยของกลุ่มสาระ ฯ 

3.ส ารวจความพงึพอใจในการบริหารจดัการ 
ศึกษาของโรงเรียน 

งานพฒันาคุณภาพการศึกษา   ส านกัผูอ้  านวยการ จดัท าเคร่ืองมือ แบบส ารวจความ
พึงพอใจผูเ้ก่ียวขอ้งเพ่ือน าขอ้มูลมาใชใ้นการพฒันาปรับปรุงการบริหารให้บรรลุ
ตามเป้าหมายในแผนพฒันาฯ และนโยบายการจดัการศึกษาของโรงเรียน 
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เป้าหมายที่ 2 ผูเ้รียนระดบัชั้นประถมศึกษาร้อยละ 80  และผูเ้รียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาร้อยละ 70 มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
                       ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ฯ อยูใ่นระดบั 3-4 
ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 

ผูเ้รียนระดบัชั้นประถมศึกษาร้อยละ 80 และผูเ้รียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาร้อยละ 68 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
เฉล่ียทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ อยูใ่นระดบัดี 

 

งาน / โครงการและกจิกรรม สภาพความส าเร็จ 

1.โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศให้กับนักเรียนเก่งและ
ปรับพืน้ฐานของนักเรียนอ่อน 
1.1.กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้มธัยมศึกษาตอนปลาย  
1.2กิจกรรม Intensive Course 
1.3 . กิจกรรมปรับพ้ืนฐานการเ รียนของนักเ รียน               
ระดบั ป.1  ม.1  ม.4 
1.4งานติดตามนกัเรียนซ่อมเสริม 
1.5โครงการส่งเสริมศกัยภาพดา้นศิลปะ/ดนตรี 
1.6โครงการมอบเกียรติบตัรนกัเรียนเรียนดี 
               

นักเ รียนท่ี มีศักยภาพได้รับการส่งเสริมและการพัฒนาเ พ่ือให้มีความรู้ 
ความสามารถตามความสนใจ ไดรั้บรางวลัต่าง ๆดงัน้ี 
1. สอบผ่านการคดัเลอืกเข้าโครงการ สอวน. สาขาฟิสิกส์ และสาขาชีววิทยา ของ
ศูนยส่์งเสริมโอลิมปิกวชิาการและพฒันามาตรฐานวทิยาศาสตร์ศึกษา 
2.ผ่านการคดัเลอืกเข้าสู่ภาคปฏิบัติ วิชาวิทยาศาสตร์  โครงการพฒันาอฉัริยภาพ
ทางวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ของสถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์ และ
เทคโนโลย ี
3.เหรียญทองแดง การแข่งขัน วิชาคณิตศาสตร์ เหรียญเงิน การแข่งขนัวิชา
คณิตศาสตร์โครงการพฒันาอฉัริยะภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ของ
สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
4. ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต กลุ่มสถาบนั
แพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย กสพท.  โรงพยาบาลศิ ริราช  และ                     
โรงพยาบาลรามาธิบด ี
5. เหรียญเงิน  และเหรียญทองแดง การแข่งขนัวิชาวิทยาศาสตร์  รอบ
ระดับประเทศ   ประจ าปี 2553 ของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 3 
ได้อันดับที่ 1 ของเขตบางแคท าคะแนน PRE-ม.ต้น สายวดัความรู้ ชั้น ม.1
ประเภทคะแนนรวมทุกวชิา จากชมรมบณัฑิตแนะแนว 
6. ได้อันดับที่ 1 ของเขตบางแคท าคะแนน PRE-ม.ตน้ สายวัดความรู้ ช้ัน ม.2 
ประเภทคะแนนรวมทุกวชิา จากชมรมบณัฑิตแนะแนว 
7. ได้อันดับที่ 1 ของเขตบางแคและอันดับ 2 ของกรุงเทพมหานคร ท าคะแนน 
PRE-ม.ตน้ สายวดัความรู้ ช้ัน ม.3 ประเภทคะแนนรวมทุกวชิา จากชมรมบณัฑิต
แนะแนว 
8.ได้อนัดบัที ่1 ของเขตบางแค ท าคะแนน PRE-ม.ตน้ สายเตรียมอุดม+มหิดลฯ 
ประเภทคะแนนรวมทุกวชิา จากชมรมบณัฑิตแนะแนว 
9 .  ไ ด้ อันดับที่  1 ของ เขตบางแคท าคะแนน  PRE-ADMISSIONS                      
สายวทิยาศาสตร์   ประเภทคะแนนรวมทุกวชิา จากชมรมบณัฑิตแนะแนว 
10 . ไ ด้อันดับที่  1 ของ เขตบางแคท าคะแนน PRE-ADMISSIONS                           
สายศิลป์   ประเภทคะแนนรวมทุกวชิา จากชมรมบณัฑิตแนะแนว 
11.คะแนนอนัดบัหนึง่ของประเทศ  ในการสอบวชิาเปียโน เกรด 1  การทดสอบ
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วดัความสามารถในการบรรเลงดนตรีกบัสถาบนั Trinity Guildhall โดย
คณะกรรมการสอบจากประเทศองักฤษ 
12. คะแนนอนัดบัหนึ่งของประเทศ ในการสอบวชิากตีาร์ไฟฟ้า เกรด 3  รายการ
ทดสอบวดัความสามารถในการบรรเลงดนตรีกบัสถาบนั Trinity Guildhall โดย
คณะกรรมการสอบจากประเทศองักฤษ 
13. คะแนน อนัดบัหนึ่งของประเทศ ในการสอบวชิากตีาร์ไฟฟ้า เกรด 1  
รายการทดสอบวดัความสามารถในการบรรเลงดนตรีกบัสถาบนั Trinity 
Guildhall โดยคณะกรรมการสอบจากประเทศองักฤษ 
14. ชนะเลศิรางวลัเหรียญทอง การประกวดเซ็ทเทรดเยาวชนดนตรีแห่งประเทศ
ไทยคร้ังท่ี 14 ประจ าปีการศึกษา 2553  ณ หอแสดงดนตรี วทิยาลยัดุริยางคศิลป์ 
มหาวทิยาลยัมหิดล 
15. ชนะเลศิเหรียญทอง การประกวดเด่ียวขิม ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 
"รายการศิลปหตัถกรรมนกัเรียนระดบัชาติ คร้ังท่ี 60"จดัโดยส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
16. รางวลั  GLODEN   PRICE   รายการ การแข่งขนั Guitar  Ensemble   รุ่น
อายไุม่เกิน 13 ปี รายการ YAMAHA THAILAND  MUSIC  FESTIVAL  2011 
17. รางวลั  GLODEN   PRICE   แข่งขนัประเภท ELECTONE ENSEMBLE 
อายไุม่เกิน 9 ปี ในการแขง่ขนั YAMAHA  THAILAND   MUSIC   FESTIVAL  
2011    
18. รางวลัเกยีรตบิัตรเหรียญทอง  การแข่งขนั CLASSICAL  PIANO  รุ่นอายไุม่
เกิน  15  ปี รายการ  YAMAHA  THAILAND   MUSIC   FESTIVAL  2011     

2.โครงการพฒันาระบบการวดัและประเมนิผล 
 - งานจดัท าขอ้มูลสารสนเทศผลสมัฤทธ์ิของผูเ้รียน 
 - โครงการพัฒนาระบบโปรแกรมการรายงาน
พฒันาการผลการเรียนรู้ของแต่ละสาระการเรียนรู้   
 - โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(BSG) 

1. ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  สามารถน าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนไป
พฒันาในทุกรายวชิา และรายบุคคล 
2. ผลสมัฤทธ์ิจากการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (BSG) 

3.โครงการพัฒนาความรู้ความสามารถของนักเรียน
ทางด้านวชิาการ 
 - โครงการรักการอ่าน 
 - กิจกรรมแข่งขนัทางวชิาการทั้งภายในและภายนอก 

-นกัเรียนไดรั้บการส่งเสริมและสนบัสนุนใหเ้ป็นบุคคล ท่ีรักการอ่าน  
-นกัเรียนไดรั้บการส่งเสริมในการการแข่งขนัทกัษะทั้งภายในและภายนอกทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้จนไดรั้บรางวลัจากการแข่งขนั ตวัอยา่งเช่น 
1.ชนะเลศิพร้อมเกียรติบตัรและเงินรางวลัการแข่งขนัตอบปัญหาพรีไบโอลิมปิค 
2.รางวลัชนะเลศิ การตอบปัญหา ในรายการเวทีคนเก่ง จดัโดย บริษทั เอส แอนด ์
เอส มีเดีย 
3.ชนะเลศิ การตอบปัญหาทางวชิาการ รายการ ราชวนิิตบางแคฯ นิทรรศ 53 วนั
วชิาการ โรงเรียนราชวนิิตบางแคฯ 
4.ชนะเลศิ การตอบปัญหาคอมพิวเตอร์ รายการ Com World Thailand 2010  
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เป้าหมายที่ 3  ผูเ้รียนประพฤติปฏิบติัตนเป็นผูมี้คุณธรรม จริยธรรม คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์    และค่านิยมท่ีดีงาม 
ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 

1. ผูเ้รียนร้อยละ 95 ประพฤติปฏิบติัตนเป็นผูมี้คุณธรรม จริยธรรม คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคแ์ละค่านิยมท่ีดีงาม 
2. โรงเรียนมีระบบการติดตาม ดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนอยา่งทัว่ถึง 
 

งาน / โครงการและกจิกรรม สภาพความส าเร็จ 

1. งานส่งเสริมระเบียบวนิัยนักเรียน 
1.1งานส่งเสริมและพฒันาพฤติกรรมนกัเรียน 
1.2งานติดตามความประพฤตินกัเรียน 
1.3โครงการเยีย่มบา้นนกัเรียน 

นักเรียนได้รับการดูแลเอาใจใส่ ในการอบรมให้ปฏิบัติตนตาม
ระเบียบวินัยตามคู่ มือนักเ รียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
พฤติกรรมตามคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องโรงเรียน 

2.  งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
2.1กิจกรรมนัง่สมาธิก่อนเรียน/จริยธรรมในโรงเรียน 
2.2กิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์เพื่อสงัคม  
2.3โครงการส่งเสริมวฒันธรรมประเพณีและวนัส าคญัทาง
ศาสนา 
2.4โครงการตน้กลา้แห่งคุณธรรม 
2.5 โครงการจิตอาสา พฒันาศกัยภาพผูเ้รียน 

นกัเรียน ไดรั้บการส่งเสริมทางดา้นคุณธรรม จริยธรรมและไดเ้ขา้
ร่วมปฏิบติัตนตามขนบธรรมเนียมประเพณีอนัดีในวนัส าคญัต่าง ๆ 
ท่ีโรงเรียนจดัอยา่งสม ่าเสมอ เช่น   กิจกรรมวนัเขา้พรรษา ประเพณี
สงกรานต์ กิจกรรมวนัแม่   กิจกรรมวนัพ่อ  วนัไหวค้รู  พิธีร าลึก
พระคุณครู เป็นตน้  

3. โครงการวนิัยดมีคีวามสุข 
3.1โครงการส่งเสริมนกัเรียนกระท าความดี 
3.2 โครงการส่งเสริมระเบียบวนิยั 
3.3 โครงการส่งเสริมรักษาความสะอาด 

นกัเรียนไดรั้บการส่งเสริมและสนบัสนุนให้ปฏิบติัตนตามระเบียบ
ของโรงเรียน    

4. โครงการพฒันาทกัษะชีวติ 
4.1 โครงการค่ายพฒันาทกัษะชีวติ 
4.2 โครงการค่ายผูน้ า 

นกัเรียนไดรั้บการช่วยเหลือในการประพฤติปฏิบติัตนทั้งทางดา้น
ร่างกายและจิตใจ  

5. โครงการความดรีายวนั 
5.1 Lost and found 

ปลูกฝังและยกยอ่งใหน้กัเรียนมีความซ่ือสตัยสุ์จริต 
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เป้าหมายที่ 4  ผูเ้รียนมีทักษะท่ีจ าเป็นในการด าเนินชีวิตมีสุขภาพ และบุคลิกภาพท่ีดีมีสุนทรียภาพสามารถอยู ่                       
ร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 

ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 
1. ผูเ้รียนทุกคนสามารถวิเคราะห์และก าหนดเป้าหมายของชีวิตได ้
2. ผูเ้รียนทุกคนเขา้ร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรีและกีฬา ตามความถนดัและความสนใจดว้ยความช่ืนชมและเตม็ใจ 

งาน / โครงการและกจิกรรม สภาพความส าเร็จ 

1.กจิกรรมส่งเสริมภาวะโภชนาการให้ถูกหลกัอนามยั 
1.1กิจกรรมส่งเสริมโภชนาการและสุขาภิบาลอาหารใน
โรงเรียน  
1.2 โครงการส่งเสริมสุขภาพดีตามเกณฑม์าตรฐาน 
1.3 โครงการนมโรงเรียน 
1.4  โครงการอาหารปลอดภยั 

นกัเรียนไดรั้บการส่งเสริมและดูแลในการรับประทานอาหารท่ีถูก
สุขลกัษณะตามหลกัโภชนาการ และไดรั้บการพฒันาให้มีสุขภาพท่ี
ดีตามเกณฑ์มาตรฐานนอกจากน้ีโรงเรียนฯยงัได้รับการรับรอง
ม า ต ร ฐ า น อ า ห า ร ป ล อ ด ภั ย  ( food safety)  จ า ก
กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ กระทรวงสาธารณสุข 

2. โครงการรักการออกก าลงักาย 
2.1 กิจกรรมกีฬาระดบัชั้น 
2.2 กิจกรรมกรีฑาสี 
2.3 กิจกรรมการแข่งขนัวา่ยน ้ า 

นกัเรียนไดเ้ล่นกีฬาตามประเภทและชนิดท่ีถนัดตามความสนใจ ท่ี
โรงเรียนฯจดัข้ึนและรักการออกก าลงักาย ซ่ึงโรงเรียนฯมีสถานท่ี
และอุปกรณ์ท่ีพร้อมในการใหบ้ริการ 

3.โครงการพฒันาบุคลกิภาพและทกัษะในการด าเนินชีวติ 
3.1โครงการค่ายพฒันาทกัษะชีวติ 

นกัเรียนท่ีเขา้ร่วมโครงการไดรั้บความรู้และมีทกัษะในการด าเนิน
ชีวติท่ีดีข้ึน มีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมต่างๆในทางท่ีสร้างสรรค ์

4.  โครงการเพือ่นเตอืนเพือ่น พีเ่ตอืนน้อง 
4.1 โครงการใหค้วามรู้และการป้องกนัส่ิงเสพติด 
      โรคเอดส์และเพศศึกษา 
4.2งานดนตรีสร้างวนิยัห่างไกลยาเสพติด 
4.3งานสมัพนัธ์ใหค้วามรู้กบัโรงเรียนเครือข่าย 
4.4โครงการพี่นอ้งสมัพนัธ์อสัสมัชญัธนบุรี 
4.5โครงการกีฬาสมัพนัธ์ศิษยปั์จจุบนัและศิษยเ์ก่า 

นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจและได้ร่วมกิจกรรมเก่ียวกับการ
ป้องกนัตนเองจากภยัและส่ิงเสพติดใหโ้ทษ มีทกัษะท่ีจ าเป็นในการ
ด าเนินชีวิตมีสุขภาพ และบุคลิกภาพท่ีดีมีสุนทรียภาพสามารถอยู ่
ร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 
 

5.โครงการเอาชนะความอ้วน 
5.1 งานส่งเสริมสุขภาพดีตามเกณฑ ์

นกัเรียนไดรั้บความรู้  และมีความเขา้ใจในการรักษาสุขภาพจาการ
รับประทานอาหารท่ีดีและมีประโยชน์ 

6.กจิกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
6.1 โครงการเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกาย 

นักเรียนทุกคนได้รับการประเมินโดยการทดสอบสมรรถภาพ
ทางดา้นร่างกาย ท่ีเหมาะสมกบัวยั 

7. โครงการค่ายศิลปะ  ดนตรี  กฬีา 
7.1 โครงการค่ายศิลปะสมัพนัธ์ 

นกัเรียนท่ีสนใจเขา้ร่วมโครงการทางดา้นศิลปะตามความถนดัและ
ความสนใจ 

8.โครงการแข่งขันภายนอกและภายใน 
8.1งานแข่งขนัวชิาการภายในและภายนอก 
8.2 โครงการแข่งขนักีฬาภายในและภายนอก 
8.3 โครงการแข่งขนัทกัษะกีฬา 
8.4โครงการแข่งขนักีฬานกัเรียนสมัพนัธ์ 4 สถาบนั 
8.5 โครงการแข่งขนักีฬาฝ่ังธนฯคพัคร้ังท่ี 1 

นกัเรียนท่ีมีศกัยภาพ ไดรั้บการส่งเสริมและสนบัสนุน     
เขา้ร่วมในการแข่งขนัทางดา้นวิชาการและดา้นกีฬาทั้งภายในและ
ภายนอก 
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งาน / โครงการและกจิกรรม สภาพความส าเร็จ 

9.โครงการArt –sport andMusic Square 
9.1กิจกรรมชมรมดนตรี เช่น ดนตรีไทย ดนตรีสากล       
วงโยธวาทิต ขบัร้องประสานเสียง ไวโอลิน ฯลฯ 
9.2  การแสดงดนตรีสร้างวนิยัห่างไกลยาเสพติด 
9.3 โครงการ ACT-MUSIC AWARDS 2010 

นักเรียน ไดรั้บการส่งเสริมและสนับสนุนในการเล่นดนตรีแต่ละ
ประเภทความถนัดและความสนใจจากกิจกรรมชมรมท่ีนักเรียน
เลือก  กล้าแสดงออกจากการแสดงความสามารถและจากการ
แข่งขนัท่ีจดัข้ึน 

10.โครงการส่งเสริมศักยภาพทางด้านดนตรี 
10.1 โครงการปรับปรุงหอ้งดนตรี 
10.2 โครงการส่งเสริมศกัยภาพนกัเรียนดา้นดนตรี 
10.3โครงการจดัซ้ือเคร่ืองดนตรี 

นักเรียนท่ีมีศักยภาพ ไดรั้บการส่งเสริมและสนับสนุนในการเล่น
ดนตรีตามแต่ละประเภทความถนดัและความสนใจ 

11.โครงการค่ายศิลปะส าหรับเดก็ 
11.1 โครงการค่ายศิลปะสมัพนัธ์  

นกัเรียนท่ีสนใจเขา้ร่วมโครงการทางดา้นศิลปะตามความถนดัและ
ความสนใจ 

12. โครงการศิลปินรุ่นเยาว์ 
12.1โครงการสร้างสีสนักิจกรรมและเกม 

นักเรียนท่ีสนใจเขา้ร่วมโครงการทางด้านสุนทรียภาพตามความ
ถนดัและความสนใจ 

 
 
 

เป้าหมายที ่5  ผูเ้รียนสามารถใชเ้ทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 

ผูเ้รียนทุกคนสามารถใชเ้ทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาและมีผลงานท่ีสร้างสรรค ์
 

งาน / โครงการและกจิกรรม สภาพความส าเร็จ 

1. กิจกรรมประกวดการสร้างเว็บไซต์ และการเขียน   
โปรแกรมของกลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
   - โครงการส่งนกัเรียนแข่งขนัดา้นทกัษะทางวิชาการงาน
อาชีพและเทคโนโลย ี

นักเ รียนสามารถน าความรู้ด้านเทคโนโลยีมาประยุกต์และ
สร้างสรรคผ์ลงานของตนเอง และสามารถน าความรู้มาช่วยในการ
เรียนรู้และการท างานไดอ้ยา่งดี นอกจากน้ียงัมีความรู้ความสามารถ
จากรางวลัการแข่งขนัท่ีไดรั้บจากภายนอก 

 
 

เป้าหมายที่ 6  ผูเ้รียนสามารถใชภ้าษาไทยและภาษาต่างประเทศในการส่ือสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
ตวัช้ีวดัความส าเร็จ   

ร้อยละ 80 ของผูเ้รียน ป.3 ป.6 ม.3 และ ม.6 สามารถใชภ้าษาไทยและภาษาต่างประเทศในการส่ือสารไดอ้ยา่ง                   
มีประสิทธิภาพ 

งาน / โครงการและกจิกรรม สภาพความส าเร็จ 

1.โครงการพฒันาทกัษะภาษาไทยและภาษา ต่างประเทศ 
1.1 โครงการ Morning Talk 
1.2 โครงการวนัภาษาไทยแห่งชาติ 
1.3 กิจกรรมเสียงตามสาย  
1.4 โครงการพฒันาบุคลากรผูส้อนภาษาองักฤษ  
1.5 โครงการพฒันาหลกัสูตรภาษาองักฤษ 
1.6 โครงการสอบวดัความรู้ภาษาองักฤษ 

1.นักเรียนไดรั้บการส่งเสริมและแสดงออกซ่ึงความสามารถทางดา้น
การใชภ้าษาท่ีถูกตอ้งทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ และแบ่งปัน
ใหน้กัเรียนคนอ่ืนๆจากโครงการ Morning Talk 
2. บุคลากรไดรั้บการพฒันาทางดา้นทกัษะการใชภ้าษาองักฤษ 
3. บุคลากรมีทกัษะในการสอบวดัภาษาองักฤษจากสถาบนั CU-TEP 
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งาน / โครงการและกจิกรรม สภาพความส าเร็จ 

2. กจิกรรมส่งเสริมเอกลกัษณ์และความเป็นไทย 
2.1 กิจกรรมวนัสุนทรภู่  วนัภาษาไทยแห่งชาติ 
      วนัสงกรานต ์ กิจกรรมวนัแม่  
2.2  กิจกรรมวนัไหวค้รู / พิธีร าลึกพระคุณครู 
2.3 โครงการธ ารงเอกลกัษณ์ภาษาไทย 

นกัเรียนเห็นคุณค่าและเกิดความภาคภูมิใจในเอกลกัษณ์และความเป็น
ไทย สามารถประพฤติและปฏิบติัตนในการเขา้ร่วมกิจกรรมสืบสาน
วฒันธรรมไทยไดเ้ป็นอยา่งดี 

3. โครงการค่ายภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
3.1 โครงการค่ายภาษาองักฤษในประเทศ 
3.2 โครงการค่ายภาษาไทยสญัจร คร้ังท่ี 8  
3.3 โครงการ ค่ายทกัษะภาษาต่างประเทศ  

นกัเรียนไดรั้บการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพทางดา้นภาษา จากการจดั
กิจกรรมเพ่ือเรียนรู้และปฏิบติัจริงในการเขา้ค่ายทางภาษาท่ีโรงเรียน
จดัเป็นประจ าทุกปีทั้งในและต่างประเทศ  

 

เป้าหมายที ่7   ผูเ้รียนสร้างสรรคผ์ลงานอยา่งหลากหลาย เตม็ตามศกัยภาพ ตามความถนดัและความสนใจ 
ตวัช้ีวดัความส าเร็จ   

ผูเ้รียนร้อยละ 90 มีแฟ้มสะสมผลงานตามความสามารถ สร้างสรรค์ผลงานอย่างหลากหลาย ทั้ งในด้านวิชาการ                         
ดา้นการกีฬาและดา้นสุนทรียภาพ เตม็ตามศกัยภาพ ตามความถนดัและความสนใจ 

 

งาน / โครงการและกจิกรรม สภาพความส าเร็จ 

1. กจิกรรมส่งเสริมยกย่องนักเรียนทีม่คีวามสามารถ 
    เฉพาะด้าน 
1.1 โครงการจดัเล้ียงนกัเรียนดีเด่นและบ าเพญ็ประโยชน์ 
1.2โครงการมอบเกียรติบตัรนกัเรียนเรียนดี 

นกัเรียนเกิดความภาคภูมิใจในเกียรติบตัรและรางวลัท่ีไดรั้บจากการ
น าความรู้ ความสามารถของตนเองใหเ้ป็นประโยชน์ 
ต่อตนเองและต่อส่วนรวม 

2. โครงการสร้างสรรค์ผลงานสู่ความเป็นเลศิ 
2.1 โครงการส่งเสริมศกัยภาพดา้นดนตรี/ศิลปะ 
2.2โครงการสวสัดิการนกักีฬาโครงการพิเศษ 
2.3 กิจกรรมการแข่งขันวิชาการ กีฬาและสุนทรียภาพ
ภายนอก  

นักเรียนได้รับการส่งเสริมการน าความคิดสร้างสรรค์จากผลงาน 
และความรู้ความสามารถของนักเรียนจากการสอบแข่งขนัทักษะ
ดา้นดนตรี  และได้รับรางวลัจากการแข่งขนัฟุตบอลรุ่นอายุต่างๆ
ของหน่วยงาน/สถาบนัระดบัประเทศ 

3. โครงการจดัท าโครงงาน 
3.1 โครงการประกวดโครงงานวทิยาศาสตร์ 
    
 

จากการจดัการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์นักเรียนไดรั้บความรู้
และสามารถน าความรู้เ ก่ียวกับขั้ นตอนและกระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์ไปประยกุตใ์ชใ้นการสร้างสรรคง์าน /ช้ินงาน/โครงงาน
ในรายวิชาต่าง ๆ ทั้ งในด้านวิชาการ ด้านการกีฬาและด้าน
สุนทรียภาพ ตามศกัยภาพ ตามความถนดัและความสนใจ 

4. โครงการบูรณาการสหวชิา 
 

นกัเรียนไดรั้บการส่งเสริม สนบัสนุนจากโครงการ 
บูรณาการสหวชิาท่ีโรงเรียนจดัข้ึนใหก้บันกัเรียน 
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เป้าหมายที่ 8   ผูเ้รียนเห็นคุณค่าและภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณีไทยภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 

1. ผูเ้รียนทุกคนเขา้ร่วมกิจกรรมประเพณีไทย ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
2. ผูเ้รียนทุกคนมีผลงานท่ีแสดงออกถึงความภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียม ประเพณีไทย ภูมิปัญญาไทยและ                    

ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
 

งาน / โครงการและกจิกรรม สภาพความส าเร็จ 
1.  โครงการภูมิปัญญาไทย 
1.1 กิจกรรมส่งเสริมวฒันธรรมประเพณีและวนัส าคญัทาง
ศาสนา 
1.2 โครงการสืบสานภูมิปัญญาไทย 
1.3 โครงการพฒันาสวนสมุนไพร 
1.4 โครงการไหวง้ามอยา่งไทย 
1.5 โครงการทศันศึกษาระดบั ป.1 – ม.6 
1.6 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในหน่วย ภูมิปัญญาไทย       
ของกลุ่มสาระฯ สงัคมศึกษา 

1. นักเรียนมีความรู้ เห็นคุณค่า ภาคภูมิใจในภูมิปัญญาไทย  และ
ร่วมมือในการอนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไปจากกิจกรรมการเรียนรู้และ
กิจกรรมท่ีจดัข้ึน 
2. นกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมทางศาสนาท่ีตนเองนับถือท่ีโรงเรียนจดั
ข้ึนตามโอกาสส าคญัต่าง ๆ 
3. นักเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมทศัศึกษาแหล่งเรียนนอกห้องเรียนเพื่อ
เรียนรู้วิถีชีวิตและภูมิปัญญาไทยภูมิปัญญาท้องถ่ิน  สามารถน า
ความรู้มาประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัได ้

 

 
เป้าหมายที่ 9  ผูเ้รียนเห็นคุณค่าและร่วมอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ พลงังานและส่ิงแวดลอ้ม  
ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 

1. ผูเ้รียนร้อยละ 90 มีส่วนร่วมในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ พลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 
2. ผูเ้รียนร้อยละ 90 ไดเ้ขา้ร่วมในการจดักิจกรรมอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ พลงังานและส่ิงแวดลอ้มทั้งภายใน

หรือหน่วยงานภายนอก 
 

งาน / โครงการและกจิกรรม สภาพความส าเร็จ 

1. โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
1.1 โครงการเพาะเล้ียงกลว้ยไมพ้นัธ์ุอสัสมัชญั 
1.2 โครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ 

สวนพฤกษศาสตร์ของโรงเรียนไดรั้บการพฒันาอยู่เสมอเพ่ือเป็น
แหล่งเรียนรู้ส าหรับนกัเรียนและบุคคลท่ีสนใจ ส่งผลให้ผูเ้รียนเห็น
คุณค่าและร่วมอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ พลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 

2. โครงการค่ายนักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ 
2.1โครงการค่ายนกัพฤกษศาสตร์ 
2.2โครงการค่ายวทิยาศาสตร์ 

เปิดโอกาสให้นกัเรียนท่ีสนใจเขา้ร่วมโครงการตามความถนดัและ
ความสนใจจากโครงการท่ีจดัข้ึน ส่งผลใหผู้เ้รียนเห็นคุณค่าและร่วม
อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ พลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 

3. โครงการค่ายรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
3.1 โครงการค่ายภูมิศาสตร์ 
3.2 โครงการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มในโรงเรียน 
3 .3โครงการค่ ายอนุ รักษ์ท รัพยากรธรรมชา ติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 
 

นกัเรียนสนใจเขา้ร่วมโครงการตามความถนัดและความสนใจจาก
โครงการและกิจกรรมท่ีจดัข้ึน ส่งผลให้ผูเ้รียนเห็นคุณค่าและร่วม
อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ พลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 
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งาน / โครงการและกจิกรรม สภาพความส าเร็จ 

4. โครงการรวมพลงัหารสอง 
4.1  งานไบโอดี เซลพลังงานทางเลือกใหม่ตามแนว       
พระราชด าริ 
4.2โครงการสถานศึกษาดีเด่นดา้นพลงังาน 

1.โรงเ รียนได้น าว ัสดุเหลือใช้ ได้แก่ น ้ ามันพืชใช้แล้ว เข้า สู่
กระบวนการ recycle เป็นพลงังานเช้ือเพลิงทดแทนน ้ ามนัดีเซลท่ีใช้
ส าหรับเติมในรถโรงเรียน   
2.ส่งเสริมใหบุ้คลากร นกัเรียน เห็นคุณค่าของการประหยดัพลงังาน
ทรัพยากร และส่ิงแวดลอ้ม   

5.โครงการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมโรงเรียน 
5.1 โครงการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มในโรงเรียน 

ส่งเสริมใหน้กัเรียนเห็นคุณค่าและตระหนกัถึงการมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มภายในโรงเรียนอาทิ  การประหยดัน ้ า ประหยดั
ไฟ การคดัแยกขยะฯลฯ 

 
 

เป้าหมายที ่10  ผูเ้รียนมีทกัษะและความสามารถในการท างานโดยใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 

1. ผูเ้รียนร้อยละ 90สามารถสร้างผลงานอยา่งนอ้ย 1 ช้ิน 
2. ผูเ้รียนในระดับชั้นมธัยมศึกษาร้อยละ 90 มีนวตักรรมหรือส่ือโดยใช้ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์                   

อยา่งนอ้ย 1 ช้ิน 
 

งาน / โครงการและกจิกรรม สภาพความส าเร็จ 

1.โครงการประกวดโครงงานวทิยาศาสตร์ 
1.1  กิจกรรมแข่งขนัทางวชิาการภายนอก 
1 . 2  ก ารจัดการการ เ รี ยนการสอนในก ลุ่มสาระฯ 
วทิยาศาสตร์ เร่ือง โครงงาน        

นัก เ รี ยนน า ค ว าม รู้ ท่ี ไ ด้ รั บ จ า กขั้ น ตอนและกระบวนก า ร                            
ทางวิทยาศาสตร์มาสร้างสรรค์และส่งเขา้ผลงานร่วมประกวดและ
สามารถน าความรู้สร้างผลงานในวชิาต่างๆไดอ้ยา่งนอ้ย 1 ช้ินงาน 

2.โครงการแข่งขันโอลมิปิกวทิยาศาสตร์ 
2.1  โครงการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา
วทิยาศาสตร์นกัเรียนม.1-ม.3 
2.2  โครงการพฒันาศกัยภาพทางวิทยาศาสตร์สู่โครงการ 
สอวน.ช่วงชั้นท่ี 3-4 

นกัเรียนไดรั้บการส่งเสริมในการเขา้ร่วมแข่งขนัโอลิมปิกวิทยาศาสตร์
ในระดบัประเทศ  และมีนกัเรียนเขา้รอบท่ี 2  
การแข่งขนัโอลิมปิก สาขาชีววทิยา และวทิยาศาสตร์  

3. กจิกรรมสัปดาห์วทิยาศาสตร์ นกัเรียนไดรั้บการส่งเสริมการน าความคิดสร้างสรรค์จากผลงานและ
ความรู้ความสามารถทางวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนเผยแพร่ 
ต่ อ ส า ธ า รณชน  แ ล ะ นั ก เ รี ย น ไ ด้ มี โ อ ก า ส แ ส ด ง ผ ล ง า น                          
แสดงความสามารถของตนเองจากโครงงานต่างๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

40 

ด้านบุคลากร 
เป้าหมายที่ 11  บุคลากรมีความรู้  ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณและ                         
มีทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยีอยา่งมีประสิทธิภาพ 
ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 

1. บุคลากรร้อยละ 95 ไดรั้บการพฒันาตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ 
2. บุคลากรร้อยละ 85 สามารถปรับใชเ้ทคโนโลยีใหเ้กิดประโยชนใ์นการท างานของตนเอง  

 

งาน / โครงการและกจิกรรม สภาพความส าเร็จ 

1.โครงการธรรมะกบัการศึกษา 
1.1 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมครูพทุธ/คริสต ์
1.2 กิจกรรมฟังธรรม / วนัศุกร์ตน้เดือน 
1.3 กิจกรรมร่วมพิธีกรรมวนัส าคญัทางศาสนา  
1.4 โครงการเสริมสร้างพลงัจิตใจและฟ้ืนฟจิูตตารมณ์ 
นกับุญหลุยส์ฯ  
1.5โครงการอบรมครูค าสอนและคณะกรรมการงาน
อภิบาล 

บุคลากรทุกคนไดรั้บการพฒันาทางดา้นคุณธรรม จริยธรรม ไดเ้ขา้
ร่วมกิจกรรมตามศาสนาท่ีตนนบัถืออยา่งสม ่าเสมอ  
เป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่นกัเรียน 
 

2. โครงการอบรมสัมมนาครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2.1โครงการอบรมสมัมนาก่อนเปิดปีการศึกษา 
2.2 โครงการพฒันาบุคลากรและภายนอก 8 กลุ่มสาระฯ 

บุคลากรท่ีสังกัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกคนได้รับการพฒันาตาม
มาตรฐานวชิาชีพฯ 
 

3. โครงการพฒันาบุคลากรด้านการน าหลกัสูตรไปใช้ 
3.1 โครงการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 8 กลุ่มสาระ ฯ  
3.2 โครงการผลิตและพฒันาการใชส่ื้อการสอน  

1.มีรายงานผลการใช้หลกัสูตร8 กลุ่มสาระ ฯ  มีแผนการจัดการ
เรียนรู้ รายวิชา และกิจกรรมท่ีหลากหลายให้ผูเ้รียนเลือกเรียนได้
ตามความสนใจ 
2. มีโครงการอบรมการใช้ส่ือการสอนและการประกวดส่ือของ
ครูผูส้อนทุกกลุ่มสาระฯ 

4. โครงการจดัอบรมพฒันาครูด้านการใช้ 
     คอมพวิเตอร์และเทคโนโลย ี
4.1 งานอบรมบุคลากรและพฒันาระบบ Swiss 
4.2 งานพฒันาบุคลากรศูนยค์อมพิวเตอร์ 
4.3 โครงการพฒันาบุคลากรส่งเสริมการใชค้อมพิวเตอร์ 

ครูไดรั้บการพฒันาจากการเขา้ร่วมการอบรมพฒันาดา้นทกัษะการ
ใชค้อมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต ท่ีหน่วยงานคอมพิวเตอร์จดัให้ครู
ตลอดปีการศึกษา2553ส่งผลให้ครูมีความรู้ความ สามารถในการใช้
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ และการท างาน
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
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เป้าหมายที่ 12   บุคลากร มีขวญัก าลงัใจและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 

1. มีระบบการประเมินผลการปฏิบติังานท่ีชดัเจน 
2. บุคลากรร้อยละ 85 ไดรั้บการสร้างแรงจูงใจจากผลการปฏิบติังาน 
3. บุคลากรร้อยละ 90 มีความพึงพอใจและมีความสุขในการท างาน 

 
 

งาน / โครงการและกจิกรรม สภาพความส าเร็จ 

1. โครงการรวบรวม ปรับปรุงระเบียบ และสร้างระเบียบ
ใหม่เกีย่วกบัเร่ืองสวสัดกิารบุคลากร 
1.1แต่งตั้งผูรั้บผิดชอบในการจดัท าระเบียบต่าง ๆ เพ่ือใช้
เป็นแนวทางในการปฏิบติังาน ท่ีเป็นมาตรฐาน 

 มีระเบียบและแนวทางปฏิบติัท่ีชดัเจนเก่ียวกบัสวสัดิการบุคลากร
เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติังาน เช่น 

- ระเบียบว่าดว้ยทุนส าหรับการลาศึกษาต่อและการศึกษาดูงาน
ต่างประเทศของบุคลากร 

- ระเบียบว่าด้วยกองทุนเกษียณอายุส าหรับเจ้าหน้าท่ีและ
พนกังาน 

2. โครงการมอบรางวัลให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานและมี
ผลงานดเีด่นประจ าปี 
2.1  รางวัลส าหรับผู ้ปฏิบัติหน้าท่ีไม่ขาด ลา มาสาย               
ตลอดปีการศึกษา 
2.2   รางวัลส าหรับครู ท่ี มีผลการสอบภาษาอังกฤษ                    
ในระดบัต่าง ๆ 
2.3  ระเบียบการข้ึนขั้นเงินเดือน /โบนสั ประจ าปี 
 

โรงเรียนไดจ้ดักิจกรรมมอบรางวลัต่าง ๆ เพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจ
จ ากผลการป ฏิบั ติ ง านให้ บุ คลากร ท่ี ป ฏิบั ติหน้ า ท่ี อย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ ทุ่มเท และเสียสละ ส่งผลใหบุ้คลากรมีขวญัก าลงัใจมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีและมีความสุขในการท างาน มีความภาคภูมิใจท่ี
ได้รับการยกย่องและเชิดชู และเป็นแบบอย่างท่ีดีกับบุคคลอ่ืน ๆ 
ต่อไป 

3.โครงการประกวดผลงานและนวัตกรรมภายในและ
ภายนอก 
3.1 โครงการประกวดส่ือการเรียนการสอน 
3.2 กิจกรรมการอบรมการจดัท าส่ือท่ีมีประสิทธิภาพ 

ครูผูส้อนมีการพฒันาส่ืออิเลคโทรนิกส์ในการเรียนการสอนท่ีมี
ประสิทธิภาพ และสามารถน าไปใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

4.โครงการจัดกิจกรรมสมทบกองทุนสวัสดิการครูและ
เจ้าหน้าที ่
4.1 งานราตรีสมัพนัธ์ /โบวล่ิ์ง/การแข่งขนั Rally 

โรงเรียนมีการบริหารกองทุนสวสัดิการครูบุคลากรทางการศึกษา
และเจา้หนา้ท่ี ท่ีไดจ้ากการจดักิจกรรมต่างๆบรรลุตามวตัถุประสงค์
ท่ีก าหนดไว ้  

5.โครงการส่งเสริมการศึกษาต่อของบุคลากรในระดับสูง
ขึน้ 
5.1 โครงการศึกษาต่อในระดบัปริญญาโท 
5.2  โครงการส่งบุคลากรไปศึกษาดูงานทั้ ง ในและ
ต่างประเทศ 

บุคลากรได้รับการส่ง เสริมทางด้านการศึกษา ท่ี สูง ข้ึนตาม                   
ความตอ้งการของโรงเรียน   
บุคลากรไดรั้บการส่งเสริมในการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ 
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ด้านการบริหารจดัการและคุณภาพศึกษา 
เป้าหมายที่ 13  โรงเรียนมีการบริหารจดัการศึกษาอยา่งเป็นระบบ มีคุณภาพและสามารถตรวจสอบได ้
ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 

1. โรงเรียนมีโครงสร้างในการบริหาร มีบทพรรณนางาน คู่มือและแนวทางในการปฏิบติัท่ีชดัเจน 
2. บุคลากรร้อยละ 90 มีความรู้ ความเขา้ใจในบทบาทหนา้ท่ี และมีทกัษะในการท างานตามกระบวนการ P D C A 
3. มีการก ากบัติดตาม ตรวจสอบและประเมินการปฏิบติังานตามแผน 
      

งาน / โครงการและกจิกรรม สภาพความส าเร็จ 

1. โครงการพฒันาระบบการบริหารจดัการศึกษา 
1.1  การส ารวจความพึงพอใจ เ ก่ียวกับการบริหารงาน                
ดา้นต่างๆของโรงเรียนจาก Stakeholder 
1.2  โครงการจดัท าแผนงาน ประเมินแผนงานและรายงาน 
1.3  โครงการจดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปี 
1.4  การจดัท ารายงานประจ าปี 2553 (Annual Report) 
1.5  การจดัท ารายงานประเมินตนเอง ( SAR ) 

1. โรงเ รียนมีโครงสร้างการบริหารโรงเรียนสอดคล้องกับ                 
แนวทางการพฒันาของโรงเรียนตามพระราชบัญญัติโรงเรียน
เอกชน พ.ศ.2550 บทพรรณนางานและคู่มือการปฏิบติังาน 
2. มีการออกแบบเคร่ืองมือส ารวจความพึงพอใจในการบริหาร             
จดัการศึกษาของโรงเรียน 
3. มีเอกสารการด าเนินโครงการจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี 
2553จัดท าแผนงานประเมินแผนงานและรายงานประเมิน
แผนพฒันาฯ 
4. มีเอกสารรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2553 

2. โครงการพฒันาบุคลากรผู้ร่วมบริหารโรงเรียน 
2.1  โครงการอบรมสัมมนาผู ้ร่วมบริหารประจ าปี2553 
ร่วมกบัโรงเรียนในเครือมูลนิธิ ฯ 

ผูร่้วมบริหารโรงเรียนทุกคนมีความรู้ ความสามารถในการบริหาร
จดัการศึกษา ตามหน่วยงาน / ฝ่ายท่ีรับผิดชอบ 

เป้าหมายที่ 14 โรงเรียนมีการพฒันาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและสามารถน าไปใชอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 

1. โรงเรียนมีระบบขอ้มลูสารสนเทศท่ีเป็นปัจจุบนัสามารถน าผลไปใชใ้นการจดัการศึกษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
2. บุคลากรร้อยละ 90 ไดรั้บการพฒันา อบรมทางดา้นการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

งาน / โครงการและกจิกรรม สภาพความส าเร็จ 

1. โครงการติดตามประเมินผลระบบเครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศโรงเรียน 
1.1 โครงการพฒันาฐานขอ้มูล Soft Project 
1.2 โครงการพฒันาฐานขอ้มูลในระบบ SWIS 
1.3  งานเช่าสญัญาณระบบเครือข่าย 
1.4 โครงการพฒันาระบบเครือข่าย ระยะท่ี 3 

โรงเรียนมีระบบขอ้มูลสารสนเทศท่ีเป็นปัจจุบนัสามารถน าผลไป
ใชใ้นการจดัการศึกษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และระบบเครือข่าย
เทคโนโลยสีารสนเทศของโรงเรียนไดรั้บการพฒันาและสามารถ
ใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2 .  โครงการติดตามประ เมินผลและปรับปรุงระบบ     
ฐานข้อมูลของโรงเรียน 
2.1 โครงการอบรมบุคลากรความรู้เร่ืองการใช้งานระบบ 
SWIS 
2.2  แต่งตั้ งคณะกรรมการติดตามประเมินผลและปรับปรุง
ระบบฐานขอ้มูลของโรงเรียน 

ระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนได้รับการ
พฒันาและสามารถใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ บุคลากรไดรั้บ
การพฒันาอบรมทางดา้นการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ  สามารถ
น าความรู้ไปใชใ้นการบริหารจดัการและจดัการเรียนการสอนได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
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เป้าหมายที่ 15  โรงเรียน ผูป้กครอง และชุมชนมีความสมัพนัธ์ท่ีดีและมีส่วนร่วมในการพฒันาการศึกษาของโรงเรียน 
ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 

1. โรงเรียนมีเครือข่ายผูป้กครอง ชุมชน ในรูปแบบของคณะกรรมการ ฯ 
2. ผูป้กครอง ชุมชน ใหค้วามร่วมมือและมีความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัโรงเรียน 

 

งาน / โครงการและกจิกรรม สภาพความส าเร็จ 

1. โครงการจดักจิกรรมร่วมกนัระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน 
1.1 โครงการวนัเด็กเพื่อชุมชน 
1.2 โครงการสมัพนัธ์ใหค้วามรู้กบัโรงเรียนเครือข่าย 
1.3 โครงการ ค่ายทกัษะชีวติ 
1.4  โครงการเสริมทกัษะคอมพิวเตอร์สู่ชุมชน  
1.5  โครงการแลกเปล่ียนความร่วมมือระหวา่งคณะกรรมการ
สภานกัเรียน 4 สถาบนั 

โรงเรียนและชุมชนมีการจดักิจกรรมและสร้างความสัมพนัธ์และ
ความร่วมมือซ่ึงกันและกัน ส่งผลให้โรงเ รียนมีเครือข่าย
ผูป้กครอง คณะกรรมการชุมชน ท่ีให้ความร่วมมือในการพฒันา
การศึกษาของโรงเรียน 

2.  กจิกรรมส่งเสริมสุขภาพพลานามยัของชุมชน 
2.1 โครงการตรวจสุขภาพเคล่ือนท่ี 
2.2  จดัลานกีฬาและสวนสุขภาพส าหรับชุมชน 

ชุมชนสามารถเขา้มาใชบ้ริการในการออกก าลงักายและการใช้
บริการทางดา้นอาคารสถานท่ีของโรงเรียน และให้บริการดา้น
สุขภาพอนามยัแก่ชุมชนภายนอก ส่งผลให้ชุมชนเกิดทศันคติท่ีดี
ต่อความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งโรงเรียนและชุมชน 

3.โครงการจดักจิกรรมร่วมกนัระหว่างโรงเรียนกบัผู้ปกครอง 
3.1  โครงการสมัผสัชีวติผูย้ากไร้ ผูด้อ้ยโอกาส 
3.2  โครงการสานสมัพนัธ์ผูป้กครองเครือข่าย 
3.3  โครงการสายสมัพนัธ์บา้นโรงเรียน 
3.4  งานคริสตม์าสแฟร์ 
3.5  กิจกรรมการแข่งขนั Rally / Bowling / งานราตรีสมัพนัธ์ 

โรงเรียน  ผู ้ปกครองและชุมชนมีการจัดกิจกรรมและสร้าง
ความสมัพนัธ์และความร่วมมือซ่ึงกนัและกนั ส่งผลใหโ้รงเรียนมี
เครือข่ายผูป้กครอง คณะกรรมการชุมชน ให้ความร่วมมือในการ
พฒันาการศึกษาของโรงเรียน 

 

เป้าหมายที่ 16  โรงเรียนมีการบริหารจัดการตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา มีระบบการประกันคุณภาพภายใน                    
ท่ีมีประสิทธิภาพ 
ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 

1. โรงเรียนผา่นการประเมินตามเกณฑม์าตรฐานคุณภาพการศึกษา ในระดบัดี หรือดีมาก 
2. โรงเรียนมีงานวิจยัท่ีมีคุณภาพและสามารถน าไปใชใ้นการพฒันาโรงเรียนและการเรียนการสอน 

 

งาน / โครงการและกจิกรรม สภาพความส าเร็จ 

1.  งานประกนัคุณภาพภายใน 
1.1  โครงการจดัท ารายงานประเมินตนเอง(SAR) 
1 .2  โครงการจัดท าแผนงาน ประเ มินแผนงานและ       
รายงานประจ าปี 2553 
1.3  การตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา BSG 

1. โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง             
วา่ดว้ยการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา ครอบคลุม 8  ภารกิจ
หลัก และผ่านการประเมินจากคณะกรรมการ BSGในระดับดี               
หรือดีมาก ในทุกมาตรฐาน 
2.  โรงเรียนมีคณะกรรมการในการจดัท ารายงานประเมินตนเอง 
3.  มีการประเมินแผนพฒันาโรงเรียนฯ 
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งาน / โครงการและกจิกรรม สภาพความส าเร็จ 

2. โครงการส่งเสริมงานวจิยัของบุคลากร 
2.1  โครงการพฒันาบุคลากรเก่ียวกบังานวดัผลและวจิยั 
2.2  อบรมการบนัทึกงานวจิยับนระบบ SWIS 

บุคลากรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้ท าวิจัยทางการ
การศึกษาตามระเบียบของงานวจิยั  

3. งานวจิยัช้ันเรียนของครูผู้สอน     
     

ส่งเสริมบุคลากรในการจดัท าการวิจยัชั้นเรียนของครูผูส้อนและ
การน าไปใช ้ในการแกไ้ขและพฒันาผูเ้รียนในทุกรายวชิา 

ด้านทรัพยากรเพือ่การศึกษา 
เป้าหมายที่  17   โรงเรียนมีอาคารสถานท่ี แหล่งเรียนรู้และทรัพยากรทางการศึกษาอย่างเพียงพอ และใช้ให้เกิด                          
ประโยชนสู์งสุด 
ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 

1. โรงเรียนมีอาคารสถานท่ี แหล่งเรียนรู้และทรัพยากรทางการศึกษาอยา่งเพียงพอเหมาะสมตามเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนด 
2. โรงเรียนมีสถิติการใชแ้ละการใหบ้ริการดา้นอาคารสถานท่ี แหล่งการเรียนรู้และทรัพยากรทางการศึกษาอย่างเพียงพอ

ต่อความตอ้งการและอยูใ่นสภาพท่ีใชง้านไดดี้ 
งาน / โครงการและกจิกรรม สภาพความส าเร็จ 

1. โครงการปรับปรุงและพฒันาแหล่งเรียนรู้ 
1.1 งานดูแลแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ 
1.2 โครงการปรับปรุงหอ้งเรียนดนตรี 
1.3 ปรับปรุงสวนสมุนไพร 
1.4 โครงการสวนเกษตรผสมผสาน 
1.5 โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

โรงเรียนมีสภาพแวดลอ้มภายในให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้
ได้รับการดูแล และเอาใจใส่ให้อยู่ในสภาพท่ีดี พร้อมให้บริการ
ส าหรับนกัเรียนและบุคคลท่ีสนใจ มีการจดัและพฒันาแหล่งเรียนรู้ 
เช่น ห้องสมุดทวีปัญญา  สวนสมุนไพร สวนเกษตร ฯ ห้องเรียน
ดนตรี วงัมจัฉา หอ้งสมุดเคล่ือนท่ี และมีการเชิญวิทยากรทอ้งถ่ินมา
ใหค้วามรู้แก่ผูเ้รียน และเปิดโอกาสใหชุ้มชนไดใ้ชบ้ริการสถานท่ีใน
การจดักิจกรรมต่าง ๆ เช่น การจดังานเล้ียงสังสรรคใ์นโอกาสต่าง ๆ  
ใหใ้ชส้นามในการเล่นกีฬา ออกก าลงักาย  การแข่งขนักีฬา  เป็นตน้   

2.โครงการสร้างอาคารบริหาร อาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ 
2.1 โครงการก่อสร้างอาคารเซนตปี์เตอร์ 
2.2 โครงการก่อสร้างอาคารยมิเนเซียม 

โรงเรียนมีอาคารบริหารอาคารเรียนและอาคารประกอบการเรียนท่ี
มัน่คงแขง็แรง และมีจ านวนเพียงพอ 

3. งานปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบการเรียน และ
สถานทีต่่าง ๆ ของโรงเรียน 
3.1 ปรับปรุงและจดัท าป้ายจราจร 
3.2 งานซ่อมบ ารุงอาคารเรียนอาคารประกอบการ 
3.3 งานปรับปรุงสนามกีฬาราฟาแอลสนามบาสเกตบอล 
และสนามเทนนิส  
3.4 งานปรับปรุงสระวา่ยน ้ า 

โรงเรียนมีอาคารเรียน  อาคารประกอบการเรียนและสถานท่ีต่าง ๆ 
ท่ีไดรั้บการดูแลและเอาใจใส่ให้อยูใ่นสภาพท่ีดี  มีการให้บริการใน
การใช้อาคารสถานท่ี และแหล่งการเรียนรู้ของโรงเรียนอย่าง
เพียงพอและเหมาะสม สะดวกและปลอดภยัต่อผูรั้บบริการ  

4.โครงการสร้างแห่งเรียนรู้ในการใช้พลงังานทดแทน โรงเรียนมีการใชพ้ลงังานทดแทนเพื่อเป็นการประหยดัพลงังานและ
เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมได้แก่การท าไบโอดีเซลและการท าปุ๋ย
ชีวภาพ 
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สรุปผลการด าเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนอสัสัมชัญธนบุรี  ปีการศึกษา 2553 
 

เป้าหมาย ตวับ่งช้ีความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
สรุปผลการด าเนินงาน 

บรรล ุ ไม่บรรลุ 

ด้านวชิาการ/คุณภาพนักเรียน 
1. มีหลกัสูตรสถานศึกษาท่ีเหมาะสม
กับผู ้เ รียนและท้องถ่ิน  พัฒนาตาม
ก า ร เ ป ล่ี ย น แ ป ล ง แ ล ะ ค ว า ม
เจริญกา้วหนา้ทางวทิยาการต่าง ๆและ
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของชาติและ 
การศึกษาเซนตค์าเบรียล 

 

 
1 . 1  ร้ อ ย ล ะ  8 0  ข อ ง ผู ้ เ รี ย น 
ผู ้ปกครอง บุคลากรและชุมชนมี
ความพึงพอใจในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน 

 
1.1   ร้อยละ 80.32 ของผู ้เ รียน 
ผูป้กครอง บุคลากร ชุมชนและ
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนฯ 
มี ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ใ น ก า ร จั ด
การศึกษาของโรงเรียน 

 
 

 

2 .  ผู ้ เ รี ย น ร ะ ดับ ป ร ะ ถ ม ศึ กษ า            
ร้อยละ80 และผู ้เ รี ยนระดับ
มธัยมศึกษาร้อยละ 70 มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
อยูใ่นระดบั   3-4  
 

2.1  ผู ้เ รี ยนระดับประถมศึกษา     
ร้อยละ80  มีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนเฉล่ียทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ 
อยูใ่นระดบัดี 
2.2 ผู ้เ รียนระดับมัธยมศึกษา       
ร้อยละ68 มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
เฉล่ียทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ อยู่
ในระดบัดี 

2.1 ผู ้เ รียนระดับประถมศึกษา   
ร้อยละ 90.54  มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนเฉล่ียทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ฯอยูใ่นระดบัดี 
2.2ผู ้ เ รี ยนระดับมัธ ยม ศึ กษ า     
ร้อยละ64.53 มีผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนเฉล่ียทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
ฯ อยูใ่นระดบัดี 
 

  
 

 
 
 

3. ผูเ้รียนประพฤติปฏิบติัตนเป็นผูมี้
คุณธรรมจริยธรรม คุณลกัษณะท่ีพึง
ประสงคแ์ละค่านิยมท่ีดีงาม  

3.1  ผู ้เ รียนร้อยละ 95 ประพฤติ
ป ฏิ บั ติ ต น เ ป็ น ผู ้ มี คุ ณ ธ ร ร ม 
จริยธรรม คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์
และค่านิยมท่ีดีงาม 
3.2 โรงเรียนมีระบบการติดตาม  
ดูแล ช่วยเหลือผูเ้รียนอยา่งทัว่ถึง  

3 . 1   ผู ้ เ รี ย น ร้ อ ย ล ะ  96. 00  
ป ร ะพฤ ติ ป ฏิ บั ติ ต น เ ป็ น ผู ้ มี
คุณธรรม จริยธรรม คุณลกัษณะท่ี
พึงประสงคแ์ละค่านิยมท่ีดีงาม 
3.2 โรงเรียนมีระบบการติดตาม 
ดูแล ช่วยเหลือผูเ้รียนอยา่งทัว่ถึง  
 

 
 
 
 
 

 

4.    ผู ้เรียนมีทักษะท่ีจ าเป็นในการ
ด าเนินชีวิตมีสุขภาพ และบุคลิกภาพ
ท่ีดีมีสุนทรียภาพสามารถอยู่ร่วมกับ
ผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 

4.1  ผูเ้รียนทุกคนสามารถวิเคราะห์
และก าหนดเป้าหมายของชีวติได ้
4.2  ผูเ้รียนทุกคนเขา้ร่วมกิจกรรม
ศิลปะ  ดนตรีและกีฬาตามความ
ถนัดและความสนใจ ด้วยความ            
ช่ืนชมและเตม็ใจ 

4.1  ผูเ้รียนร้อยละ 90.00 สามารถ
วิเคราะห์และก าหนดเป้าหมาย
ของชีวติได ้
4.2  ผูเ้รียนร้อยละ100 เขา้ร่วม
กิจกรรมศิลปะ  ดนตรีและกีฬา
ตามความถนัดและความสนใจ 
ดว้ยความช่ืนชมและเตม็ใจ 
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เป้าหมาย ตวับ่งช้ีความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
สรุปผลการด าเนินงาน 

บรรล ุ ไม่บรรลุ 

5.   ผูเ้รียนสามารถใชเ้ทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 5 . 1  ผู ้ เ รี ยน ทุกคนสามารถใช้
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและมี
ผลงานท่ีสร้างสรรค ์

5.1 ผูเ้รียนร้อยละ100 สามารถใช้
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและมี
ผลงานท่ีสร้างสรรค ์
 

  

6.  ผูเ้รียนสามารถใช้ภาษาไทยและ    
ภาษาต่างประเทศในการส่ือสาร              
ได ้อยา่งมีประสิทธิภาพ  

6.1 ร้อยละ 80 ของผูเ้รียน ป.3 ป.6  
ม.3 และ ม.6 สามารถใชภ้าษาไทย
และภาษา ต่ างประเทศในการ
ส่ือสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

6.1 ผูเ้รียน ป.3 ป.6 ม.3 และ ม.6  
ร้ อ ยล ะ  8 5 . 0 0   ส าม า รถ ใ ช้
ภาษาไทยและภาษา ต่างประเทศ
ใ น ก า ร ส่ื อ ส า ร ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 

  

7.  ผู ้เ รียนสร้างสรรค์ผลงานอย่าง
หลากหลาย เต็มตามศักยภาพตาม
ความถนดัและความสนใจ 

7.1  ผูเ้รียนร้อยละ 90  มีแฟ้มสะสม
ผลงานตามความสามารถสร้าง 
สรรค์ ผลงานอย่างหลากหลายทั้ ง
ในด้านวิชาการ ด้านการกีฬาและ
ดา้นสุนทรียภาพ เต็มตามศกัยภาพ 
ตามความถนดัและความสนใจ 

7.1 ผูเ้รียนร้อยละ 91.25 มีแฟ้ม
สะสมผลงานตามความสามารถ
สร้างสรรค์ ผลงานอย่างหลาก 
หลายทั้งในดา้นวิชาการ ดา้นการ
กีฬาและด้านสุนทรียภาพ เต็ม
ตามศกัยภาพ ตามความถนดัและ
ความสนใจ 
 

 
 

 

8. ผู ้เ รียนเห็นคุณค่าและภาคภูมิใจ    
ในขนบธรรมเนียมประเพณีไทย    
ภู มิ ปั ญ ญ า ไ ท ย แ ล ะ ภู มิ ปั ญญ า    
ทอ้งถ่ิน 

8.1  ผูเ้รียนทุกคนเขา้ร่วมกิจกรรม
ประเพณีไทย ภูมิปัญญาไทยและภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน 
8.2  ผูเ้รียนทุกคนมีผลงานท่ีแสดง 
อ อ ก ถึ ง ค ว า ม ภ า ค ภู มิ ใ จ ใ น
ขนบธรรม เ นียมประ เพณีไทย       
ภู มิ ปัญญาไทย  และ ภู มิ ปัญญา
ทอ้งถ่ิน 

8.1  ผูเ้รียนร้อยละ100 เขา้ร่วม
กิจกรรมประเพณีไทย ภูมิปัญญา
ไทยและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
8.2  ผูเ้รียนร้อยละ100 มีผลงาน   
ท่ีแสดงออกถึงความภาคภูมิใจใน
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย    
ภูมิ ปัญญาไทย และภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน 
 

 
 
 
 

 

 

9. ผูเ้รียนเห็นคุณค่าและร่วมอนุรักษ ์   
ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและ    
ส่ิงแวดลอ้ม  

9.1  ผูเ้รียนร้อยละ 90  มีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  
พลงังานและส่ิง แวดลอ้ม 
9.2  ผูเ้รียนร้อยละ 90 ไดเ้ขา้ร่วมใน
การจัดกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติพลงังานและส่ิงแวดลอ้ม
ทั้งภายในหรือหน่วยงานภายนอก 

9.1 ผูเ้รียนร้อยละ100 มีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรม 
ชาติ  พลงังานและส่ิง แวดลอ้ม 
9.2  ผูเ้รียนร้อยละ100 ไดเ้ขา้ร่วม
ใน ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม อ นุ รั ก ษ์
ทรัพยากร ธรรมชาติพลงังานและ
ส่ิ ง แ วด ล้อ มทั้ ง ภ า ย ในห รื อ
หน่วยงานภายนอก 
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เป้าหมาย ตวับ่งช้ีความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
สรุปผลการด าเนินงาน 

บรรล ุ ไม่บรรลุ 

10. ผูเ้รียนมีทกัษะและความสามารถ     
ในการท างานโดยใช้กระบวนการ     
ทางวทิยาศาสตร์  

10.1  ผูเ้รียนร้อยละ 90 สามารถ
สร้างผลงานอยา่งนอ้ย 1 ช้ิน 
 
10.2 ผูเ้รียนในระดบัชั้นมธัยมศึกษา
ร้อยละ 90 มีนวตักรรม หรือส่ือโดย
ใ ช้ ทั ก ษ ะ ก ร ะ บ ว น ก า ร ท า ง
วทิยาศาสตร์อยา่งนอ้ย 1 ช้ิน 

10.1 ผูเ้รียนร้อยละ100 มีผลงาน
จากการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ 
อยา่งนอ้ย 1 ช้ิน 
1 0 . 2  ผู ้ เ รี ย น ใ น ร ะ ดั บ ชั้ น
มธัยมศึกษา ร้อยละ100 มีช้ินงาน 
รายงานโครงงานหรือส่ือประ 
กอบการเรียนรู้  โดยใช้ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
อยา่งนอ้ย 1 ช้ิน     

 
 
 
 

 

 

ด้านบุคลากร 
11. บุคลากรมีความรู้  ความสามารถ      
ตามมาตรฐานวิชาชีพ มีคุณธรรม      
จริยธรรม  มีจรรยาบรรณและมีทกัษะ
ใ น ก า ร ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 

 
11.1 บุคลากรร้อยละ 98 ไดรั้บการ
พฒันา ตามมาตรฐานจรรยาบรรณ
วชิาชีพ 
11.2 บุคลากรร้อยละ 85 สามารถ
ปรับใชเ้ทคโนโลยใีหเ้กิดประโยชน์
ในการท างานของตนเอง 

 
11.1 บุคลากรร้อยละ 98.50 ไดรั้บ
ก า ร พั ฒ น า ต า ม ม า ต ร ฐ า น
จรรยาบรรณวชิาชีพ 
11.2 บุคลากรทุกคนสามารถปรับ   
ใชเ้ทคโนโลยใีหเ้กิดประโยชน์ใน
การท างานของตนเอง 
 

 
 

 
 
 

 

 

12. บุคลากรมีขวญัก าลังใจและมี   
คุณภาพชีวติท่ีดี 

12.1 มีระบบการประเมินผลการ
ปฏิบติังานท่ีชดัเจน   
12.2 บุคลากรร้อยละ 85 ไดรั้บการ
ส ร้ า ง แ ร ง จู ง ใ จ จ า ก ผ ล ก า ร
ปฏิบติังาน 
12.3  บุคลากรร้อยละ 90 มีความพึง
พอใจ และมีความสุขในการท างาน 

12.1  มีระบบการประเมินผลการ
ปฏิบติังานท่ีชดัเจน   
12.2 บุคลากรทุกคนได้รับการ
ส ร้ า ง แ ร ง จู ง ใ จ จ า ก ผ ล ก า ร
ปฏิบติังาน 
12.3 บุคลากรร้อยละ 92.29 มี
ความพึงพอใจ และมีความสุขใน
การท างาน 

 
 
 

 
 
 

 

 

ด้านการบริหารจัดการและคุณภาพ
ศึกษา 
13. โรงเรียนมีการบริหารจัดการ       
ศึกษาอย่าง เ ป็นระบบ มี คุณภาพ       
และสามารถตรวจสอบได ้
 

13.1โรงเรียนมีโครงสร้างในการ
บริหาร  มีบทพรรณนางาน  คู่มือและ
แนวทางในการปฏิบติัท่ีชดัเจน 
13.2 บุคลากรร้อยละ 90 มีความรู้   
ความเขา้ใจในบทบาทหนา้ท่ี  
และมีทกัษะในการท างานตาม 
กระบวนการ P D C A  
13.3 มีการก ากบัติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินการปฏิบติังานตามแผน 

13.1 โรงเรียนมีโครงสร้างในการ
บริหาร มีบทพรรณนางาน  คู่มือ 
และแนวทางในการปฏิบติัท่ีชดัเจน 
13 . 2  บุ คลากร ร้ อ ยละ  9 2 . 5 0           
มีความรู้  ความเข้าใจในบทบาท
หน้าท่ี และมีทักษะในการท างาน
ตามกระบวนการ P D C A  
13.3 มีการก ากบัติดตามตรวจสอบ
และประเมินการปฏิบัติงานตาม
แผน 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 



 

48 

เป้าหมาย ตวับ่งช้ีความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
สรุปผลการด าเนินงาน 

บรรล ุ ไม่บรรลุ 

14 .  โรง เ รี ยนมีการพัฒนาระบบ     
เค รือข่ าย เทคโนโลยีสารสนเทศ      
แ ล ะ ส า ม า ร ถ น า ไ ป ใ ช้ อ ย่ า ง มี     
ประสิทธิภาพ 

1 4 . 1 โ ร ง เ รี ย น มี ร ะ บ บ ข้ อ มู ล
สารสนเทศท่ีเป็นปัจจุบนัสามารถน า
ผลไปใชใ้นการจดัการศึกษาไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ 
14.2  บุคลากรร้อยละ 90 ไดรั้บการ 
พฒันา  อบรมทางดา้นการใช ้
 เทคโนโลยสีารสนเทศ 

14 .1   โรง เ รียนมีระบบข้อมูล
สารสนเทศท่ีเป็นปัจจุบนัสามารถ
น าผลไปใชใ้นการจดัการศึกษาได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
14.2  บุคลากรทุกคนไดรั้บการ 
 พฒันา  อบรมทางดา้นการใช ้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 
 
 
 
 

 

15.โรงเรียน ผูป้กครอง และชุมชนมี
ความสัมพนัธ์ท่ีดีและมีส่วนร่วมใน
การพฒันาการศึกษาของโรงเรียน 

15.1โรงเรียนมีเครือข่ายผูป้กครอง
ชุมชนในรูปแบบขอคณะกรรมการ 
ฯ 
 
15.2  ผูป้กครอง  ชุมชนให้ความ
ร่วมมือและมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกับ
โรงเรียน  

15.1 โรงเรียนตวัแทนผูป้กครอง 
มีเครือข่ายโรงเรียนในชุมชน ร่วม 
ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือพฒันา 
การศึกษาของโรงเรียน 
15.2 ผูป้กครอง  ชุมชนให้ความ
ร่วมมือและมีความสมัพนัธ์ท่ีดีกบั
โรงเรียน  

 
 
 
 
 

 

16. โรงเรียนมีการบริหาร จัดการ      
ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษามี
ระบบการประกนัคุณภาพภายในท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

16.1 โรงเรียนผา่นการประเมินตาม 
เกณฑม์าตรฐานคุณภาพการศึกษา 
ในระดบัดี หรือดีมาก 
 
16.2 โรงเรียนมีงานวจิยัท่ีมีคุณภาพ 
และสามารถน าไปใชใ้นการพฒันา 
โรงเรียนและการเรียนการสอน 

16.1 โรงเรียนผ่านการประเมิน
ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการ 
ศึกษาทุกมาตรฐาน และมีผลการ
ประเมินอยูใ่นระดบัดี และดีมาก 
16.2 โรงเรียนมีการส่งเสริมให้ครู
ท าวจิยัในหน่วยงานและท าวิจยัใน
ชั้ นเรียนและน าผลไปใช้ในการ
พฒันาโรงเรียนและการเรียนการ
สอน 

 
 

 
 
 

 

ดา้นทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
17. โรงเรียนมีอาคารสถานท่ี แหล่ง      
เ รี ย น รู้ แ ล ะท รั พ ย า ก รท า ง ก า ร      
ศึกษาอย่างเพียง พอและใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 
 
 
 

 
17.1 โรงเรียนมีอาคารสถานท่ีแหล่ง
เรียนรู้และทรัพยากรทางการศึกษา
อยา่งเพียงพอเหมาะสมาตามเกณฑ์
มาตรฐานท่ีก าหนด 
17.2 โรงเรียนมีสถิติการใชแ้ละการ
ให้บริการดา้นอาคารสถานท่ีแหล่ง
การเรียนรู้และทรัพยากรทางการ
ศึ กษ าอ ย่ า ง เ พี ย งพอต่ อ ค ว าม
ตอ้งการและอยูใ่นสภาพท่ีใชง้านได ้

 
17.1 โรงเรียนมีอาคารสถานท่ี
แหล่งเรียนรู้และทรัพยากรทาง 
การศึกษาอยา่งเพียงพอเหมาะสม
ตามเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนด 
17.2 โรงเรียนมีการให้บริการใน
การใช้อาคารสถานท่ีแหล่งการ
เรียนรู้ มีทรัพยากรทางการศึกษา
ท่ีเพียงพอ มีสภาพพร้อมใช้งาน 
เ พื่ อ ส นั บ ส นุ น ใ ห้ บุ ค ล า ก ร
น าไปใช้ได้อย่างเพียงพอและ
เหมาะสม 
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สรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2553 
 การด าเนินการตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2553 มีการจดัท าแผนงาน/โครงการรองรับ

เป้าหมายตามแผนพฒันาแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา รวมทั้งส้ิน 151 งาน 369 โครงการ  ครอบคลุมทั้ง 17 เป้าหมาย         
31  ตวัช้ีวดั  ผลการด าเนินการ สรุปไดด้งัน้ี 

- บรรลุตามเป้าหมายตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา   15  เป้าหมาย 
- ไม่บรรลุตามเป้าหมายตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา   2  เป้าหมาย 

 
เป้าหมายที่ไม่บรรลุ  ไดแ้ก่  
เป้าหมายที่ 2   ตวัช้ีวดัที่ 2  ผูเ้รียนระดบัมธัยมศึกษาร้อยละ  68  มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการ เรียนรู้ ฯ  
อยูใ่นระดบัดี   
ผลการด าเนินงาน  ผูเ้รียนระดบัมธัยมศึกษาร้อยละ  64.53   มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการ เรียนรู้ ฯ  
อยูใ่นระดบัดี   
- เป้าหมายที่ 4   ตวัช้ีวดัที่ 1  ผูเ้รียนทุกคนสามารถวิเคราะห์และก าหนดเป้าหมายของชีวิตได ้  
ผลการด าเนินงาน 1  ผูเ้รียนร้อยละ90.00  สามารถวิเคราะห์และก าหนดเป้าหมายของชีวิตได ้  
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ตารางที่ 1     ตารางสรุปการประเมนิโครงการปีการศึกษา 2553  
 

สังกดั 
จ านวน 

งาน/โครงการ 

ผลการประเมนิเชิงปริมาณ ผลการประเมนิเชิงคุณภาพเกนิ 80 % 

ด าเนินการ ไม่ด าเนินการ บรรลตุวัช้ีวดั ไม่บรรลุตวัช้ีวดั 

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

วชิาการ 23 งาน 84 โครงการ 
23 งาน 74 
โครงการ 

90.65 10 9.35 74 76.28 13 23.72 

กจิการนักเรียน 22 งาน 124 โครงการ 
22 งาน 117 
โครงการ 

95.20 17 4.80 135 97.12 4 2.88 

ธุรการ-การเงนิ 18งาน 21 โครงการ 
18 งาน 20 
โครงการ 

97.43 1 2.57 37 97.36 1 2.64 

บริหารทัว่ไป 49 งาน 50 โครงการ                                                                                       
49 งาน 44 
โครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

93.93 6 6.07 83 89.24 10 10.75 

ส านักผู้อ านวยการ 39 งาน 90โครงการ 
39 งาน 71 
โครงการ 

85.27 19 14.73 91 82.72 19 17.28 

รวม 151 งาน 369 โครงการ 
151 งาน 326
โครงการ 

92.49 43 7.51 549 88.54 48 11.46 
 

สรุปภาพรวม          ตามแผนปฏิบติัการประจ าปีการศึกษา  2553  ของโรงเรียนอสัสมัชญัธนบุรี  มีการจดัด าเนินงาน / 
โครงการ  รวมทั้งส้ินดงัน้ี 
  - ด าเนินการ   151 งาน     326 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 92.49 
  - ไม่ไดด้ าเนินการ 43  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ    7.51 
  - บรรลุตามเกณฑต์วัช้ีวดัความส าเร็จของโครงการ       88.54 
  - ไม่บรรลุตามเกณฑต์วัช้ีวดัความส าเร็จของโครงการ  11.46 
 

ตารางที่ 2   สรุปการประเมนิงาน/โครงการปีการศึกษา 2553  
 

สังกดั 
จ านวน 

งาน/โครงการ 
ระดบัคุณภาพ 
เกนิ 80 % 

คดิเป็นร้อยละ 
ผลการด าเนินงานตามเป้าหมายโรงเรียน 

 ร้อยละ 80 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ

วชิาการ 97 74 76.28   

กจิการนักเรียน 139 135 97.12   

ธุรการ-การเงนิ 38 37 97.36   

บริหารทัว่ไป 93 83 89.24   

ส านักผู้อ านวยการ 110 91 82.72   

รวม 477 549 88.54   
         
 

สรุปภาพรวม      - บรรลุตามแผนระดบัโรงเรียน   คิดเป็นร้อยละ  88.54   
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บทที ่3 
ผลการพฒันาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2553 

 โรงเรียนไดด้ าเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2553  เพ่ือให้บรรลุความส าเร็จ                
ตามเป้าหมายของการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมีความสอดคล้องตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาขั้ นพ้ืนฐาน                           
และมาตรฐานคุณภาพการศึกษามลูนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย รวม 18 มาตรฐาน  132 ตวับ่งช้ี   แบ่งออกเป็น 
4  ด้าน ได้แก่  มาตรฐานด้านคุณภาพผู ้เ รียน  มาตรฐานด้านการเรียนการสอน  มาตรฐานด้านการบริหารและ                    
การจดัการศึกษา มาตรฐานดา้นการพฒันาชุมชนแห่งการเรียนรู้  โดยมีผลการด าเนินงาน  ดงัน้ี 
 

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 1    ผู้เรียนมคุีณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พงึประสงค์ 
วธีิการพฒันา 
 โรงเรียนอสัสัมชัญธนบุรี ตระหนักและเห็นความส าคญัในเร่ืองคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค ์              
ของผูเ้รียน  จึงก าหนดนโยบายให้ทุกฝ่ายด าเนินการพฒันาและส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม                     
ท่ีพึงประสงคโ์ดยการจดัโครงการ/กิจกรรม ต่างๆ  ดงัน้ี  
ด้านการพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบ ไดด้ าเนินการจดักิจกรรมโครงการท่ีมุ่งพฒันาและส่งเสริม
ใหผู้เ้รียนในทุกระดบัชั้น  ไดแ้ก่ 

1. งานติดตามพฤติกรรมนกัเรียน   
2. งานส่งเสริมและพฒันาพฤติกรรมนกัเรียน   
3. โครงการส่งเสริมระเบียบวินยันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี1ถึงชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี6   
4. โครงการเยี่ยมบา้นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  
5. โครงการส่งเสริมรักษาความสะอาดชั้นประถมศึกษาปีท่ี1ถึงชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี6 

ด้านการพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้ เรียนปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาที่ตนนับถือ ไดด้  าเนินการจดักิจกรรม 
โครงการท่ีมุ่งพฒันาและส่งเสริมใหผู้เ้รียนในทุกระดบัชั้น  ไดแ้ก่ 

1. โครงการฟ้ืนฟจิูตใจนกัเรียนคาทอลิกระดบัประถมศึกษาและระดบัมธัยมศึกษา 
2. โครงการจริยธรรมยามเชา้ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  
3. โครงการ ส่งเสริมวฒันธรรมประเพณีและวนัส าคญั(วนัอาสาฬหบูชาและวนัเขา้พรรษา)  
4. การสอนตามหลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม   (ในรายวิชาสังคมพ้ืนฐานฯ              

สาระท่ี 1 ทุกระดบัชั้น) 
ด้านการพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีความซ่ือสัตย์สุจริต ไดด้ าเนินการจดักิจกรรม โครงการท่ีมุ่งพฒันาและส่งเสริม               
ใหผู้เ้รียนในทุกระดบัชั้น  ไดแ้ก่ 

1. โครงการยกยอ่งนกัเรียนประพฤติและปฏิบติัดีเด่นชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6                            
2. โครงการส่งเสริมนกัเรียนกระท าความดี   
3. การสอนตามหลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม   คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์                  

ทุกระดบัชั้น 
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ด้านการพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีความกตัญญูกตเวที ไดด้ าเนินการจดักิจกรรม โครงการท่ีมุ่งพฒันาและส่งเสริม             
ใหผู้เ้รียนในทุกระดบัชั้น  ไดแ้ก่ 

1. งานพิธีปฏิญาณตนลกูเสือ (วนัคลา้ยวนัสถาปนาลกูเสือแห่งชาติ)  
2. งานพิธีราชสดุดีและวางพวงมาลา  
3. โครงการเทิดเกียรติแม่พระอสัสมัชญั  
4. โครงการเทิดเกียรตินกับุญหลุยส์ฯ  
5. โครงการเทศกาลพระคริสตสมภพ  
6. โครงการพิธีไหวค้รู  
7. โครงการ ส่งเสริมวฒันธรรมประเพณีและวนัส าคญั (วนัระลึกพระคุณแม่)  

 
ด้านการพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีความเมตตากรุณา โอบอ้อมอารี เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ และเสียสละเพื่อส่วนรวม                
ไดด้ าเนินการจดักิจกรรม  โครงการท่ีมุ่งพฒันาและส่งเสริมใหผู้เ้รียนในทุกระดบัชั้น   ไดแ้ก่ 

1. งานลกูเสือ-เนตรนารี  
2. โครงการสายสมัพนัธ์บา้น โรงเรียน และชุมชนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  ถึงชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6                                  
3. โครงการส่งเสริมวฒันธรรมประเพณีและวนัส าคญั (วนัอาสาฬหบูชาและวนัเขา้พรรษา)        

                            
ด้านการพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้ เรียนประหยัด รู้จักใช้ทรัพย์ส่ิงของส่วนตนและส่วนรวมอย่างคุ้มค่า  ไดด้ าเนินการ                   
จดักิจกรรม ไดแ้ก่ 

1. โครงการออมไม่มีอด การฝากเงินในธนาคาร ACT Bank   
2. โครงการตลาดนดั ACT   

 
ด้านการพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้ เรียนภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย นิยมไทยและด ารงไว้ซ่ึงความเป็น
ไทย ไดด้ าเนินการจดักิจกรรม โครงการท่ีมุ่งพฒันาและส่งเสริมใหผู้เ้รียนในทุกระดบัชั้น ไดแ้ก่ 

1. โครงการถวายพระพรสมเดจ็พระนางเจา้พระบรมราชินีนาถ  
2. โครงการถวายพระพรพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัฯ  
3. โครงการทศันศึกษานกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  
4. โครงการส่งเสริมวฒันธรรมประเพณีและวนัส าคญั (วนัอาสาฬหบูชา  วนัเขา้พรรษา และวนัระลึกพระคุณแม่)  

 
ด้านการพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้ เรียนรู้และเข้าใจถึงความแตกต่างของแต่ละศาสนาว่ามีส่วนสร้างความเป็นเอกลักษณ์ของ
ตน  ไดด้ าเนินการจดักิจกรรม โครงการท่ีมุ่งพฒันาและส่งเสริมใหผู้เ้รียนในทุกระดบัชั้น  ไดแ้ก่ 

1. โครงการวจนพิธีกรรมเปิด-ปิด ปีการศึกษา2553   
2. โครงการคริสตสมภพ  
3. โครงการส่งเสริมวฒันธรรมประเพณีและวนัส าคญั (วนัอาสาฬหบูชา  วนัเขา้พรรษา และวนัระลึกพระคุณแม่)  
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ด้านการพฒันาและส่งเสริมให้ผู้เรียนเคารพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ด ารงชีวติอยู่ในสังคมโดยสันติธรรม ยุติธรรม และ
มภีราดรภาพ   ไดด้ าเนินการจดักิจกรรม โครงการท่ีมุ่งพฒันาและส่งเสริมใหผู้เ้รียนในทุกระดบัชั้น  ไดแ้ก่ 

1. งานสภานกัเรียน  
2. สถิติการตรวจสารเสพติดของนกัเรียน  
3. โครงการฟ้ืนฟจิูตใจนกัเรียนคาทอลิกระดบัประถมศึกษาและระดบัมธัยมศึกษา  
4. งานลกูเสือ-เนตรนารี  
5. การสอนตามหลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม  (ในรายวิชาสังคมพ้ืนฐาน                  

หน่วยการเรียนนกับุญหลุยส์ฯ สาระท่ี 1และสาระท่ี2 ทุกระดบัชั้น)  
ด้านการพฒันาและส่งเสริมให้ผู้เรียนอ่อนน้อม ถ่อมตน ปฏิบัติตน เป็นผู้รับใช้ที่ดีของเพื่อนร่วมสังคม และไม่ละเลยที่
จะกระท าความดทีี่ท าได้  ไดด้ าเนินการจดักิจกรรม  โครงการท่ีมุ่งพฒันาและส่งเสริมใหผู้เ้รียนในทุกระดบัชั้นไดแ้ก่ 
1. งานลกูเสือ-เนตรนารี  
2. โครงการสายสมัพนัธ์บา้น โรงเรียน สู่ชุมชน  
3. โครงการช่วยเหลือผูย้ากไร้ในสงัคม  
4. การสอนตามหลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม  (ในรายวิชาสงัคมพ้ืนฐาน 

หน่วยการเรียนนกับุญหลุยส์ฯ ทุกระดบัชั้น)  
ด้านการพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้ เรียนสามารถเลือกและตัดสินใจมีค่านิยมและคติประจ าใจที่ดีปฏิบัติตนเป็นแบบ อย่างที่ดี
ต่อผู้อ่อนวยัไดด้ าเนินการจดักิจกรรม/โครงการท่ีมุ่งพฒันาและส่งเสริมใหผู้เ้รียนในทุกระดบัชั้น ไดแ้ก่ 

1. สถิติการติดสารเสพติด  
2. โครงการแข่งขนักรีฑาสีนกัเรียน  
3. โครงการราตรีสมัพนัธ์  
4.  การสอนตามหลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม  (ในรายวิชาสังคมพ้ืนฐาน              

หน่วยการเรียนนกับุญหลุยส์ฯ สาระท่ี 1 ทุกระดบัชั้น   
ด้านการพฒันาและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจรรยามารยาท เป็นสุภาพชนและเป็นที่ยอมรับของสังคม ไดด้ าเนินการจดักิจกรรม 
โครงการท่ีมุ่งพฒันาและส่งเสริมใหผู้เ้รียนในทุกระดบัชั้น  ไดแ้ก่ 

1. โครงการส่งเสริมวฒันธรรมประเพณีและวนัส าคญั (วนัอาสาฬหบูชา  วนัเขา้พรรษา และวนัระลึกพระคุณแม่)  
2. โครงการจริยธรรมยามเชา้  
3. การสอนตามหลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม  (ในรายวิชาสังคมพ้ืนฐานและ

หลกัสูตรนกับุญหลุยส์ฯ สาระท่ี 1 ทุกระดบัชั้น) 
ผลการประเมนิตนเองตามมาตรฐานและตวับ่งช้ี ปีการศึกษา 2553 

1. ผูเ้รียนร้อยละ 96.00 มีวินยั มีความรับผิดชอบ ปฏิบติัตนตามหลกัธรรมเบ้ืองตน้ของศาสนาท่ีตนนบัถือ 
2. ผูเ้รียนร้อยละ 98.00  มีความซ่ือสตัยสุ์จริต 
3.  ผูเ้รียนร้อยละ 98.58  มีความกตญัํูกตเวที 
4.  ผูเ้รียนร้อยละ 94.54  มีเมตตากรุณา เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่และเสียสละเพ่ือส่วนรวม 
5.  ผูเ้รียนร้อยละ 93.00  ประหยดั รู้จกัใชท้รัพย ์ ส่ิงของส่วนตน  และส่วนรวมอยา่งคุม้ค่า 
6.  ผูเ้รียนร้อยละ 93.06  ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย  นิยมไทยและด ารงไวซ่ึ้งความเป็นไทย 
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7.  ผูเ้รียนร้อยละ 98.04  รู้และเขา้ใจถึงความแตกต่างของแต่ละศาสนา วา่มีส่วนสร้างความเป็นเอกลกัษณ์ของตน (BSG) 
8.  ผูเ้รียนร้อยละ 97.92  เคารพศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมโดยสันติธรรม ยุติธรรมและ                       

มีภราดรภาพ (BSG) 
9.  ผูเ้รียนร้อยละ 97.15 อ่อนนอ้ม ถ่อมตน ปฏิบติัตน เป็นผูรั้บใชท่ี้ดีของเพ่ือนร่วมสังคม และไม่ละเลยท่ีจะกระท า                    

ความดีท่ีท าได ้(BSG) 
10. ผูเ้รียนร้อยละ 93.41 สามารถเลือกและตัดสินใจ มีค่านิยมและคติประจ าใจท่ีดีปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี                   

ต่อผูอ่้อนวยั (BSG) 
11. ผูเ้รียนร้อยละ 97.33  มีจรรยามารยาท เป็นสุภาพชนและเป็นท่ียอมรับของสงัคม (BSG) 

 

ผลการประเมนิตามเกณฑ์การพิจารณา 
 คุณภาพโดยรวมของทุกตัวบ่งช้ีตามมาตรฐานท่ี 1  ผูเ้รียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค ์                    
โดยมีค่าเฉล่ียร้อยละ 96.09  อยูใ่นเกณฑก์ารประเมินคุณภาพระดบัดีมาก 
 

มาตรฐานที่ 2    ผู้เรียนมจีติส านึกในการอนุรักษ์และพฒันาส่ิงแวดล้อม 
วธีิการพฒันา 

โรงเรียนอสัสัมชัญธนบุรี ไดด้ าเนินงาน โครงการ กิจกรรม  และกระบวนการเรียนการสอน  เพ่ือให้ผูเ้รียน              
มีจิตส านึกในการอนุรักษ์และพฒันาส่ิงแวดลอ้ม โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเก่ียวกับส่ิงแวดลอ้มในรายวิชา
วิทยาศาสตร์และสงัคมศึกษาทุกช่วงชั้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะในบางระดบัชั้น  
นอกจากน้ีโรงเรียนไดจ้ดัโครงการและกิจกรรมเสริมใหก้บัผูเ้รียนไดมี้ส่วนร่วม ดงัน้ี 

1. โครงการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม  
2. โครงการสถานศึกษาดีเด่นดา้นพลงังาน  
3. โครงการ “แกะลา้งเกบ็กบัโอวลัติน”   
4. กิจกรรมประกวดวาดภาพ    
5. กิจกรรมประหยดัพลงังาน   
6. โครงการ / การสอนตามหลกัสูตร “ วิทยากรแกนน า หอ้งเรียนสีเขียว คร้ังท่ี 6”  
7.  การสอนตามหลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรมในรายวิชาสังคมศึกษาพ้ืนฐาน

สาระท่ี 5 ทุกระดบัชั้น  
8. โครงการเยาวชนรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ของสถาบนั ISO  
9. กิจกรรมไบโอดีเซลในหน่วยการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  
10. กิจกรรมชมรมในช่วงชั้นท่ี 3 หน่วยการเรียนปุ๋ยหมกัชีวภาพ ในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 การใชห้อ้งเรียนสีเขียว 

ในการท ากิจกรรมของวิชาการงาน ฯ  
11. ค่ายวิชาการท่ีส่งเสริมการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม เช่น ค่ายอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ค่ายภูมิศาสตร์ ค่ายวิทยาศาสตร์ งาน

วนัวิทยาศาสตร์ งานวนัอนุรักษพ์ลงังานสญัจร เป็นตน้  
12. โครงการและกิจกรรมท่ีจัดมีจุดมุ่งเน้นให้ผูเ้รียนรู้คุณค่าของส่ิงแวดล้อม ตระหนักถึงผลกระทบท่ีเกิดจาก                    

การเปล่ียนแปลงส่ิงแวดลอ้ม มีส่วนร่วมในกิจกรรมและโครงการ อีกทั้งการจดันิทรรศการให้ความรู้เก่ียวกบั
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ปัญหาภาวะโลกร้อน เช่น การเขียนเรียงความของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  การเขียนบทความภาษาองักฤษ  
มีการน าใบเสร็จค่าน ้าค่าไฟ  มาท ากราฟเปรียบเทียบค่าใชจ่้ายในแต่ละเดือนแลว้วิเคราะห์ถึงสาเหตุและวิธีการลด
ค่าน ้ าค่าไฟ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส่งเสริมและสนบัสนุนให้
ผูเ้รียนเขา้ร่วมโครงการตามแนวพระราชด าริ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยจดัท าหน่วยการเรียนรู้ในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ มีการน าผูเ้รียนไปศึกษาโดยปฏิบติัจริงในพ้ืนท่ี
แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน เช่น การเพาะเห็ด สวนสมุนไพร การท าปุ๋ยหมกัชีวภาพ การท าไบโอดีเซลเพ่ือน ามาใช้
ในงานยานพาหนะภายในโรงเรียน เป็นตน้ โดยสนับสนุนให้ผูเ้รียนน าผลผลิตท่ีไดม้าจดัจ าหน่าย ส่งผลให ้                  
ผูเ้รียนรู้ เขา้ใจในความสามารถของตน มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม  

13. โครงการสัปดาห์วนัวิทยาศาสตร์  และไดจ้ัดให้มีกิจกรรมประกวดแฟนซีจากเศษวสัดุเหลือใช้ของนักเรียน                     
ในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  และชมรมวิทยาศาสตร์ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4  ไดจ้ดันิทรรศการความรู้
เก่ียวกบัปัญหาส่ิงแวดลอ้มในปัจจุบนั 

14. กิจกรรมค่ายนกัพฤกษศาสตร์  ท่ีจดัข้ึนนั้นเพ่ือใหน้กัเรียนเกิดจิตส านึกและเห็นคุณค่าของตน้ไมช้นิดต่าง ๆ  
ผลการประเมนิตนเองตามมาตรฐานและตวับ่งช้ี ปีการศึกษา 2553 

1. ผูเ้รียนร้อยละ 90.00 รู้คุณค่าของส่ิงแวดลอ้มและตระหนกัถึงผลกระทบท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงส่ิงแวดลอ้ม 
2.  ผูเ้รียนร้อยละ 100  เขา้ร่วมหรือมีส่วนร่วมกิจกรรม/โครงการอนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้ม 
3.  ผูเ้รียนร้อยละ  90.00  ตระหนกัถึงคุณค่าของตนเองและมีส่วนรับผิดชอบในสภาพการณ์ต่าง ๆของชุมชนสังคม              

ตามบริบทท่ีเหมาะสม (BSG) 
ผลการประเมนิตามเกณฑ์การพจิารณา 
             คุณภาพโดยรวมทุกตวับ่งช้ีตามมาตรฐานท่ี 2  ผูเ้รียนมีจิตส านึกในการอนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้มโดยเฉล่ีย        
คิดเป็นร้อยละ 93.33   อยูใ่นเกณฑก์ารประเมินคุณภาพระดบัดีมาก 
 

มาตรฐานที่ 3  ผู้เรียนมทีักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกบัผู้อืน่ได้และมเีจตคตทิี่ดต่ีออาชีพสุจริต 
วธีิการพฒันา 
            โรงเรียนอสัสัมชัญธนบุรี ได้ด าเนินงาน โครงการ กิจกรรม  และกระบวนการเรียนการสอน  เพ่ือให้ผูเ้รียน                  
เห็นความส าคญัของการจดักระบวนการเรียนรู้ ท่ีมุ่งเนน้การฝึกทกัษะกระบวนการคิดการจดัการ  และการประยุกตค์วามรู้
มาใชใ้นสภาพการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริง  จึงไดจ้ดักิจกรรมต่างๆท่ีหลากหลายในแต่ละกลุ่มสาระฯ ให้ผูเ้รียนไดมี้การวางแผน                       
การท างานอย่างเป็นขั้นตอน มีการก าหนดเป้าหมายและวตัถุประสงค์ก่อนการปฏิบติังานมีการทบทวนการท างานและ             
การประเมินผลการปฏิบติังาน ไดแ้ก่ 

1.  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวฒันธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีการจดัการเรียนการสอนดว้ยการท าโครงงาน  มีการท าใบงาน  
ช้ินงาน   

2. กิจกรรมอบรมทกัษะการใชอุ้ปกรณ์วิทยาศาสตร์  ในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1   
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จดักิจกรรมการท างานแบบกลุ่มให้นกัเรียนร่วมกนัเสนอหัวขอ้

การเขียนโปรแกรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัฐานขอ้มูลมีการวางแผนก่อนการเขียนโปรแกรม พฒันาโปรแกรมตามหัวขอ้            
ท่ีน าเสนอ บนัทึกผลในโปรแกรมและประเมินผลการท างานของตนเอง เนน้ใหผู้เ้รียนพฒันาการคิดออกแบบการ  
ท าโครงงานอยา่งอิสระ เช่น ใหผู้เ้รียนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นตน้  
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4. งานกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนชมรมผูเ้รียนน าเสนอเพ่ิมเติมตามความสนใจ  เช่น  ชมรมมายากล ชมรมแฟลกฟุตบอล  
เป็นตน้  โดยวางแผนการจดักิจกรรมและสรรหาครูท่ีปรึกษาเพ่ือให้การด าเนินกิจกรรมชมรมด าเนินไปด้วยดี              
ท าให้ผูเ้รียนท างานท่ีไดรั้บมอบหมายดว้ยความขยนัอดทน  รับผิดชอบและมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาคุณภาพของงาน         
อย่างต่อเน่ือง มีความสุขและภาคภูมิใจในผลงานของตนเองและกลุ่ม   พร้อมทั้งมีการก าหนดเป้าหมายชีวิต            
ของผูเ้รียน อาชีพท่ีตนสนใจและวิธีท่ีจะไปถึงเป้าหมายในแฟ้มสะสมผลงาน  

5. กิจกรรมพ่ีน้องอัสสัมชัญแบ่งปันประสบการณ์  จัดให้ผู ้เรียนท่ีสนใจในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5-6                       
โดยฝ่ายกิจการนักเรียนร่วมกับสมาคมศิษย์เก่า เพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาต่อและเลือกประกอบอาชีพ                  
ตามความถนดัและความสนใจ 

6. โดยนักเรียนในระดับชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  รับผิดชอบการทดลองทางวิทยาศาสตร์ และการแสดงละคร                      
ทางวิทยาศาสตร์ นักเรียนในระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 3  มีการประกวดชุดแฟนซีจากวสัดุเหลือใช้  และนกัเรียน                  
ทุกระดับชั้นมีการแข่งขนัตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์โดยแต่ละระดบัชั้นมีการส่งตวัแทนเพ่ือเข้าร่วมแข่งขัน               
ตอบปัญหาเป็นระดบัชั้น 

7. กิจกรรม อบรมทกัษะการใชอุ้ปกรณ์วิทยาศาสตร์นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  
8. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไดมี้การจดัอบรมการใชอุ้ปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์และเคร่ืองมือทางวิทยาศาสตร์  

เพ่ือใหน้กัเรียนมีทกัษะการใชอุ้ปกรณ์วิทยาศาสตร์อยา่งถกูตอ้งและปลอดภยั   
9. โครงการสปัดาห์วิทยาศาสตร์  
10. การสอนตามหลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมในรายวิชาสังคมศึกษาพ้ืนฐาน                   

สาระท่ี 3  
ผลการประเมนิตนเองตามมาตรฐานและตวับ่งช้ี ปีการศึกษา 2553 

1.  ผูเ้รียนร้อยละ 87.50   มีทกัษะในการจดัการและท างานใหส้ าเร็จ   
2.  ผูเ้รียนร้อยละ 85.00   มีความเพียรพยายาม ขยนั อดทน ละเอียดรอบคอบในการท างาน  
3.  ผูเ้รียนร้อยละ100  ท างานอยา่งมีความสุข พฒันางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง 
4.  ผูเ้รียนร้อยละ 92.50 ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้
5.  ผูเ้รียนร้อยละ100  มีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริต และหาความรู้เก่ียวกบัอาชีพท่ีตนสนใจ 
6.  ผูเ้รียนร้อยละ 88.66  สามารถสร้างบรรยากาศของความเป็นหน่ึงเดียวในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นบนพ้ืนฐาน 
     ของความเสียสละเพ่ือประโยชนส่์วนรวม (BSG)   

ผลการประเมนิตามเกณฑ์การพจิารณา 
คุณภาพโดยรวมทุกตวับ่งช้ีตามมาตรฐานท่ี 3  ผูเ้รียนมีทกัษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกบั

ผูอ่ื้นไดแ้ละมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต โดยเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 92.27 อยูใ่นเกณฑก์ารประเมินคุณภาพระดบัดีมาก 
 
 
 
 



 

57 

มาตรฐานที่ 4    ผู้เรียนมคีวามสามารถในการคิดวเิคราะห์ คิดสังเคราะห์มวีจิารณญาณมคีวามคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง 
และมวีสัิยทัศน์ 
วธีิการพฒันา 

โรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี ไดด้ าเนินงาน โครงการ กิจกรรม  และกระบวนการเรียนการสอน  เพ่ือใหผู้เ้รียนมีความรู้ 
ทกัษะกระบวนการและเจตคติโดยมีการวดัผลประเมินผลการอ่านคิด วิเคราะห์ และเขียนส่ือความอย่างเป็นระบบ                    
ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  มีการจดักระบวนการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมศกัยภาพให้แก่ผูเ้รียน 
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยจดัใหมี้งาน /โครงการ / กิจกรรม ดงัต่อไปน้ี  

1. จดัอบรมทกัษะการใชอุ้ปกรณ์วิทยาศาสตร์ในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  
2. เขา้ร่วมการแข่งขนัทางดา้นวิชาการกบัสถาบนัอ่ืน ๆ   
3. จดังานสปัดาห์วนัวิทยาศาสตร์  จดัค่ายวิทยาศาสตร์ การน าเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียน เช่น โครงงาน ใบงาน ช้ินงาน  
4. โครงการสถานศึกษาดีเด่นดา้นพลงังาน 
5. โครงการค่ายอนุรักษธ์รรมชาติและค่ายภูมิศาสตร์   
6. ค่ายภาษาองักฤษทั้งภายในและภายนอกประเทศ  
7. ส่งผูเ้รียนเขา้ร่วมแข่งขนั Crossword  Word up  Speech    A-Math  หมากลอ้ม โซโดกุ  เกม 24  ค าคม และ                   

มีการเขียนบทความภาษาองักฤษ  
8. การท าบตัรอวยพรในเทศกาลส าคญั เช่น วนัแม่ วนัพ่อ วนัคริสตม์าส  วนัวาเลนไทน์    
9. กิจกรรมการท าบญัชีรับ–จ่ายรายวนั ในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4   
10. โครงการ ACT BANK  โดยร่วมกบัธนาคารกรุงศรีอยธุยา มหาชน  จ ากดั  สาขาบางแค 
11. กิจกรรมการเรียนการสอนของทุกลุ่มสาระการเรียนรู้ จะมีการสอดแทรกท่ีเนน้กระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค ์

สรุปเป็นความคิดอย่างเป็นระบบ และมีการคิดแบบองคร์วม  ในดา้นทศันศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์ มีการศึกษารูปแบบ
วิธีการสร้างสรรค์ผลงาน เทคนิควิธีการการเลือกใช้วสัดุอย่างอิสระและจดักระบวนการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย                  
เน้นการวางแผนและทักษะกระบวนการ   โดยจดักิจกรรมฝึกทกัษะความคิดในการสร้างจินตนาการ ในรูปแบบ                       
การแต่งเพลง การคิดออกแบบการแสดงละคร   

12. งานวนัสุนทรภู่  งานวนัภาษาไทยแห่งชาติ และการประกวดเขียนบรรยายใตภ้าพ ค าขวญั แต่งค าประพนัธ์                   
เขียนเรียงความในวนัส าคญั เช่น วนัต่อตา้นยาเสพติด สปัดาห์นกับุญหลุยส์ ฯ วนัแม่ วนัพ่อ และวนัส าคญัอ่ืน ๆ เป็นตน้   

13. กิจกรรมการเรียนการสอนเก่ียวกบัการจดัท าโครงการงานประดิษฐ ์และการเขียนแผนโครงงานประกอบธุรกิจ SME 
การเขียน Program  Computer และ การสร้างงานจากคอมพิวเตอร์  

14. จดัแข่งขนักีฬาภายในโรงเรียน โดยผูเ้รียนทุกคนมีส่วนร่วม มีความรับผิดชอบในการฝึกซ้อมกีฬา การท างาน               
เป็นหมู่คณะ นกัเรียนรุ่นพ่ีและรุ่นนอ้งร่วมกนัวางแผนแกไ้ขปัญหาในกรีฑาสี  

15. จดัการแข่งขนัฟุตบอลระดบัประถมศึกษาปีท่ี 1 - มธัยมศึกษาปีท่ี 6 และว่ายน ้ าระดบัประถมศึกษาปีท่ี 1 - 
มธัยมศึกษาปีท่ี 3  

16. การส่งผูเ้รียนแข่งขนัภายนอก ท่ีจดัข้ึนโดยสถาบนัต่าง ๆ เช่น  การแข่งขนัฟุตบอล  บาสเกตบอล  แบดมินตนั  กรีฑา   
วา่ยน ้า   เทเบิลเทนนิส  กอลฟ์   เทควนัโด   สแตค็  เป็นตน้  
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17. กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนในรูปแบบของกิจกรรมชมรมท่ีหลากหลาย จดักิจกรรมลูกเสือ กิจกรรมนกัศึกษาวิชาทหาร 
กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ และกิจกรรมรักการอ่าน ตลอดจนการจดักิจกรรมแนะแนวท่ีสอนให้ผูเ้รียนรู้จกัประเมิน
คาดการณ์ในการเลือกศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึน ซ่ึงผู ้เ รียนสามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจ  เ ลือกศึกษาต่อ                           
ตามความสามารถของตนเองและใหค้ าแนะน ากบัสมาชิกในกลุ่ม   
ผลการประเมนิตนเองตามมาตรฐานและตวับ่งช้ี ปีการศึกษา 2553 

1. ผูเ้รียนร้อยละ 86.50 สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปความคิดรวบยอด คิดอย่างเป็นระบบและมีความคิด               
แบบองคร์วม  

2. ผูเ้รียนร้อยละ 88.12 สามารถคาดการณ์ ก าหนดเป้าหมาย และแนวทางการตดัสินใจได ้ 
3. ผูเ้รียนร้อยละ 83.87 สามารถประเมินและเลือกแนวทางการตดัสินใจและแกไ้ขปัญหาอยา่งมีสติ  
4. ผูเ้รียนร้อยละ100  มีความคิดสร้างสรรค ์มองโลกในแง่ดี และมีจินตนาการ 
5. ผูเ้รียนร้อยละ 85.00 สามารถคิดวิเคราะห์ คิดสงัเคราะห์ ไดอ้ยา่งเป็นระบบ ครบถว้น (BSG)  

ผลการประเมนิตามเกณฑ์การพจิารณา 
คุณภาพโดยรวมทุกตวับ่งช้ีตามมาตรฐานท่ี 4    ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์                          

มีวิจารณญาณ  มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทศัน์โดยเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ  88.69 อยู่ในเกณฑ ์                           
การประเมินคุณภาพระดบัดี 
 

มาตรฐานที่ 5   ผู้เรียนมคีวามรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลกัสูตร 
วธีิการพฒันา 
          โรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี ไดด้ าเนินงาน โครงการ กิจกรรม  และกระบวนการเรียนการสอน  เพ่ือใหผู้เ้รียนมีความรู้
และทกัษะท่ีจ าเป็นตามหลกัสูตรโดยโรงเรียนฯไดด้ าเนินการดงัน้ี 

1. จดัท าหลกัสูตรสถานศึกษาโดยยึดหลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 เป็นแนวทางในการจดัท า
หลกัสูตรและน ามาใชใ้นการจดัการเรียนการสอน    คณะครูร่วมกนัศึกษาวิเคราะห์และพฒันาหลกัสูตร  

2. จดักิจกรรมการเรียนรู้วดัและประเมินผลดว้ยเคร่ืองมือท่ีหลากหลาย  สอดคลอ้งกับผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั                 
เนน้การประเมินสภาพจริง จากผลงานและพฤติกรรมจริง เพ่ือใหท้ราบพฒันาการของผูเ้รียน และเนน้ใหค้รูตรวจสอบ
ความรู้และทกัษะพ้ืนฐานของผูเ้รียนในเร่ืองท่ีเรียนก่อนจดัการเรียนการสอน อีกทั้งการประเมินผลระหว่างเรียนได้
ด าเนินการวดัและประเมินผลเป็นรายผลการเรียนรู้ เม่ือผูเ้รียนไม่ผ่านการประเมินแต่ละผลการเรียนรู้ไดจ้ดัซ่อมเสริมเพ่ือ
ปรับคะแนนเป็นรายผลการเรียนรู้ใหก้บัผูเ้รียน ส าหรับผูเ้รียนท่ีผ่านเกณฑก์ารประเมินแลว้ สามารถศึกษาเพ่ิมเติมและ
ขอรับการประเมินใหม่ได ้  ซ่ึงจะไดรั้บคะแนนตามท่ีประเมินใหม่เม่ือส้ินภาคเรียน / ปีการศึกษาหน่วยงานวดัผลไดร่้วมกบั
ฝ่ายวิชาการจดัสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกนัคุณภาพผูเ้รียน 

3. จดัทดสอบ O-NET ในระดบัชั้น ป.6   ม.3 และ ม.6 ร่วมกบัฝ่ายการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล                                              
แห่งประเทศไทย จดัโครงการสอบวดัคุณภาพนกัเรียนในเครือมลูนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย  

4. ระดบัชั้น ป.3 ป.6 และ ม.3 หน่วยงานวดัผลไดจ้ดัท าสถิติผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และเขา้ร่วมประชุมกบั
คณะกรรมการวิชาการเพ่ือน าขอ้มูลยอ้นกลบัไปใหก้บัคุณครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ร่วมกนัวิเคราะห์หาแนวทางแกไ้ข 
และพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนอยา่งต่อเน่ือง  
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5. จดัท าสถิติผลการเรียนเพ่ือเป็นขอ้มลูในการพฒันาของแต่ละกลุ่มสาระฯโรงเรียนไดจ้ดักิจกรรมการเรียนการสอน
อย่างหลากหลาย เช่น ให้ผูเ้รียนไดท้ ากิจกรรมกลุ่มการสอนแบบสาธิต การสอนโดยใช้บทบาทสมมุติ การสอน                    
แบบโครงงาน การระดมสมองและการสอนโดยตั้งค าถามการใหผู้เ้รียนท าแบบฝึกหรือใบงาน การเขียนเรียงความ เป็นตน้ 
จากการจดักิจกรรมการเรียนการสอนดงักล่าวส่งผลใหผู้เ้รียนทุกคนสามารถน าเสนอความคิด หรือผลงานโดยการพูดหรือ
เขียนส่ือความ และสามารถน าเสนอผลงานหรืองานดว้ยคอมพิวเตอร์ได ้โรงเรียนไดจ้ดักิจกรรมการเรียนการสอนใหผู้เ้รียน 
มีทกัษะทางภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพ่ือผูเ้รียนสามารถ พดู ฟัง อ่าน เขียน ถกูหลกัไวยากรณ์และสามารถส่ือสารได ้

6.  จดักิจกรรมเสริมใหแ้ก่ผูเ้รียน เช่น จดักิจกรรมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศโดยเจา้ของภาษา   จดักิจกรรม
ยามเชา้ก่อนเคารพธงชาติโดยใหผู้เ้รียนไดป้ฏิบติัจริง เช่น โครงการ Morning Talk ภาษาจีนวนัละค า    จดักิจกรรมท่ี
หลากหลาย เช่น ร้องเพลงภาษาต่างประเทศ ฝึกทกัษะการสนทนาประกอบความหมายและท่าทาง  กิจกรรมเสียงตามสาย  
กิจกรรมชมรมทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เช่น ค าคม Crossword A-math เป็นตน้ จากการจดักิจกรรมดงักล่าว 
ส่งผลใหผู้เ้รียนสามารถฟัง พดู อ่าน เขียน ดว้ยภาษาต่างประเทศไดอ้ยา่งนอ้ย 1 ภาษา 

7. จดัสอนวิชาคอมพิวเตอร์ให้กบัผูเ้รียนทุกระดบัชั้นให้ผูเ้รียนทุกคนมีบัญชีการใช้อินเตอร์เน็ต เพ่ือให้ผูเ้รียน                  
ไดฝึ้กปฏิบติัการใชร้ะบบเครือข่ายในการคน้ควา้ขอ้มลูการเรียนรู้ 

8. จดักิจกรรมการเรียนรู้วดัและประเมินผลด้วยเคร่ืองมือท่ีหลากหลายสอดคลอ้งกบัตวับ่งช้ี และผลการเรียนรู้                 
ท่ีคาดหวงัเน้นการประเมินสภาพจริง  จดัท าสถิติผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทุกระดบัชั้น และจดัท ารายงานเปรียบเทียบ                  
การประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดบัชาติของระดบัชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 เปรียบเทียบยอ้นหลงั 3 ปี เขา้ร่วมประชุม 
กับคณะกรรมการวิชาการเพ่ือน าข้อมูลย ้อนกลับไปให้กับคุณครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ร่วมกันวิเคราะห์หา                        
แนวทางแกไ้ข และพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอย่างต่อเน่ือง  ผูเ้รียนร้อยละ  75.13   มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ีย           
ตามเกณฑ ์
ผลการประเมนิตนเองตามมาตรฐานและตวับ่งช้ี ปีการศึกษา 2553 

1.  ผูเ้รียนร้อยละ 75.13 มีระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียตามเกณฑ ์
2.  ผูเ้รียนร้อยละ 68.87 มีผลการทดสอบรวบยอดระดบัชาติเฉล่ียตามเกณฑ ์
3.  ผูเ้รียนร้อยละ100 สามารถส่ือความคิดผา่นการพดู เขียน หรือน าเสนอดว้ยวิธีต่าง ๆ 
4.  ผูเ้รียนร้อยละ 97.50 สามารถใชภ้าษาเพ่ือการส่ือสารได ้ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
5.  ผูเ้รียนร้อยละ 100 สามารถใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการพฒันาการเรียนรู้ 
6.  ผูเ้รียนร้อยละ 100 สามารถบูรณาการทั้งศาสตร์และศิลป์ทุกแขนงไดเ้หมาะสมสมกบัวยัและความสามารถ (BSG) 
7.  ผูเ้รียนร้อยละ 100 สามารถพฒันาและสร้างองคค์วามรู้ตามบริบทเฉพาะตน (BSG) 

ผลการประเมนิตามเกณฑ์การพจิารณา 
คุณภาพโดยรวมทุกตวับ่งช้ีตามมาตรฐานท่ี 5   ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นตามหลกัสูตรโดยเฉล่ีย 

คิดเป็นร้อยละ 91.64 อยูใ่นเกณฑก์ารประเมินคุณภาพดีมาก 
 

มาตรฐานที่ 6  ผู้เรียนมทีักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการเรียนและพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง 
วธีิการพฒันา 
 เรียนอสัสัมชญัธนบุรี ไดด้ าเนินงาน โครงการ กิจกรรม  และกระบวนการเรียนการสอน  เพ่ือใหผู้เ้รียนมีคุณภาพ 
โดยไดด้ าเนินการต่อไปน้ี 
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งานกลุ่มสาระการเรียนรู้   จดักิจกรรมดงัน้ี 
1. ส่งเสริมใหผู้เ้รียนแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองในทุกรายวิชาจากแหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  
2. จดัค่ายวิชาการของกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ สังคมศึกษา ฯ ภาษาต่างประเทศภาษาไทย โครงการส่งเสริมการแข่งขนั

ทางวิชาการทั้งภายในและภายนอกของทุกกลุ่มสาระ ฯ   
3. โครงการนิเทศและการพฒันาการศึกษาต่อของนกัเรียน   
4. กิจกรรมการเรียนการสอน อ่านหนงัสือนอกเวลาวิชาภาษาไทยและภาษาองักฤษ จดักิจกรรมการเรียนการสอน            

โดยใชว้รรณกรรมของ ฟ. ฮีแลร์ และน าไปประยกุตใ์ชใ้นการด ารงชีวิตประจ าวนั  
5. โครงการส่งเสริมการอ่าน ประกอบดว้ย ตามหายอดนกัอ่าน กิจกรรมเปิดโลกการอ่าน ค่ายรักการอ่าน  
6. โครงการเตรียมนกัเรียนเขา้ร่วมการแข่งขนัวิชาการ   
7. โครงการเสริมการเรียนรู้มธัยมศึกษาตอนปลาย เพ่ือเตรียมนกัเรียนเขา้สู่ระดบัอุดมศึกษา  
8. โครงการปรับความรู้พ้ืนฐานทางวิชาการ  
9. กิจกรรมคน้ควา้ขอ้มูลในการเรียนการสอนของแต่ละวิชา มีการส่งงานและปรึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัการเรียนการสอน

ทาง Internet  
10. โครงการนักเรียนแลกเปล่ียน  AFS และด าเนินการเรียนการสอนตามค าสั่งท่ี 5/2550 ของมูลนิธิ                           

คณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย  
11. จดัใหมี้แหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียน เช่น  หอ้งปฏิบติัการวิทยาศาสตร์  ศูนยว์ิทยบริการ สวนเกษตรผสมผสาน  

สวนพฤกษาพรรณวรรณคดีไทย สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน   วงัมจัฉา โดยครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จดักิจกรรม                  
บูรณาการท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรและแหล่งเรียนรู้ นอกจากน้ียงัใชเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ใหก้บัชุมชนและสถาบนัการศึกษา      
ต่าง ๆ 

12. โครงการสปัดาห์วิทยาศาสตร์  
13. โครงการค่ายนกัพฤกษศาสตร์  
14. โครงการไบโอดีเซลพลงังานทางเลือกใหม่ตามแนวพระราชด าริ  
15. โครงการเกษตรผสมผสานทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด าริฯ  
16. โครงการเพาะเล้ียงกลว้ยไมพ้นัธ์ุอสัสมัชญั     
17. โครงการแหล่งเรียนรู้ตามแนวพระราชด าริฯ    
18. โครงการพฒันาศกัยภาพสู่โครงการ สอวน. 

ศูนย์วทิยบริการ   จดักิจกรรมดงัน้ี 
1. โครงการชวนนอ้งอ่าน    
2  กิจกรรม วนัรักการอ่าน   
3  กิจกรรม เปิดโลกการอ่านและการเรียนรู้ปี 3    
4. กิจกรรมสุนทรภู่ครูกวี  
5. กิจกรรมวนัแม่   
6. กิจกรรมวนัลอยกระทง    
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กจิกรรมพฒันาผู้เรียน ไดจ้ดั กิจกรรมดงัน้ี 
1. ชมรม ลูกเสือ เนตรนารี นักศึกษาวิชาทหาร กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ และแนะแนว ซ่ึงได้จัดกิจกรรม                       

ท่ีหลากหลายเพ่ือส่งเสริมผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ร่วมกับผูอ่ื้น ใฝ่รู้แสวงหาสาระ มีความเช่ือ ค่านิยม สามารถน าไป
ประยกุตใ์ช ้โดยผา่นกิจกรรมจดัสปัดาห์แนะแนวและสาธิตเก่ียวกบัอาชีพอิสระ 

2. กิจกรรมการจัดสอบวดัความสามมารถทางวิชาการของผู ้เ รียน PRE ประถม ส าหรับนักเรียนระดับชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 3 - 6  PRE มธัยมตน้ ส าหรับนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 – 3 และ PRE ADMISSION ส าหรับ
นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 4 – 6   

3. จดักิจกรรมเขา้ค่ายลกูเสือและเนตรนารี  นกัเรียนระดบัชั้น ป.1 – ม.3  
4. กิจกรรมชมรมท่ีให้นักเรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ ซ่ึงเป็นผลให้ผูเ้รียนรู้จกัการวางแผน                 

การท างานร่วมกบัผูอ่ื้น แสวงหาความรู้จากแหล่งรอบตวัทั้งข่าวสารขอ้มูล อีกทั้งมีการถ่ายทอดความรู้จากรุ่นพ่ีสู่รุ่นนอ้ง 
เช่น ชมรมแฟลกฟุตบอล ชมรมอนุรักษธ์รรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ชมรมนกัประดิษฐ์ ชมรมค าคม ชมรมนกัทดลองรุ่นเยาว ์
ชมรมซ่อมคอมพิวเตอร์ ชมรมถ่ายภาพ ชมรมซูโดคุ ชมรม A-Math ชมรม Crossword  เป็นตน้ 
ผลการประเมนิตนเองตามมาตรฐานและตวับ่งช้ี ปีการศึกษา 2553 

1. ผูเ้รียนร้อยละ 87.00  มีนิสยัรักการอ่าน การเขียนและการฟัง รู้จกัตั้งค าถามเพ่ือหาเหตุผล  
2. ผูเ้รียนร้อยละ 93.00  สนใจแสวงหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ รอบตัวสามารถใช้ห้องสมุดใช้แหล่งความรู้              

และส่ือต่าง ๆ ทั้งในและนอกสถานศึกษา 
3. ผู ้เ รียนร้อยละ 95.25  มีวิธีการเรียนรู้ของตนเอง สามารถเรียนรู้ร่วมกับผู ้อ่ืน สนุกกับการเรียนรู้และ                           

ชอบมาโรงเรียน 
4. ผูเ้รียนร้อยละ 95.60 ใฝ่รู้แสวงหาสาระ  ความเช่ือ  ค่านิยม  วิถีชีวิตของคนในทอ้งถ่ินและน าไปประยุกต์ใช ้             

ในการด ารงชีวิตประจ าวนั  (BSG) 
5. ผูเ้รียนร้อยละ 98.00 มีวิจารณญาณในการแลกเปล่ียนวฒันธรรมอยา่งฉนัมิตร  (BSG) 

ผลการประเมนิตามเกณฑ์การพจิารณา 
คุณภาพโดยรวมทุกตวับ่งช้ีตามมาตรฐานท่ี 6   ผูเ้รียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองรักการเรียนและ

พฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ืองโดยเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 93.77  อยูใ่นเกณฑก์ารประเมินคุณภาพระดบัดีมาก   
 
มาตรฐานที่ 7  ผู้เรียนมสุีขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจติที่ด ี
วธีิการพฒันา 

โรงเรียนส่งเสริมและสนบัสนุนใหผู้เ้รียนมีสุขภาพท่ีดี  รู้จกัการปฏิบติัตนเองในการดูแลรักษาสุขภาพทางกายและ
สุขภาพทางใจ  มุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนเอาใจใส่เก่ียวกบัร่างกาย  โดยปลูกฝังใหผู้เ้รียนรักการออกก าลงักาย   การบริโภคอาหาร             
ท่ีถกูหลกัโภชนาการ  ตลอดจนการด ารงตนอยู่ในสังคมและน าไปปฏิบติั เพ่ือใหผู้เ้รียนมีสุขภาพท่ีสมส่วน มีบุคลิกภาพท่ีดี 
มีจิตใจแจ่มใส ร่าเริง สนุกสนาน กลา้แสดงออกอย่างเหมาะสม และสามารถท่ีครองตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข                      
โดยไดด้ าเนินกิจกรรม   ไดแ้ก่ 
 
 



 

62 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ตระหนกัถึงความส าคญัของนกัเรียนเก่ียวกบัสุขภาพกาย  และมัน่ดูแลสุขภาพ
ของตนเองอยูต่ลอดเวลา โดยมีการสอดแทรกเน้ือหากิจกรรมท่ีสนบัสนุน ไดแ้ก่  

1. โครงการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ประกอบดว้ย                
ว่ิง 50 เมตร ว่ิงเก็บของ ยืนกระโดดไกล ลุก-นัง่ และวดัความอ่อนตวั เพ่ือส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ 
และออกก าลงักายอยา่งสม ่าเสมอ   

2. โครงการแข่งขนักีฬาระดบัชั้นเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ประกอบดว้ย               
การแข่งขนักีฬาประเภทต่างๆ เช่น ว่ายน ้ า ฟุตบอล บาสเกตบอล และเกม เป็นตน้  เพ่ือเป็นการส่งเสริมผูเ้รียนมีสุขนิสัย              
ในการดูแลสุขภาพ และออกก าลงักายอยา่งสม ่าเสมอ   

3. กิจกรรม / งาน / โครงการ / การสอนตามหลกัสูตร การจดัการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ                
พลศึกษา      ในสาระท่ี 2 เร่ืองชีวิตและครอบครัว สาระท่ี 4  เร่ืองการเสริมสร้างสมรรถภาพและการป้องกนัโรค สาระท่ี 5 
เร่ืองความปลอดภยัในชีวิต ไดจ้ดัการเรียนรู้เพ่ือใหน้กัเรียน มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัโรคภยัไขเ้จ็บ ส่ิงเสพติด อุบติัเหตุ 
ปัญหาทางเพศ และสามารถป้องกนัตนเอง หลีกเล่ียง หรือแกไ้ขปัญหาดงักล่าวได ้   

4. กิจกรรมการเรียนการสอนตามหลกัสูตร    การจดัการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา              
ในสาระท่ี 2  เร่ืองชีวิตและครอบครัว ไดจ้ดัการเรียนรู้เพ่ือให้นกัเรียน  มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบั ธรรมชาติและเพศ                  
ของตน เพ่ือใหน้กัเรียนสามารถใชชี้วิตไดอ้ยา่งเหมาะสม   
งานอนามัยโรงเรียน  มีการติดตามเก่ียวกบัสุขภาพร่างกายของนักเรียน เพ่ือเป็นขอ้มูลให้ครูและผูป้กครองไดรั้บทราบ              
การพฒันาทางกายของผูเ้รียน ไดแ้ก่ 

1. กิจกรรมการตรวจสุขภาพประจ าปีใหต้ั้งแต่ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1 ถึง  มธัยมศึกษาปีท่ี 6  โดยคณะแพทย์
โรงพยาบาลศรีวิชัย  2  ตรวจร่างกายส่วนต่าง ๆ  เช่น  การตรวจวดัสายตา การได้ยิน ระบบไหลเวียนเลือด เป็นต้น                   
และรายงานผลใหผู้ป้กครองทราบ   
งานโภชนาการและร้านค้า จดักิจกรรมเพ่ือเป็นการส่งเสริมผูเ้รียน 

1. การเลือกรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ มีการประชาสมัพนัธ์เสียงตามสาย จดัท าป้ายนิเทศ  
2. ดูแลควบคุมร้านคา้ท่ีมาจ าหน่ายอาหารให้แก่นักเรียน เพ่ือให้เกิดมาตรฐานในดา้นความสะอาดของสถานท่ี 

ภาชนะใส่อาหาร ไม่ให้มีสารปนเป้ือนในอาหาร ตลอดจนใหมี้น ้าร้อนส าหรับฆ่าเช้ือโรคชอ้นส้อม บริการให้ผูเ้รียนและ
ผูป้กครอง เพ่ือสร้างความมัน่ใจในการรับประทานอาหาร 
งานแผนกอาคารสถานที่  มีหนา้ท่ีรับผิดชอบในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดูแลรักษาความปลอดภยัใหแ้ก่นกัเรียน  ครู บุคลากร
ของโรงเรียนและผูป้กครองซ่ึงไดจ้ดักิจกรรมและโครงการต่าง ๆ   ดงัน้ี  

1. โครงการสวสัดิภาพและความปลอดภัยของผูเ้รียน  จัดพนักงานรักษาความปลอดภัย ครู เจ้าหน้าท่ีและ                
เจา้หนา้ท่ีต ารวจดูแลความปลอดภยัใหแ้ก่นกัเรียน ครู บุคลากรของโรงเรียนและผูป้กครอง 

2. กิจกรรมนกัเรียนอาสาจราจร 
งานระดับช้ัน โรงเรียนให้ความส าคญัต่อโทษภยัของส่ิงเสพติด จะเห็นไดว้่ายาเสพติดมีการแพร่หลายตามชุมชนต่าง ๆ             
จึงไดจ้ดักิจกรรมและโครงการต่างๆ  ไดแ้ก่ 

1.  โครงการสัปดาห์ให้ความรู้และป้องกันส่ิงเสพติด ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ให้เห็นโทษภัยของส่ิงเสพติด                   
อย่างทั่วถึงแก่นักเรียนทุกคนในทุกระดับชั้น ไดแ้ก่ การจัดนิทรรศการให้ความรู้และป้องกันส่ิงเสพติด การประกวด                 
ป้ายนิเทศต่อตา้นส่ิงเสพติดในทุกระดบัชั้น จดัประกวดวาดภาพระบายสีต่อตา้นส่ิงเสพติด การประกวดเขียนค าขวญัต่อตา้น
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ส่ิงเสพติด การประกวดเขียนเรียงความถึงโทษภยัของส่ิงเสพติด  การเชิญวิทยากรบรรยายให้ความรู้ถึงโทษภยัและการ
ป้องกันส่ิงเสพติด จัดกิจกรรมวนังดสูบบุหร่ีโลก  กิจกรรมประกวดดนตรีต้านยา(เสพติด)เพ่ือพฒันาบุคลิกภาพ                 
ของระดับชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โครงการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนอสัสัมชัญร่วมป้องกนัภัยส่ิงเสพติดของระดับชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี2  โครงการดนตรีสร้างวินยัห่างไกลยาเสพติดของสภานกัเรียน  กิจกรรมการตรวจปัสสาวะผูเ้รียนเพ่ือ             
สุ่มตรวจหาสารเสพติด โครงการสัมพันธ์ให้ความรู้กับโรงเรียนเครือข่ายท่ีอยู่ในชุมชนโดยรอบของโรงเรียนเพ่ือ            
ป้องปรามภยัจากส่ิงเสพติด ตลอดจนอบรมครูและเจา้หน้าท่ีต ารวจ เพ่ือป้องกนัภยัจากส่ิงเสพติด อุบติัเหตุและปัญหา             
ทางเพศด้วยซ่ึงการจัดด าเนินงานตามกิจกรรมและโครงการต่างๆท่ีกล่าวมาข้างต้นนั้นท าให้ได้เข้าร่วมโครงการ                   
โรงเรียนตน้แบบมาตรฐานระบบตา้นยาเสพติด(QAD) ของสภากาชาดไทย  ซ่ึงโรงเรียนอสัสมัชญัธนบุรีเขา้รับการประเมิน 
และไดรั้บการรับรองเป็นโรงเรียนตน้แบบมาตรฐานระบบตา้นยาเสพติด (QAD) ขั้นท่ี 3 ( ผูเ้ก่ียวข้องและกิจกรรม               
ระหวา่งสถานศึกษากบัชุมชน )ซ่ึงเป็นขั้นสูงสุดของโครงการ   
ฝ่ายกจิการนักเรียน   จดักิจกรรมและโครงการต่างๆ ท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนเรียนสามารถแสดงออกอยา่งเหมาะสม  ไดแ้ก่ 

1. โครงการดนตรีสร้างคนเยาวชนสร้างชาติ  
2. โครงการดนตรีสร้างวินยัห่างไกลยาเสพติด  
3. โครงการใหค้วามรู้กบัโรงเรียนเครือข่ายตา้นส่ิงเสพติด  
4. โครงการกรีฑาสี   
5. โครงการแข่งขนัวา่ยน ้าสี  
6. และการประกวดเชียร์ลีดเดอร์ ACT CHEER LEADER 2010 จากการส่งเสริมความสามารถของนกัเรียน               

อยา่งต่อเน่ืองน้ีเอง เป็นแรงผลกัดนัใหโ้รงเรียนส่งนกัเรียนเขา้ร่วมการแข่งขนักองเชียร์  ชิงถว้ยพระราชทานทูลกระหม่อม
หญิงอุบลรัตนราชกญัญา  สิริวฒันาพรรณวดี องคป์ระธานโครงการ To  Be  Number One  ซ่ึงผลการแข่งขนัไดรั้บรางวลั
ชนะเลิศ  

7. โครงการเสริมสร้างความเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดี เช่น โครงการเลือกตั้งประธานนกัเรียน การจดักิจกรรมส่งเสริม
ความเป็นผู ้น าและผู ้ตามท่ีดี ได้แก่ การแต่งตั้ งคณะกรรมการนักเรียน การเลือกตั้ งหัวหน้าห้อง รองหัวหน้าห้อง                     
สารวตัรนกัเรียนเป็นตน้  
งานแผนกกจิกรรมนักเรียน  ไดป้ระสานงานกบักลุ่มสาระสุขศึกษาและพละศึกษา จดักิจกรรมใหผู้เ้รียนมีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี
ต่อเพ่ือน ครู และผูอ่ื้น ไดแ้ก่  

1. กิจกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการสี  
2. กิจกรรมการแข่งขนัวา่ยน ้าสี  
3. กิจกรรมการแข่งขนักรีฑาสี และ 
4. การแข่งขนักีฬาสี  
5. กิจกรรมส่งเสริมผูเ้รียนท่ีมีความสามารถทางดา้นกีฬาโดยส่งเขา้ร่วมการแข่งขนัภายนอก  
6. กิจกรรมประชุมผูป้กครองนกัเรียน  
7. กิจกรรมสายสมัพนัธ์บา้นโรงเรียนสู่ชุมชน  
8. กิจกรรมการแข่งขนัโบวล่ิ์งการกศุล  
9. กิจกรรมวนัเดก็เพ่ือชุมชน  
10. กิจกรรมค่ายอาสาพฒันา  
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 โรงเรียนให้การสนบัสนุนความสามารถของผูเ้รียนให้มีความพร้อมท่ีจะเผชิญสถานการณ์ในอนาคต ใหมี้ความ
มัน่ใจในตนเอง แกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนได ้และสามารถเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดี โดยจดักิจกรรมต่าง ๆ ตลอดปีการศึกษา เช่น 
การแสดงการละเล่นพ้ืนเมือง การแสดงดนตรีสากล ออกท าการแสดงทั้งภายในและภายนอก การประกวดนางสงกรานต ์
การประกวดหนูนอ้ยสงกรานต์ กิจกรรมปฐมนิเทศนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 และมธัยมศึกษาปีท่ี 4  กิจกรรมปัจฉิม
นิเทศนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6   
ผลการประเมนิตนเองตามมาตรฐานและตวับ่งช้ี ปีการศึกษา 2553 

1. ผูเ้รียนร้อยละ 97.00 มีสุขนิสยัในการดูแลสุขภาพและออกก าลงักายสม ่าเสมอ 
2. ผูเ้รียนร้อยละ 96.68 มีน ้าหนกั ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ ์
3. ผูเ้รียนร้อยละ 98.00 ป้องกนัตนเองจากส่ิงเสพติด และหลีกเล่ียงสภาวะท่ีเส่ียงต่อความรุนแรง  โรคภยั อุบติัเหตุ 

และปัญหาทางเพศ  
4. ผูเ้รียนร้อยละ 97.00  มีความมัน่ใจและกลา้แสดงออกอยา่งเหมาะสม และใหเ้กียรติผูอ่ื้น 
5. ผูเ้รียนร้อยละ 98.00  มีมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดีต่อเพ่ือน ครูและผูอ่ื้น  
6. ผูเ้รียนร้อยละ 96.00  มีความพร้อมเผชิญสถานการณ์ทุกสภาพและทุกรูปแบบ 
7. ผูเ้รียนร้อยละ 98.00 รู้และเขา้ใจธรรมชาติทางเพศของตน สามารถเจริญชิวิตอยา่งเหมาะสมและมีความสุข 

ผลการประเมนิตามเกณฑ์การพจิารณา 
 คุณภาพโดยรวมทุกตัวบ่งช้ีตามมาตรฐานท่ี 7 ผูเ้ รียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีดีโดยเฉล่ีย                         
คิดเป็นร้อยละ  97.24 อยูใ่นเกณฑก์ารประเมินคุณภาพระดบัดีมาก 
 
มาตรฐานที่ 8   ผู้เรียนมสุีนทรียภาพและลกัษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และกฬีา 
วธีิการพฒันา       

โรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี ไดด้ าเนินงาน โครงการ กิจกรรม  และกระบวนการเรียนการสอน  เพ่ือพฒันาศกัยภาพ
ผูเ้รียน ดา้นศิลปะ ดนตรี กีฬา   โดยการจดักิจกรรมการเรียนการสอนตามหลกัสูตรในวิชาศิลปะ และพลศึกษา ส่งเสริมให้
นกัเรียนไดแ้สดงความสามารถโดยส่งแข่งขนัทั้งภายในและภายนอก เพ่ือมุ่งหวงัให้ผูเ้รียนไดแ้สดงผลงานของตนเอง                
ตามความรักและช่ืนชอบ ในกิจกรรมท่ีสนใจ ดงัน้ี 
กลุ่ มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู ้เ รียนปฏิบัติจริง มีความรักและสนใจงานศิลปะ                        
สามารถวิพากษวิ์จารณ์งานศิลป์ไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์โดยมีการจดัดงัน้ี 

1. แข่งขนัทั้งภายในและภายนอก 
2. การเขา้ร่วมแข่งขนังานนิทรรศการศิลปะเดก็นานาชาติ คร้ังท่ี 39  
3. ประกวดวาดภาพงานนกับุญหลุยส์ ฯ  
4. ประกวดวาดภาพงานวนัแม่ นกัเรียนในทุกระดบัชั้นมีโอกาสไดส้ร้างสรรคผ์ลงานดว้ยการวาดภาพระบายสี วาด

ภาพลายไทย และวาดภาพเหมือนจริง มีผลงานดา้นศิลปะท่ีตนเองภาคภูมิใจ โดยส่งเสริมความสามารถของผูเ้รียนผ่าน
กิจกรรมท่ีหลากหลาย  เป็นตน้   
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งานดนตรีและนาฏศิลป์  มุ่งพฒันาผูเ้รียนใหมี้ความสามารถ  มัน่ใจ  กลา้แสดงออก  เป็นเวทีท่ีใหน้กัเรียนแสดงศกัยภาพ
ของตนเองดงัน้ี 

1. กิจกรรมส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดแ้สดงออกทางดา้นดนตรีนาฏศิลป์ การแสดงละครตามความถนดั  นกัเรียนทุกคน
สามารถเล่นดนตรีไดอ้ยา่งนอ้ยคนละ 1 ช้ิน สามารถแต่งเพลง  และการคิดออกแบบการแสดงและการละครได ้  

2. ร่วมใจประหยดัพลงังาน เร่ืองวิกฤตโลกร้อน 
3. สืบสานประเพณีความเป็นไทย การแสดงละครวนัแม่  
4. การประกวดวงสตริง หอ้งเรียนสีเขียว  “กลุ่มธนบุรี” คร้ังท่ี 6  
5. การประกวดดนตรีไทย  “อโศกสงัคีต”  
6. การแข่งขนัเคร่ืองดนตรีไทยประเภท ฆอ้งวงใหญ่รายการประลองเพลงบรรเลงมโหรี  

กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 
1. โครงการแข่งขนักีฬาระดบัชั้นเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ประกอบดว้ย       

การแข่งขนักีฬาประเภทต่างๆ เช่น ว่ายน ้ า ฟุตบอล บาสเกตบอล และเกม เป็นตน้  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนไดร่้วมและ
แสดงออกในกิจกรรมกีฬาหรือการเชียร์     

2. โครงการแข่งขันทักษะกีฬา เพ่ือนักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม ได้แสดงออกซ่ึงความสามารถของตน                  
ในทกัษะกีฬาต่างๆ ท่ีตนเองช่ืนชอบและสร้างผลงานดา้นกีฬา  

3. งานแข่งขนักีฬาภายนอก เพ่ือส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพของนกัเรียนให้มีโอกาสแสดงออกซ่ึงความสามารถ          
ทางดา้นกีฬา และมีผลงานทางดา้นกีฬา    

4. โครงการแข่งขนักีฬานักเรียนสัมพนัธ์4 สถาบนัเพ่ือส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพของนักเรียนให้มีโอกาส
แสดงออกซ่ึงความสามารถทาดา้นกีฬา และมีผลงานทางดา้นกีฬา    

5. โครงการจดัการแข่งขนักีฬาฝ่ังธนฯคพั คร้ังท่ี 1 เพ่ือส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพของนักเรียนให้มีโอกาส
แสดงออกซ่ึงความสามารถทาดา้นกีฬา และมีผลงานทางดา้นกีฬา    

6. หลกัสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ได้จัดการเรียนรู้ในด้านกิจกรรมกีฬาให้แก่นักเรียน                 
ในการเรียนวิชาพลศึกษา เพ่ือใหน้กัเรียนมีความรู้ เกิดความสนใจ และเห็นความส าคญัของการเล่นกีฬา  รักและเห็นคุณค่า
ของกิจกรรมกีฬา จนน าการเล่นกีฬาไปส่งเสริมสุขภาพของตนเอง   
 

 
กจิกรรมพฒันาผู้เรียน  

1. จดักิจกรรมชมรมเพ่ือส่งเสริมและสนบัสนุนใหผู้เ้รียนไดรั้บความรู้และพฒันาทกัษะอย่างเต็มความสามารถและ
อยา่งต่อเน่ือง โดยมีการจดัตั้งกิจกรรมชมรมต่าง ๆ  เช่น ชมรมดนตรีไทย  ชมรมนาฎศิลป์  ชมรมศิลปะ ชมรม Movie Club  
ชมรมศิลปะการแสดง ชมรม ACT Media  ชมรมไวโอลิน ชมชม B-Boy ชมรมดนตรีสากล ชมรมวงโยธวาทิต                       
ชมรมอเมริกันฟุตบอล   ชมรมกรีฑา   ชมรมฟุตบอล   ชมบาสเกตบอล ชมรมแบตมินตัน  ชมรมฟุตซอล                              
ชมรมแฟลกฟุตบอล  

2. จดักิจกรรมตามเทศกาล  เช่น   การร ากลองยาวบรรเลงแห่เทียนพรรษาในวนัส าคญัทางศาสนา  การแสดงดนตรี
ไทยถวายพระพรเน่ืองในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ ฯ การแสดงร ากลองยาวร่วมกับ               
วงโยธวาทิต เป็นต้น  งานกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีผูเ้รียนได้มีส่วนเข้าร่วมจะช่วยส่งเสริมให้ผูเ้รียนกล้าแสดงออกและ                           
ไดพ้ฒันาศกัยภาพของตนเองใหดี้ยิ่งข้ึน 
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ผลการประเมนิตนเองตามมาตรฐานและตวับ่งช้ี ปีการศึกษา 2553 
1. ผูเ้รียนร้อยละ100  ช่ืนชม ร่วมกิจกรรม และมีผลงานดา้นศิลปะ  
2. ผูเ้รียนร้อยละ100  ช่ืนชม ร่วมกิจกรรม และมีผลงานดา้นดนตรี/นาฏศิลป์ 
3. ผูเ้รียนร้อยละ100  ช่ืนชม ร่วมกิจกรรม และมีผลงานดา้นกีฬา/นนัทนาการ 
4. ผูเ้รียนร้อยละ 97.00  สนใจและซาบซ้ึงในคุณค่า  สร้างสรรคข์องศิลปะ  ดนตรีและกีฬา  (BSG) 
5. ผูเ้รียนร้อยละ 98.00 แสวงหาความรู้และพฒันาทกัษะในดา้นศิลปะ ดนตรีและกีฬาของตนเองอยา่งต่อเน่ือง (BSG) 
6. ผูเ้รียนร้อยละ 98.00  สามารถแสดงทกัษะ หรือความสามารถทางศิลปะ  ดนตรีและกีฬา  (BSG) 

ผลการประเมนิตามเกณฑ์การพจิารณา 
คุณภาพโดยรวมทุกตวับ่งช้ีตามมาตรฐานท่ี 8 ผูเ้รียนมีสุนทรียภาพและลกัษณะนิสัยดา้นศิลปะ ดนตรีและกีฬา                

โดยเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 98.83  อยูใ่นเกณฑก์ารประเมินคุณภาพระดบัดีมาก 
 
 

มาตรฐานที่ 8  (BSG)    คุณลกัษณะเฉพาะด้านผู้เรียนของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล 
วธีิการพฒันา 
 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  เห็นความส าคัญของการปลูกฝังให้ผูเ้รียนเป็นผูมี้คุณลักษณะเฉพาะด้านผูเ้รียน                  
ของโรงเรียนในเครือมลูนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย    จึงก าหนดนโยบายใหทุ้กฝ่ายด าเนินการพฒันา  ส่งเสริม
และปลกูฝังใหผู้เ้รียน 
เป็นผู้มีธรรมและศรัทธาในศาสนาของตน หมั่นปฏิบัติตามศาสนกิจในศาสนาที่ตนนับถือ  ซ่ึงทุกหน่วยงานของโรงเรียน          
ไดจ้ดักิจกรรมและโครงการต่างๆท่ีตอบสนองนโยบายดงักล่าว   ไดแ้ก่ 
งานอภิบาล ด าเนินการจดั  

1. โครงการฟ้ืนฟจิูตใจนกัเรียนคาทอลิกระดบัประถมศึกษา  และระดบัมธัยมศึกษา  
2. โครงการนกัเรียนคาทอลิกรับศีลศกัด์ิสิทธ์ิ   

งานจริยธรรมคุณธรรมและงานระดบัช้ัน ด าเนินการจดั 
1. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงมธัยมศึกษาปีท่ี 6  
2. โครงการจริยธรรมยามเชา้   
3. โครงการธรรมสวนะ   
4. โครงการหอ้งเรียนตน้กลา้แห่งคุณธรรม   
5. กิจกรรมท าบุญตกับาตรเน่ืองในวนัข้ึนปีใหม่  และวนัสงกรานต ์  

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม  ด าเนินการจดั 
1. โครงการส่งเสริมวฒันธรรมประเพณีและวนัส าคญั ให้ผูเ้รียนทุกคนในโรงเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ    

เช่น การฟังพระธรรมเทศนา  การจดัป้ายนิเทศวนัส าคญัทางศาสนา  การประกวดป้ายนิเทศในวนัส าคญัต่างๆทางศาสนา  
การหล่อเทียนจ าน าพรรษา  การถวายเทียนจ าน าพรรษา  
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ความวริิยะ อุตสาหะ  อนัเป็นหนทางแห่งความส าเร็จทั้งปวง  
โรงเรียนเป็นสถาบนัท่ีทุกองค์กรในสังคมให้ความส าคญั  เพราะถือว่าเป็นสถาบนัท่ีสร้างเสริมให้ผูเ้รียนเป็นบุคคล             

ทั้งครบ  โรงเรียนอสัสมัชญัธนบุรีไดด้ าเนินนโยบายตามวิถีแห่งจิตตารมยข์องนกับุญหลุย ์ มารี กรียอง เดอ มงฟอร์ต ดงันั้น
โรงเรียนจึงมุ่งจัดโครงการต่างๆ เพ่ือสร้างเสริมให้ผูเ้รียนมีความตระหนักและเห็นคุณค่าของความวิริยะ อุตสาหะ                     
อนัเป็นหนทางแห่งความส าเร็จทั้งปวง ไดแ้ก่ 

1. โครงการยกยอ่งนกัเรียนประพฤติและปฏิบติัหนา้ท่ีดีเด่นชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 
2. โครงการส่งเสริมนกัเรียนกระท าความดี   
3. โครงการเรียนดีแน่ แค่มีสมาธิ   
4. โครงการวนัประกาศเกียรติคุณนกัเรียนดีเด่น  

เป็นผู้แสดงออกถึงความเป็นผู้อิ่มเอิบ อบอุ่น อารี มีคุณธรรม   คุณภาพสากล การสร้างความดีท่ีแทจ้ริงนั้นตอ้งมาจาก
ภายในตวัตนของแต่ละบุคคล  โรงเรียนเป็นสถาบนัท่ีทุกคนในสังคมยกย่องให้ท าหน้าท่ีเป็นผูข้ดัเกลาผูเ้รียน  อบรม                     
บ่มนิสยัผูเ้รียน  ตลอดจนสร้างเสริมใหผู้เ้รียนดว้ยการจดักิจกรรม   ไดแ้ก่ 

1. โครงการวจนพิธีกรรมเปิด-ปิด ปีการศึกษา   
2. โครงการเทิดเกียรตินกับุญหลุยส์ฯ และเทิดเกียรติแม่พระอสัสมัชญั   
3. โครงการเทศกาลพระคริสตสมภพ  
4. โครงการพิธีไหวค้รู  
5. โครงการไหวค้รูนกัศึกษาวิชาทหาร  
6. โครงการถวายพระพรพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัฯ  
7. โครงการถวายพระพรสมเดจ็พระนางเจา้พระบรมราชีนีนาถ   
8. โครงการส่งเสริมการไหวแ้ละการท าความเคารพ   
9. โครงการไหวง้ามอยา่งไทย   
10. โครงการสายสมัพนัธ์บา้น โรงเรียนและชุมชน    
11. โครงการคริสตม์าสแฟร์  
12.  โครงการกิจกรรมวนัเดก็  
13. โครงการดูละครแลว้ยอ้นมองชีวิต   
14. โครงการตลาดนดั ACT    
15. โครงการเลือดอสัสมัชญั   
16. โครงการส่งเสริมระเบียบวินยั  
17. โครงการส่งเสริมรักษาความสะอาด  
18. การจดัพิธีปฏิญาณตน พิธีราชสดุดีและวางพวงมาลา  
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ส านึกถึงความยุติธรรม  สันติภาพ เสรีภาพ  ภราดาภาพ  ความเอื้ออาทร การแบ่งปัน การเสียสละและการอุทิศตน                  
เพื่อสาธารณะประโยชน์  มีส านึกรับผิดชอบต่อสังคมและมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สังคม   ในด้านการเป็นผู้มีความ               
เป็นเลศิทางวชิาการที่ต้องสามารถประยุกต์เข้ากบัชีวติที่เป็นจริง โดยความเป็นเลิศ เพื่อการเจริญชีวิตที่มีคุณภาพ มีศักดิ์ศรี
และเพือ่ผู้อืน่  ดงันั้นโรงเรียนจึงจดักิจกรรมท่ีเสริมสร้างจิตส านึกแก่ผูเ้รียนทั้งทางตรงและทางออ้ม ไดแ้ก่ 

1.  โครงการเขา้ค่ายพกัแรมลกูเสือชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงมธัยมศึกษาปีท่ี 3  
2. โครงการ ประกวดเชียร์ลีดเดอร์ ACT CHEER LEADER 2010  
3.  โครงการแข่งขนักรีฑาสีนกัเรียน     
4. โครงการวนัเดก็เพ่ือชุมชน  
5. โครงการช่วยเหลือผูย้ากไร้ในสงัคม    
6.  โครงการร่วมดว้ยช่วยกนับ ารุงวดันกับุญหลุยส์ฯ  
7. โครงการชมรมเพ่ือนนกับุญมงฟอร์ต คร้ังท่ี12    
8. โครงการปฐมนิเทศ และประดบัเขม็วิทยฐานะ นกัเรียน ม.4   
9. โครงการ ประกวดภาพยนตร์สั้นส่งเสริมคุณธรรม  
10. โครงการ เราชาวอสัสมัชญัธนฯรวมพลอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม   
11. โครงการประกวดดนตรีตา้นยา(เสพติด)เพ่ือพฒันาบุคลิกภาพ   
12. โครงการแข่งขนัฟุตบอลเยาวชนอสัสมัชญัร่วมป้องกนัภยัส่ิงเสพติด  
13. โครงการดนตรีสร้างวินยัห่างไกลยาเสพติด   
14. โครงการสมัพนัธ์ใหค้วามรู้กบัโรงเรียนเครือข่าย   
15. โครงการ ACT. PR.   
16. โครงการกีฬาสมัพนัธ์ศิษยปั์จจุบนัและศิษยเ์ก่า   
17. โครงการแลกเปล่ียนความร่วมมือระหวา่งคณะกรรมการสภานกัเรียน 4 สถาบนั  
18.  โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการป้องกนัอคัคีภยัและการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้   
19. โครงการใหค้วามรู้โรคเอดส์และเพศศึกษา   
20. โครงการฝึกซอ้มการหนีไฟจากอาคารของนกัเรียนครูและบุคลากร   
21. โครงการท าความสะอาดวนัส าคญั   
22. โครงการตรงเวลาไม่มาสาย  
23. โครงการค่ายผูน้ า   
24. โครงการค่ายพฒันาทกัษะชีวิต    
25. โครงการงานราตรีสมัพนัธ์   
26. โครงการแข่งขนัโบวล่ิ์งการกศุล   
27. กิจกรมการแข่งขนัฟุตบอลกระชบัมิตรระดบั ม.ปลาย   
กิจกรรมท่ีจดัข้ึนเพ่ือให้ผูเ้รียนรู้จกัใชคุ้ณธรรมน าการด าเนินชีวิตให้มีความสุข  รวมทั้งเป็นผูมี้ระเบียบวินยั สามคัคี           

รักความสะอาดและรักสถาบนัท่ีตนเรียนและสถาบนัในเครือมลูนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย   
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ผลการประเมนิตนเองตามมาตรฐานและตวับ่งช้ี ปีการศึกษา 2553 
1. ผูเ้รียนร้อยละ 98.00 มีธรรมและศรัทธาในศาสนาของตน หมัน่ปฏิบติัตามศาสนกิจในศาสนาท่ีตนนบัถือ 
2. ผูเ้รียนร้อยละ 95.75 มีความวิริยะ อุตสาหะ อนัเป็นหนทางแห่งความส าเร็จทั้งปวง 
3. ผูเ้รียนร้อยละ 95.00 แสดงออกถึงความเป็นผูอ่ิ้มเอิบ อบอุ่น อารี มีคุณธรรม คุณภาพสากล 
4. ผูเ้รียนร้อยละ 97.00 มีส านึกถึงความยุติธรรม สันติภาพ เสรีภาพ ภราดรภาพ ความเอ้ืออาทร การแบ่งปัน                       

การเสียสละ และการอุทิศตนเพ่ือสาธารณะประโยชน์ 
5. ผูเ้รียนร้อยละ 97.00 มีส านึกรับผิดชอบต่อสงัคมและมีส่วนร่วมในการสร้างสรรคส์งัคม 
6. ผูเ้รียนร้อยละ 96.00 มีความเป็นเลิศทางวิชาการท่ีตอ้งสามารถประยุกตเ์ขา้กบัชีวิตท่ีเป็นจริง โดยความเป็นเลิศ

เพ่ือการเจริญชีวิตท่ีมีคุณภาพ มีศกัด์ิศรีและเพ่ือผูอ่ื้น 
7. ผูเ้รียนร้อยละ 90.00 มีระเบียบวินัย สามคัคี รักความสะอาดและรักสถาบันท่ีตนเรียนและสถาบันในเครือ                 

มลูนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย 
ผลการประเมนิตามเกณฑ์การพจิารณา 
 คุณภาพโดยรวมของทุกตวับ่งช้ีตามมาตรฐานท่ี 8(BSG)   คุณลกัษณะเฉพาะดา้นผูเ้รียนของโรงเรียนในเครือ
มลูนิธิคณะเซนตค์าเบรียลโดยมีค่าเฉล่ียร้อยละ 95.53 อยูใ่นเกณฑก์ารประเมินคุณภาพระดบัดีมาก 
 

มาตรฐานด้านการเรียนการสอน 
มาตรฐานที่ 9  ครูมีคุณธรรม   จริยธรรม  มีคุณวุฒิ/ความรู้  ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ  หมั่นพัฒนาตนเอง               
เข้ากบัชุมชนได้ดแีละมคีรูเพยีงพอ 
วธีิการพฒันา 
 โรงเรียนอสัสมัชญัธนบุรีด าเนินการจดั งาน โครงการและกิจกรรม เพ่ือส่งเสริมใหค้รูมีคุณธรรมจริยธรรม   โดยมี
เป้าหมายใหค้รูทุกคนมีการพฒันาดา้นคุณธรรมจริยธรรม  ตระหนกัและเห็นความส าคญัดา้นจิตวิญญาณของความเป็นครู  
ส่งเสริมให้ครูพฒันาตนเองใหมี้คุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ    มีคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถตรงกบังานท่ีรับผิดชอบ 
หมัน่พฒันาตนเอง  เขา้กบัชุมชนไดดี้และมีครูเพียงพอ    โดยมีการด าเนินการเขา้รับการอบรมทั้งในและนอกโรงเรียน           
โดยมีการด าเนินการ  ดงัน้ี 

1. จดัสมัมนาเปิดปีการศึกษา 2553  
2. จัดให้ มีการประชุมครูทุกวันศุกร์  โดยมีผู ้อ  านวยการและคณะผู ้ร่ วมบริหารผลัด เปล่ียนให้ข้อคิด                          

แบ่งปันประสบการณ์การท างาน และจากการอบรม/สมัมนาต่าง ๆ แก่คณะครู และบุคลากรสนบัสนุน 
3. จดัครูท่ีมีอายงุาน 5  10  15  20  25และ 30 ปี  ร่วมเขา้รับการอบรมในโครงการส่งเสริมและเสริมสร้างจิตตารมย์

นกับุญหลุยส์ ของมลูนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย  
4. จดักิจกรรมสายสมัพนัธ์บา้นกบัโรงเรียนในทุกระดบัชั้น    
5. จดักิจกรรมต่าง ๆ ระหวา่งครูและผูป้กครอง     
6. จดัประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา   
7. ส่งเสริมใหมี้การท าวิจยั  การเขียนบทความโดยการวิเคราะห์ภาระงาน 
8. จดัพิธีมิสซาวนัศุกร์ต้นเดือนให้กับครูคาทอลิก  ครูท่ีนับถือศาสนาพุทธเขา้ร่วมฟังบรรยายธรรมกบัผูเ้รียน           

ในแต่ละระดบัชั้น 
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9. จัดกิจกรรมวนัครูเพ่ือเชิดชูเกียรติและเสริมแรงบันดาลใจแก่ผูป้ระกอบวิชาชีพครู ส่งเสริมครู บุคลากร                     
ทางการศึกษา และผูร่้วมบริหาร เขา้รับการคดัเลือกครูดีเด่นของมลูนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย         

10. ส่งเสริมให้ครูได้สอนตามความสามารถและความถนัด  มีการจัดอัตราก าลังมอบหมายหน้าท่ีประจ าปี            
ตามความสามารถ ความถนัด และตรงตามวุฒิทางการศึกษาท่ีจบ มีบุคลากรเพียงพอต่อความตอ้งการของหน่วยงาน                  
บุคลากรทุกคนไดส้อนและท างานตรงตามความถนดั  ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ 
ผลการประเมนิตนเองตามมาตรฐานและตวับ่งช้ี ปีการศึกษา 2553 

1. ครูร้อยละ 98.00 เป็นผูมี้คุณธรรมจริยธรรม  ปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
2. ครูร้อยละ 98.00 เป็นผูมี้ปฎิสมัพนัธ์ท่ีดีต่อผูเ้รียน  ผูป้กครอง  และชุมชน 
3. ครูร้อยละ100 มีความมุ่งมัน่  และอุทิศตนในการสอนและพฒันาผูเ้รียน 
4. ครูร้อยละ 98.00 มีการแสวงหาความรู้  และเทคนิควิธีการใหม่ๆเป็นประจ า   รับฟังความคิดเห็น   ใจกวา้ง               

และยอมรับการเปล่ียนแปลง 
5. ครูร้อยละ  99.32  จบการศึกษาระดบัปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบเท่าข้ึนไป  
6. ครูร้อยละ 100  สอนตรงตามวิชาเอก – โท  หรือตรงตามความถนดั 
7. มีจ านวนครูเพียงพอตามเกณฑท่ี์ ก.ค.ศ. ก าหนด 
8. ครูร้อยละ100  มีความวิริยะ อุตสาหะ อนัเป็นหนทางแห่งความส าเร็จทั้งปวง 
9. ครูร้อยละ 100  มีธรรมและศรัทธาในศาสนาของตน ปฏิบัติเป็นแบบอย่างท่ีดีในการปฏิบัติตามศาสนกิจ               

ของศาสนาท่ีตนนบัถือ 
10. ครูร้อยละ100  แน่วแน่ในอุดมการณ์และปฏิบติัตนเป็นผูรั้บใชท่ี้ดีตามแบบอยา่งของนกับุญหลุยส์มารีฯ 

ผลการประเมนิตามเกณฑ์การพจิารณา 
คุณภาพโดยรวมทุกตัวบ่งช้ีตามมาตรฐานท่ี  9  ครูมีคุณธรรม   จริยธรรม  มีคุณวุฒิ/ความรู้  ความสามารถ                

ตรงกับงานท่ีรับผิดชอบ  หมั่นพัฒนาตนเอง   เข้ากับชุมชนได้ดีและมีครูเพียงพอ โดยเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 99.33                           
อยูใ่นเกณฑก์ารประเมินคุณภาพระดบัดีมาก 
 
มาตรฐานที่ 10   ครูมคีวามสามารถในการจดัการเรียนการสอนอย่างมปีระสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
วธีิการพฒันา 
 โรงเรียนมีแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาปี 2553 โดยมีเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ ตวัช้ีวดัความส าเร็จ ในการวางแผน
ปฏิบัติงาน/โครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ในการจัดการศึกษาด้านวิชาการและคุณภาพผูเ้รียน  ตามพระราชบัญญัติ       
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช  2542 (ฉบบัท่ี3 พ.ศ.2553)   เพ่ือให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาตนเองจากการจดักิจกรรม                
การเรียนรู้ของครูผูส้อนทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน   ดงัน้ี       

 1.จดัครูผูส้อนทุกคนเขา้ร่วมอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบติัทั้งภายใน และภายนอกโรงเรียน เพ่ือทบทวน 
ปรับปรุงหลกัสูตร และกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการท่ีหลากหลายให้ผูเ้รียนได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ                    
ของตนเอง ไดแ้ก่ การสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน โครงการพฒันาบุคลากรไดส่้งเสริมใหค้รูไดเ้พ่ิมพูนวิทยฐานะโดยมีสถิติ
การจดัส่งครูเขา้รับการอบรมสมัมนาดูงาน ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  

2. การใหทุ้นครูศึกษาต่อระดบัปริญญาโทในสาขาวิชาต่าง ๆ  
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3.การประชุมครูผูส้อนของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการจดัอบรมพฒันาหลกัสูตรทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และ
ส่งเสริมให้ครูผูส้อนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนท่ีหลากหลายเพ่ือฝึกให้ผูเ้ รียน ได้ฝึกคิด ฝึกท า                        
และแก้ปัญหาด้วยตนเอง  เช่น  วิธีการสอนแบบบรรยาย   แบบสาธิต การใช้คอมพิวเตอร์เป็นส่ือ  แบบกระบวนการ               
กลุ่มแบบ 3 P   แบบร่วมมือสร้างสรรคค์วามรู้  แบบทดลอง  แบบสืบสวนสอบสวน แบบเนน้กระบวนการปฏิบติั  เป็นตน้    

นอกจากนั้น ส่งเสริมใหค้รูผูส้อนใชแ้หล่งการเรียนรู้ภายใน และภายนอกโรงเรียนประกอบการจดัการเรียนรู้ และ
สนับสนุน และให้ขวญัก าลงัใจครูผูส้อนในการใช้ส่ือการจดัการเรียนรู้ การใช้เคร่ืองมือท่ีหลากหลายในการวิเคราะห์
ศกัยภาพผูเ้รียน  เช่น แบบประเมินการท างานกลุ่ม  แบบสังเกต แบบทดสอบก่อน - หลงัเรียน แบบบนัทึกคะแนนรายวิชา 
การประเมินผูเ้รียนตามสภาพจริง จดัระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียน การประเมิน  SDQ  การจดัท าวิจยัในชั้นเรียนของครูผูส้อน
ปีการศึกษาละ 1 เร่ือง เพ่ือน าขอ้มลู  และผลจากขอ้มลูขา้งตน้ไปใชใ้นการปรับเปล่ียนการจดัการเรียนรู้เพ่ือพฒันาผูเ้รียน ให้
มีพฒันาการตามศกัยภาพของตนเอง  

4.งานนิเทศการจดัการเรียนรู้ครูผูส้อน โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศการจดัการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ            
การเรียนรู้ ด าเนินการนิเทศในรูปแบบการใหค้ าปรึกษาภายในกลุ่มสาระฯ  (กลัยาณมิตร) และนิเทศโดยคณะกรรมการของ
แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมทั้งการนิเทศจากคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ เพ่ือน าข้อมูลไปด าเนินการในการพฒันา
ครูผูส้อน และเป็นขอ้มลูใหค้รูผูส้อนไดพ้ฒันาตนเองใหมี้ประสิทธิภาพในการจดัการเรียนรู้เพ่ิมมากข้ึน 

5.โครงการพฒันาบุคลากรภายใน – ภายนอก 8 กลุ่มสาระฯ  
6.โครงการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา  
7.โครงการผลิตและพฒันาส่ือการสอน และโครงการประกวดส่ือการสอน  
 

ผลการประเมนิตนเองตามมาตรฐานและตวับ่งช้ี ปีการศึกษา 2553 
1. ครูร้อยละ 95.00 มีความรู้ความเขา้ใจเป้าหมายการจดัการศึกษาและหลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. ครูร้อยละ 92.00 มีการวิเคราะห์ศกัยภาพผูเ้รียนและเขา้ใจผูเ้รียนเป็นรายบุคคล 
3. ครูร้อยละ   93.00 มีความสามารถในการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
4. ครูร้อยละ 97.00 มีความสามารถใชเ้ทคโนโลยีในการพฒันาการเรียนรู้ของตนเองและผูเ้รียน 
5. ครูร้อยละ 95.00 มีการประเมินผลการเรียนการสอนท่ีสอดคลอ้งกับสภาพการเรียนรู้ท่ีจัดให้ผูเ้รียนและ                     

อิงพฒันาการของผูเ้รียน     
6. ครูร้อยละ  91.00  มีการน าผลการประเมินมาปรับเปล่ียนการเรียนการสอนเพ่ือพฒันาผูเ้รียนใหเ้ตม็ตามศกัยภาพ   
7. ครูร้อยละ 93.00 มีการวิจยัเพ่ือพฒันาส่ือและการเรียนรู้ของผูเ้รียนและน าผลไปใชพ้ฒันาผูเ้รียน  
8. ครูร้อยละ100 สามารถบูรณาการศาสตร์และศิลป์เพ่ือน าไปสู่การพฒันาการเรียนการสอน (BSG) 
9. ครูร้อยละ100 เนน้ความส าคญัของกระบวนการเรียนรู้ของผูเ้รียนมากกวา่เน้ือหาสาระ (BSG) 
10. ครูร้อยละ100 เปิดโอกาสให ้เรียนมีส่วนร่วมในการจดักระบวนการเรียนรู้ (BSG) 
11. ครูร้อยละ100 มีความสามารถสร้างองค์ความรู้ น ามาแกไ้ขปัญหาและปรับปรุงสู่การพฒันาทกัษะทางวิชาชีพ

อยา่งต่อเน่ือง ทนัต่อเหตุการณ์ (BSG) 
ผลการประเมนิตามเกณฑ์การพจิารณา 

คุณภาพโดยรวมทุกตวับ่งช้ีตามมาตรฐานท่ี 10 ครูมีความสามารถในการจดัการเรียนการสอนอยา่งมีประสิทธิภาพ
และเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัโดยเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ  96.00   อยูใ่นเกณฑก์ารประเมินคุณภาพระดบัดีมาก 
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มาตรฐานด้านการบริหารและการจดัการศึกษา 
มาตรฐานที่ 11  ผู้บริหารมคุีณธรรม จริยธรรม มภีาวะผู้น า และมคีวามสามารถในการบริหารจดัการศึกษา 
วธีิการพฒันา 
 โรง เ รียนอัสสัมชัญธนบุ รีด า เ นินการจัด  งาน โครงการและกิจกรรม ในการบริหารจัดการ ศึกษา                                    
ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 นโยบายการจดัการศึกษาของมูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย 
และนโยบายการบริหารจัดการศึกษา ในการให้ผู ้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู ้น า และมีความสามารถ                           
ในการบริหารจดัการศึกษา โดยไดด้ าเนินการ  ดงัน้ี 

1. มคุีณธรรม จริยธรรมและปฏิบัตตินตามจรรยาบรรณวชิาของชีพ 
โรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี มีผูบ้ริหารสูงสุด เป็นนกับวชคณะภราดาเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ซ่ึงก าหนด

บทบาทและหนา้ท่ีอย่างชดัเจนเป็นแบบอย่างท่ีดี ประพฤติปฏิบติัตนอยู่ในกรอบของหลกัธรรมทางศาสนา ตระหนกัและ
เขา้ใจในการจดัการศึกษาตามจิตตารมณ์ของนกับุญหลุยส์ มารีฯ มีอุดมการณ์ในการบริหารงานอย่างอุทิศตน มุ่งมัน่ ทุ่มเท
ทั้ งกายใจ สติปัญญาด้วยความรับผิดชอบ และใช้หลักการบริหาร ท่ี เน้นการมีส่วนร่วม รับฟังความคิดเห็น                               
ของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา มุ่งหวงัใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อสถานศึกษา คณะครู ศิษยเ์ก่า นกัเรียนปัจจุบนั มีทิศทางการพฒันา
การศึกษา โดยก าหนดเป็นนโยบายการบริหารจัดการศึกษา ก าหนดเป้าหมาย และมาตรการท่ีชัดเจนให้บุคลากร                           
ใช้เ ป็นแนวทางในการปฏิบัติ  เ พ่ือน าไปสู่ เ ป้าหมายของการจัดการศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนการด า เนินงาน                              
ดา้นสงัคมสงเคราะห์ เพ่ือเป็นการแบ่งปันและช่วยเหลือผูด้อ้ยโอกาส ดงัน้ี 
 1.1 เข้าร่วมวจนพิธีกรรมเปิด-ปิดปีการศึกษา พิธีมิสซาในโอกาสต่าง ๆ เช่น วนัศุกร์ต้นเดือน   พิธีฉลอง                      
วดันักบุญหลุยส์ มารี ฯ นอกจากน้ียงัส่งเสริมและสนบัสนุนการจดักิจกรรมเก่ียวกบัพิธีกรรมส าคญัของทุกศาสนา เช่น 
สนบัสนุนให้มีการนิมนต์พระมาเทศน์ให้กบันกัเรียน พิธีหล่อเทียนและถวายเทียนจ าน าพรรษาในโอกาสวนัเขา้พรรษา  
การท าบุญตกับาตรในวนัสงกรานต ์  เป็นตน้ 
 1.2. จดักิจกรรม อบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่ครู บุคลากรและนกัเรียน เป็นประจ าทุกปี เช่น โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรมบุคลากร  โครงการธรรมะสอนใจ โครงการห้องเรียนตน้กลา้แห่งคุณธรรม การเขา้เงียบฟ้ืนฟูจิตใจ             
ของครูและนกัเรียนคาทอลิก เป็นตน้ 
 1.3 ส่งเสริมสนบัสนุนใหจ้ดักิจกรรมดา้นสังคมสงเคราะห์ เพ่ือเป็นการแบ่งปันและช่วยเหลือผูด้อ้ยโอกาส  เช่น  
โครงการเยี่ยมชุมชนกองขยะสาย 3 โครงการตรวจสุขภาพเคล่ือนท่ี  กิจกรรมช่วยเหลือผูป้ระสบภยั โครงการวนัเด็ก                    
เพ่ือชุมชน และบริจาคเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอ้ี ให้หน่วยงาน /โรงเรียนท่ีขาดแคลน เพ่ือน าไปใช้ประโยชน ์                 
ในการพฒันานกัเรียน เป็นตน้  
 1.4  เ ป็นแบบอย่ าง ท่ี ดี ในเ ร่ืองของการ เห็นคุณค่าของการศึกษา โดยส่งเสริมและสนับสนุน เ ร่ือง                                    
การมอบทุนการศึกษาให้กบันักเรียนเป็นประจ าทุกปี ไดแ้ก่ ทุนลวสุต  ทุนราฟาแอล  ทุนยอห์น แมร่ีฯ ทุนการศึกษา          
นกักีฬาโครงการพิเศษ ทุนการศึกษานกัเรียนท่ีขาดแคลนทุนทรัพยใ์หก้บันกัเรียนของโรงเรียนท่ีมีปัญหาทางดา้นครอบครัว 
ทุนการศึกษาบุตรบุคลากรใหก้บันกัเรียนท่ีเป็นบุตรของบุคลากรของโรงเรียนท่ีก าลงัศึกษาอยู่ในโรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี  
และทุนการศึกษาของนกัเรียนท่ีขาดแคลนทุนทรัพยจ์ากโรงเรียนท่ีอยูร่อบโรงเรียน  
 1.5 เ ป็นผู ้น าในเ ร่ืองการหลักธรรมของศาสนามาประยุกต์และเผยแพร่ให้คณะครูในการประชุมครู                      
และการประชุมคณะกรรมการท่ีปรึกษาผูอ้  านวยการ นอกจากน้ียงัส่งเสริมให้ผูร่้วมบริหารไดน้ าหลกัธรรมและขอ้คิด
แบ่งปันแก่บุคลากรในหน่วยงานก่อนการประชุมต่าง ๆ  
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2. มคีวามคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ มวีสัิยทัศน์ และเป็นผู้น าทางวชิาการ  
ผูบ้ริหารโรงเรียนมีความสามารถในการพฒันาสถานศึกษาอย่างมีทิศทาง โดยการศึกษาวิสัยทัศน์ พนัธกิจ 

เป้าหมาย ตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ปีการศึกษา 2550 – 2554  โดยด าเนินการ  ดงัน้ี 
2.1 ศึกษาสภาพความพึงพอใจของครูผูป้กครองและนกัเรียนต่อการบริหารจดัการศึกษา  เพ่ือน าผลมาก าหนด

นโยบาย / จุดเนน้ ในการบริหารโรงเรียน พร้อมแจง้ใหค้รูคณะครูทุกท่านไดรั้บทราบแนวทางในการพฒันาโรงเรียน  
            2.2 จดัการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์และสังคมศึกษา เป็นภาษาองักฤษ และส่งบุคลากร
ไปศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ  
            2.3 มีวิสัยทศัน์ทางดา้นการจดัระบบเทคโนโลยีดา้นบริหารจดัการดา้นการเรียนการสอน โดยสนับสนุนและ
ส่งเสริมให้ครูได้จัดการเรียนการสอนโดยใช้ส่ือการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ เช่น ส่ือมัลติมิเดีย ส่ืออิเล็คโทรนิก                        
ติดตั้งโทรทศัน์ LCD พร้อมเช่ือมต่อสัญญาณเครือข่าย Network ในทุกหอ้งเรียน  ติดตั้ง Interactive Board  ส่งเสริม
โครงการประกวดส่ือประเภทต่าง ๆ และน าระบบบริหารสารสนเทศ “ School Web-based Information System (SWIS) ”                     
และ  E - office  มาใชใ้นการบริหารจดัการภายในโรงเรียนอยา่งต่อเน่ืองเป็นระบบ เป็นตน้ 

3. มคีวามสามารถในการบริหารงานวชิาการและการจัดการ 
ผูบ้ริหารโรงเรียนมีความสามารถในการบริหารงานวิช าการ มีความรอบรู้ในเร่ืองหลักการและรูปแบบ                       

การพฒันาหลกัสูตร หลกัการและเทคนิคการวดัประเมินผล แนวทางการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
ส่งเสริมให้ครูได้รับการพฒันาความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง  โดยมีงบประมาณสนับสนุน                 
อยา่งเพียงพอ ดว้ยการด าเนินงานดงัน้ี 

3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและวิชาการ คณะอนุกรรมการกลุ่มสาระ ฯ  เพ่ือพฒันาหลกัสูตร
สถานศึกษา หลกัสูตรกลุ่มสาระ ฯ และหลกัสูตร English Program  โดยมีการปรับหลกัสูตรให้สอดคลอ้งกบัการจดั
การศึกษาของโรงเรียน    
 3.2  ด าเนินการจดัการเรียนการสอน Inventive  English Program (IEP) โดยมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันานกัเรียนใหมี้ความรู้
ทางด้านภาษาองักฤษเพ่ิมข้ึนในวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษาเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ                  
ทางวิชาการสามารถบูรณาการการศึกษาเขา้กบัสังคมในชีวิตประจ าวนัสามารถพฒันาองค์ความรู้ท่ีสามารถศึกษาต่อ                     
ในระดบัท่ีสูงข้ึน 
 3.3 จดัการเรียนการสอนวิชาดนตรีกลุ่มย่อยในระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 1 - 6 ใหน้กัเรียนไดเ้ลือกเรียนตามความถนดั
และความสนใจ  การจดัการเรียนการสอนโดยครูผูส้อนเป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นดนตรีเฉพาะทาง เช่น เปียโน ไวโอลิน กีตาร์ 
กลองชุด เป็นตน้ เพ่ือเป็นการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพผูเ้รียนดา้นดนตรี   
 3.4 จดัสภาพแวดลอ้มและสร้างบรรยากาศภายในบริเวณโรงเรียน   ใหเ้ป็นอุทยานแห่งการเรียนรู้ เช่น ปรับปรุง
สวนพรรณไมใ้นวรรณคดี สวนนก วงัมจัฉา สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  สวนสมุนไพร สวนหย่อมบริเวณภายในโรงเรียน 
ปรับปรุงและสร้างบรรยากาศห้องเรียนแผนก  English Program    อาคารเซนต์ปีเตอร์ เป็นอาคารเรียนระดับ                     
มธัยมศึกษาปีท่ี  3-6 ภายในหอ้งเรียนทุกหอ้งติดตั้งอุปกรณ์เทคโนโลยีท่ีทนัสมยัเช่ือต่อระบบคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต 
นอกจากน้ียงัสนบัสนุนการจดักิจกรรมการส่งเสริมการอ่านและกิจกรรมห้องสมุดเพ่ือส่งเสริมให้ผูเ้รียนรักการอ่านและ              
ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
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4. มกีารบริหารที่มปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล  ผู้เกีย่วข้องพงึพอใจ  
การบริหารจดัการศึกษาเนน้ระบบ P D C A ในเร่ืองการวางแผน ก ากบั ติดตาม นิเทศและประเมินผล                        

อยา่งเป็นระบบ ท าใหแ้ผนงาน/โครงการต่าง ๆ ส าเร็จตามเป้าหมายและตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว ้แสดงถึงความตระหนกั 
และความพยายามในการจดัการศึกษาท่ีจะพฒันาผูเ้รียนและครูใหไ้ดรั้บการพฒันาเตม็ตามศกัยภาพ  ดงัน้ี 

4.1 มีการติดตามและประเมินการปฏิบติังานทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางอย่างสม ่าเสมอ และน าผลมาใช ้           
ในการปรับปรุงและพฒันาการบริหารอยา่งต่อเน่ือง  

4.2 การประชุมคณะกรรมการท่ีปรึกษาผูอ้  านวยการ เดือนละ 2 คร้ัง  
4.3 การจดัท ารายงานผลการปฏิบติังานประจ าเดือนของฝ่าย/หน่วยงานต่าง ๆ   
4.4 การส่งบทความถึงผู ้อ  านวยการ รับทราบรายงานผลการท างานของบุคลากรทุกคนโดยทาง E-mail                      

ส่งผลใหเ้กิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของงานตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ 
4.5 ผลจากการส ารวจความคิดเห็นผูเ้ก่ียวขอ้งพบวา่ผูเ้ก่ียวขอ้งมีความพึงพอใจในผลงานของโรงเรียนในระดบัมาก  

5. มคีวามวริิยะ อุตสาหะ  อนัเป็นหนทางแห่งความส าเร็จทั้งปวง  
ผูบ้ริหารมีความขยนั เพียรพยายามในการท างานให้ส าเร็จตามเป้าหมาย ทุ่มเทแรงกาย แรงใจในการบริหาร                  

การจดัการศึกษา   มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัธรรมค าสอนของศาสนาท่ีตนนบัถือและศาสนาอ่ืน ๆ   เป็นแบบอย่าง           
ท่ีดีต่อครู นกัเรียน ในเร่ืองของความประพฤติโดยด าเนินการ ดงัน้ี 

5.1  ส่งเสริมสนบัสนุนการจดักิจกรรมทางศาสนาของทุกศาสนา ส่งเสริมให้คณะครู   นกัเรียน  และบุคลากร             
ในโรงเรียนปฏิบติัตามหลกัธรรมค าสอนในแต่ละศาสนาท่ีตนนบัถือ    

5.2  มีความแน่วแน่ในอุดมการณ์ท่ีปฏิบติัหนา้ท่ี ปฏิบติัตนตามวิถีจิตของนกับุญหลุยส์ มารีฯ มุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาเด็ก
และเยาวชนให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ ยึดหลกัความซ่ือสัตยรั์บผิดชอบในหนา้ท่ี  ส่งเสริมพฒันางานทุกดา้น เพ่ือประโยชน์
สูงสุดแก่สถานศึกษา ครูและนกัเรียน  

5.3  เป็นแบบอยา่งท่ีดีในเร่ืองการปฏิบติังานท่ีทุ่มเท อุทิศตนในการพฒันาสถานศึกษา 
6. มหีลกัธรรมและศรัทธาในศาสนาของตนเองปฏิบัตเิป็นแบบอย่างที่ดี  
ในการปฏิบติัตามศาสนกิจของศาสนาท่ีตนนบัถือ  ผูบ้ริหารรู้ เขา้ใจ ปฏิบติัตน  และน ามาประยุกตใ์ชใ้นการพฒันา

ตนเองตามหลกัธรรมของศาสนาท่ีนบัถือ โดยด าเนินการดงัน้ี 
6.1 ผูบ้ริหารสูงสุด เป็นนักบวชคณะภราดาเซนต์คาเบรียลแขวงประเทศไทย มีการก าหนดบทบาท หน้าท่ี                    

อยา่งชดัเจน  
6.2 เป็นแบบอยา่งท่ีดีและมีผูร่้วมบริหารท่ียึดหลกัการจดัการศึกษาตามจิตตารมย ์ ของนกับุญหลุยส์ ฯ 
6.3 ผู ้บริหารมีความรู้และความเข้าใจหลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือ และน าหลักธรรมมาประยุกต์ใช้                          

ในชีวิตประจ าวนั  และใชใ้นการบริหารงาน มีการแบ่งปัน ขอ้คิด ให้แก่บุคลากรอย่างสม ่าเสมอ เช่น ในการประชุมครู
ประจ าสปัดาห์  / Web site ของโรงเรียนในสาระน่ารู้ / E-mail  ของครู เป็นตน้ 

7. ผู้บริหารแน่วแน่ในอุดมการณ์ และปฏิบัตตินเป็นผู้รับใช้ที่ดตีามแบบอย่างวถิีจติของนักบุญหลุยส์มารีฯ 
มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ก าหนดบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนในฐานะ 

ผูน้ าสถาบนัสูงสุดในการบริหารโรงเรียน   ดงัน้ี 
7.1 ยึดหลกัในความสุจริต ยติุธรรม การรับฟังปัญหา  
7.2 ใชร้ะบบคุณธรรม  



 

75 

7.3 ประพฤติตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี   
7.4 ยึดหลกัธรรมาภิบาลในการบริหารโดยการบริหารจดัการศึกษาร่วมกบัฆราวาสแบบมีส่วนร่วมตามบทบาท

หนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย   
7.5 มีความมุ่งมัน่ ซ่ือสัตย์ รับผิดชอบ ใช้ชีวิตเรียบง่ายเป็นแบบอย่างท่ีดีในการอุทิศตนในการท างานและ                  

ในการจดัการศึกษาของโรงเรียน  
7.6 ผูบ้ริหารเป็นผู ้ท่ีมีบุคลิกภาพ สุภาพ เรียบร้อย มีความรัก เมตตา เอ้ืออาทรต่อผู ้ร่วมงานและผู ้เ รียน                       

เป็นแบบอยา่งท่ีดีและเป็นท่ีช่ืนชมกบัผูท่ี้พบเห็นโดยทัว่ไป    
8. ผู้บริหารให้การยอมรับ และเคารพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์  

ผูบ้ริหารเป็นผูท่ี้ยอมรับและเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล ยอมรับความรู้ ความสามารถ และรับฟัง                
ความคิดเห็นของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

8.1 โดยการเปิดโอกาสให้ครูได้แสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะผ่าน E-mail /กล่องรับขอ้เสนอแนะ                
ของผูอ้  านวยการ  

8.2 เห็นความส าคญัท่ีจะท าให้บุคลากรมีความรักและความสามคัคี โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการ                
จดักิจกรรมใหบุ้คลากรไดท้ างานเป็นทีม  จดัอบรมผูร่้วมบริหาร  ศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ  จดัใหบุ้คลากรไดไ้ป
ทศันศึกษาเป็นประจ าทุกปี    

9. เป็นขวญัก าลงัใจในการสมานสามคัคี  ดูแลและร่วมมอืใกล้ชิดกบับุคลากรและต้นสังกดั 
ผูบ้ริหารให้ความส าคญัต่อการดูแลการให้ขวญัก าลงัใจต่อบุคลากร ท่ีส่งเสริมความสามคัคีร่วมกันระหว่าง

ผูบ้ริหารและบุคลากร ดงัน้ี 
9.1 ก าหนดนโยบาย/เป้าหมายการบริหารโรงเรียน มีแผนงาน/โครงการและมีการจดัสรรงบประมาณเพ่ือเป็นการ

สร้างขวญัก าลงัใจและสวสัดิการอย่างชดัเจน เช่น กิจกรรมสังสรรคก่์อนปิดภาคเรียน ทศันศึกษาประจ าปี การศึกษาดูงาน
ต่างประเทศ การจดัสวสัดิการอาหารกลางวนั ชุดท างาน การตรวจสุขภาพประจ าปี งานวนัครอบครัวครู เป็นตน้ 
 9.2 ส่งเสริมให้บุคลากรมีการพฒันาการดา้นการจัดการเรียนรู้  การใช้ทรัพยากรการศึกษาให้เกิดประโยชน ์              
อยา่งคุม้ค่า การจดัแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ อยา่งหลากหลาย ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียนไดอ้ยา่งเด่นชดั เป็นท่ีประจกัษ ์ 
                9.3 ก ากบัติดตามการบริหารงานของหน่วยงานและการด าเนินงาน/โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นไป                
ดว้ยความเรียบร้อย   เป็นระบบ P D C A   มีการวางแผนงาน  ก าหนดแผนด าเนินงาน  การสรุปประเมินผล  และการน าผล
ไปพฒันา  ปรับปรุง  แกไ้ข  
ผลการประเมนิตนเองตามมาตรฐานและตวับ่งช้ี ปีการศึกษา 2553 

1. ผูบ้ริหารมีคุณธรรม จริยธรรมและปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ มีระดบัคุณภาพคิดเป็นร้อยละ 100   
2. ผูบ้ริหารมีความคิดริเร่ิม   มีวิสยัทศัน ์ และเป็นผูน้ าทางวิชาการ มีระดบัคุณภาพคิดเป็นร้อยละ 100   
3. ผูบ้ริหารมีความสามารถในการบริหารงานและการจดัการ มีระดบัคุณภาพคิดเป็นร้อยละ 100   
4. ผูบ้ริหารมีการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลผูเ้ก่ียวขอ้งพึงพอใจ มีระดบัคุณภาพคิดเป็นร้อยละ 95.00   
5. ผูบ้ริหาร มีความวิริยะ อุตสาหะ  อนัเป็นหนทางแห่งความส าเร็จทั้งปวง มีระดบัคุณภาพคิดเป็นร้อยละ 100   
6. ผูบ้ริหารมีธรรมและศรัทธาในศาสนาของตน ปฏิบติัเป็นแบบอย่างท่ีดีในการปฏิบติัตามศาสนกิจของศาสนา              

ท่ีตนนบัถือ มีระดบัคุณภาพคิดเป็นร้อยละ 100   
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7. ผูบ้ริหาร แน่วแน่ในอุดมการณ์ และปฏิบัติตนเป็นผูรั้บใช้ท่ีดีตามแบบอย่างวิถีจิต ของนักบุญหลุยส์ มารีฯ                   
มีระดบัคุณภาพคิดเป็นร้อยละ 100   

8. ผูบ้ริหารใหก้ารยอมรับ และเคารพศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์มีระดบัคุณภาพคิดเป็นร้อยละ 100   
9. ผูบ้ริหารเป็นขวญัก าลงัใจในการสมานสามคัคี ดูแลและร่วมมือใกลชิ้ดกบับุคลากรและตน้สังกดัมีระดบัคุณภาพ       

คิดเป็นร้อยละ 100   
ผลการประเมนิตามเกณฑ์การพจิารณา 

คุณภาพโดยรวมทุกตวับ่งช้ีตามมาตรฐานท่ี 11   ผูบ้ริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผูน้ าและมีความสามารถ           
ในการบริหารจดัการศึกษา โดยเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 99.44  อยูใ่นเกณฑก์ารประเมินคุณภาพระดบัดีมาก      
 
 

มาตรฐานที่ 12   สถานศึกษามกีารจดัองค์กร โครงสร้าง ระบบการบริหารงานและพฒันาองค์กรอย่างเป็นระบบ ครบวงจร 
วธีิการพฒันา 

ในปีการศึกษา 2553 โรงเ รียนได้ด า เนินงาน โครงการและกิจกรรมในการบริหารจัดการศึกษาและ                                  
การจดัการเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมใหก้ารท างานเป็นระบบครบวงจร โดยไดด้ าเนินการดงัน้ี 
1. มกีารจดัองค์กร โครงสร้างและระบบการบริหาร   

1.1 การจดัองคก์รและโครงสร้างการบริหารท่ีมีความคล่องตวัสูงและปรับเปล่ียนไดเ้หมาะสมตามสภาพการณ์ 
1.2 จดัท าแผนภูมิการจดัองค์กรและโครงสร้างการบริหารจดัท าบทพรรณนางานและคู่มือครูจดัท าระเบียบขอ้บงัคบั

และแนวทางปฏิบัติ ในการปฏิบัติงานต่าง ๆ  ของโรงเรียนตลอดปีการศึกษา  เพ่ือให้บุคลากรได้รับทราบแนวทาง                    
การด าเนินงานและประชาสมัพนัธ์ใหบุ้คลากร ผูป้กครอง นกัเรียนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งรับทราบโดยทัว่กนั 

1.3 ก าหนดบทบาทหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของบุคลากรในค าสัง่แต่งตั้งอตัราก าลงับุคลากรประจ าปีของโรงเรียน  
1.4 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและวิชาการและด าเนินการอย่างเป็นระบบ มีการศึกษาวิเคราะห์หลกัสูตร

ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน เพ่ือน าขอ้มูลมาพฒันางานหลกัสูตรของโรงเรียนและ    
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้  

1.5 งานบุคคล ในการจดัท าและจดัเกบ็ขอ้มลูของบุคลากรเป็นรายบุคคล   ด าเนินการจดัท าระเบียบและแนวทางปฏิบติั
ในการสรรหา การพฒันาบุคลากรอยา่งเป็นระบบ    

1.6 มีระบบการบริหารงบประมาณประจ าปีอย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดท าบัญชีทรัพย์สินของโรงเรียนและ                 
การบริหารจดัการรายรับ - รายจ่าย  รวมทั้งมีการวิเคราะห์งบประมาณประจ าทุกปีการศึกษา อย่างต่อเน่ือง โดยมีการสรุป
เป็นรายเดือนและแจง้ใหผู้เ้ก่ียวขอ้งรับทราบผา่นระบบ SWIS 
2.  มีการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ ระบบขอ้มูลสารสนเทศครอบคลุมและทนัต่อการใชง้านโดยด าเนินการ
ดงัน้ี 

2.1  แต่งตั้งคณะกรรมสารสนเทศของโรงเรียน  
2.2  การจัดท าข้อมูลสารสนเทศท่ีคลอบคลุมในการจัดการศึกษา มีระบบฐานมูลข้อโรงเรียนในด้านต่าง ๆ ท่ี

ครอบคลุมต่อการใชง้าน  เพ่ือน าขอ้มลูต่าง ๆ ท่ีไดรั้บส าหรับวางแผนและตดัสินใจในการด าเนินงาน  มีการปรับปรุงใหเ้ป็น
ปัจจุบนั  
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2.3  มีสถิติการให้บริการและให้ข้อมูลสารสนเทศของบุคลากร  มีการปรับปรุง พัฒนา และมีการเผยแพร่
ประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือต่าง ๆ ของโรงเรียน ในรูปของแผ่นพบั หนังสือจุลสารวารสาร อินเตอร์เน็ต นอกจากน้ียงัน า                
ระบบบริหารสารสนเทศของโรงเรียนบนเวบ็ไซต ์“ School Web-based Information System (SWIS)  ”  และ E – office               
มาใชใ้นการประชาสมัพนัธ์และจดัเกบ็ขอ้มลูเพ่ือพฒันางานต่อไป 
3.  มรีะบบประกนัคุณภาพภายในที่ด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง 

3.1  โครงสร้างการบริหารโรงเรียนก าหนดงานพฒันาคุณภาพการศึกษา สงักดัส านกัผูอ้  านวยการ   
3.2  แต่งตั้งคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายใน   
3.3  มีการก าหนดภาระงานในการก ากับติดตามการด าเนินงานต่าง ๆ ตามกฎกระทรวงว่าดว้ยระบบหลกัเกณฑ ์                 

และวิธีการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา พ.ศ. 2553  
3.4 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาและจดัท ารายงานประเมินตนเองประจ าปี 2553 เพ่ือเผยแพร่

ประชาสมัพนัธ์ผลการด าเนินงานของโรงเรียนใหบุ้คคลท่ีเก่ียวขอ้งและสาธารณชนทราบโดยผ่านทางเอกสารและเวบ็ไซต์
ของโรงเรียน 

3.5   มีการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา จาก ฝ่ายการศึกษา  มูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย 
เป็นประจ าทุกปี 
4.  มกีารพฒันาบุคลากรอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง 

4.1  งานบุคคล  สังกดัส านกัผูอ้  านวยการ   ดูแลและรับผิดชอบในขอบข่ายของงาน  มีการศึกษาวิเคราะห์  วางระบบ 
ก าหนดระเบียบ และจดัท าแผนงานพฒันา บุคลากรเพ่ือพฒันาครูใหมี้คุณภาพ และด าเนินการอย่างเป็นระบบ โดยบุคลากร
ของโรงเรียนทุกคนมีการพฒันามาตรฐานวิชาชีพ ไดรั้บการอบรมสมัมนาอยา่งสม ่าเสมอทั้งภายในและภายนอก  

4.2 การก าหนดระเบียบและแนวทางปฏิบติั รวมทั้งจดัสรรงบประมาณเพ่ือสร้างแรงจูงใจในการผลปฏิบติังานต่าง ๆ   
ท่ีเป็นธรรม และทัว่ถึง เพ่ือเสริมสร้างความกา้วหน้าในวิชาชีพ เช่น การข้ึนขั้นเงินเดือน ก าหนดเคร่ืองแบบบุคลากร                  
ให้ทุนการศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน  และส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรเพ่ือรับรางวลัครูดีเด่นของสมาพนัธ์สมาคม
ผูป้กครองและครูโรงเรียนในเครือมลูนิธิฯ และจากหน่วยงานภายนอก   
5.  ผู้รับบริการและผู้เกีย่วข้องพงึพอใจผลการบริหารงานและการพฒันานักเรียน 

โรงเรียนได้รับความพึงพอใจจากผูรั้บบริการและผูเ้ก่ียวข้อง ในด้านการบริหารงานและการพัฒนาผูเ้รียน                  
โดยมีผลการส ารวจความคิดเห็นของครูต่อการบริหารจดัการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2553โดยด าเนินการ  ดงัน้ี 

5.1 จดัใหมี้การประชุมนกัเรียนทุกระดบัชั้น  
5.2 มีการประชุมตวัแทนผูป้กครองในระดบัชั้นต่าง ๆ และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตวัแทนผูป้กครองระดบัชั้น  
5.3 มีคณะกรรมการเครือข่ายผูป้กครอง จดัประชุมและรับฟังขอ้เสนอแนะในการบริหารจดัการศึกษา 
5.4 มีการแต่งตั้ งคณะกรรมการบริหารสมาคมผูป้กครองและครูฯ จัดประชุมรับฟังข้อเสนอแนะในการบริหาร             

จดัการศึกษา 
5.5 การจดักิจกรรมโดยความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและผูป้กครอง แสดงให้เห็นถึงความพึงพอใจท่ีผูป้กครอง                 

มีต่อโรงเรียนและพร้อมท่ีจะพฒันา  
5.6 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาและพฒันานักเรียนอย่างเต็มท่ี เช่น โครงการ                  

สายสมัพนัธ์บา้นโรงเรียน  โครงการเยี่ยมบา้นนกัเรียน  งานราตรีสมัพนัธ์   
5.7 งานพฒันาคุณภาพการศึกษา  ออกแบบสอบถามความพึงพอใจแก่ผูเ้ก่ียวขอ้ง 
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6. มีกระบวนการสรรหาคัดเลือกบุคลากรที่เป็นระบบ (BSG) งานบุคคล ส านักผู ้อ  านวยการ  มีการประสานงาน                   
ในการด าเนินงานกบัหน่วยงาน / ฝ่ายต่างๆ  ดงัน้ี 

6.1  ศึกษาวิเคราะห์ภาระงาน จ านวนบุคลากรใหเ้พียงพอต่อความตอ้งการ ของบุคลากรแต่ละหน่วยงาน/ฝ่าย  
6.2 การบริหารงานบุคคลเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ มีกระบวนการสรรหา คดัเลือกตามขั้นตอนตั้งแต่การสัมภาษณ์ 

การสอบภาคทฤษฎี การสอบภาคปฏิบติั การสอบสอน การทดลองงานและมีการประเมินผลการทดลองงาน เพ่ือให้ ได้
บุคลากรประจ าการท่ีมีความรู้ความสามารถพร้อมท่ีจะพฒันาโรงเรียน 
7. มีระบบการรักษาวินัย และให้รางวัลที่ชัดเจน ยุติธรรมและสามารถตรวจสอบได้ (BSG) โรงเรียนมีระบบการรักษาวินยั
และใหร้างวลัท่ีมีความชดัเจน ยติุธรรม โดยด าเนินการดงัน้ี 

7.1 จดัท าคู่มือครู  “ คู่มือแนวปฏิบติัและหลกัเกณฑ์กลาง การประเมินผลการปฏิบติัหนา้ท่ีประจ าปีของบุคลากร
โรงเรียนในเครือมลูนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย พ.ศ.2553 ”  

7.2 ก าหนดเกณฑ์ จัดท าระเบียบ ประกาศและแนวทางปฏิบัติ เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากร                
ในการใหร้างวลักบับุคลากรในระดบัต่าง ๆ ท่ีมีผลงานชดัเจนเป็นท่ีประจกัษ ์  
8. สถานศึกษามีความเข้าใจ  วิสัยทัศน์  ปรัชญา  แรงบันดาลใจ  และความหวังตามลักษณะเฉพาะของการศึกษา                       
เซนต์คาเบรียล  (BSG)  โรงเรียนมีวิสัยทศัน์  พนัธกิจ  และเป้าหมาย  โดยมีการเผยแพร่และประสัมพนัธ์ให้บุคลากร  
ผูป้กครองและนกัเรียนทราบโดยผา่นส่ือต่าง ๆ โดยด าเนินการ  ดงัน้ี 
          8 . 1  ลง เว็บไซต์โรง เ รี ยน  เอกสาร ส่ิ ง พิมพ์ ต่ า ง  ๆ  เ พ่ือส ร้ า งแรงบันดาลใจในเ ป้าหมายการบ ริหาร                                           
จดัการศึกษาของโรงเรียน 

8.2   มีการทบทวนสร้างความเข้าใจเ ก่ียวกับลักษณะเฉพาะของการศึกษาเซนต์คาเบรียลในการประชุมครู                      
การปฐมนิเทศครูใหม่ และถ่ายทอดลักษณะเฉพาะของการศึกษาเซนต์คาเบรียลให้กับครู เพ่ือให้ครูได้ตระหนัก                         
และมีความรู้ความเขา้ใจ  

8.3 มีการจัดการศึกษาท่ี เ อ้ือและสนับสนุนให้ผู ้เ รียนและบุคลากรได้พัฒนาเต็มศักยภาพของตนเองทุกมิติ                           
โดยมีแผนงานและโครงการตลอดปีการศึกษา 2553 เช่น  โครงการชมรมเพ่ือนนกับุญมงฟอร์ต  
9. มีวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา  ที่เอื้อและสนับสนุนให้ผู้ เรียนและบุคลากรได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพของตน            
ทุกมติ ิ(BSG) 

แผนงาน/โครงการและกิจกรรมท่ีส่งเสริมและพฒันานกัเรียนในด้านสังคม ไดแ้ก่  
1. การจดักิจกรรมชมรมต่าง ๆ ท่ีนกัเรียนถนดัและสนใจ  
2. กิจกรรมช่วยเหลือผูป้ระสบภยัต่างๆ  และผูย้ากไร้ในสงัคม 

แผนงาน/โครงการและกิจกรรมท่ีส่งเสริมและพฒันานกัเรียนในด้านร่างกาย ไดแ้ก่  
1. การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย  
2. โครงการแข่งขนักีฬาระดบัชั้น  

    แผนงาน/โครงการและกิจกรรม  ท่ีส่งเสริมและพฒันานกัเรียนในด้านอารมณ์  ไดแ้ก่   
1. โครงการสีสนักิจกรรมและเกม  
2. โครงการรู้ตน รู้สติ มีสมาธิ เกิดปัญญา  
3. โครงการเรียนดีแน่ แค่มีสมาธิ   
4. โครงการ ACT MUSIC AWARDS 2010  
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แผนงาน/โครงการและกิจกรรมท่ีส่งเสริมและพฒันานกัเรียนในดา้นสตปัิญญา ไดแ้ก่  
1. โครงการรักการอ่าน  
2. โครงการส่งเสริมการแข่งขนัภายใน-ภายนอก  

10. สถานศึกษามกีารบริหารและด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (BSG)  
 โรงเรียนมีระบบการประกนัคุณภาพภายในท่ีด าเนินการในรูปของคณะกรรมการ  โดยมีคณะกรรมการจากทุกฝ่าย
เข้าร่วมประชุม วางแผนและด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา  มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย                
เกณฑ์มาตรฐานการศึกษา ของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสอดคลอ้งกับคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม                    
ของ  สมศ. ( พ.ศ.2554-2558)   ระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ผลการประเมนิตนเองตามมาตรฐานและตวับ่งช้ี ปีการศึกษา 2553 

1. โรงเรียนมีการจดัองคก์รโครงสร้างและระบบการบริหารงานท่ีมีความคล่องตวัสูงและปรับเปล่ียนไดเ้หมาะสม               
ตามสถานการณ์  มีระดบัคุณภาพคิดเป็นร้อยละ100 

2. โรงเรียนมีการจัดการขอ้มูลสารสนเทศ อย่างเป็นระบบครอบคลุมและทันต่อการใช้งาน  มีระดับคุณภาพ                   
คิดเป็นร้อยละ  95.00 

3. โรงเรียนมีระบบการประกนัคุณภาพภายในท่ีด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง มีระดบัคุณภาพคิดเป็นร้อยละ 95.00 
4. โรงเรียนมีการพฒันาบุคลากรอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง  มีระดบัคุณภาพคิดเป็นร้อยละ  95.00   
5. ผูเ้ก่ียวขอ้งพึงพอใจผลการบริหารงานและการพฒันาผูเ้รียน มีระดบัคุณภาพคิดเป็น ร้อยละ 95.00  
6. โรงเรียนมีกระบวนการสรรหาคดัเลือกบุคลากรท่ีเป็นระบบ (BSG)  มีระดบัคุณภาพคิดเป็นร้อยละ 100   
7. โรงเรียนมีระบบการรักษาวินยัและใหร้างวลัท่ีมีความชดัเจน ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได ้(BSG) มีระดบั

คุณภาพคิดเป็นร้อยละ 100 
8. โรง เ รียนมีความเข้าใจ วิสัยทัศน์  ปรัชญา  แรงบันดาลใจ และความหวังตามลักษ ณะเฉพาะของ                            

การศึกษาเซนตค์าเบรียล   (BSG)   มีระดบัคุณภาพคิดเป็นร้อยละ 100 
9. โรงเรียนมีวตัถุประสงค์ของการจดัการศึกษาท่ีเอ้ือและสนบัสนุนให้ผูเ้รียนและบุคลากรไดพ้ฒันาเต็มศกัยภาพ

ของตนทุกมิติ  (BSG)   มีระดบัคุณภาพคิดเป็นร้อยละ 100 
10. โรงเรียนมีการบริหารและด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของมูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย 

(BSG)   มีระดบัคุณภาพคิดเป็นร้อยละ 100 
ผลการประเมนิตามเกณฑ์การพจิารณา 

คุณภาพโดยรวมทุกตวับ่งช้ีตามมาตรฐานท่ี 12 สถานศึกษามีการจดัองคก์ร โครงสร้าง ระบบการบริหารงานและ
พฒันาองคก์รอยา่งเป็นระบบครบวงจร โดยเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 98.00 อยูใ่นเกณฑก์ารประเมินคุณภาพระดบัดีมาก      
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มาตรฐานที่ 13  สถานศึกษามกีารบริหารและการจดัการศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน 
วธีิการพฒันา 

ในปีการศึกษา 2553 โรงเรียนได้ด าเนินงานในการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน  เพ่ือให ้               
เป็นไปตามตวับ่งช้ี ของมาตรฐานท่ี 13 จ านวน 7 ตวับ่งช้ี โดยไดด้ าเนินงาน  ดงัน้ี 
 
1.  โรงเรียนมกีารกระจายอ านาจการบริหารและจดัการศึกษา โดยด าเนินการดงัน้ี 

1.1 จดัท าค าสั่งแต่งตั้งอตัราก าลงับุคลากรทุกปีการศึกษา ก าหนดภาระงานและมอบหมายต าแหน่งหนา้ท่ีต่าง ๆ 
ตามสายบงัคบับญัชาอยา่งชดัเจน รวมทั้งด าเนินการตามบทพรรณนางาน  ตามคู่มือครู   

1.2 ออกกฎระเบียบ   ค าสั่งต่าง ๆ และแนวทางปฏิบติั  เพ่ือใหก้ารปฏิบติัและการด าเนินงานต่าง ๆ ของโรงเรียน
เป็นไปในทิศทางเดียวกนั  

1.3 มีการกระจายอ านาจโดยการแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่าย  คณะกรรมการด าเนินงาน / โครงการและกิจกรรม              
ต่าง ๆ ตลอดปีการศึกษา  คณะกรรมการฯท่ีไดรั้บการแต่งตั้งมีอ  านาจในการตดัสินใจและรับผิดชอบในการบริหารงาน              
และงบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติั  มีการสรุปรายงานผลการด าเนินงานอยา่งเป็นระบบ สม ่าเสมอ  
2. โรงเ รียนมีการบริหารจัดการศึกษาเพื่อให้ เ ป็นไปตามเป้าหมายของโรงเ รียน  โดยการน าแผนพัฒนา                                         
โรงเรียนอสัสมัชญัธนบุรี ระยะท่ี 3  พ.ศ. 2550-2554  (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2552)  มาใชเ้ป็นแนวทางในบริหารจดัการศึกษา
ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด ดงัน้ี 

2.1 มีแผนปฏิบัติการประจ าปีท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนาโรงเรียน  มีงาน / โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ                        
รองรับเป้าหมายครบคลุมทุกเป้าหมายตามแผนพฒันา ฯ  

2.2  มีการก ากบัติดตามผลการด าเนินงาน / โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ    
2.3  มีการสรุปประเมินผล เพ่ือน าผลมาวิเคราะห์และประเมินแผนงานและวิเคราะห์ประเมินแผนพฒันาโรงเรียน

ต่อไป  
3. โรงเรียนมกีารแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2553 โดยด าเนินการดงัน้ี 

3.1  กระบวนการสรรหาและจ านวนตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด ก าหนดบทบาทหนา้ท่ีท่ีชดัเจน 
3.2 มีการประชุมเพ่ือมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา ให้ค าแนะน า ปรึกษา ร่วมพิจารณาและอนุมัติ                       

แผนการด าเนินงานต่าง ๆ ในการพฒันาโรงเรียนตามบทบาทหนา้ท่ีท่ีก าหนดไว ้  
3.3  มีการประชุมอย่างสม ่าเสมออย่างนอ้ย 4 คร้ังต่อปี ทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ รวมทั้งมีการประชุม

กลุ่มยอ่ย เพ่ือใหเ้กิดการประสานงานและสานสมัพนัธ์ในรูปแบบต่าง ๆ 
4. โรงเรียนมกีระบวนการและขั้นตอนในการจดัท าแผนปฏิบัตกิารประจ าปี โดยด าเนินการดงัน้ี 

4.1  มีการแต่งตั้ งคณะกรรมการด า เ นินงาน  การประชุมเ พ่ือรับทราบแนวทางปฏิบัติการด า เ นินงาน                               
โดยมอบหมายใหบุ้คลากรผูรั้บผิดชอบทุกหน่วยงาน/ฝ่ายมีส่วนร่วมในการน าเสนอร่างงบประมาณประจ าปี 

4.2  มีการจดัสรรงบประมาณประจ าปีอย่างเหมาะสมและเพียงพอ เพ่ือบริหารจดัการศึกษาและการพฒันาผูเ้รียน       
ตลอดปีการศึกษา  

4.3  มี รูปแบบการบริหารงาน ท่ี มุ่ งผลสัมฤท ธ์ิของการด า เ นินงาน เ ป็น เ ป้ าหมายในการพัฒนาในรูป                                     
ของคณะกรรมการด าเนินงาน  

4.4  มีการบริหารจดัการและการวิเคราะห์งบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ  โปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้  
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4.5  การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงานและมีการปฏิบติัอย่างต่อเน่ืองและสอดคลอ้งกบั
แผนพฒันาโรงเรียน  ฯ 

4.6  แผนปฏิบติัการประจ าปีจะสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาโรงเรียน ฯ เพ่ือใหเ้ป็นไปตามวิสัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย 
และบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้ 
 
5. โรงเรียนมกีารระบบการตรวจสอบถ่วงดุล โดยด าเนินการ  ดงัน้ี 
 5.1  มีการจดัท ารายงานผลการปฏิบติังานของทุกฝ่ายเป็นประจ าทุกเดือน  

5.2  มีระบบการนิเทศภายในฝ่าย/หน่วยงาน การก ากบัติดตามผลการด าเนินงาน/ โครงการ   
5.3  มีการก ากบัติดตามการใชง้บประมาณ 
5.4  มีการสรุปผลการด าเนินงาน  
5.5  มีการประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ให้กับผูเ้ก่ียวข้องได้รับทราบในวารสารของโรงเรียน รายงานประจ าปีของ                   

โรงเรียนและมีการจดัท ารายงานประเมินตนเอง  
6. โรงเรียนเป็นสถานศึกษาที่มกีารบริหารจดัการ โดยคณะภราดาร่วมกบักลุ่มฆราวาส โดยคณะภราดาร่วมกบักลุ่มฆราวาส
โดยยึดตามระเบียบปฏิบติัของสถานศึกษาและมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย มีระบบการสรรหา แต่งตั้ง               
และวาระการบริหารงานของคณะผูร่้วมบริหารสถานศึกษาท่ีชดัเจน  
7. ผู้ ร่วมบริหารได้น าหลักธรรมของคริสตศาสนาและวิถีจิตของนักบุญหลุยส์ มารี เป็นแนวทางหลกัในการประยุกต์ใช้              
เพ่ือการบริหารจัดการ มีความรักต่อเพ่ือนร่วมงาน และบุคลากรทุกคน ส่งเสริมให้บุคลากรเป็นผูใ้ห้และเป็นผูรั้บใช ้                
ตามความเหมาะสมโดยด าเนินการดงัน้ี 
        7.1 การบริจาคทรัพย์และส่ิงของให้หน่วยงาน มูลนิธิต่าง ๆ เช่น บริจาคทรัพย์ให้แก่ส านักงานคาทอลิก               
สงเคราะห์ผูป้ระสบภยัและผูล้ี้ภยั (โคเออร์)   
        7.2  ช่วยเหลือผูป้ระสบภยัในเหตุการณ์ภยัพิบติัต่าง ๆ   
        7.3  โครงการสายสมัพนัธ์บา้นโรงเรียน  ฯลฯ  
ผลการประเมนิตนเองตามมาตรฐานและตวับ่งช้ี ปีการศึกษา 2553 
 1.  โรงเรียนมีการกระจายอ านาจการบริหารและการจดัการศึกษา มีระดบัคุณภาพคิดเป็นร้อยละ 100.00 
 2.  โรงเรียนมีการบริหารเชิงกลยทุธ์และใชห้ลกัการมีส่วนร่วม มีระดบัคุณภาพคิดเป็นร้อยละ 96.00 
 3.  โรงเรียนมีคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมพฒันาสถานศึกษา มีระดบัคุณภาพคิดเป็นร้อยละ 98.00 
 4.  โรงเรียนมีรูปแบบการบริหารท่ีมุ่งผลสมัฤทธ์ิของงาน มีระดบัคุณภาพคิดเป็นร้อยละ 95.00 
 5.  โรงเรียนมีการตรวจสอบและถ่วงดุล มีระดบัคุณภาพคิดเป็นร้อยละ 93.00 
 6.  โรงเรียนเป็นสถานศึกษาท่ีมีการบริหารจัดการ โดยคณะภราดาร่วมกบักลุ่มฆราวาส (BSG) มีระดับคุณภาพ             
คิดเป็นร้อยละ 100 
 7.  โรงเรียนมีการน าหลกัธรรมของคริสตศาสนาและวิถีจิตของนักบุญหลุยส์ มารี มาเป็นแนวทางหลกัในการ
ประยกุตใ์ชใ้นการบริหารจดัการ (BSG) มีระดบัคุณภาพคิดเป็นร้อยละ 100.00 
ผลการประเมนิตามเกณฑ์การพจิารณา 

คุณภาพโดยรวมทุกตวับ่งช้ีตามมาตรฐานท่ี 13     สถานศึกษามีการบริหารและการจดัการศึกษาโดยใชส้ถานศึกษา
เป็นฐาน โดยเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 97.42  อยูใ่นเกณฑก์ารประเมินคุณภาพระดบัดีมาก      
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มาตรฐานที่ 14  สถานศึกษามกีารจดัหลกัสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
วธีิการพฒันา 

โรงเรียนอสัสมัชญัธนบุรีมีการการด าเนินงานในการจดัหลกัสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญดงันี ้
1.  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและงานวิชาการ เพ่ือพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา    
2.  ส่งเสริมใหค้รูผูส้อนท าการผลิตเอกสารประกอบการเรียนการสอนและผลิตส่ือการสอนประเภทต่าง ๆ  
3. จดัให้มีการนิเทศภายในกลุ่มสาระฯ  เพ่ือก ากบัติดตามผลการจดัการเรียนการสอน โดยมีกิจกรรมการนิเทศ เช่น     

ครูผูส้อนไดรั้บการสงัเกตการสอนภายในชั้นเรียน ภาคเรียนละ 2 คร้ัง  
4. มีการประเมินการใชห้ลกัสูตรสถานศึกษา เช่น จดัท าแบบประเมินการใชห้ลกัสูตรสถานศึกษา  

   5. วิเคราะห์สภาพปัญหาการใช้หลักสูตรของกลุ่มสาระฯ และเชิญผูเ้ ช่ียวชาญเฉพาะสาขาวิชาเป็นท่ีปรึกษา                     
ใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัการพฒันาหลกัสูตรและการพฒันากระบวนการเรียนรู้  

6. จดัท าแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเ้รียน ครู ผูป้กครองและชุมชน การประชุมผูป้กครองและ ชุมชน รับฟัง
ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ และน าข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงหลกัสูตรสถานศึกษา เพ่ือให้ทนักับการ
เปล่ียนแปลงของสงัคมยคุปัจจุบนั    

7. ส่งเสริมความสามารถเฉพาะดา้นของนักเรียน  เพ่ือสนองตอบความสนใจของนกัเรียน ไดแ้ก่ จดัแผนการเรียน
วิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์  แผนการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษและแผนการเรียนสหศิลป์ และแผนการเรียน                 
English Program     

8. จดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนในรูปแบบกิจกรรมชมรมเพ่ือพฒันาศกัยภาพผูเ้รียนโดยให้เลือกเรียนไดต้ามความถนดั
และสนใจโดยเนน้การปฏิบติัจริงและเรียนรู้จากประสบการณ์จริงของนกัเรียน เช่น  ชมรม Crossword   Word up A-math   
โซโดก ู หมากลอ้ม  ดนตรีไทย  ดนตรีสากล   Act – media  คอมพิวเตอร์ อนุรักษธ์รรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  เป็นตน้  

9. ส่งเสริมและพฒันาสถานศึกษาใหเ้ป็นอุทยานแหล่งการเรียนรู้ จดัท าโครงการสืบสานภูมิปัญญาไทย เชิญวิทยากร
มาสาธิตและให้ความรู้แก่นกัเรียนเพ่ือให้ผูเ้รียนไดมี้โอกาสเรียนรู้จากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและไดป้ฏิบติัจริง จดับรรยากาศ          
ทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียนท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ เช่น สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน สวนสมุนไพร สวนพนัธ์ุไม ้               
ในวรรณคดี ห้องเรียนคอมพิวเตอร์และ Internet   ศูนยเ์ทคโนโลยี  ห้องสมุดภาพ – เสียง ห้องปฏิบติัการฟิสิกส์ 
ห้องปฏิบัติการเคมี ห้องปฏิบัติการชีววิทยา ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ทั่วไป ศูนย์ดนตรี – กีฬา   เป็นต้น                                               
ซ่ึงผูเ้รียนสามารถแสวงหาความรู้ไดอ้ย่างหลากหลายจากแหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา  

10. การอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง ประสิทธิผลการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ   รวมทั้ งการจัดสัมมนา เร่ือง                            
ส่ือการสอนและการผลิตส่ือการสอนใหมี้คุณภาพ  โดยอาจารยผ์ูท้รงคุณวฒิุ 

11. งานวดัผลได้ด าเนินการวดัและประเมินผลสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา ประชุมครูและผูป้กครอง                       
ท าความเข้าใจเก่ียวกับระเบียบการวดัและประเมินผลการเรียน จัดท าเอกสารหลกัฐานผลการเรียนรู้ จัดท าระเบียบ                    
การวดัและประเมินผลการเรียน จดัท าระบบฐานขอ้มลูผลสมัฤทธ์ิท่ีสามารถน าไปใชเ้ป็นขอ้มูลในการพฒันา มีการประกาศ
ผลการเรียนและประชาสมัพนัธ์ ขอ้มลูข่าวสารการสอบ การวดัและประเมินผล  ผา่น Web site ใหผู้เ้ก่ียวขอ้งไดรั้บทราบ 

12. เชิญวิทยากรท่ีมีความรู้เฉพาะทางมาให้ความรู้กบัคณะครูในกลุ่มสาระฯ  การทบทวนหลกัสูตรแกนกลาง ฯ                   
ในแต่ละกลุ่มสาระฯ   มีการระดมสมองและการประชุมกลุ่มย่อยของกลุ่มสาระฯ เพ่ือแกไ้ขปัญหาท่ีพบ   การสัมมนา
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ภายใน-ภายนอกโรงเรียนดา้นการการจดัการเรียนการสอนและการพฒันาส่ือการสอน   คณะกรรมการวิชาการใหค้วามรู้
และค าแนะน าเร่ืองการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ และการจดักิจกรรมการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัครูในกลุ่มสาระ ฯ    
ผลการประเมนิตนเองตามมาตรฐานและตวับ่งช้ี ปีการศึกษา 2553 

1. โรงเรียนมีหลกัสูตรท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียนและทอ้งถ่ิน มีระดบัคุณภาพคิดเป็นร้อยละ 100.00 
2. โรงเรียนมีรายวิชา / กิจกรรมท่ีหลากหลายให้ผูเ้รียนเลือกเรียนตามความสนใจ มีระดบัคุณภาพคิดเป็นร้อยละ  

100.00 
3. โรงเรียนมีการส่งเสริมใหค้รูจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความถนดั และความสามารถของผูเ้รียน                   

มีระดบัคุณภาพคิดเป็นร้อยละ  96.00 
4. โรงเรียนมีการส่งเสริมและพฒันานวตักรรมการจัดการเรียนรู้และส่ืออุปกรณ์การเรียนท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้                  

มีระดบัคุณภาพคิดเป็นร้อยละ  100.00 
5. โรงเรียนมีการจัดระบบการบันทึกการรายงานผลและการส่งต่อข้อมูลของผูเ้รียน มีระดับคุณภาพคิดเป็น                    

ร้อยละ  100.00 
6. โรงเรียนมีระบบการนิเทศการสอนและน าผลไปปรับปรุงการสอนสม ่าเสมอ   มีระดบัคุณภาพคิดเป็นร้อยละ  98.00 
7. โรงเรียนมีการน าแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ินมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน มีระดับคุณภาพ                                       

คิดเป็นร้อยละ   97.00 
ผลการประเมนิตามเกณฑ์การพจิารณา 
 คุณภาพโดยตามมาตรฐานท่ี 14 รวมทุกตวับ่งช้ี สถานศึกษามีการจดัหลกัสูตรและกระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียน
เป็นส าคญัโดยเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ  98.71  อยูใ่นเกณฑคุ์ณภาพดีมาก 

 

มาตรฐานที่ 15  สถานศึกษามกีารจดักจิกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย 
วธีิการพฒันา 
 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีด าเนินการจัด งาน โครงการและกิจกรรม เพ่ือส่งเสริมการจัดการศึกษาโรงเรียน                      
ในการด าเนินการต่างๆ  ดงัน้ี 

1. พฒันาระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนท่ีเขม้แขง็และทัว่ถึง  
2. กิจกรรมเยี่ยมบา้นผูเ้รียน  
3. การจดัเก็บขอ้มูลของผูเ้รียนท่ีเป็นระบบ มีการจดัท าระเบียนสะสมนกัเรียนเป็นรายบุคคล  และมีการส่งต่อขอ้มูล

ใหก้บัระดบัชั้นต่อไป  
4. มีระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนโดยแบ่งเป็นดา้น เช่น ดา้นพฤติกรรม กิจการนกัเรียนจะเป็นผูดู้แล ดา้นวิชาการ               

ครูทั้ง  8 กลุ่มสาระฯ เป็นผูดู้แล ครูแนะแนวและครูท่ีปรึกษาจะเป็นผูดู้แลและหาทางช่วยเหลือ ในการคดักรองผูเ้รียนจะน า
ขอ้มลูผูเ้รียนท่ีไดม้าสรุปหาทางช่วยเหลือ และพฒันาผูเ้รียนในดา้นต่าง ๆ ร่วมกบัครูประจ าชั้น   

5. จดักิจกรรมชมรมท่ีหลากหลาย ส่งเสริมดา้นวิชาการและความถนดัความสนใจทั้ง 8 กลุ่มสาระฯ เพ่ือส่งเสริม
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ของผูเ้รียน  มีการวางนโยบายให้ผูเ้รียนไดเ้ขา้กิจกรรมอย่างต่อเน่ือง 3 ปี เพ่ือการพฒันาและ
ต่อเน่ืองในกิจกรรมท่ีผูเ้รียนสนใจ เป็นการรองรับความสามารถและต่อยอดผูเ้รียนในการเขา้แข่งขนัทกัษะทางวิชาการของ
ผูเ้รียน มีชมรมใหน้กัเรียนไดเ้ลือกเรียนตามความสนใจ  

6. นักศึกษาวิชาทหารจะไดรั้บการฝึกจากหน่วยงานกรมรักษาดินแดนในแต่ละชั้นปี ส่วนนักเรียนท่ีไม่ได้เรียน
นกัศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนไดจ้ดัให้ท ากิจกรรมต่างๆ เพ่ิมเติมทั้งดา้นวิชาการและกิจกรรม เพ่ือให้มีทกัษะการท างาน               
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เป็นกลุ่ม ทกัษะการวางเป้าหมายและการวางแผน รวมทั้งเรียนรู้การประกอบอาชีพเบ้ืองตน้ มีการบ าเพญ็ประโยชน์และ
กิจกรรมตามความสนใจของนกัเรียน  

7. กิจกรรมส่งเสริมและตอบสนองความสามารถพิเศษและความถนดัของผูเ้รียนใหเ้ต็มตามศกัยภาพส าหรับส่งเสริม
นกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษเฉพาะดา้น เช่น โครงการนกักีฬาโครงการพิเศษ วงโยธวาทิต วงเคร่ืองสาย วงดนตรีสากล 
และวงขบัร้องประสานเสียง  

8. กิจกรรมและส่งเสริมค่านิยมท่ีดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูเ้รียน เช่น การประกวดไหวง้าม                  
อย่างไทย และมีการเข้าร่วมกิจกรรมท่ีส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีไทย การจัดกิจกรรมท่ีเป็นการส่งเสริม                          
การเป็นศาสนิกชนท่ีดีปฏิบัติตนตามประเพณีต่าง ๆ ในวันส าคัญทางศาสนา เช่น การหล่อเทียน การถวายเทียน                          
ในวนัเขา้พรรษา พิธีมิสซา การท าบุญตกับาตรในเทศกาลวนัส าคญัต่าง ๆ กิจกรรมระลึกพระคุณครู กิจกรรมวนัไหวค้รู             
พิธีถวายสดุดีวนัเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา วนัเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวา  พิธีร ดน ้ าด าหัวในวนัสงกรานต ์
กิจกรรมการเรียนการสอนเร่ืองภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  

9. ส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย  โดยมีการจดักิจกรรมการเลือกตั้งประธานนกัเรียน การเลือกตั้งคณะกรรมการ
นกัเรียน การเลือกตั้งหวัหนา้ห้อง งานส่งเสริมระเบียบวินยัการใชโ้รงอาหาร การเขา้ค่ายผูน้ า การมีส่วนร่วมในกิจกรรม   
ต่าง ๆ ของโรงเรียนของตัวแทนนักเรียนในระดับต่าง ๆ นอกจากน้ีกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม                        
ได้บูรณาการสาระเร่ืองการส่งเสริมประชาธิปไตยในการเรียนการสอน เพ่ือท าให้ผูเ้รียนได้มีความรู้และความเขา้ใจ                
ในเร่ืองการเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดีตามระบอบประชาธิปไตย  
ผลการประเมนิตนเองตามมาตรฐานและตวับ่งช้ี ปีการศึกษา 2553 

1. โรงเรียนมีการจดัและพฒันาระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนท่ีเขม้แขง็และทัว่ถึง มีระดบัคุณภาพคิดเป็นร้อยละ 100.00 
2. โรงเรียนมีการจดักิจกรรมส่งเสริมและตอบสนองความสามารถทางวิชาการและความคิดสร้างสรรคข์องผูเ้รียน               

มีระดบัคุณภาพคิดเป็นร้อยละ 100.00 
3. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและตอบสนองความสามารถพิเศษ และความถนัดของผู ้เ รียนให้เต็ม                     

ตามศกัยภาพ  มีระดบัคุณภาพคิดเป็นร้อยละ 100.00 
4. โรงเรียนมีการจดักิจกรรมส่งเสริมค่านิยมท่ีดีงาม  มีระดบัคุณภาพคิดเป็นร้อยละ 100.00 
5. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ และกีฬา/นันทนาการ มีระดับคุณภาพ                        

คิดเป็นร้อยละ 100.00 
6. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมสืบสานและสร้างสรรค์ วฒันธรรมประเพณี และภูมิปัญญาไทยมีระดับคุณภาพ                           

คิดเป็นร้อยละ 100.00 
7. โรงเรียนมีการจดักิจกรรมส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย มีระดบัคุณภาพคิดเป็นร้อยละ 100.00 
8. โรงเ รียนมีการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู ้เ รียนได้ฝึกวางเป้าหมายโดยเ ช่ือมโยงองค์ ความรู้ของตน                               

กบัความเป็นสากล  (BSG)   มีระดบัคุณภาพคิดเป็นร้อยละ 100.00 
ผลการประเมนิตามเกณฑ์การพจิารณา 

คุณภาพโดยรวมทุกตัวบ่งช้ีตามมาตรฐานท่ี  15 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู ้เรียน                          
อยา่งหลากหลายโดยเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 100 อยูใ่นเกณฑก์ารประเมินคุณภาพระดบัดีมาก      
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มาตรฐานที่  16  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้ เรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็ม
ศักยภาพ 
วธีิการพฒันา 
 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีด าเนินการจัด งาน โครงการและกิจกรรม เพ่ือส่งเสริมการพฒันาสภาพแวดลอ้ม                
แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ใหเ้อ้ือต่อการเรียนรู้ ดงัน้ี 

1. มีอาคารสถานท่ีท่ีเหมาะสมและมีความปลอดภยั มีหอ้งเรียน  หอ้งปฏิบติัการและส่ิงอ านวยความสะดวกเพียงพอ 
2. ส่งเสริมดา้นสุขภาพอนามยันกัเรียน  
3. ใหบ้ริการเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบ   
4. จดัและใช้แหล่งเรียนรู้ทั้ งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพ่ือเสริมสร้างให้ผูเ้รียนพฒันาตามธรรมชาติเต็ม               

ตามศกัยภาพอยา่งมีประสิทธิภาพ 
5. การดูแลรักษาแหล่งการเรียนรู้ทางธรรมชาติของโรงเรียนให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ และด าเนินการปรับปรุง                  

ให้สอดคลอ้งกบัสาระฯ ในการเรียนการสอนของกลุ่มสาระฯ ต่าง ๆ  เช่น การจดัหาพืชสมุนไพร  และตน้ไมน้านาพนัธ์ุ              
ท่ีมีความหมายและมีคุณประโยชน์มาปลูกบริเวณสวนสมุนไพร สวนพรรณไมใ้นวรรณคดี และสวนเกษตรผสมผสาน             
มีการจดัท าป้ายนิเทศความรู้ต่าง ๆ รอบบริเวณโรงเรียน จดัท าบ่อปลา (วงัมจัฉา)  จดัท าสถานท่ีส าหรับสัตวเ์ล้ียง  เพ่ือให้
นกัเรียนไดศึ้กษาสัตวป์ระเภทต่าง ๆ  จดัสร้างเรือนเพาะเห็ด เรือนกลว้ยไม ้ ฯลฯ การดูแลรักษาสนามฟุตบอล อฒัจนัทร์               
ลู่ ว่ิง โดยการปรับพ้ืน  เพ่ือรองรับการจัดกิจกรรมกีฬาของโรงเรียน ซ่อมบ ารุงอาคารเรียนและอาคารประกอบการ                      
และซ่อมแซมส่วนท่ีเกิดความเสียหาย  ปรับพ้ืนและปูตวัหนอนรอบบริเวณโรงเรียน   

6. ซ่อมบ ารุงวสัดุอุปกรณ์การเรียนการสอน   ประสานงานและอ านวยความสะดวก  ดา้นการจัดเตรียมอุปกรณ์       
การจัดงานและพิธีการต่าง ๆ  ภายในโรงเรียนทั้ งน้ีเพ่ือต้องการให้ผู ้เ รียนได้ศึกษาและค้นควา้หาความรู้เพ่ิมเติม                  
จากส่ิงแวดลอ้มท่ีสร้างข้ึน และเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติไดเ้ป็นอยา่งดี    

7. โรงเรียนมีการส่งเสริมสุขภาพอนามยัและความปลอดภยัของผูเ้รียน  เช่น เชิญวิทยากรต ารวจมาให้ความรู้                  
ด้านความปลอดภัยเร่ืองการจราจรและสารเสพติดต่างๆ การให้บริการตรวจสุขภาพนักเรียนและบุคลากรประจ าปี 
ประชาสมัพนัธ์และใหข้อ้มลูในการสร้างภูมิคุม้กนัโรค เช่น จดับอร์ดเชิญชวนและใหค้วามรู้เก่ียวกบัโรคท่ีฉีดวคัซีนป้องกนั 
จดันิทรรศการและประชาสัมพนัธ์ใหค้วามรู้ดา้นสุขภาพและอนามยั นอกจากน้ีโรงเรียนไดจ้ดัให้มีตรวจสุขภาพนกัเรียน
และบุคลากรปีละ 1 คร้ัง และจดับริการตรวจสุขภาพเคล่ือนท่ีเพ่ือชุมชน  การจดัเวรของครูเพ่ือดูแลนกัเรียนเป็นประจ าทุกวนั 

8. งานเทคนิค ได้จัดบริการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ติดตั้ งโทรทัศน์ LCD                   
พร้อมเช่ือมต่อสัญญาณเครือข่าย Network ในทุกหอ้งเรียน  ติดตั้งกระดาน I-board ในหอ้งเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 3-6 
และห้องเรียนแผนก English Program จดัส่ิงอ านวยความสะดวกดว้ยเทคโนโลยีสารสนเทศให้กบัครูผูส้อน เพ่ือให้ครู
น าไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอน  

9. งานศูนยค์อมพิวเตอร์ให้บริการ Account Internet จ านวน 50 ชัว่โมง/คน/เดือน ให้กบันักเรียนและครูทุกคน                  
เพ่ือใชใ้นการศึกษาคน้ควา้หาความรู้ ใหท้นัสมยัในเหตุการณ์โลกปัจจุบนั    

10. โรงเรียนมีหอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ หอ้งสมุด พ้ืนท่ีสีเขียว และแหล่งวิทยาการท่ีมีความพร้อมทางดา้นเคร่ืองมือ 
อุปกรณ์ ส่ิงอ านวยความสะดวก  ส่ือการเรียนท่ีทนัสมยั และอยู่ในสภาพใชก้ารไดดี้และเอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างพอเพียง              
มีการจดัและใชแ้หล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน   
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ผลการประเมนิตนเองตามมาตรฐานและตวับ่งช้ี ปีการศึกษา 2553 
1.  โรงเรียนมีสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้มีอาคารสถานท่ีเหมาะสมมีระดบัคุณภาพคิดเป็นร้อยละ 100 
2.  โรงเรียนมีการส่งเสริมสุขภาพอนามยัและความปลอดภยัของผูเ้รียน มีระดบัคุณภาพคิดเป็นร้อยละ 100 
3. โรงเรียนมีการให้บริการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ดว้ยตนเองและ  การเรียนรู้              

แบบมีส่วนร่วม มีระดบัคุณภาพคิดเป็นร้อยละ 100  
4.  โรงเรียนมีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด พ้ืนท่ีสี เขียวและส่ิงอ านวยความสะดวกพอเพียงและ                        

อยูใ่นสภาพใชก้ารไดดี้  มีระดบัคุณภาพคิดเป็นร้อยละ  100 
5.  โรงเรียนมีการจดัและใชแ้หล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานท่ี มีระดบัคุณภาพคิดเป็นร้อยละ  87.00 
6. โรงเรียนมีการฝึกอบรมให้ความรู้กับบุคลากรในด้านสุขภาพและความปลอดภัย (BSG) มีระดับคุณภาพ                            

คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ผลการประเมนิตามเกณฑ์การพจิารณา 

คุณภาพโดยรวมทุกตวับ่งช้ีตามมาตรฐานท่ี 16 สถานศึกษามีการจดัสภาพแวดลอ้มและการบริการท่ีส่งเสริม              
ใหผู้เ้รียนพฒันาตามธรรมชาติเตม็ศกัยภาพโดยเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 97.83 อยูใ่นเกณฑก์ารประเมินคุณภาพระดบัดีมาก      

 
 

มาตรฐานด้านการพฒันาชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ 17  สถานศึกษามกีารสนับสนุนและใช้แหล่งเรียนรู้และภูมปัิญญาในท้องถิ่น 
วธีิการพฒันา 
 โรงเรียนอสัสัมชัญธนบุรี มีการด าเนินงาน โครงการและกิจกรรมท่ีสนับสนุนและส่งเสริมในการด าเนินงาน                 
จัดสภาพแวดล้อมและแหล่งเ รียนรู้   โดยการให้ผู ้เ รี ยนมีการใช้แหล่งเ รียนรู้และน าภู มิ ปัญญาท้องถ่ินมาใช ้                                   
ในการด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน โดยด าเนินการ ดงัน้ี 

1. จัดแหล่งเ รียนรู้ภายใน เ พ่ือผู ้เ รี ยนสามารถใช้แหล่งเ รียนรู้ทั้ งในเวลา เ รียนและนอกเวลา เ รียน เ ช่น                                
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน สวนพรรณไมใ้นวรรณคดี  สวนสมุนไพร ฯลฯ 

2. โครงการทศันศึกษานกัเรียนทุกระดบัชั้น  
3. งานแนะแนวจัดโครงการนิเทศพัฒนาการศึกษาต่อ มีการเชิญมหาวิทยาลัยต่างๆ จัดนิทรรศการแนะน า                     

การศึกษาต่อในสาขาต่าง ๆ และแนะแนวเสน้ทางอาชีพ   
4. จดักิจกรรมแลกเปล่ียนความร่วมมือระหวา่งคณะกรรมการสภานกัเรียน 4 สถาบนั  
5. ส่งเสริมและสนบัสนุน ใหบุ้คคล องคก์ร ผูแ้ทนชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการเรียนการสอนในรูปแบบต่าง ๆ 

เช่น เป็นวิทยากรอบรมเทคนิคการสอน นิเทศการเรียนสอน  มีโครงการปรับปรุงสวนสมุนไพร โครงการสืบสานภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน โครงการสวนเกษตรผสมผสาน โครงการสวนพฤกษศาสตร์ การจัดท าไบโอดีเซล การจัดท าปุ๋ยชีวภาพ                   
สวนสตัวน์านาชนิด  และสนบัสนุนใหอ้งคก์รภายนอกเขา้มาศึกษาดูงานและใชแ้หล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  
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ผลการประเมนิตนเองตามมาตรฐานและตวับ่งช้ี ปีการศึกษา 2553 
 1.  โรงเรียนมีการเช่ือมโยงและแลกเปล่ียนข้อมูลกับแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถ่ินมีระดับคุณภาพ                   

คิดเป็นร้อยละ 98.50 
 2 .   โรง เ รียนสนับสนุนให้แหล่ง เ รี ยน รู้  ภู มิ ปัญญาในท้อง ถ่ินและ ชุมชมเข้ามา มี ส่วน ร่วมในการ                                   

จดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา  มีระดบัคุณภาพคิดเป็นร้อยละ 95.80 
 3.  โรงเรียนมีส่วนส่งเสริมสนบัสนุน ให้บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งด าเนินชีวิตอย่างมีศกัด์ิศรี (BSG) มีระดบัคุณภาพ               

คิดเป็นร้อยละ 100 
ผลการประเมนิตามเกณฑ์การพจิารณา 

คุณภาพโดยรวมทุกตวับ่งช้ีตามมาตรฐานท่ี  17   สถานศึกษามีการสนบัสนุนและใชแ้หล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา             
ในทอ้งถ่ิน โดยเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 98.10  อยูใ่นเกณฑก์ารประเมินคุณภาพระดบัดีมาก      
 
 

มาตรฐานที่ 18  สถานศึกษามกีารร่วมมอืกนัระหว่างบ้าน องค์กรทางศาสนาสถาบันทางวิชาการ และองค์กรภาครัฐและ
เอกชนเพือ่พฒันาวถิีการเรียนรู้ในชุมชน 
วธีิการพฒันา 
 โรงเรียนอสัสัมชัญธนบุรี มีการด าเนินงาน โครงการและกิจกรรมท่ีสนับสนุนและส่งเสริมในการจดักิจกรรม             
การเรียนการสอนและกิจกรรมต่าง ๆ โดยด าเนินการต่อไปน้ี 

1. จดักิจกรรมวนัส าคญัทางศาสนา ระหวา่งโบสถแ์ละวดับริเวณชุมชนรอบโรงเรียน  
2. นิมนตพ์ระสงฆ ์ และบาทหลวง มาใหค้วามรู้หลกัค าสอนและการปฏิบติัธรรม 
3. เป็นแหล่งวิทยบริการ โดยเปิดโอกาสให้ชุมชนเขา้มาใชส้ถานท่ีของโรงเรียนในการศึกษาหาความรู้ การพกัผ่อน

และบริการสถานท่ีออกก าลงักาย  
4. ใหบ้ริการในการใชอ้าคารสถานท่ีส าหรับจดังานและกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน  
5. มีโครงการสัมพันธ์ชุมชน เช่น มีการจัดงานวันเด็กให้กับชุมชนทะเลสาบ เยี่ยมบ้านพักคนชราบางแค                     

บริจาคทรัพยเ์พ่ือบ ารุงพุทธศาสนา   จดักิจกรรมใหผู้เ้รียนบ าเพญ็ประโยชนก์บัชุมชน  
6. เชิญวิทยากรภูมิปัญญาท้องถ่ิน และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ มาบรรยายให้ความรู้แก่คณะครูและนักเรียน                   

อยา่งสม ่าเสมอ 
7. โครงการสายสมัพนัธ์บา้นกบัโรงเรียนในทุกระดบัชั้น  
8. ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ปีการศึกษาละ 4 คร้ัง เพ่ือปรึกษาหารือ สร้างความสัมพนัธ์และความร่วมมือกบั

ผูป้กครอง ชุมชน ศิษยเ์ก่า เครือข่ายและองคก์รในการพฒันาการศึกษา  
9. จดัประชุมคณะกรรมการสมาคมผูป้กครองและครูฯ เป็นประจ าทุกเดือน 
10. จัดกิจกรรมให้แก่ชุมชนอย่างสม ่าเสมอ เช่น จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับการใช้คอมพิวเตอร์และ

อินเตอร์เน็ตเพ่ือชุมชน บริจาคเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษาใหโ้รงเรียนต่างๆ 
11. บุคลากรเขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการ / อนุกรรมการของมลูนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย ใหค้วามร่วมมือ

ด าเนินงานตามนโยบาย แผนงานของฝ่ายในรูปแบบต่าง ๆ  
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ผลการประเมนิตนเองตามมาตรฐานและตวับ่งช้ี ปีการศึกษา 2553 
 1.  โรงเรียนเป็นแหล่งวิทยาการในการแสวงหาความรู้และบริการชุมชน มีระดบัคุณภาพคิดเป็นร้อยละ 100 
 2.  โรงเรียนมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกบัชุมชน มีระดบัคุณภาพคิดเป็นร้อยละ 100 
 3.  โรงเรียนมีการประสานความสัมพันธ์ระหว่างผู ้ปกครอง ชุมชน ศิษย์เ ก่า องค์กรอ่ืน ๆ อย่างเหมาะสม                    
และทัว่ถึง ในการพฒันาการศึกษาโรงเรียน (BSG) มีระดบัคุณภาพคิดเป็นร้อยละ 100 
 4.  โรงเรียนมีส่วนร่วมในเครือข่ายการท างานต่าง ๆ กับสถาบันของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล                        
แห่งประเทศไทย (BSG) มีระดบัคุณภาพคิดเป็นร้อยละ 100 
 
ผลการประเมนิตามเกณฑ์การพจิารณา 

คุณภาพโดยรวมทุกตวับ่งช้ีตามมาตรฐานท่ี  18   สถานศึกษามีการร่วมมือกนัระหว่างบา้น องค์กรทางศาสนา
สถาบันทางวิชาการ   และองค์กรภาครัฐและเอกชนเพ่ือพัฒนาวิถีการเรียนรู้ในชุมชนโดยเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 100                        
อยูใ่นเกณฑก์ารประเมินคุณภาพระดบัดีมาก    

 
ตารางกิจกรรมความสัมพนัธ์บ้าน โรงเรียนกบัชุมชน  ปีการศึกษา 2553 

ระดบัช้ัน สถานที ่ หมายเหตุ 
ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 1. มูลนิธิเด็ก 

2. วดับุณยประดิษฐพ์ทุธมณฑลสาย2 กรุงเทพมหานคร 
3. กิจกรรม Walk Rally 
 

 

ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 1. บา้นสงเคราะห์เด็กอ่อน ปากเกร็ด นนทบุรี  
2. ชุมชนท่ีบา้นเด็กอ่อนพญาไท ปากเกร็ด  
3. กิจกรรมปลูกป่าชายเลน ณ บางขนุเทียน-ชายทะเล ท่ีวดัธรรมคุณาราม  
4. มูลนิธิสงเคราะห์คนพิการในสมเด็จพระศรีนครินทร์ท่ีปากเกร็ด 
5. คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ สามพราน จงัหวดันครปฐม 
6. บา้นสานรัก 
7. ณ วดัพิชยญาติการามวรวหิาร คลองสาน กทม. 
 

 

ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 1. ศูนยเ์ด็กเลก็ วดัโกมุทพทุธรังสี พทุธมณฑลสาย 3  
2. ณ มูลนิธิเด็ก พทุธมณฑลสาย 4  
3. ณ วดัศาลาแดง กทม.  
4. ณ สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา  
5. อุทยานหุ่นข้ีผึ้ง และโรงงานท าโอ่งมงักรเถา้ฮงไถ่ จ.ราชบุรี  
6. ณ วดัญาณเศกวนั อ.สามพราน จ.นครปฐม  
7. ณ มูลนิธิสวนแกว้ วดัสวนแกว้ จ.นนทบุรี  
8. ณ โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ บางขนุเทียน  
9. ณ วดัวศิิษฏบุ์ญญาวาส พทุธมณฑลสาย 3 กทม.   
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ระดบัช้ัน สถานที ่ หมายเหตุ 

ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  1. วดัวศิิษฏบุ์ญญาวาส ถนนพทุธมณฑล  
2. บา้นบางแค  
3. ณ วดันกับุญหลุยส์มารี ฯ   
4. ท่ีมูลนิธิเด็ก พทุธมณฑลสาย 4 ต.กระทุ่มลม้ อ.สามพราน จ.นครปฐม  
5. วดัญาณเวศกวนั พทุธมณฑล สาย 4 จ.นครปฐม     
6. มูลนิธิคามิลเลียน โซเชียลเซนเตอร์ อ.สามพราน จ.นครปฐม 
 

 

ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  1. ณ พทุธมณฑล  จ.นครปฐม 
2. อุทยานการเรียนรู้พนัทา้ยนรสิงห์จงัหวดัสมุทรสาคร   
3. เดินรณรงคล์ดการใชถุ้งพลาสติกเพื่อลดโลกร้อน  
4. อุทยานการเรียนรู้ พนัทา้ยนรสิงห์ จงัหวดัสมุทรสาคร 
5. ชุมชน ณ ป่าชายเลนสวนป่าสุปราณี  
 

 

ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  1. ศูนยพ์ฒันาการจดัสวสัดิการสังคมผูสู้งอาย ุบา้นบางแค  
2. มูลนิธิคนชรา บา้นบางแค 2 
3. วดัสวนแกว้ จ.นนทบุรี 
4. มูลนิธิเด็ก พทุธมณฑลสาย4 
5. ณ บา้นเด็กอ่อนรังสิต  
6. บา้นไมช้ายเลนรีสอร์ท อ าเภอคลองโคน จงัหวดัสมุทรสงคราม   
7. มูลนิธิคนชรา บา้นบางแค 2  
8. วดัสวนแกว้ จ.นนทบุรี  
 

 

ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 1. โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ แขวงท่าขา้ม เขตบางขนุเทียน กทม.  
2. โรงเรียนเกษตรทฤษฏีใหม่ เขตทววีฒันา กรุงเทพฯ 
 

 

ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  1. กิจกรรมปลูกป่าชายเลน ณ ป้อมพระจุลจอมเกลา้ จงัหวดัสมุทรปราการ 
 

 

ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  1. ณ มูลนิธิเด็กบา้นทานตะวนั จงัหวดันครปฐม  
2. ณ ศูนยฝึ์กอาชีพหญิงตาบอดสามพราน ต าบลไร่ขิง อ าเภอสามพราน จ.นครปฐม  
3. การปลูกป่าชายเลน ณ ศูนยศึ์กษาธรรมชาติกองทพับก (บางปู) จ.สมุทรปราการ 
 

 

ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 1.โรงเรียนวดัโคกขาม 
 

 

ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 1. กิจกรรมปลูกป่าชายเลน ณ ศูนยก์ารศึกษาธรรมชาติกองทพับกเฉลิมพระเกียรติ 
72 พรรษา มหาราชินี กรมพลาธิการทหารบก บางปู  จ.สมุทรปราการ 
2. วดัสระแกว้ จงัหวดั อ่างทอง 
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สรุปเปรียบเทียบ ผลการพฒันาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานและตวับ่งช้ี  
ประจ าปีการศึกษา 2552 และปีการศึกษา 2553  

 

 
 

ที ่
มาตรฐาน – ตวับ่งช้ี 

ปีการศึกษา 2552 ปีการศึกษา 2553 

ระดบัคุณภาพ 
ตวับ่งช้ีร้อยละ 

ระดบัคุณภาพ 
มาตรฐาน 

ระดบัคุณภาพ 
ตวับ่งช้ีร้อยละ 

ระดบัคุณภาพ 
มาตรฐาน 

มฐ.1 ผู้เรียนมคุีณธรรม จริยธรรม  และค่านิยมทีพ่งึประสงค์  
ดมีาก 
95.76 

 ดมีาก 
96.09 

1.1 
มีวนิยั   มีความรับผิดชอบ และปฏิบติัตนตามหลกัธรรมเบ้ืองตน้               
ของศาสนาท่ีตนนบัถือ 

95.93  96.00 
 

1.2 มีความซ่ือสตัยสุ์จริต 96.74  98.00  

1.3 มีความกตญัํูกตเวที 99.58  98.58  

1.4 มีเมตตากรุณา  เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่ และเสียสละเพ่ือส่วนรวม 95.54  94.54  

1.5 ประหยดั รู้จกัใชท้รัพยส่ิ์งของส่วนตน และส่วนรวมอยา่งคุม้ค่า  92.67  93.00  

1.6 
ภูมิใจในความเป็นไทย  เห็นคุณค่าในภูมิปัญญาไทย นิยมไทย และด ารง
ไวซ่ึ้งความเป็นไทย  

92.40  
93.06  

1.7 BSG 
รู้และเขา้ใจถึงความแตกต่างของแต่ละศาสนาวา่มีส่วนสร้างความ
เป็นเอกลกัษณ์ของตน  

98.52  
98.04  

1.8 BSG 
เคารพศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์ด ารงชีวติอยูใ่นสงัคมโดยสนัติ
ธรรม ยติุธรรมและมีภราดรภาพ 

94.50  
97.92  

1.9 BSG อ่อนนอ้ม ถ่อมตน ปฏิบติัตน เป็นผูรั้บใชท่ี้ดีของเพ่ือนร่วมสงัคม 
และไม่ละเลยท่ีจะกระท าความดีท่ีท าได ้ 

94.28 
 

97.15  

1.10 BSG 
สามารถเลือกและตดัสินใจ มีค่านิยม และคติประจ าใจท่ีดีปฏิบติัตน
เป็นแบบอยา่งท่ีดีต่อผูอ่้อนวยั  

98.33  
93.41  

1.11 BSG มีจรรยามารยาท เป็นสุภาพชนและเป็นท่ียอมรับของสงัคม  94.94  97.33  

มฐ.2 ผู้เรียนมจีติส านึกในการอนุรักษ์และพฒันาส่ิงแวดล้อม  
ด ี

86.70 
 ดมีาก 

93.33 

2.1 
รู้คุณค่าของส่ิงแวดลอ้มและตระหนกัถึงผลกระทบท่ีเกิดจากการ
เปล่ียนแปลงส่ิงแวดลอ้ม 

80.00  
 

90.00 

 

2.2 
เขา้ร่วมหรือมีส่วนร่วมกิจกรรม/โครงการอนุรักษแ์ละพฒันา
ส่ิงแวดลอ้ม 

100  
 

100.00 
 

2.3 BSG ตระหนกัถึงคุณค่าของตนและมีส่วนรับผิดชอบในสภาพการณ์ต่าง ๆ 
ของชุมชน สงัคมตามบริบทท่ีเหมาะสม    
 
 

80.00 

 

90.00  
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ที ่ มาตรฐาน – ตวับ่งช้ี 
ปีการศึกษา 2552 ปีการศึกษา 2553 

ระดบัคุณภาพ 
ตวับ่งช้ีร้อยละ 

ระดบัคุณภาพ 
มาตรฐาน 

ระดบัคุณภาพ 
ตวับ่งช้ีร้อยละ 

ระดบัคุณภาพ 
มาตรฐาน 

มฐ.3 
ผู้เรียนมทีักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างาน
ร่วมกบัผู้อืน่ได้ และมเีจตคตทิี่ดต่ีออาชีพสุจริต 

 ดมีาก 
90.83 

 ดมีาก 
92.27 

3.1 มีทกัษะในการจดัการและท างานใหส้ าเร็จ 81.25  87.50  

3.2 เพียรพยายาม ขยนั อดทน ละเอียดรอบคอบในการท างาน 81.88  85.00  

3.3 ท างานอยา่งมีความสุข พฒันางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง 100  100.00  

3.4 ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้ 100  92.50  
3.5 มีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เก่ียวกบัอาชีพท่ีตนสนใจ 100  100.00  

3.6 BSG สามารถสร้างบรรยากาศของความเป็นหน่ึงเดียวในการท างาน
ร่วมกบัผูอ่ื้นบนพ้ืนฐานของความเสียสละ เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม  

81.88 
 

88.66  

มฐ.4 
ผู้เรียนมคีวามสามารถในการคดิวิเคราะห์ คดิสังเคราะห์ มวีจิารณญาณ 
มคีวามคดิสร้างสรรค์ คดิไตร่ตรอง และมวีสัิยทศัน์ 

 
ด ี

84.05 
 

ด ี
88.69 

4.1 สามารถวเิคราะห์สงัเคราะห์สรุปความคิดรวบยอดคิดอยา่งเป็นระบบ
และมีความคิดแบบองคร์วม 

79.75  86.50  

4.2 สามารถคาดการณ์ก าหนดเป้าหมายและแนวทางการตดัสินใจได ้ 81.63  88.12  

4.3 ประเมินและเลือกแนวทางการตดัสินใจและแกไ้ขปัญหาอยา่งมีสติ 82.25  83.87  

4.4 มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ มองโลกในแง่ดี และมีจินตนาการ 100  100.00  
4.5 BSG สามารถคิดวเิคราะห์คิดสงัเคราะห์ไดอ้ยา่งเป็นระบบครบถว้น  76.63  85.00  

มฐ.5 ผู้เรียนมคีวามรู้และทกัษะทีจ่ าเป็นตามหลกัสูตร  
ดมีาก 
92.62 

 ดมีาก 
91.64 

5.1 มีระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียตามเกณฑ ์ 74.78  75.13  
5.2 มีผลการทดสอบรวบยอดระดบัชาติเฉล่ียตามเกณฑ ์ 73.54  68.87  

5.3 สามารถส่ือความคิดผา่นการพดู  เขียน  หรือน าเสนอดว้ยวธีิต่างๆ 100  100.00  

5.4 สามารถใชภ้าษาเพ่ือการส่ือสารไดท้ั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 100  97.50  

5.5 สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการพฒันาการเรียนรู้ 100  100.00  
5.6 BSG บูรณาการทั้งศาสตร์และศิลป์ทุกแขนงไดเ้หมะสามกบัวยัและความสามารถ  100  100.00  

5.7 BSG สามารถพฒันาและสร้างองคค์วามรู้ตามบริบทเฉพาะของตน  100  100.00  

มฐ.6 
ผู้เรียนมทีกัษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนและ
พฒันาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

 
ดมีาก 
93.20 

 
ดมีาก 
93.77 

6.1 มีนิสยัรักการอ่าน การเขียน และการฟัง รู้จกัตั้งค  าถามเพ่ือหาเหตุผล 85.00  87.00  
6.2 สนใจแสวงหาความรู้จากแหล่งตา่ง ๆ รอบตวัใชห้อ้งสมุดแหล่ง

ความรู้ และส่ือต่าง ๆ ไดท้ั้งในและนอกสถานศึกษา 
93.00 

 
93.00  

6.3 มีวธีิการเรียนรู้ของตนเองเรียนร่วมกบัผูอ่ื้นไดส้นุกกบัการเรียนรู้ 
และชอบมาโรงเรียน 

95.00  
95.25  
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ที ่ มาตรฐาน – ตวับ่งช้ี 
ปีการศึกษา 2552 ปีการศึกษา 2553 

ระดบัคุณภาพ 
ตวับ่งช้ีร้อยละ 

ระดบัคุณภาพ 
มาตรฐาน 

ระดบัคุณภาพ 
ตวับ่งช้ีร้อยละ 

ระดบัคุณภาพ 
มาตรฐาน 

6.4 BSG ใฝ่รู้แสวงหาสาระความเช่ือค่านิยม วถีิชีวติของคนในทอ้งถ่ิน และ
น าไปประยกุตใ์ชใ้นการด ารงชีวติ 

95.00 
 95.60  

6.5BSG มีวจิารณญาณในการแลกเปล่ียนวฒันธรรมอยา่งฉนัทมิ์ตร 98.00  98.00  

มฐ.7 ผู้เรียนมสุีขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจติทีด่ ี     
ดมีาก 
96.57 

 ดมีาก 
97.24 

7.1 มีสุขนิสยัในการดูแลสุขภาพ และออกก าลงักายสม ่าเสมอ 97.00  97.00  
7.2 มีน ้ าหนกั  ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ ์ 92.00  96.68  
7.3 ป้องกนัตนเองจากส่ิงเสพติดใหโ้ทษและหลีกเล่ียงสภาวะท่ีเส่ียงตอ่

ความรุนแรง โรคภยัอบุติัเหตุ และปัญหาทางเพศ 
98.00  98.00 

 

7.4 มีความมัน่ใจกลา้แสดงออกอยา่งเหมาะสม และใหเ้กียรติผูอ่ื้น 97.00  97.00  

7.5 มีมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดีตอ่เพ่ือน ครู และผูอ่ื้น 98.00  98.00  

7.6 BSG มีความพร้อมเผชิญสถานการณ์ทุกสภาพและทุกรูปแบบ  96.00  96.00  
7.7 BSG รู้ เขา้ใจ ธรรมชาติทางเพศของตน และสามารถเจริญชีวติอยา่ง

เหมาะสม และมีความสุข 
98.00  98.00 

 

มฐ.8 ผู้เรียนมสุีนทรียภาพและลกัษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และกฬีา      
ดมีาก 
98.17 

 ดมีาก 
98.83 

8.1 ช่ืนชม ร่วมกิจกรรม และมีผลงานดา้นศิลปะ 100  100.00  

8.2 ช่ืนชม ร่วมกิจกรรม และมีผลงานดา้นดนตรี/นาฏศิลป์ 100  100.00  

8.3 ช่ืนชม  ร่วมกิจกรรม และมีผลงานดา้นกีฬา/นนัทนาการ 100  100.00  

8.4 BSG สนใจ และซาบซ้ึงในคุณค่าสร้างสรรคข์องศิลปะ ดนตรี และกีฬา  97.00  97.00  
8.5 BSG แสวงหาความรู้และพฒันาทกัษะในดา้นศิลปะ ดนตรี และกีฬาของ

ตนเองอยา่งตอ่เน่ือง 
97.00  98.00 

 

8.6 BSG สามารถแสดงทกัษะหรือความสามารถทาง ศิลปะ ดนตรี และกีฬา  95.00  98.00  

มฐ.8 BSG 
คุณลักษณะเฉพาะด้านผู้เรียนของโรงเรียนในเครือมูลนิ ธิคณะ                         
เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 

 ดมีาก 
95.52 

 ดมีาก 
95.53 

8.1 BSG มีธรรมะและศรัทธาในศาสนาของตน หมัน่ปฏิบติัตนตามศาสนกิจ 97.33  98.00  

8.2 BSG มีความวริิยะอุตสาหะอนัเป็นหนทางแห่งความส าเร็จทั้งปวง 96.22  95.75  
8.3BSG แสดงออกถึงความเป็นผูอ่ิ้มเอิบ อบอุ่นอารี มีคุณธรรม คุณภาพสากล 94.14  95.00  
8.4 BSG มีส านึกถึงความยติุธรรม สนัติภาพ เสรีภาพ ภราดรภาพ ความเอ้ือ

อาทรการแบ่งปัน การเสียสละ การอุทิศตนเพ่ือสาธารณประโยชน ์
95.27  97.00 

 

8.5 BSG มีส านึกรับผิดชอบต่อสงัคมและส่วนรวมในการสร้างสรรคส์งัคม 97.00  97.00  
8.6 BSG มีความเป็นเลิศทางวชิาการท่ีสามารถประยกุตเ์ขา้กบัชีวติท่ีเป็นจริง

โดยความเป็นเลิศเพ่ือการเจริญชีวติท่ีมีคุณภาพ มีศกัด์ิศรีเพ่ือผูอ่ื้น 
95.82  96.00 
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ระดบัคุณภาพ 
ตวับ่งช้ีร้อยละ 

ระดบัคุณภาพ 
มาตรฐาน 

ระดบัคุณภาพ 
ตวับ่งช้ีร้อยละ 

ระดบัคุณภาพ 
มาตรฐาน 

8.7 BSG มีระเบียบวนิยั สามคัคี รักษาความสะอาดและรักสถาบนัท่ีตนเรียน 
และสถาบนัในเครือมูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย 

92.87  90.00 
 

มฐ.9 
ครูมคุีณธรรม จริยธรรม มวุีฒ/ิความรู้ความสามารถตรงกบังานที่
รับผดิชอบ หมัน่พฒันาตนเอง เข้ากบัชุมชนได้ด ีและมคีรูพอเพยีง 

 ดมีาก 
99.33 

 ดมีาก 
99.33 

9.1 มีคุณธรรมจริยธรรม และปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณของวชิาชีพ 98.00  98.00  

9.2 มีมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผูเ้รียน ผูป้กครอง และชุมชน  98.00  98.00  

9.3 มีความมุ่งมัน่และอุทิศตนในการสอนและพฒันาผูเ้รียน 100  100.00  
9.4 มีการแสวงหาความรู้และเทคนิควิธีการใหม่ๆรับฟังความคิดเห็นใจ

กวา้งและยอมรับการเปล่ียนแปลง 
98.00 

 
98.00  

9.5 จบการศึกษาระดบัปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบเท่าข้ึนไป 99.29  99.32  

9.6 สอนตรงตามวชิาเอก-โท หรือ ตรงตามความถนดั 100  100.00  

9.7 มีจ านวนเพียงพอ (หมายรวมทั้งครูและบุคลากรสนบัสนุน) 100  100.00  
9.8 BSG มีความวริิยะ อุตสาหะ อนัเป็นหนทางแห่งความส าเร็จทั้งปวง  100  100.00  
9.9 BSG มีธรรมะและศรัทธาในศาสนาของตน ปฏิบติัเป็นแบบอยา่งท่ีดีใน

การปฏิบติัตามศาสนกิจในศาสนาท่ีตนนบัถือ 
100 

 
100.00  

9.10 BSG บุคลากรแน่วแน่ในอุดมการณ์ และปฏิบัติตนเป็นผู ้รับใช้ท่ีดี               
ตามแบบอยา่งวถีิจิตของนกับุญหลุยส์มารี 

100 
 

100.00  

มฐ.10 
ครูมคีวามสามารถในการจัดการเรียนการสอน อย่างมีประสิทธิภาพ 
และเน้นผู้เรียนเป็นส าคญั 

 
ดมีาก 
100 

 ดมีาก 
96.00 

10.1 
มีความรู้ความเข้าใจเป้าหมายการจัดการศึกษาและหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

100  95.00 
 

10.2 มีการวเิคราะห์ศกัยภาพของผูเ้รียนและเขา้ใจผูเ้รียนเป็นรายบุคคล 100  92.00  

10.3 มีความสามารถในการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 100  93.00  

10.4 
มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการพฒันาการเรียนรู้ของ
ตนเองและผูเ้รียน 

100  97.00 
 

10.5 มีการประเมินผลการเรียนการสอนท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพการเรียนรู้ท่ี
จดัใหผู้เ้รียน และอิงพฒันาการของผูเ้รียน 

100 
 

95.00  

10.6 
มีการน าผลการประเมินมาปรับเปล่ียนการเรียนการสอนเพื่อพฒันา
ผูเ้รียนใหเ้ตม็ตามศกัยภาพ 

100  91.00 
 

10.7 
มีการวิจัย เพื่ อพัฒนาการ เ รียนรู้ของผู ้เ รี ยนและน าผลไปใช้                     
พฒันาผูเ้รียน 

100  93.00 
 

10.8 BSG 
สามารถบูรณาการศาสตร์และศิลป์เพ่ือน าไปสู่การพฒันาการจดั
กระบวนการเรียนการสอน 
 

100  100.00 
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ระดบัคุณภาพ 
ตวับ่งช้ีร้อยละ 

ระดบัคุณภาพ 
มาตรฐาน 

ระดบัคุณภาพ 
ตวับ่งช้ีร้อยละ 

ระดบัคุณภาพ 
มาตรฐาน 

10.9 BSG 
เนน้ความส าคญัของกระบวนการเรียนรู้ของผูเ้รียนมากกวา่เน้ือหา
สาระ  

100  100.00 
 

10.10 BSG เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการจดักระบวนการเรียนรู้  100  100.00  
10.11 BSG มีความสามารถสร้างองคค์วามรู้น ามาแกไ้ขปัญหาและปรับปรุงสู่

การพฒันาทกัษะทางวชิาชีพอยา่งต่อเน่ืองทนัต่อเหตุการณ์  
100 

 
100.00  

มฐ.11 
ผู้บริหารมคุีณธรรม จริยธรรม มภีาวะผู้น าและมคีวามสามารถใน
การบริหารจดัการศึกษา 

 
ดมีาก 
99.22 

 ดมีาก 
99.44 

11.1 
ผูบ้ริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผูน้ า และมี ความสามารถในการ 
บริหารจดัการศึกษา 

100  100.00 
 

11.2 มีความคิดริเร่ิม มีวสิยัทศัน์ และเป็นผูน้ าทางวชิาการ 100  100.00  
11.3 มีความสามารถในการบริหารงานวชิาการและการจดัการ 100  100.00  

11.4 มีการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ผูเ้ก่ียวขอ้งพึงพอใจ 93.00  95.00  
11.5 BSG ความวริิยะ อุตสาหะ อนัเป็นหนทางแห่งความส าเร็จทั้งปวง  100  100.00  
11.6 BSG มีธรรมะและศรัทธาในศาสนาของตน ปฏิบติัเป็นแบบอยา่งท่ีดีใน

การปฏิบติัตามศาสนกิจในศาสนาท่ีตนนบัถือ 
100 

 
100.00  

11.7 BSG ผูบ้ริหารแน่วแน่ในอุดมการณ์และปฏิบติัตนเป็นผูรั้บใชท่ี้ดีตาม
แบบอยา่งวถีิจิตของนกับุญหลุยส์ฯ 

100 
 

100.00  

11.8 BSG ผูบ้ริหารใหก้ารยอมรับ และเคารพศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์ 100  100.00  
11.9 BSG เป็นขวญัก าลงัใจในการสมานสามคัคี ดูแลและร่วมมือใกลชิ้ดกบั

บุคลากรและตน้สงักดั  
100 

 
100.00  

มฐ.12 
สถานศึกษามกีารจดัองค์กร โครงสร้าง ระบบการบริหารงานและพฒันาองค์กร
ย่างเป็นระบบครบวงจร 

 
ดมีาก 
97.60 

 ดมีาก 
98.00 

12.1 มีการจดัองคก์ร โครงสร้าง และระบบการบริหารงานท่ีมีความ
คล่องตวัสูงและปรับเปล่ียนไดเ้หมาะสมตามสถานการณ์ 

100 
 

100.00  

12.2 มีการจดัการขอ้มูลสารสนเทศอยา่งครอบคลุมและทนัต่อการใชง้าน 95.00  95.00  
12.3 มีระบบการประกนัคุณภาพภายในท่ีด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง 93.00  95.00  

12.4 มีการพฒันาบุคลากรอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง 95.00  95.00  

12.5 
ผูรั้บบริการและผูเ้ก่ียวขอ้งพึงพอใจผลการบริหารงานและ การพฒันา
ผูเ้รียน 

93.00  95.00 
 

12.6 BSG มีกระบวนการสรรหาคดัเลือกบุคลากรท่ีเป็นระบบ  100  100.00  

12.7 BSG 
มีระบบการรักษาวนิยัและใหร้างวลัท่ีมีความชดัเจน ยติุธรรม และ
สามารถตรวจสอบได ้ 

100  100.00 
 

12.8 BSG สถานศึกษามีความเขา้ใจ วสิยัทศัน์ ปรัชญา แรงบนัดาลใจ และ
ความหวงัตามลกัษณะเฉพาะของการศึกษาเซนตค์าเบรียล 

100 
 

100.00  
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ระดบัคุณภาพ 
ตวับ่งช้ีร้อยละ 

ระดบัคุณภาพ 
มาตรฐาน 

ระดบัคุณภาพ 
ตวับ่งช้ีร้อยละ 

ระดบัคุณภาพ 
มาตรฐาน 

12.9BSG มีวตัถุประสงคข์องการจดัการศึกษาท่ีเอ้ือและสนบัสนุนใหผู้เ้รียน
และบุคลากรไดพ้ฒันาเตม็ศกัยภาพของตนทุกมิติ  

100 
 

100.00  

12.10 BSG สถานศึกษามีการบริหารและด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของ
มูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียลฯ 

100 
 

100.00  

มฐ.13 สถานศึกษามกีารบริหารและจดัการศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน  
ดมีาก 
96.43 

 ดมีาก 
97.42 

13.1 มีการกระจายอ านาจการบริหาร และการจดัการศึกษา 100  100.00  

13.2 มีการบริหารเชิงกลยทุธ์ และใชห้ลกัการมีส่วนร่วม 95.00  96.00  

13.3 มีคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมพฒันาสถานศึกษา 95.00  98.00  

13.4 มีรูปแบบการบริหารท่ีมุ่งผลสมัฤทธ์ิของงาน 95.00  95.00  
13.5 มีการตรวจสอบและถ่วงดุล 90.00  93.00  

13.6 BSG เป็นสถานศึกษาท่ีบริหารจดัการโดยคณะภราดาร่วมกบักลุ่มฆราวาส 100  100.00  
13.7 BSG น าหลกัธรรมของคริสตศาสนา และวิถีจิตของนักบุญหลุยส์ มารีมา

เป็นแนวทางหลกัในการประยกุตใ์ชใ้นการบริหารจดัการ 
100 

 
100.00  

มฐ.14 
สถานศึกษามกีารจดัหลกัสูตร และกระบวนการเรียนรู้ทีเ่น้นผู้เรียนเป็น
ส าคญั 

 
ดมีาก 
99.43 

 ดมีาก 
98.71 

14.1 มีหลกัสูตรท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียนและทอ้งถ่ิน 100  100.00  
14.2 มีรายวชิา/กิจกรรมท่ีหลากหลายใหผู้เ้รียนเลือกเรียนตามความสนใจ 100  100.00  

14.3 
มีการส่งเสริมให้ครูจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความถนัด
และความ สามารถของผูเ้รียน 

100  96.00 
 

14.4 
มีการส่งเสริมและพฒันานวตักรรมการจดัการเรียนรู้ และส่ืออุปกรณ์
การเรียนท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

100  100.00 
 

14.5 มีการจัดระบบการบนัทึก การรายงานผล และการส่งต่อขอ้มูลของ
ผูเ้รียน 

100  100.00  

14.6 
มีระบบการนิเทศการสอนและน าผลไปปรับปรุงการสอนอย่าง
สม ่าเสมอ 

98.00 
 

98.00  

14.7 มีการน าแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ินมาใช้ในการเรียน             
การสอน 

98.00 
 

97.00  

มฐ.15 สถานศึกษามกีารจดักจิกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย  
ดมีาก 
100 

 ดมีาก 
100.00 

15.1 มีการจดัและพฒันาระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนท่ีเขม้แขง็และทัว่ถึง 100  100.00  
15.2 มีการจดักิจกรรมส่งเสริมและตอบสนองความสามารถทางวิชาการ

และความคิดสร้างสรรคข์องผูเ้รียน 
 

100  100.00 
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ที ่ มาตรฐาน – ตวับ่งช้ี 
ปีการศึกษา 2552 ปีการศึกษา 2553 

ระดบัคุณภาพ 
ตวับ่งช้ีร้อยละ 

ระดบัคุณภาพ 
มาตรฐาน 

ระดบัคุณภาพ 
ตวับ่งช้ีร้อยละ 

ระดบัคุณภาพ 
มาตรฐาน 

15.3 
มีการจดักิจกรรมส่งเสริมและตอบสนองความสามารถพิเศษและความ
ถนดัของผูเ้รียนใหเ้ตม็ศกัยภาพ 

100  100.00 
 

15.4 มีการจดักิจกรรมส่งเสริมค่านิยมท่ีดีงาม 100  100.00  

15.5 
มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านศิลปะ ดนตรี / นาฏศิลป์ และกีฬา / 
นนัทนาการ 

100  100.00 
 

15.6 
มีการจดักิจกรรมสืบสานและสร้างสรรค์ วฒันธรรม ประเพณีและ
ภูมิปัญญาไทย 

100 
 

100.00  

15.7 มีการจดักิจกรรมส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย 100  100.00  
15.8 BSG มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู ้เ รียนได้ฝึกวางเป้าหมายโดย

เช่ือมโยงความรู้ของตนกบัความเป็นสากล  
100 

 
100.00  

มฐ.16 
สถานศึกษามกีารจดัสภาพแวดล้อมและการบริการทีส่่งเสริมให้ผู้เรียน
พฒันาตามธรรมชาตเิตม็ศักยภาพ 

 
ดมีาก 
97.50 

 ดมีาก 
98.73 

16.1 มีสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ มีอาคารสถานท่ีเหมาะสม 100  100.00  
16.2 มีการส่งเสริมสุขภาพอนามยัและความปลอดภยัของผูเ้รียน 100  100.00  
16.3 มีการใหบ้ริการเทคโนโลยสีารสนเทศทุกรูปแบบท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ดว้ย

ตนเอง  และการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
100  100.00 

 

16.4 มีห้องเรียน ห้องปฏิบติัการ ห้องสมุด พ้ืนท่ีสีเขียว และส่ิงอ านวยความ
สะดวกพอเพียง และอยูใ่นสภาพใชก้ารไดดี้ 

100 
 

100.00  

16.5 มีการจดัและใชแ้หล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา 85.00  87.00  

16.6 BSG 
มีการฝึกอบรมให้ความรู้กับบุคลากรในด้านสุขภาพและความ
ปลอดภยั 

100  100.00 
 

มฐ.17 
สถานศึกษามกีารสนับสนุนและใช้แหล่งการเรียนรู้และภูมปัิญญาใน
ท้องถิ่น 

 
ดมีาก 
97.67 

 ดมีาก 
98.10 

17.1 
มีการเช่ือมโยงและแลกเปล่ียนขอ้มูลกบัแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา
ในทอ้งถ่ิน 

98.00  98.50 
 

17.2 สนับสนุนให้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาในทอ้งถ่ินและชุมชนเขา้มามี
ส่วนร่วมในการจดัท าหลกัสูตรระดบัสถานศึกษา 

95.00 
 

95.80  

17.3 BSG 
มีส่วนส่งเสริมสนบัสนุน ให้บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งด าเนินชีวิตอย่างมี
ศกัด์ิศรี 

100  100.00 
 

มฐ.18 
สถานศึกษามกีารร่วมมอืกนัระหว่างบ้าน องค์กรทางศาสนา สถาบัน
ทางวิชาการ และองค์กรภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรู้
ในชุมชน               

 
ดมีาก 
100 

 
ดมีาก 
100.00 

18.1 เป็นแหล่งวทิยาการในการแสวงหาความรู้และบริการชุมชน 100  100.00  

18.2 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั 100  100.00  
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ที ่ มาตรฐาน – ตวับ่งช้ี 
ปีการศึกษา 2552 ปีการศึกษา 2553 

ระดบัคุณภาพ 
ตวับ่งช้ีร้อยละ 

ระดบัคุณภาพ 
มาตรฐาน 

ระดบัคุณภาพ 
ตวับ่งช้ีร้อยละ 

ระดบัคุณภาพ 
มาตรฐาน 

18.3 BSG สถานศึกษามีการประสานความสัมพนัธ์ระหว่างผูป้กครอง ชุมชน 
ศิษย์เ ก่า องค์กรอ่ืนๆ อย่างเหมาะสมและทั่วถึงในการพัฒนา
การศึกษา 

100 
 

100.00  

18.4 BSG สถานศึกษามีส่วนร่วมในเครือข่ายการท างานใดๆกบัสถาบนัของโรง 
เรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย คณะกรรม 
การและคณะอนุกรรมการต่างๆของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล               
แห่งประเทศไทย 

100 

 

100.00  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

98 

กลุ่มตัวบ่งช้ีอตัลกัษณ์ 
ตวับ่งช้ีที่ 9  ผลการพฒันาให้บรรลุตามปรัชญา  ปณิธาน พนัธกจิ และวตัถุประสงค์ของการจดัตั้งสถานศึกษา 

1. โรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี  มีแผนพฒันาโรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี ระยะท่ี 3 พ.ศ.2550-2554  ซ่ึงเป็นแผนแม่บท
ในการจดัการศึกษาของโรงเรียนฯ  ทีก าหนดวิสัยทศัน์  พนัธกิจ  เป้าหมาย  ยุทธศาสตร์  ตวัช้ีวดัความส าเร็จ  รวมทั้งงาน/
โครงการและกิจกรรมรองรับในแต่ละปีการศึกษา  
 ในการด าเนินงานของโรงเรียนฯมีการจดัท าแผนปฏิบติัการ( Action plan )ประจ าปี ท่ีสอดคลอ้งกบัแผนพฒันา
โรงเรียนอสัสมัชญัธนบุรี ระยะท่ี 3 พ.ศ.2550-2554 ซ่ึงมีการศึกษาขอ้มลูในการด าเนินงานจากแหล่งต่างๆอาทิ นโยบาย การ
ปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ระยะ 5 ปี               
สภาพเศรษฐกิจ  สงัคมปัจจุบนั  ฯลฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  ศึกษาวิเคราะห์สภาพความส าเร็จและเป้าหมาย
ของการด าเนินงาน/โครงการและกิจกรรม 

2. ในการจดัท าแผนปฏิบติัการ( Action plan )ประจ าปี โรงเรียนใหค้วามส าคญัในการด าเนินงานดว้ยการสร้าง
ระบบการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกคน จากทุกหน่วยงาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้  และฝ่ายต่างๆ ในการน าเสนอขอ้มูล             
การด าเนินงาน โครงการและกิจกรรมจากระดบัล่างข้ึนขา้งบน  ( Bottom up ) มีการวิเคราะห์ความสอดคลอ้งกบั เป้าหมาย  
ยุทธศาสตร์  ตวัช้ีวดัความส าเร็จท่ีก าหนด เพ่ือให้บรรลุวิสัยทศัน์และพนัธกิจท่ีก าหนดไวแ้ผนพฒันาโรงเรียนอสัสัมชญั
ธนบุรี ระยะท่ี 3 พ.ศ.2550-2554    ซ่ึงบุคลากรทุกคนจากทุกหน่วยงานใหค้วามร่วมมือในการปฏิบติั   

3. ในแต่ละปีการศึกษา  โรงเรียนฯมีการออกแบบเคร่ืองมือ  เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง และ
ในปีการศึกษา 2553 ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีความพึงพอใจในระดบัดี   

4. จากผลการด าเนินงานในการบริหารจดัการศึกษา  ตลอดปีการศึกษา2553  ตามปรัชญา  วิสัยทศัน์ พนัธกิจ และ
วตัถุประสงคข์องโรงเรียน  ส่งผลใหโ้รงเรียน   บุคลากร  นกัเรียนประสบผลส าเร็จโดยไดรั้บเกียรติบตัร และรางวลัต่างๆ
มากมาย  (ขอ้มลูอา้งอิง  หนา้ 19 -33) 
 
ตวับ่งช้ีที่ 10  ผลการพฒันาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลกัษณ์ของสถานศึกษา 
 โรงเรียนอสัสัมชัญธนบุรี มีการด าเนินงานในการพฒันาคุณภาพการศึกษา เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนด              
ตามแนวทางการจดัการศึกษาของมลูนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย ดงัน้ี 
ปรัชญา 
 1. จุดมุ่งหมายของชีวิต คือการรู้จกัสจัธรรมและการเขา้ถึงธรรมอนัสูงส่งอนัเป็นบ่อเกิดแห่งชีวิต 
 2.  มนุษยทุ์กคนตอ้งท างาน ความวิริยะ อุตสาหะ เป็นหนทางน าไปสู่ความส าเร็จ ดงัคติพจนท่ี์วา่  
                           LABOR OMNIA VINCIT 
เป้าหมาย 
 1. พฒันานกัเรียนให้เป็นบุคคลทั้งครบ คือ พฒันาร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และจิตใจ ภายใตบ้รรยากาศของ
เสถียรภาพและความรัก 
 2. ปลูกฝังความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษตัริย์ เป็นเป็นวิถีชีวิตของคนไทยในระบบประชาธิปไตยรู้รักษา
ศิลปวฒันธรรมและประเพณีท่ีดีงามของชาติ 
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 3. เนน้ความดีเลิศทางวิชาการและการปฏิบติั การเจนจดัทางภาษา คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ อนัจะช่วยให้
นักเรียนเป็นคนมีทักษะมีเหตุผล มีความคิดเห็นตรรกะ มีระเบียบวินัยต่อตนเองและเป็นคนมีทศันะกวา้งไกล รู้จกัใช้
เทคโนโลยีและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพ่ือพฒันาภาวะแวดลอ้มและคุณภาพชีวิตในสงัคมมนุษย ์
 4. เนน้การปฏิบติัและการปลูกฝังค่านิยมของการเคารพในสิทธิต่อกนัและกนั และการผนึกก าลงัความดี ร่วมกนั
พฒันาชุมชนท่ีตนอาศยัอยู ่โดยการศึกษาและเขา้ใจอารยธรรมและมรดกทางวฒันธรรมของตนเอง ของชุมชน และชาติอ่ืน 
เพ่ือเป็นแนวทางในการส่งเสริมสนัติภาพและความเขา้ใจอนัดีระหวา่งมวลมนุษย ์
 นอกจากน้ีโรงเรียนฯยงัด าเนินการจดัการศึกษาท่ีเนน้ให้นักเรียนมีสุนทรียภาพ  ท่ีเน้นดา้นกีฬา ดว้ยความพร้อม              
ของอาคารสถานท่ีและบุคลากรท่ีมีคุณภาพ  อาทิการก่อตั้งโครงการนกักีฬาโครงการพิเศษ  ทางดา้นดนตรี  ดว้ยการจดัตั้ง
ศูนยด์นตรี  เพ่ือใหน้กัเรียนไดเ้ลือกเรียนดนตรีตามความถนดัและความสนใจทั้งในและนอกเวลา จากบุคลากรเฉพาะดา้น ท่ี
มีประสบการณ์ทางดา้นดนตรี  ทางดา้นภาษาองักฤษ  ไดเ้ปิดโครงการEnglish Program เพ่ือเป็นทางเลือกส าหรับผูป้กครอง
และนกัเรียนท่ีสนใจในการเรียนการสอนรายวิชาเป็นภาษาองักฤษครบทุกระดบัชั้น โดยบุคลากรชาวต่างชาติ   
 ส าหรับในระดับชั้นอ่ืน ๆเพ่ือเป็นการเตรียมและรองรับ ประชาคมอาเซียน(ASEAN : 2015) ในปีพ.ศ 2558  
โรงเรียนไดเ้ตรียมการดว้ยการจดัการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2554  รายวิชาต่าง ๆ เป็นภาษาองักฤษ เช่นสังคมศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรม( รายวิชาประวติัศาสตร์ ) วิชาคอมพิวเตอร์  วิชาคณิตศาสตร์  และวิชาวิทยาศาสตร์  เพ่ือใหน้กัเรียน
ไดมี้การความรู้และทกัษะในการส่ือสารกบัครูชาวต่างชาติ   

  
กลุ่มตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม 

ตวับ่งช้ีที่ 11  ผลการด าเนินโครงการพเิศษเพือ่ส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 
 โรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี  ด าเนินการจดัท าโครงการพิเศษ จ านวน 1โครงการไดแ้ก่” โครงการสถานศึกษาดีเด่น
ดา้นพลงังาน” ของการไฟฟ้านครหลวง  ซ่ึงผลการด าเนินงานปรากฏว่าโรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรีไดรั้บรางวลัมาตรฐาน
สถานศึกษาดีเด่นดา้นพลงังาน (Energy Mind Award) ประจ าปี 2553  ในระดบั 4 ดาว พร้อมทั้งโล่รางวลัและเงินรางวลั
จ านวน 60,000 บาท   เม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 27 มกราคม 2554 
  โครงการท่ีโรงเรียนฯจัดข้ึนดังกล่าว  เพ่ือเป็นการส่งเสริมและรณรงค์ในการอนุรักษ์พลงังานโดยนักเรียน   
บุคลากร มีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการพิเศษ  มีขั้นตอนและกระบวนการในการด าเนินโครงการตามวงจรคุณภาพ            
แบบ P D C A    และมีโครงการย่อยและกิจกรรมท่ีส่งเสริมและสนบัสนุนการด าเนินงาน ผลการด าเนินโครงการบรรลุ          
ตามแผนงานคิดเป็นร้อยละ 85  ส่งผลดีต่อการด าเนินงานของโรงเรียนฯ 
 
ตัวบ่งช้ีที่12  ผลการส่งเสริมสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน  รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศเพื่อให้
สอดคล้องกบัแนวทางการปฏิรูปการศึกษา                 
12.1 ผลการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสอง 
 โรงเรียนอสัสัมชัญธนบุรีไดรั้บการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ . รอบท่ีสอง  เม่ือวนัท่ี 23 ถึง 25                     
เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา  มีการประเมิน  3 ดา้น คือ ผูบ้ริหาร ดา้นครู 
และดา้นผูเ้รียน ซ่ึงสรุปผลการประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐานเป็นตารางดงัต่อไปน้ี 
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มาตรฐาน 
ผลการประเมิน ผลการรับรอง

มาตรฐาน ค่าเฉลีย่ ระดบัคุณภาพ 

ด้านผู้เรียน 
มาตรฐานที ่1  ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์

 
3.86 

 
ดีมาก 

 
ได ้

มาตรฐานที ่2  ผูเ้รียนมีสุขนิสยั  สุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 3.85 ดีมาก ได ้
มาตรฐานที ่3  ผูเ้รียนมีสุนทรียภาพและลกัษณะนิสยัดา้นศิลปะ ดนตรีและกีฬา 3.86 ดีมาก ได ้
มาตรฐานที ่4  ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดวเิคราะห์ คิดสงัเคราะห์    
                        มีวจิารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค ์คิดไตร่ตรองและมีวสิยัทศัน ์

3.87 ดีมาก ได ้

มาตรฐานที ่5  ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นตามหลกัสูตร 3.44 ดี ได ้
มาตรฐานที ่6  ผูเ้รียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง รักการเรียนรู้  
                        และพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 

3.84 ดีมาก ได ้

มาตรฐานที ่7  ผูเ้รียนมีทกัษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้
                        และมีเจตคติท่ีดีตอ่อาชีพสุจริต 

3.90 ดีมาก ได ้

ด้านครู 
มาตรฐานที ่8  ครูมีคุณวฒิุ / ความรู้ ความสามารถตรงกบังานท่ีรับผิดชอบ และมีครูเพียงพอ                    

 
4.00 

 
ดีมาก 

 
ได ้

มาตรฐานที ่9  ครูมีความสามารถในการจดัการเรียนการสอนอยา่งมีประสิทธิภาพ 
                        และเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

4.00 ดีมาก ได ้

ด้านผู้บริหาร 
มาตรฐานที ่10  ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้ าและมีความสามารถในการบริหารจดัการ 

 
4.00 

 
ดีมาก 

 
ได ้

มาตรฐานที ่11  สถานศึกษามีการจดัองคก์าร / โครงสร้างและการบริหารงาน   
                          อยา่งเป็นระบบครบวงจร  ใหบ้รรลุเป้าหมายการศึกษา 

4.00 ดีมาก ได ้

มาตรฐานที ่12  สถานศึกษามีการจดักิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเนน้ผูเ้รียน 
                          เป็นส าคญั 

4.00 ดีมาก ได ้

มาตรฐานที ่13  สถานศึกษามีหลกัสูตรเหมาะสมกบัผูเ้รียนและทอ้งถ่ินมีส่ือ 
                          การเรียนการสอนท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

4.00 ดีมาก ได ้

มาตรฐานที ่14  สถานศึกษาส่งเสริมความสมัพนัธ์และความร่วมมือกบัชุมชนใน 
                          การพฒันาการศึกษา 

4.00 ดีมาก ได ้

ผลการจดัการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวมได้มาตรฐานคุณภาพ สมศ.       ได้          ไม่ได้ 

 
12.2 ข้อเสนอแนะจากการประเมนิภายนอกรอบสอง 
ข้อเสนอแนะเพือ่พฒันาสถานศึกษา 
 1. สถานศึกษาควรจดักิจกรรมและโครงการ   เพ่ือให้ผูเ้รียนรักการไหวท้ าความเคารพครูและผูใ้หญ่เพราะจากท่ี
สถานศึกษามีหลกัสูตรภาษาองักฤษท าใหผู้เ้รียนส่วนใหญ่เวลาเดินผ่านผูใ้หญ่ไม่ค่อยท าการไหว ้แสดงความเคารพและใน
ผูเ้รียนระหวา่งรุ่นพ่ีรุ่นนอ้งท่ีแต่ก่อนจะมีการไหวท้ าความเคารพกนัก็หายไป ท าใหค้วามรักความเอาใจใส่กนัระหว่างรุ่นพ่ี
รุ่นนอ้งไม่มี 
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 2. สถานศึกษามีระบบงานนิเทศภายในซ่ึงจะตอ้งมีการติดตาม ประเมินผล ตรวจสอบ ขอ้มูลสารสนเทศในแต่ละ
ฝ่ายว่าขอ้มูลมีความถูกตอ้งหรือไม่และการประสานงานระหว่างหน่วยงานมีการประสานงานกนัดีระดบัไหนเพราะใน
ระบบ PDCA ทุกหน่วยงานจะตอ้งมีการส่งงานให้กนัและกนัระหว่างหน่วยงานเพ่ือให้ขอ้มูลสารสนเทศถูกตอ้งและ
น าไปใชใ้นการตั้งเป้าหมายหรือก าหนดแผนงานได ้ระยะเวลาในการพฒันาสถานศึกษาให้ไดม้าตรฐานคุณภาพ สมศ.            
ในแต่ละมาตรฐานและในภาพรวม  2 ปี 4 เดือน 
 
ข้อเสนอแนะส าคัญของมาตรฐานด้านผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 1  ผู้เรียนมคุีณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พงึประสงค์   
           ไม่มีขอ้เสนอแนะ 
มาตรฐานที่ 2  ผู้เรียนมสุีขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจติที่ด ี

ขอ้เสนอแนะส าคญั  สถานศึกษาตอ้งท าขอ้มูลรายบุคคลของผูเ้รียน โดยในเอกสารน้ีจะตอ้งแสดงขอ้มูลระดบั
คุณภาพ  ทั้ง 3 ดา้น คือ  ดี  เก่ง สุข อยา่งชดัเจนเด่นชดั วา่ในขณะน้ีคุณภาพผูเ้รียนอยู่ในระดบัใดและเม่ือเทียบกบัมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาและมาตรฐานการศึกษาของชาติแลว้ อยู่ห่างไกลเพียงใด และผูเ้รียนไดรั้บการพฒันาในแต่ละปี
อยา่งไรบา้ง ซ่ึงในกรณีท่ีส าคญัท่ีสุดคือการท่ีสถานศึกษาตอ้งทราบขอ้มลูรายบุคคลของผูเ้รียนทุกดา้น ทั้งสถานศึกษา  โดย
สถานศึกษาควรด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายในปีการศึกษา 2550 
มาตรฐานที่ 3  ผู้เรียนมสุีนทรียภาพและลกัษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรีและกฬีา 
           ไม่มีขอ้เสนอแนะ 
มาตรฐานที่4  ผู้ เ รียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์                       
คิดไตร่ตรองและมวีสัิยทัศน์ 

ขอ้เสนอแนะส าคญั  ในโครงการและกิจกรรมท่ีทางสถานศึกษาไดจ้ดั ควรท่ีจะกระตุน้ผูเ้รียนใหไ้ดเ้ขา้ร่วมทุกคน
โดยจะตอ้งน าขอ้มูลมาใส่ไวผู้เ้รียนรายบุคคล เพ่ือจะไดท้ราบว่ากิจกรรมท่ีไดจ้ดัข้ึนผูเ้รียนไดเ้ขา้ร่วมและช่ืนชอบมาก
เพียงใด   ระยะเวลาในการจดัท า 1 ปีการศึกษา 

จากกิจกรรมในมาตรฐานท่ี 4     ทางสถานศึกษาไดจ้ดัใหผู้เ้รียนท่ีจะจบในช่วงชั้นจะตอ้งท างานส่ง 1 ช้ิน ซ่ึงจาก
กิจกรรมตรงน้ีน่าจะน าผลงานท่ีได้มาสอบถามผูเ้รียนถึงช้ินงานท่ีท าข้ึนมา   ว่าสอดคล้องกับมาตรฐานท่ี 4 ท่ีทาง
สถานศึกษาไดว้างไวห้รือไม่ และน าผลมาพฒันาแกไ้ขปรับปรุงไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ระยะเวลาในการปฏิบติัซ่ึงทางสถานศึกษา
มีขอ้มลูแลว้หรือแต่น าขอ้มลูมาปรับแต่งซ่ึงระยะเวลา 2 เดือน 

จากผลงานของผูเ้รียนในขอ้ 2 ท่ีเกิดข้ึนจะตอ้งน าผลงานของผูเ้รียนทุกคนมาเสนอตามอาคารเรียนหรือภายใน
สถานศึกษา ซ่ึงมีพ้ืนท่ีจ านวนมากเพ่ือท่ีจะไดใ้หผู้เ้รียนทุกคนเห็นความส าคญัและกระตุน้ผูเ้รียนให้มีการแข่งขนักบัเพ่ือน
ในห้องและเพ่ือนต่างห้องเกิดการพฒันาทักษะและคิดเพ่ิมข้ึน ทั้ งทางตรงและทางออ้ม ระยะเวลาในการปฏิบติั 1 ปี
การศึกษา 
มาตรฐานที่ 5  ผู้เรียนมคีวามรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลกัสูตร 
 ไม่มีขอ้เสนอแนะ 
มาตรฐานที่ 6  ผู้เรียนมทีักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง 

ขอ้เสนอแนะส าคญั  สถานศึกษาควรจดัการประชาสัมพนัธ์เสริมกิจกรรม เพ่ือกระตุน้ผูเ้รียนให้เขา้ไปศึกษาหา
ความรู้ใหเ้พ่ิมข้ึน ระยะเวลาในการปฏิบติั 1 ปีการศึกษา 
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สถานศึกษาส ารวจ คน้ควา้ความตอ้งการของผูท่ี้เก่ียวขอ้งทั้งหมดเพ่ือพฒันาและจดัการแหล่งเรียนรู้ตามความ
ตอ้งการของผูเ้รียน คณะครู และผูป้กครองชุมชน ระยะเวลาในการปฏิบติั 1 ปีการศึกษา 
มาตรฐานที่ 7  ผู้เรียนมทีักษะในการท างาน รักการท างาน สมารถท างานร่วมกบัผู้อืน่ได้ และมเีจตคตทิี่ดต่ีออาชีพสุจริต 

ขอ้เสนอแนะส าคญั  หลกัการในการใชกิ้จกรรมและโครงการท่ีสถานศึกษาในการสอนให้ผูเ้รียนรู้จกัทกัษะการ
ท างาน และมีทศันคติในการท างานท่ีดี ท างานเป็นกลุ่มได ้โดยสถานศึกษาตอ้งมีการจดัท าขอ้มูลผูเ้รียนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม
ทั้งหมดว่าอยู่ในชมรมอะไร สรุปเป็นข้อมูลสารสนเทศท่ีชัดเจนสามารถสอบถามได้ เพราะจากชมรมหรือกิจกรรมท่ี
สถานศึกษาตอ้งท าตอ้งปฏิบติักบัผูเ้รียนทุกระดบัชั้น   เป็นการปลกูฝังใหผู้เ้รียนรักในการท างานอย่างดี     ระยะเวลาในการ
จดัท าขอ้เสนอแนะเน่ืองจากความพร้อมในหลายดา้น ๆ ท่ีทางสถานศึกษามีระยะเวลาท่ีจะท าการพฒันา 1 ปีการศึกษา 
 
ด้านครู 
มาตรฐานที่ 8  ครูมวีุฒิ/ความรู้ ความสามารถตรงกบังานที่รับผดิชอบและมคีรูเพยีงพอ   

ขอ้เสนอแนะส าคญั  ควรให้ครูทุกคนไดรั้บการอบรมในวิชาท่ีสอนเป็นประจ าทุกปี ทั้งก่อนและขณะด าเนินการ
สอน  เพ่ือครูจะไดน้ าเทคนิคความรู้ในวิทยาการใหม่ ๆ มาประยกุตใ์ชใ้นการสอนต่อไป 
มาตรฐานที่ 9 ครูมคีวามรู้ความสามารถในการจดัการเรียนการสอนอย่างมปีระสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   

ขอ้เสนอแนะส าคญั   
1. การประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน ควรค านึงวา่การประเมินผลเป็นส่วนหน่ึงของการจดัการเรียนรู้ ดงันั้นควร

ประเมินผลให้สอดคลอ้งกบัเป้าหมายท่ีก าหนดไวใ้ห้ผูเ้รียนมีคุณภาพครบทั้ง 3 ด้าน คือ เก่ง ดี และมีสุข โดยใช้แบบ
ประเมินเฉพาะดา้น ก าหนดระยะเวลาในการประเมิน 1 ปี   

2. ควรท าผลการประเมินรายบุคคลทั้ง 3 ดา้น ดงักล่าวไปปรับปรุงและพฒันาปรับการเรียนและเปล่ียนการสอน
อยา่งต่อเน่ืองเป็นปัจจุบนั ก าหนดระยะเวลาในการประเมิน 1 ปี  

3.ควรเกบ็ขอ้มลูของผูเ้รียนรายบุคคลใหเ้ป็นระบบของขอ้มูลสารสนเทศของสถานศึกษาเพ่ือใชใ้นการตรวจสอบ
คุณภาพของผูเ้รียนต่อไป ก าหนดระยะเวลาในการประเมิน 1 ปี 
 

ด้านผู้บริหาร 
มาตรฐานที่ 10  ผู้บริหารมภีาวะผู้น าและมคีวามสามารถในการบริหารจดัการ 
 ไม่มีขอ้เสนอแนะ 
มาตรฐานที่ 11  สถานศึกษามกีารจดัองค์การ / โครงสร้างและการบริหารงาน  อย่างเป็นระบบครบวงจร  ให้บรรลุเป้าหมาย
การศึกษา 
 ไม่มีขอ้เสนอแนะ 
มาตรฐานที่ 12  สถานศึกษามกีารจดักจิกรรมและการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ไม่มีขอ้เสนอแนะ 
มาตรฐานที่ 13  สถานศึกษามหีลกัสูตรเหมาะสมกบัผู้เรียนและท้องถิ่นมส่ืีอ การเรียนการสอนที่เอือ้ต่อการเรียนรู้ 
 ไม่มีขอ้เสนอแนะ 
มาตรฐานที่ 14  สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพนัธ์และความร่วมมอืกบัชุมชนในการพฒันาการศึกษา 

ไม่มีขอ้เสนอแนะ 
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12.3 นวตักรรมและส่ิงดเีด่นรวมทั้งการปฏิบัตทิี่เป็นเลศิของสถานศึกษา 
สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ภายในท่ีหลากหลายเสมือนเป็นโลกแห่งคลงัปัญญาท่ีสมบูรณ์แบบ เพ่ือสนองความ

ตอ้งการของผูเ้รียนใหเ้ขา้ไปศึกษาหาความรู้ ตามความถนดั โดยสถานศึกษาจะเนน้ความตอ้งการของผูเ้รียนเป็นหลกั 
 

12.4   ทิศทางการพฒันาคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษาในอนาคต 
 1. ระบบงานท่ีสถานศึกษาจดัใหมี้การควบคุมติดตาม ประเมินผล โดยใหเ้นน้การน าผลขอ้มลูสารสนเทศจากแต่ละ
ฝ่ายมารวบรวมเพ่ือใหข้อ้มลูท่ีไดเ้ป็นปัจจุบนัทนัต่อการใชง้าน 
 2.  ครูจะตอ้งไดรั้บการอบรมในวิชาท่ีสอนใหต้รงตามเอก-โท     และเนน้ในวิชาท่ีไดส้อนประจ าเพ่ือ 
เพ่ิมพนูความรู้ความสามารถ 
 
12.5  การน าผลการประเมนิคุณภาพภายนอกไปใช้   

 จากการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก (รอบสอง)  ระหว่างวนัท่ี 25 -29  พฤษภาคม  2549  ผูต้รวจเยี่ยม
ไดใ้หข้อ้เสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันาคุณภาพการศึกษา    โรงเรียนไดน้ าไปวิเคราะห์และด าเนินการดงัน้ี 

ข้อที ่ ข้อเสนอแนะเพือ่การพฒันาสถานศึกษา
ในภาพรวม 

งาน/โครงการ/กจิกรรม 
ทีด่ าเนินการ 

ผลส าเร็จ 

1 สถาน ศึกษ าควรจัด กิ จกรรมและ
โครงการ   เพื่อให้ผูเ้รียนรักการไหวท้ า
ความเคารพครูและผูใ้หญ่เพราะจากท่ี
สถานศึกษามีหลกัสูตรภาษาองักฤษท า
ให้ผูเ้รียนส่วนใหญ่เวลาเดินผ่านผูใ้หญ่
ไม่ค่อยท าการไหว ้แสดงความเคารพ
และในผูเ้รียนระหวา่งรุ่นพ่ีรุ่นนอ้งท่ีแต่
ก่อนจะมีการไหวท้ าความเคารพกันก็
หายไป ท าใหค้วามรักความเอาใจใส่กนั
ระหวา่งรุ่นพ่ีรุ่นนอ้งไม่มี 
 

 โรงเรียนมีความตระหนกัและเห็นความส าคญัในการ
ส่งเสริมใหผู้เ้รียนประพฤติปฏิบติัตนเป็นผูมี้คุณธรรม 
จริยธรรม คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์และเห็นคุณค่า
และภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียม โดยก าหนดไวใ้น
แผนพฒันาคุณภาพ ฯ และนโยบายการบริหารจัด
การศึกษาของผู ้อ  านวยการ มีการจัดท าแผนงาน/
โครงการ เพื่อพฒันาผูเ้รียนให้เป็นผูมี้ความประพฤติ
ดี มีวนิยั มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์เช่น 
1. โครงการส่งเสริมระเบียบวนิยั ทุกระดบัชั้น 
2. โครงการส่งเสริมการไหวแ้ละท าความเคารพ  
3. โครงการไหวส้วยรวยเสน่ห์   
4. โครงการสุภาพบุรุษอสัสมั   
5. โครงการไหวง้ามอยา่งไทย 
6. กิจกรรมวนัไหวค้รู 
7. โครงการไหวค้รูดนตรีไทย 
8. โครงการส่งเสริมวฒันธรรมประเพณีและวัน

ส าคญัทางศาสนา 
9. โครงการร าลึกพระคุณแม่  ฯลฯ 
 
 

    ผู ้เ รียนได้รับการส่งเสริม
และปลูกฝังค่านิยมท่ีดีในเร่ือง
การท าความเคารพต่อครูและ
ผูใ้หญ่ ส่งผลใหผู้เ้รียนเป็นผูมี้
ความประพฤติสุภาพ อ่อน
น้อมและเคารพศักด์ิศรีของ
ความเป็นมนุษย ์สามารถอยู่
ร่ ว ม กั บ ผู ้ อ่ื น ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ความสุข 
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มาตรฐานด้าน งาน / โครงการ / กจิกรรมทีด่ าเนินการ ผลส าเร็จ 

มาตรฐานที ่2   
ผู้เรียนมสุีขนิสัย สุขภาพกาย
และสุขภาพจติทีด่ ี

 

     โรงเรียนตระหนักและเห็นความส าคญัของการส่งเสริมผูเ้รียนให้มีสุขนิสัย 
สุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี โดยการจดัท ากิจกรรม โครงการ เพ่ือพฒันาผูเ้รียน
ทั้งดา้นร่างกาย อารมณ์   เช่น โครงการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนกัเรียน
กบัเกณฑม์าตรฐาน โครงการแข่งขนักรีฑาสี  โครงการแข่งขนัวา่ยน ้ าระดบัชั้น
โครงการจดัแสดงคอนเสิร์ตครบรอบ 48 ปี   โครงการแสดงโขนครบรอบ 48 ปี 
โครงการส่งเสริมศกัยภาพกลุ่มสาระฯ ศิลปะ  งานแสดงดนตรีภายในภายนอก 
โครงการสร้างเสริมภูมิคุม้กันโรคตามเกณฑ์ โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน 
โครงการส่งเสริมสุขภาพดีตามเกณฑม์าตรฐาน โครงการนมโรงเรียน  เป็นตน้ 

   ผูเ้รียนมีสุขนิสัยในการดูแล
สุขภาพและรักการออกก าลัง
กาย  มีน ้ าหนักส่วนสูงและ
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ ์
มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดี  
ในส่วนของผู ้เ รียนท่ีไม่ผ่าน
เกณฑ์ก็ได้รับค าแนะน าเพื่อ
การพฒันาอยา่งต่อเน่ือง    

มาตรฐานที ่4   
ผู้เรียนมคีวาม 
สามารถในการคดิวเิคราะห์  
คดิสังเคราะห์  
มวีจิารณญาณ  
มคีวามคดิสร้างสรรค์  
คดิไตร่ตรอง 
และมวีสัิยทศัน์ 
 

  โรงเรียนส่งเสริมศกัยภาพและความสามารถดา้นการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ 
มีวจิารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค ์คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทศัน์ โดยก าหนดให้
มีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นให้ผู ้เรียนใช้ทักษะกระบวนการคิด 
การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง การน าเสนอผลงานอยา่งสม ่าเสมอ  นอกจากน้ียงัจดั
ท างาน / กิจกรรม / โครงการเพ่ือพฒันาผูเ้รียนตลอดปีการศึกษา เช่น 
1. โครงการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา   มีการปรับปรุงหลกัสูตรใหส้อดคลอ้ง 
กบัความตอ้งการของผูเ้รียน มีการจดัท ารายวิชาเพ่ิมเติม จดัท าแผนการเรียนให้
นกัเรียนไดเ้ลือกเรียนตามความถนดัและสนใจ  
2. จดักิจกรรมส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดฝึ้กการคิด วิเคราะห์ และมีวิจารญาณและฝึก
ให้รู้จกัการแกปั้ญหาในรูปแบบของการท ากิจกรรมชมรมต่าง ๆ เช่น ชมรมนัก
ทดลองรุ่นเยาว ์ชมรมนักพฤกษศาสตร์น้อย ชมรมวิทยาศาสตร์  ชมรมค าคม  
ชมรม English Club  ชมรม Crossword  ชมรม Speech  ชมรม A-Math  ชมรม
โซโดก ุ  ชมรมนกัประดิษฐ ์   ชมรมกองร้อยพิเศษ  ชมรมถ่ายภาพ   ชมรม ACT 
Media  และชมรมเคมีนาโน  เป็นตน้ 
3. จดัใหมี้การน าเสนอผลงานของนกัเรียนท่ีเกิดจากการไดเ้ขา้ร่วมในการจดัการ
เรียนรู้ต่าง ๆ  ท่ีโรงเรียนจดัให้นักเรียนตลอดปีการศึกษา  เช่น   ตลาดนัด ACT   
งานวนัคริสตม์าสแฟร์   การน าเสนอผลงานของนกัเรียนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น 
ลงพิมพใ์นวารสาร  จุลสาร บอร์ดประชาสัมพนัธ์  Web site  การจดันิทรรศการ
งาน Open House   การแสดงงานราตรีสัมพนัธ์  การแสดงในการประชุม
ผูป้กครองทุกระดบัชั้น  เป็นตน้ 

        ผูเ้รียนได้รับการพฒันา
ศักยภาพในกระบวนการคิด  
วิเคราะห์    คิดสังเคราะห์ มี
ความคิดสร้างสรรค์  และ
ส า ม า ร ถ น า ไ ป ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจ าวนัได้     มีความ
กล้าท่ีจะแสดงออกในส่ิงท่ี
ถูกต้อง สามารถน าความรู้ท่ี
ได้จากการเรียนรู้จากการเขา้
ร่วมในการท ากิจกรรมต่าง ๆ 
ไปร ะยุ กต์ ใ ช้ เ พ่ื อ ให้ เ กิ ด
ประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน 
แ ล ะ สั ง ค ม จ า ก ผ ล ก า ร
ด าเนินงานพบวา่  ผูเ้รียนผ่าน
เกณฑ์การประเมินด้านการ
อ่าน คิดวิเคราะห์ เขียนส่ือ
ความ ในระดบัดีเยี่ยมร้อยละ 
75.77  ระดบัดี  ร้อยละ 23.88   
และปรับปรุง ร้อยละ 0.35 
 

มาตรฐานที ่6   
ผู้เรียนมทีกัษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
รักการเรียนรู้และพฒันา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 

 โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้เป็น
อุทยานทางการศึกษา เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ผูเ้รียนไดศึ้กษาหาความรู้
และพฒันาตนเอง  เช่น โครงการสวนพฤกษศาสตร์   โครงการพฒันาแหล่ง
เรียนรู้ โครงการปรับปรุงเรือนสมุนไพร โครงการปรับปรุงหอ้งเรียนดนตรี เป็น
ตน้ เพ่ือส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง รักการ
เรียนรู้และพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง โรงเรียนไดจ้ดักิจกรรมอยา่งหลากหลาย 
เช่น โครงการรักการอ่าน โครงการเข้าค่ายลูกเสือ โครงการค่ายวิชาการ 
โครงการทศันศึกษา โครงการกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  เป็นตน้ 

   ผู ้เ รียนมีนิสัย รักการอ่าน
และการเรียนรู้ สนใจในการ
แสวงหาความรู้จากแหล่ง
ความรู้ต่าง ๆ รอบตวัทั้งใน 
และนอกสถานท่ี  เพื่อพฒันา
ตนเอง   
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มาตรฐานด้าน งาน/โครงการ/กจิกรรมทีด่ าเนินการ ผลส าเร็จ 
มาตรฐานที ่7  
ผู้เรียนมทีกัษะในการท างาน 
รักการท างาน สามารถ
ท างานร่วมกบัผู้อืน่ได้ และมี
เจตคตทิีด่ต่ีออาชีพสุจริต 

    โรงเรียนมีความตระหนักและเห็นความส าคัญในการปลูกฝังให้ผูเ้รียนมี
ทกัษะในการท างาน รักการท างานและท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้ส่งเสริมให้ผูเ้รียน
มีการวางแผนและการจัดการในการท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะ โดยการจัด
กิจกรรม โครงการต่าง ๆ ดงัน้ี 
1. กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  มีชมรมต่าง ๆ ให้ผูเ้รียนไดเ้ลือกเรียนตามความสนใจ 
เช่น ชมรมดา้นการพฒันาสติปัญญา จ านวน 30 ชมรม  การพฒันาดา้นอารมณ์
สงัคม  จ านวน 23 ชมรม  พฒันาดา้นร่างกาย  จ านวน  13 ชมรม  
2. โครงการเขา้ค่ายลูกเสือ  
3.  กิจกรรมวนัคริสตม์าส แฟร์ 
4.  กิจกรรมวนังานราตรีสมัพนัธ์ 
5. โครงการแข่งขนักรีฑาสี  / วา่ยน ้ าระดบัชั้น 
6.  โครงการค่ายวชิาการ  เช่น ค่ายวทิยาศาสตร์ ค่ายภูมิศาสตร์  ค่ายภาษาไทย 
      ค่ายอนุรักษธ์รรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม คณิตศาสตร์ เป็นตน้ 
7. งานสภานกัเรียน  
8. งานสมัพนัธ์ใหค้วามรู้กบัโรงเรียนเครือข่าย 
9. ค่ายพฒันาทกัษะชีวติ 
10. โครงการค่ายผูน้ า 
11. กิจกรรมวนัไหวค้รู  
12. โครงการร าลึกพระคุณครู 
13. งานลูกเสือกองร้อยพิเศษ                           ฯลฯ 

     ผูเ้รียนได้รับการส่งเสริม
และฝึกฝนจากการฝึกปฏิบัติ
จริง ผ่านรูปแบบกิจกรรมท่ี
หลากหลาย ท าให้ผูเ้รียนเกิด
ทกัษะท่ีจ าเป็นในการท างาน 
รักการท างาน และรู้จักการ
เรียนรู้ ท่ีจะอยู่ ร่วมกับผู ้อ่ืน
รู้ จั ก ก า ร ว า ง แ ผ น แ ล ะ
แกปั้ญหาได ้
ดว้ยตนเอง มีวสิยัทศัน์และมี 
ทศันคติท่ีดีต่อการท างานและ
การประกอบสุจริต 
   จากผลการด าเนินการตลอด
ปีการ ศึกษา  2552   พบว่า
ผูเ้รียนร้อยละ 96.57 มีทกัษะ
ในการท างาน รักการท างาน 
สามารถท างานร่วมกับผูอ่ื้น
ได้ และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ
สุจริต  
 

มาตรฐานที ่8   
ครูมวุีฒิ/ความรู้ 
ความสามารถตรงกบังานที่
รับผดิชอบและมคีรูเพยีงพอ   
 

    โรงเรียนตระหนักและเห็นความส าคญัในการพฒันาครูให้เป็นผูท่ี้มีความรู้ 
ความช านาญ เป็นครูมืออาชีพ และสามารถปฏิบติังานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ
ตรงกบัความรู้ความสามารถ เพ่ือเป็นการส่งเสริมและพฒันาครูใหมี้ความรู้ความ
สารมารถตรงกบังานท่ีรับผิดชอบโรงเรียนไดด้ าเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆ  
ดงัน้ี 
- โครงการอบรมสมัมนาครูก่อนเปิดปีการศึกษา  
- โครงการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา   
- โครงการพฒันาบุคลากรผูส้อนดา้นเทคนิควธีิการนิเทศการสอน 
- โครงการศึกษาดูงานนอกสถานท่ีทั้งในและนอกประเทศ 
- โครงการพฒันาบุคลากรผูส้อนภาษาองักฤษ วทิยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 
  โดยใชภ้าษาองักฤษเป็นส่ือ 
- โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมครูพทุธ – คาทอลิก 
- โครงการพฒันาบุคลากรส่งเสริมการใชค้อมพิวเตอร์   
- โครงส่งเสริมการศึกษาต่อในระดบัปริญญาโท 
- โครงการอบรมวฒันธรรมไทยส าหรับครูต่างชาติ 

      จากการด าเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการตลอดปี
การศึกษา 2552 ส่งผลให้ครู
ไ ด้ รั บ ก า ร พั ฒ น า ต า ม
มาตรฐานวิชาชีพ จากการเขา้
อบรม สมัมนา เพ่ิมพูนความรู้
และประสบการณ์ ไม่ต ่ากว่า 
20 ชั่วโมงต่อปี   ท าให้ค รู
สามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บไป
ประยกุต ์
ใชใ้นการสอนและการปฏิบติั 
งานตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบ 
หมายไดเ้ป็นอยา่งดี 
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มาตรฐานด้าน งาน/โครงการ/กจิกรรมทีด่ าเนินการ ผลส าเร็จ 

มาตรฐานที ่9   
ครูมคีวามรู้ความ 
สามารถในการจดัการเรียน
การสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียน
เป็นส าคญั   

       โรงเรียนส่งเสริมและพฒันาทกัษะการจดักระบวนการเรียนการสอนท่ีเนน้
ผู ้เ รียนเป็นส าคัญ โดยการเชิญวิทยากรท่ีมีความรู้ความสามารถและมี
ประสบการณ์มาอบรมครูดงัน้ี  
1. โครงการส่งเสริมการน าเสนอผลงานครู 
2. โครงการมอบรางวลัครูท่ีมีผลงาน 
3. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบติัการทกัษะการบริหารวิชาชีพ และการเรียนการ
สอน 
4. โครงการจดัอบรมความรู้ดา้นเทคโนโลยแีก่บุคลากร 
5. โครงการพฒันาทกัษะดา้นภาษาองักฤษแก่บุคลากร 
6. โครงการเสริมสร้างพลงัจิตใจและฟ้ืนฟจิูตตารมณ์นกับุญหลุยส์มารี 
เดอ มงฟอร์ต 
7. โครงการทศันศึกษาบุคลากร 
 

มีการส่งเสริมให้บุคลากรทุก
คนพฒันาตนเอง โดยจัดการ
อบรมและสัมมนาทั้ งภายใน 
ภายนอก เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้
ทั้ งทางด้านวิชาชีพและด้าน
วิชาการ  ซ่ึ งการจัดอบรม
พฒันาทกัษะดา้นวิชาชีพ เช่น 
ดา้นการใชค้อมพิวเตอร์ ดา้น
การใชเ้ทคโนโลยใีนการเรียน
การสอน ส่งเสริมให้ครูศึกษา
ต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน ส่งเสริม
ให้ มีการท าวิจัย  ส่งผลให้
โรงเรียนมีงานวิจัยเก่ียวกับ
การพฒันาการเรียนการสอน
อย่างต่อเน่ือง ส่วนทางด้าน
วิชาการมีการพัฒนาทักษะ
ดา้นภาษาองักฤษแก่บุคลากร
เ ป็ น ร า ยก ลุ่ มส าร ะฯ  มี ท่ี
ปรึกษาประจ ากลุ่มสาระฯ 
จดัการอบรมประสิทธิผลการ
สอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ
เ ป็นรายก ลุ่มสาระฯ  เพื่ อ
เพ่ิมพูนความรู้และทักษะใน
ดา้นการสอนของบุคลากร 
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บทที ่4 

สรุปผลการพฒันาและการน าผลไปใช้ 
ในการด าเนินงานจัดการศึกษาของโรงเรียนอสัสัมชัญธนบุรี ยึดหลกัการบริหารตามโครงสร้างการบริหาร

โรงเรียน โดยด าเนินการจดัการในรูปของคณะกรรมการและด าเนินการแบบมีส่วนร่วม มีแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 
ระยะท่ี 3 ( ปีการศึกษา  2550 – 2554 ) เป็นแนวทางในการพฒันาโรงเรียน   มีการด าเนินการอย่างเป็นระบบ  โดยผ่าน
กระบวนการวางแผน  ด าเนินการตามแผนท่ีวางไว  ้ มีการตรวจสอบ นิเทศ  ติดตามผลเป็นระยะตามสภาพของ งาน / 
กิจกรรม / โครงการ และมีการรายงานผลเม่ืองาน  / โครงการ / กิจกรรม ส้ินสุด  ตามระบบการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ                
P D C A ตลอดจนผลท่ีไดจ้ากการตรวจสอบ  นิเทศ  ติดตามผล และน าการสรุปรายงานผลมาเป็นขอ้มูลสารสนเทศในการ
วางแผนปรับปรุงพฒันาต่อไป จะเห็นไดว้า่ผลการพฒันาคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษา 2553 ท่ีผ่านมามีผลผลิต (ผูเ้รียน) 
เป็นท่ีน่าพอใจ ผูเ้รียนมีความรู้ (เก่ง)  ผูเ้รียนเป็นผูมี้คุณธรรมจริยธรรม (ดี) และผูเ้รียนมีความสุขในการเรียนรู้ (มีความสุข) 
สนองต่อเจตนารมณ์ของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติตามศกัยภาพ และมีคุณภาพตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
 
 สรุปผลการพฒันามาตรฐานคุณภาพการศึกษา 

การด าเนินงานของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล                   
แห่งประเทศไทย   18 มาตรฐาน   132  ตัวบ่งช้ี   ประจ าปีการศึกษา 2553    มีผลสรุปการพฒันาคุณภาพการศึกษา                      
ในภาพรวมของมาตรฐานแต่ละดา้น  ดงัน้ี 
 
มาตรฐานด้านผู้เรียน 
จุดเด่น 

1. ผูเ้รียนทุกคนผา่นการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องโรงเรียนในระดบัคุณภาพดี ถึงดีมาก  โดยเฉพาะใน
ดา้นการมีความเมตตากรุณา โอบออ้มอารี เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และเสียสละเพ่ือส่วนรวม  ผูเ้รียนทุกคนร่วมบริจาคทรัพยแ์ละ
ส่ิงของแก่เพ่ือนนกัเรียน  ผูย้ากไร้ในชุมชนและองคก์รการกุศลต่างๆ ในสังคม และในดา้นการเป็นผูมี้จิตส านึก รับผิดชอบ
ต่อสงัคมและมีส่วนร่วมในการสร้างสรรคส์ังคม  ผูเ้รียนทุกคนไดร่้วมกนัช่วยเหลือผูย้ากไร้ในชุมชน  และองคก์รการกุศล
ต่างๆ ในสงัคมดว้ยความเตม็ใจ 

2. ผูเ้รียนไดเ้ขา้ร่วมหรือมีส่วนร่วมกบักิจกรรมดา้นการอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้มอย่างหลากหลาย  เช่น  
โครงการสถานศึกษาดีเด่นดา้นพลงังาน  โครงการเยาวชนรักษส่ิ์งแวดลอ้ม  โครงการค่ายอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

3. ผูเ้รียนมีความสามารถ  และศกัยภาพในการท างานท่ีดี   มีความรัก  ความสามคัคี   สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได้
อยา่งมีความสุข   หาความรู้เก่ียวกบัอาชีพท่ีตนสนใจ 

4. ผูเ้รียนมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์มองโลกในแง่ดีและมีจินตนาการ 
5. ผูเ้รียนมีความสามารถในการสร้างสรรค์งานศิลปะ  ดนตรี  รู้จกัริเร่ิมส่ิงใหม่ ๆ ตามความคิดของตนไดอ้ย่าง        

มีหลกัเกณฑ ์
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จุดที่ควรพฒันา 
1. ผูเ้รียนควรไดรั้บการส่งเสริมการประหยดั  รู้จกัใชท้รัพยส่ิ์งของส่วนตนและส่วนรวมอยา่งคุม้ค่า    
2. ผูเ้รียนควรไดรั้บการพฒันาและส่งเสริมใหเ้ป็นผูมี้ระเบียบวินยั  การตรงต่อเวลา  และการฝึกฝนควบคุมอารมณ์ 

และความรับผิดชอบต่อสงัคม  และความแตกต่างของแต่ละบุคคล 
3. ผูเ้รียนควรไดรั้บการส่งเสริมเร่ืองการวางแผนงาน  การก าหนดเป้าหมายและวตัถุประสงค ์ 
4. ส่งเสริมผูเ้รียนในการคิดแบบวิเคราะห์  สงัเคราะห์  และคิดอยา่งเป็นระบบ 
5. ผูเ้รียนในระดบัชั้นมธัยมศึกษา ควรไดรั้บการพฒันาผลสมัฤทธ์ิในระดบัการทดสอบต่างๆ ใหสู้งข้ึน 
6. ใหค้วามส าคญัในเร่ืองความรู้ทัว่ไป ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยี 

แนวทางการพฒันาในอนาคต 
1. จดักิจกรรม  โครงการส่งเสริมความรู้  เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการประหยดั  รู้จกัใชท้รัพยส่ิ์งของส่วนตน

และส่วนรวมอยา่งคุม้ค่า  ใหแ้ก่ผูเ้รียนและผูป้กครอง  รวมทั้งการเสริมสร้างใหผู้เ้รียนตระ หนกัถึงความส าคญั  และคุณค่า
ของการเป็นผูมี้วินัยในการตรงเวลา  เพ่ือเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนอยู่ร่วมกับผูอ่ื้นในสังคมโลกอย่างมี
ความสุข  เป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่บุคคลทัว่ไปในสงัคม     

2. จัดกิจกรรม / โครงการพัฒนาส่งเสริมและปลูกฝังการเป็นผู ้มีระเบียบวินัย การเสริมสร้างขวัญก าลังใจ                       
แก่ผูป้ระพฤติปฏิบติัดี เพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่บุคคลทัว่ไป จดักิจกรรมและโครงการเสริมสร้างและพฒันาจิตใหเ้ขม้แข็ง
ในการกระท าความดีใหแ้ก่สงัคม   

3. ครูผูส้อนควรให้ความรู้กบันักเรียนในเร่ืองการวางแผนงาน  การก าหนดเป้าหมายและวตัถุประสงค์ก่อนการ
ปฏิบติังาน    รวมถึงการส่งเสริมใหน้กัเรียนรู้จกัการอธิบายขั้นตอนการท างาน  และผลงาน   ท่ีเกิดข้ึนทั้งส่วนท่ีดีและส่วนท่ี
มีขอ้บกพร่อง 

4. ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ จดักิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในหลกัสูตรและเสริมหลกัสูตรเน้นให้นักเรียนคิด
วิเคราะห์ สงัเคราะห์ สรุปความคิดรวบยอด คิดอยา่งเป็นระบบ  และคิดอยา่งเป็นองคร์วม 

5. ก าหนดแนวปฏิบติัใหค้รูผูส้อนในทุกกลุ่มสาระ ฯ เพ่ือส่งเสริมและพฒันาผลสัมฤทธ์ิ แต่ละระดบัชั้นใหบ้รรลุตาม
เป้าหมายของทุกกลุ่มสาระฯ   
  

มาตรฐานด้านการเรียนการสอน 
จุดเด่น 

1. บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูเ้รียน ผูป้กครอง และ
ชุมชน มีการแสวงหาความรู้ โดยการเขา้รับการอบรมสมัมนาอยา่งต่อเน่ือง 

2. ครูมีจ านวนเพียงพอ และสอนตรงตามวิชาเอก-โท /ตรงตามความถนดั 
3. ครูมีความรู้ ความเขา้ใจและมีความสามารถในการพฒันาหลกัสูตรในรายวิชาท่ีรับผิดชอบ 
4. มีการจดัการเรียนการสอนรายวิชาต่างๆเป็นภาษาองักฤษ  โดยบุคลากรชาวต่างชาติร่วมกบัครูไทย 
5. ครูมีความมุ่งมัน่ในการท างาน ดูแลเอาใจใส่นกัเรียนอยา่งใกลชิ้ด  มีความรับผิดชอบในวิชาท่ีสอน และมีการนิเทศ

ก ากบัติดตามการจดัการเรียนการสอนตรงตามความตอ้งของกลุ่มสาระฯ  
6. ครูมีการน าส่ืออุปกรณ์เทคโนโลยีทางดา้นคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตมาประยุกตใ์ชใ้นการจดัการเรียนการสอน

ของตนเองและผูเ้รียน 
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จุดที่ควรพฒันา 
1. ครูควรมีการแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมท่ีเก่ียวกบัเน้ือหาการเรียนการสอนอยูเ่สมอ 
2.  ครูควรไดรั้บการอบรมพฒันามาตรฐานวิชาชีพตามเกณฑท่ี์คุรุสภาก าหนด  

แนวทางการพฒันาในอนาคต 
1. ส่งเสริมสนบัสนุนการศึกษาดูงาน การอบรมสมัมนาการพฒันาตนเองตามรายวิชาท่ีรับผิดชอบ 
2. วางแผนการจดัอบรม พฒันาครูตามมาตรฐานวิชาชีพตามท่ีคุรุสภาก าหนด รวมทั้งการส่ือสารโดยใชภ้าษาองักฤษ

เป็นส่ือใหค้รอบคลุมทุกกลุ่มสาระฯ ทุกฝ่ายและหน่วยงาน เพ่ือรองรับ”อาเซียน 2015” 
3. วางแผน ด าเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรท่ีมีคุณภาพผ่านทาง Website ทั้ งในและต่างประเทศ                            

จดัหาบุคลากรผา่นบริษทัหรือองคก์รภายนอก (Outsourse)   
มาตรฐานด้านการบริหารและการจดัการศึกษา 
จุดเด่น 

1. ผูบ้ริหารมีวิสยัทศันใ์นการบริหารงานไปสู่ความเป็นสากล มีการกระจายอ านาจการบริหารและการจดัการ และให้
ผูท่ี้เก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา  เป็นผูน้ าทางการเปล่ียนแปลงดา้นการบริหารจดัการทรัพยากรบุคคล และดา้น
การบริหารจดัการศึกษา มีความมุ่งมัน่ในการบริหารงานโปร่งใสตรวจสอบได ้ เป็นผูมี้คุณธรรม จริยธรรม ปฏิบติัตนตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพ เป็นแบบอย่างท่ีดี  มีระบบการส่งเสริมขวญัก าลังใจบุคลากรอย่างหลากหลาย เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน 

2. โรงเรียนมีการจัดโครงสร้างและระบบการบริหารท่ีมีความคล่องตัวสูงและปรับเปล่ียนได้เหมาะสมตาม
สถานการณ์ มีกระบวนการสรรหา คดัเลือกบุคลากรท่ีเป็นระบบ มีการบริหารและด าเนินงานตามมาตรฐานของมูลนิธิ           
คณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย   

3. โรงเรียนมีหลกัสูตร/แผนการจดัการเรียนรู้ /รายวิชา ท่ีหลากหลายใหผู้เ้รียนไดเ้ลือกเรียนตามความถนดัและความ
สนใจ 

4. โรงเรียนมีส่ืออุปกรณ์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตท่ีทนัสมยัใหน้กัเรียนและครูผูส้อนไดเ้ลือกใชท่ี้
เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

5. โรงเรียนมีการจดักิจกรรมปลูกฝังและส่งเสริมค่านิยมท่ีดีงาม จดักิจกรรมพฒันาศกัยภาพผูเ้รียนดา้นสุนทรียภาพ 
และกิจกรรมส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามระบบประชาธิปไตย การอนุรักษแ์ละการประหยดัพลงังานอยา่งต่อเน่ือง 

6. โรงเรียนมีการจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ มีอาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบติัการ หอ้งสมุด และส่ิง
อ านวยความสะดวกอย่างพียงพอเหมาะสมและอยู่ในสภาพใชก้ารไดดี้ มีการจดักิจกรรมส่งเริมสุขภาพอนามยัและความ
ปลอดภยัของผูเ้รียน  
จุดที่ควรพฒันา 

1. การน าสารสนเทศไปใชป้ระโยชนใ์นการวางแผนการบริหารจดัในฝ่าย/หน่วยงาน  
2. การส่งเสริม /การพฒันาบุคลากรใหมี้ความรู้ความสามารถดา้นเทคนิควิธีในการจดัการเรียน การสอนและการใช้

ส่ือท่ีหลากหลาย 
3. การเตรียมบุคลากรในการจดัการเรียนการสอนและการใชภ้าษาองักฤษเป็นส่ือท่ีมีประสิทธิภาพ  และวางแผนการ

นิเทศก ากบัติดตามครูผูส้อนในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
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แนวทางการพฒันาในอนาคต 
1. ประเมินผลการน าสารสนเทศไปใชแ้ละจดัท าสถิติขอ้มลูการใชง้านดา้นสารสนเทศแก่บุคคลากร 
2. จัดอบรมหรือศึกษาดูงานทั้ งในและต่างประเทศ เ พ่ือเป็นการส่งเสริม /การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้

ความสามารถดา้นเทคนิควิธีในการบริหารงานและการจดัการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 
3. จดัอบรมพฒันาครูเพ่ือเตรียมบุคลากรในการใช้ภาษาองักฤษเป็นส่ือในการบริหารงานและการจดัการเรียน                

การสอน  
มาตรฐานด้านการพฒันาชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
จุดเด่น 

1. โรงเรียนมีการร่วมมือกนัระหว่างบา้นองคก์รทางศาสนา สถาบนัทางวิชาการและองค์กรภาครัฐและเอกชน เพ่ือ
พฒันาการเรียนรู้  

2. มีการเช่ือมโยงและแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัระหวา่งโรงเรียนและชุมชนใกลเ้คียงเปิดโอกาสใหต้วัแทน 
ผูป้กครองเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาโรงเรียน มีการเลือกตั้งตวัแทนผูป้กครองนกัเรียนในแต่ละห้องร่วมเขา้เป็น

คณะกรรมการเครือข่ายผูป้กครอง   
3. โรงเรียนเป็นแหล่งวิทยบริการทางดา้นวิชาการ และบริการชุมชน  
4. โรงเรียนมีการประสานสัมพนัธ์  และมีส่วนร่วมกบัโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย

และฝ่ายการศึกษาของมลูนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทยอยา่งสม ่าเสมอ 
จุดที่ควรพฒันา 

1. การใชแ้หล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งภายใน ภายนอกโรงเรียน และการช่วยกนัดูแลรักษาแหล่งเรียนรู้ 
2.  การเช่ือมโยงแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกบัชุมชนและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

แนวทางการพฒันาในอนาคต 
1. ควรส่งเสริมใหค้รูและผูเ้รียนใชป้ระโยชนจ์ากแหล่งเรียนรู้ในการแสวงหาความรู้อยา่งคุม้ค่า และช่วยกนัดูแลรักษา 
2. จดักิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน โดยเชิญวิทยากรทอ้งถ่ิน มาใหค้วามรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆหรือน านกัเรียนไป

เรียนรู้วิถีชีวิตของคนในทอ้งถ่ิน  เป็นตน้ 
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รายการต้อนรับบุคคล/หน่วยงานผู้มาเยีย่มศึกษาดูงานโรงเรียนอสัสัมชัญธนบุรี  
  ปีการศึกษา 2553 

ที ่ หน่วยงานทีม่าศึกษาดูงาน จ านวน เร่ือง 
1. คณะครูและนกัเรียนโรงเรียนเด่นหลา้เพชรเกษม และเด่น

หลา้พระราม 5 
781 ใหบ้ริการการเยีย่มชมสถานท่ี  

2 คณะผูบ้ริหารจากโรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต ์  34 ใหค้  าปรึกษาเก่ียวกบัการบริหารงานธุรการ 
3 คณะครูโรงเรียนมงฟอร์ตวทิยาลยั แผนกมธัยม 16 ใหก้ารรับรอง และศึกษาดูงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
4 คณะผูบ้ริหารจากโรงเรียนเซนตจ์อห์น 49 ให้การรับรองและศึกษาดูงานการบริหารจัดการศึกษาและ

การจดัการศึกษาแต่ละระดบัชั้น 
5 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยั 

ศรีนครินทรวโิรฒ  ประสานมิตร   
150 ใหก้ารรับรอง และศึกษาดูงานการวางแผนพฒันาสถานศึกษา

และการจดัท าระบบประกนัคุณภาพสถานศึกษา 
6 โรงเรียนอสัสมัชญั อุบลราชธานี   12 ให้การรับรอง และศึกษาดูงานการบริหารงานฝ่ายธุรการ-

การเงิน    
7 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 8 ให้การรับรองและศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน

ภาษาต่างประเทศ 
8 กรมพละศึกษา สถาบันพฒันาบุคลากรการพลศึกษาและ

การกีฬา 
103 ใหก้ารรับรองและศึกษาดูงานการบริการจดัการศึกษา 

9 ศูนยป์ฏิบัติการเรียนรู้ สุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ธนบุรี   

103 ให้การรับรองและศึกษาดูงานการประกนัคุณภาพการศึกษา
และการนิเทศการศึกษา 

10 โรงเรียนอสัสมัชญัศรีราชา 
 

10 ใหก้ารรับรองและศึกษาดูงานการบริหารจดัการงานบุคลากร 
งานศูนยค์อมพิวเตอร์ และงานแนะแนว 

11 โรงเรียนเชียงคาน จงัหวดัเลย 
  

15 ให้การรับรองและศึกษาดูงานการบริหารจัดการนักกีฬา
โครงการพิเศษ 

12 นักเ รียนท่ีก าลัง ศึกษาระดับชั้ นประถมศึกษาปี ท่ี  4-
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ในชุมชน   

30 อบรมเชิงปฏิบติัการ "Web IT For Life" ในโครงการ
อินเทอร์เน็ตเพื่อชุมชน 

13 ชุมชนบริเวณรอบโรงเรียน 31  อบรมทกัษะทางคอมพิวเตอร์สู่ชุมชน เร่ือง “เรียนรู้เพื่อบุตร
หลานก้าวตามทันยุค IT” ตามโครงการเสริมสร้างทักษะ
คอมพิวเตอร์สู่ชุมชน  เพ่ือเป็นการให้ทักษะและความรู้
ทางดา้นคอมพิวเตอร์   

14 คณะผูต้รวจเยี่ยมเหล่ากาชาด คณะผูต้รวจเยี่ยมเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาครูผูรั้บผิดชอบงานป้องกนัแกไ้ขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา และนกัเรียนแกนน า จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

60 ใหก้ารรับรองและศึกษาดูงานฝ่ายกิจการนกัเรียน  
และการด าเนินโครงการโรงเรียนตน้แบบมาตรฐานระบบ
การตา้นยาเสพติด (QAD) 

15 ภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด คณะแพทยศ์าสตร์       
ศิริราชพยาบาล 

8 รับบริจาคโลหิตในโครงการ "บริจาคเลือดเพื่อครอบครัว" 
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บทที ่5 
ภาคผนวก 

 
ตารางแสดง       ผลการประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนระดบัชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2553 เปรียบเทียบทุกรายวิชา 
ตารางแสดง       จ านวนร้อยละของผู ้เ รียนมีผลสัมฤทธ์ิระดับ 3 – 4 ข้ึนไป ของนักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 1 - 

มธัยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2553 
ตารางแสดง จ านวนร้อยละของผูเ้รียนมีผลสมัฤทธ์ิระดบั 3 – 4 ข้ึนไป ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6  

ปีการศึกษา 2553 
ตารางแสดง จ านวนร้อยละของผูเ้รียนมีผลสมัฤทธ์ิระดบั 3 – 4 ข้ึนไป ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 – 6  
  ปีการศึกษา 2553 
ตารางแสดง ผลส ารวจความพึงพอใจของผูป้กครอง บุคลากร  นกัเรียน ชุมชนและคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

 ค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน ประจ าปีการศึกษา 2553 
 ค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการจดัท ารายงานการประเมินตนเอง ( SAR )  
 ค ารับรองและมติของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี ใหค้วามเห็นชอบรายงาน

การประเมินตนเอง ( SAR )  ปีการศึกษา  2553 
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ตารางแสดงผลการประเมนิผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับชาติ (O-NET)  ปีการศึกษา 2553 

เปรียบเทยีบทุกรายวชิา 

ระดบัช้ัน วชิา 
คะแนน จ านวนนร. คะแนน อ.ส.ธ. คะแนนเฉลีย่ คะแนนเฉลีย่ ความเบี่ยงเบน 

เตม็ (คน) ต า่สุด สูงสุด อ.ส.ธ. ระดบัประเทศ มาตรฐาน 

 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ภาษาไทย  100 322 0.00 79.00 37.76 31.22 13.55 
  คณิตศาสตร์ 100 322 4.00 100.00 49.34 34.85 16.33 
  วทิยาศาสตร์ 100 322 0.00 92.50 48.04 41.56 16.86 
  สงัคมศึกษา 100 322 16.00 92.00 52.42 47.07 16.54 
  ภาษาองักฤษ 100 322 0.00 100.00 44.26 20.99 20.13 
  สุขศึกษาฯ 100 322 10.00 90.00 51.55 54.31 16.63 
  ศิลปะ 100 322 0.00 85.00 40.03 41.10 22.62 
  การงานอาชีพฯ 100 322 0.00 90.00 58.29 52.52 18.96 
 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ภาษาไทย  100 444 4.00 84.00 47.92 42.80 14.20 
  คณิตศาสตร์ 100 443 0.00 100.00 34.22 24.18 12.36 
  วทิยาศาสตร์ 100 444 6.25 100.00 36.11 29.17 13.33 
  สงัคมศึกษา 100 443 6.00 94.00 51.85 40.85 17.00 
  ภาษาองักฤษ 100 443 0.00 100.00 39.78 16.19 14.71 
  สุขศึกษาฯ 100 444 10.00 100.00 74.00 71.97 17.66 
  ศิลปะ 100 444 0.00 70.00 29.74 28.48 16.73 
  การงานอาชีพฯ 100 444 10.00 100.00 58.04 47.07 18.59 
 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ภาษาไทย  100 343 17.00 74.00 49.17 42.61 13.12 
  คณิตศาสตร์ 100 354 2.00 98.00 28.03 14.99 13.50 
  วทิยาศาสตร์ 100 336 17.50 77.00 37.45 30.90 9.30 
  สงัคมศึกษา 100 364 26.00 75.50 52.53 46.51 8.80 
  ภาษาองักฤษ 100 355 4.00 86.00 34.79 19.22 12.01 
  สุขศึกษาฯ 100 337 45.00 85.00 68.05 62.86 8.93 
  ศิลปะ 100 337 20.00 58.00 36.79 32.62 7.77 
  การงานอาชีพฯ 100 337 13.00 76.00 50.12 43.69 11.27 

 
หมายเหตุ  จ  านวนนกัเรียน  หมายถึง เฉพาะนกัเรียนท่ีเขา้สอบ 
                ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 มีจ  านวนนกัเรียนท่ีมีสิทธ์ิสอบทั้งหมด 324 คน 
                ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3   มีจ  านวนนกัเรียนท่ีมีสิทธ์ิสอบทั้งหมด 454 คน 

                ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6   มีจ  านวนนกัเรียนท่ีมีสิทธ์ิสอบทั้งหมด 415 คน 
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 ผู้เรียนทีจ่บช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.6) เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2553 
ตารางแสดงผลผู้เรียนทีจ่บช้ันมัธยมศึกษาปีที ่6  ของโรงเรียนอสัสัมชัญธนบุรี 

ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา  ในปีการศึกษา 2553 

 

รายการ จ านวน (คน) ร้อยละ 

Admission กลาง 80 19.55 

สอบตรง 264 64.57 

ไดรั้บทุนของมหาวทิยาลยัอสัสัมชญั 8 1.95 

สอบโควตา / ทุน 7 1.71 

ศึกษาต่อต่างประเทศ 7 1.71 

อยูร่ะหวา่งติดตามผล /รอสอบใหม่ 43 10.51 

รวม 409 100 
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ตารางแสดงผลผู้เรียนทีจ่บช้ันมัธยมศึกษาปีที ่6  ของโรงเรียนอสัสัมชัญธนบุรีศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา 
เปรียบเทยีบ  ปีการศึกษา 2551-2553 

รายการ 
ปีการศึกษา 2551 ปีการศึกษา 2552 ปีการศึกษา 2553 

จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ 

Admission กลาง 76 22.09 66 18.80 80 19.55 

สอบตรง 220 63.95 254 72.36 264 64.57 

ได้รับทุนของมหาวทิยาลยัอสัสัมชัญ 11 3.20 13 3.70 8 1.95 

สอบโควตา 12 3.49 10 2.85 7 1.71 

ศึกษาต่อต่างประเทศ 15 4.36 5 1.42 7 1.71 

รอสอบใหม่และตดิตามผล 10 2.91 3 0.85 43 10.51 

รวม 344 100.00 351 100.00 409 100 
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สรุปจ านวนนักเรียนสอบเข้ามหาวทิยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2554 (จ าแนกตามคณะ) 
นักเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2553 

คณะ จ านวน 
แพทยศาสตร์ 4 
ทนัตแพทยศ์าสตร์/ พยาบาลศาสตร์/ การแพทยแ์ผนจีน - 
เภสัชศาสตร์  5 
สัตวแพทยศาสตร์ 3 
สหเวชศาสตร์ 1 
วทิยาศาสตร์/เทคโนโลยสีารสนเทศ 34 
วศิวกรรมศาสตร์ 68 
สถาปัตยกรรมศาสตร์  13 
อุตสาหกรรมเกษตร  3 
บริหารธุรกิจ/ พาณิชยศาสตร์/ การบญัชี  94 
เศรษฐศาสตร์ 7 
การท่องเท่ียวและโรงแรม   4 
ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์/พลศึกษา 5 
ดุริยางคศิลป์/ศิลปประยกุต ์ 4 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/ศิลปศาสตร์/อกัษรศาสตร์  31 
รัฐศาสตร์/ นิติศาสตร์ /สังคมวทิยา  10 
นิเทศศาสตร์/ วารสารศาสตร์  35 
โบราณคดี 1 
มณัฑนศิลป์ /ศิลปกรรมศาสตร์ 10 
จิตวทิยา 3 
นวตกรรมส่ือสารสังคม 3 
คหกรรม (การครัว) 1 
วทิยาการจดัการ 4 
การตลาด 1 
อุตสาหกรรมบริการ 7 
เทคโนโลยอุีตสาหกรรม 1 
โลจิสติกส์ 1 
ศิลปการจดัการ 1 
สถิติประยกุต ์ 1 
อาร์ทอิ้ง (องักฤษ) 1 
ภูมิสารสนเทศศาสตร์ 1 
ธุรกิจระหวา่งประเทศ 1 
วทิยาลยัดนตรี 1 
ต่างประเทศ 7 
อ่ืนๆ (รอสอบใหม่) 43 

รวม 409 
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สรุปจ านวนนักเรียน ม.6 ทีศึ่กษาต่อระดับอดุมศึกษา  
ปีการศึกษา 2549 - 2553 

            

สถาบัน % ปี 2549 % ปี 2550 % ปี 2551 % 
ปี 

2552 
% ปี2553 % 

รัฐบาล 51.38 149 49.83 166 54.61 149 43.31 167 47.58 201 49.14 

เอกชน 38.84 99 33.11 104 34.21 127 36.92 150 42.74 140 34.24 

ต่างประเทศ+อินเตอร์ 4.89 36 12.04 29 9.54 58 16.86 31 8.83 25 6.11 

อ่ืนๆ (รอสอบใหม่) 4.89 15 5.02 5 1.64 10 2.91 3 0.85 43 10.51 

รวม 100 299 100 304 100 344 100 351 100 409 100 
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สรุปจ านวนนักเรียนช้ัน ม.6 โรงเรียนอสัสัมชัญธนบุรี ปีการศึกษา 2553  

ทีส่อบศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2554 (จ าแนกตามสถาบัน) 

มหาวทิยาลัย โควตา/ทุน สอบตรง Admissions รวม 

จุฬาลงกรณ์ 
 

7 12 19 

เกษตรศาสตร์ 
 

14 18 32 

ธรรมศาสตร์/ส.เทคโนโลยนีานาชาติสิรินธร 1 24 17 42 

มหิดล 1 25 4 30 

มหิดล INTER 
 

15 
 

15 

ศรีนครินทรวโิรฒ 
 

6 7 13 

ศรีนครินทรวโิรฒ Inter 
 

2 
 

2 

ศิลปากร 1 9 5 15 

เทคโนโลยฯีธนบุรี 
 

11 4 15 

เทคโนโลยฯีพระนครเหนือ 
 

1 3 4 

ส.เทคโนโลยฯีลาดกระบงั 
 

5 2 7 

บูรพา 
 

2 3 5 

แม่ฟ้าหลวง 
 

1 
 

1 

วลยัลกัษณ์ 
  

1 1 

ราชภฏัสวนดุสิต 
 

4 
 

4 

ราชภฎัสวนสุนนัทา 
 

1 
 

1 

ราชภฎับา้นสมเด็จเจา้พระยา 
 

3 
 

3 

อสัสัมชญั 8 35 
 

43 

หวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
 

3 
 

3 

ว.ดุสิตธานี 
 

10 
 

10 

ส.เทคโนโลยไีทย-ญ่ีปุ่น 2 5 
 

7 

เทคโนโลยมีหานคร 
 

1 1 2 

กรุงเทพ 
 

41 
 

41 

รังสิต 2 10 
 

12 

สถาบนัการบินพลเรือน 
 

2 
 

2 

กรุงเทพธนบุรี 
 

1 
 

1 

สยาม 
 

6 
 

6 
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มหาวทิยาลัย โควตา/ทุน สอบตรง Admissions รวม 

รามค าแหง 
 

3 
 

3 

รามค าแหง INTER 
 

1 
 

1 

ชินวตัร 
 

1 
 

1 

หอการคา้ไทย 
 

11 
 

11 

ราชภฎัธนบุรี 
 

2 
 

2 

ศรีปทุม 
 

1 
 

1 

เทคโนราชมงคลกรุงเทพ 
 

1 1 2 

เทคโนราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
  

2 2 

รวม 15 264 80 359 

หมายเหตุ   
    มีนกัเรียนชั้น ม.6 ท่ีสอบศึกษาต่อในการคดัเลือกตรง โควตา /ทุน จ านวน 279 คน จากจ านวนนกัเรียนทั้งหมด 409 คนคิดเป็น 68.21% 

มีนกัเรียนชั้นม.6ท่ีสอบศึกษาต่อในระบบAdmissions จ านวน 80 คนจากจ านวนนกัเรียนทั้งหมด 409 คนคิดเป็น 19.55% 

นกัเรียนท่ีศึกษาต่อท่ีต่างประเทศ จ านวน7 คนจากจ านวนนกัเรียนทั้งหมด 409 คน คิดเป็น 1.71% 

มีนกัเรียนท่ีตอ้งติดตามผลและรอสอบใหม่ในปีหนา้จ านวน 43 คนจากจ านวนนกัเรียนทั้งหมด 409 คน คิดเป็น 10.51% 
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ตารางแสดงจ านวนผูเ้รียนจบ ม. 6  ปีการศึกษา 2553 สอบเขา้เรียนต่อในระดบัอุดมศึกษา  (จ าแนกตามสถาบนั) 

มหาวทิยาลยั 
Admission โควตา /ทุน สอบตรง รวม 

คน % คน % คน % คน % 
จุฬาลงกรณ์ 12 2.93 - - 7 1.71 19 4.64 
เกษตรศาสตร์ 18 4.40 - - 14 3.42 32 7.82 
ธรรมศาสตร์/ ส.เทคโนโลยนีานาชาติสิรินธร 17 4.15 1 0.24 24 5.86 42 10.26 
มหิดล  4 0.97 1 0.24 25 6.11 30 7.33 
มหิดล INTER - - - - 15 3.66 15 3.66 
ศิลปากร 5 1.22 1 0.24 9 2.20 15 3.66 
เทคโนโลยฯี ธนบุรี 4 0.97 - - 11 2.68 15 3.66 
เทคโนโลยฯี พระนครเหนือ 3 0.73 - - 1 0.24 4 0.97 
ส.เทคโนโลยฯี ลาดกระบงั 2 0.48 - - 5 1.22 7 1.71 
ศรีนครินทรวโิรฒ 7 1.71 - - 6 1.46 13 3.17 
ศรีนครินทรวโิรฒ Inter - - - - 2 0.48 2 0.48 
บูรพา 3 0.73 - - 2 0.48 5 1.22 
แม่ฟ้าหลวง - - - - 1 0.24 1 0.24 
วลยัลกัษณ์ 1 0.24 - - - - 1 0.24 
ราชภฏัสวนดุสิต - - - - 4 0.97 4 0.97 
ราชภฎัสวนสุนนัทา - - - - 1 0.24 1 0.24 
ราชภฎับา้นสมเดจ็เจา้พระยา - - - - 3 0.73 3 0.73 
อสัสัมชญั - - 8 1.95 35 8.55 43 10.51 
หวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ - - - - 3 0.73 3 0.73 
ว.ดุสิตธานี - - - - 10 2.44 10 2.44 
ส.เทคโนโลยไีทย-ญ่ีปุ่น - - 2 0.48 5 1.22 7 1.71 
เทคโนโลยมีหานคร 1 0.24 - - 1 0.24 2 0.48 
กรุงเทพ - - - - 41 10.02 41 10.02 
รังสิต - - 2 0.48 10 2.44 12 2.93 
สถาบนัการบินพลเรือน - - - - 2 0.48 2 0.48 
กรุงเทพธนบุรี - - - - 1 0.24 1 0.24 
สยาม - - - - 6 1.46 6 1.46 
รามค าแหง - - - - 3 0.73 3 0.73 
รามค าแหง INTER - - - - 1 0.24 1 0.24 
ชินวตัร - - - - 1 0.24 1 0.24 
หอการคา้ไทย - - - - 11 2.68 11 2.68 
ราชภฎัธนบุรี - - - - 2 0.48 2 0.48 
ศรีปทุม - - - - 1 0.24 1 0.24 
เทคโนราชมงคลกรุงเทพ 1 0.24 - - 1 0.24 2 0.48 
เทคโนราชมงคลรัตนโกสินทร์ 2 0.48 - - - - 2 0.48 

รวม 80 19.55 15 3.66 264 64.57 359 87.77 
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สรุปรายช่ือนักเรียนช้ันม.6 โรงเรียนอสัสัมชัญธนบุรี ปีการศึกษา 2553 สอบศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา  
ปีการศึกษา 2554 

ห้อง ช่ือ - สกลุ มหาวทิยาลยั คณะ หมายเหตุ 
1 นาย อรรถวิทย ์ เลิศสรรเสริญ จุฬาลงกรณ์ วิทยาศาสตร์ Admissions 
1 นาย สรร ต่อศรีเจริญ จุฬาลงกรณ์ นิเทศศาสตร์ Admissions 
2 น.ส. สิรีธร เลาหกิจวิฑูร จุฬาลงกรณ์ วิศวภาพถ่ายส่ิงพิมพ ์ Admissions 
3 นาย ชะพลู สร้อยสุดารัตน์ จุฬาลงกรณ์ จิตวิทยา Admissions 
4 นาย มารุต เลิศจตุรพร จุฬาลงกรณ์ ครุศาสตร์ Admission 
4 นาย ภูเบศ ฐิติกฤตานน จุฬาลงกรณ์ บริหาร Admission 
4 นาย ทตั ทตัติยกุล จุฬาลงกรณ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร Admission 
4 นาย ทวีชยั แซ่แต ้ จุฬาลงกรณ์ ครุศาสตร์ Admission 
4 นาย ภาณุพงศ ์ เพชรฤกษกลุ จุฬาลงกรณ์ วิศวกรรมศาสตร์ Admission 
4 นาย พีระ ตนัติดีเลิศ จุฬาลงกรณ์ พาณิชยศาสตร์และการบญัชี Admission 
4 น.ส. บุษบาวรรณ อจัฉริยพฤกษ ์ จุฬาลงกรณ์ วิศวกรรมศาสตร์ Admission 
4 น.ส. จุฬารัตน์ เหลืองประสิทธ์ิ จุฬาลงกรณ์ เศรษฐศาสตร์ Admission 
4 นาย มานะ พรวิเชียรกุล จุฬาลงกรณ์ เภสชัศาสตร์(การบริบาลทางเภสชักรรม) สอบตรง 
4 นาย ปุลวชัร ปิติไกรศร จุฬาลงกรณ์ จิตวิทยา สอบตรง 
4 นาย ธนทั โสภณธรรมคุณ จุฬาลงกรณ์ วิศวกรรมศาสตร์ สอบตรง 
4 นาย ขวญัพงษ ์ หิรัญลาภ จุฬาลงกรณ์ วิศวกรรมศาสตร์ สอบตรง 
4 นาย วชิรา นิลประพนัธ์ จุฬาลงกรณ์ วิศวกรรมศาสตร์(เคร่ืองกล) สอบตรง 
5 นาย นฤชิต โรจนยางกูร จุฬาลงกรณ์ พาณิชยศาสตร์และการบญัชี(บริหารธุรกิจ) สอบตรง 
7 นาย ธารินทร์ ค าเรืองฤทธ์ิ จุฬาลงกรณ์(อินเตอร์) สถาปัตยกรรมศาสตร์(ออกแบบนิเทศศิลป์) สอบตรง 
1 นาย อคัคเดช สิริวฒันพรกุล ธรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ Admissions 
1 นาย ไชยพล จงวิศาล ธรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ Admissions 
1 นาย พลอยนภสั ล้ีสมประสงค ์ ธรรมศาสตร์ นิติศาสตร์ Admissions 
1 น.ส. พร้อมพรรณ แซ่จุง ธรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ Admissions 
1 น.ส. ธญั สนัติสงวนศกัด์ิ ธรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ Admissions 
2 นาย เกริกชยั ชยัปาริฉตัร์ ธรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ Admissions 
2 นาย อรรถพล อติชาติ ธรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์(โยธา) สอบตรง 
2 น.ส. ณพิมนุช คนัธวนิช ธรรมศาสตร์ ศิลปศาสตร์(โครงการรัสเซียศึกษา) สอบตรง 

2 น.ส. วรุณีย ์ จิรจรัสกุล ธรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์(อุตสาหการ) สอบตรง 

2 น.ส. เมธินี ตรีบุสยะรัตน์ ธรรมศาสตร์ นิติศาสตร์ สอบตรง 

3 นาย พิชญ ทิพยสุ์คนธ์ ธรรมศาสตร์ วิศวโยธา Admissions 

3 น.ส. ศศิชา วงศสุ์นนัท ์ ธรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ Admissions 

3 นาย ณฐั ณฎัฐาชยั ธรรมศาสตร์ วิศวกรรรมศาสตร์ Admissions 
4 นาย จิรสิน พิชญมหุตม ์ ธรรมศาสตร์ วารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน Admission 
4 นาย พงษพ์ล เจริญถาวรกิจ ธรรมศาสตร์ วรสารศาสตร์ Admission 
4 นาย เสฏฐวฒิุ กิจรักษา ธรรมศาสตร์ รัฐศาสตร์ Admission 
4 นาย วริทธ์ิ ชนวิทยาสิทธิกุล ธรรมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ Admission 
4 นาย เจนณรงค ์ สมพงษ ์ ธรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์(ผงัเมือง) Admission 
4 นาย มนสันนัท ์ ตั้งพทุธรักษ ์ ธรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สอบตรง 
4 นาย สราวธุ หอระฆงัทอง ธรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ  สอบตรง 
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ห้อง ช่ือ - สกลุ มหาวทิยาลยั คณะ หมายเหตุ 
4 นาย ปัณณวิชญ ์ พรสุขอนนัต ์ ธรรมศาสตร์ พาณิชยศาสตร์และการบญัชี สอบตรง 
4 นาย อินทชั เอ้ือศกัด์ิอารี ธรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สอบตรง 
4 นาย จิรพฒัน์ อมรสิริภาณุวฒัน์ ธรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ สอบตรง 
4 นาย ณฐัพล ศิระสิริกุล ธรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สอบตรง 

5 น.ส. ชิฏาพทัธ์ คุณานิจถาวร ธรรมศาสตร์ บญัชี Admissions 

5 นาย รัชพล บวัคล่ี ธรรมศาสตร์ นิติศาสตร์ โควตา 

5 นาย ทรงสิทธ์ิ จงร าลึกเลิศ ธรรมศาสตร์ สงัคมวิทยาและมนุษยวิทยา สอบตรง 

6 นาย จุลภทัร คงเจริญกิจกุล ธรรมศาสตร์ พาณิชยศาสตร์และการบญัชี([บริหารธุรกิจ) Admissions 

6 นาย อิทธิฤทธ์ิ สอนใจ ธรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สอบตรง 

6 นาย สลิล ตระกูลพนูทรัพย ์ ธรรมศาสตร์ พาณิชยศาสตร์และการบญัชี([บริหารธุรกิจ) สอบตรง 

7 นาย จิรวฒัน์ อารีจิตสกุล ธรรมศาสตร์ รัฐศาสตร์(การระหว่างประเทศ) สอบตรง 

7 น.ส. ชลากร วรรณโภคิน ธรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ  สอบตรง 

5 นาย นวตั เกษมวฒันา ธรรมศาสตร์ INTER วารสารศาสตร์ Admissions 

7 น.ส. อภิชญา ปริญญาวิทิต ธรรมศาสตร์ INTER บริหารธุรกิจ 5 ปี (ตรี-โท) สอบตรง 

7 น.ส. ศิริพร จิตบุญทวีสุข ธรรมศาสตร์ INTER บริหารธุรกิจ สอบตรง 

1 น.ส. เมริญ นิพทัธ์วรสกุล เกษตรศาสตร์ บริหาร Admissions 

1 นาย ปฐว ี น่ิมทรงประเสริฐ เกษตรศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์(ซอฟแวร์และความรู้) สอบตรง 

1 นาย ภาสกร ยงเกียรติกานต ์ เกษตรศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สอบตรง 

2 น.ส. ธนิดา ตนัติอาภากุล เกษตรศาสตร์ เกษตร Admissions 

2 น.ส. กนกวลยั สตัยซ่ื์อ เกษตรศาสตร์ เกษตรเขตร้อน Admissions 

2 นาย ณฐักิจ แวดวงธรรม เกษตรศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สอบตรง 

2 นาย ณฐัพล ภทัรสุภากุล เกษตรศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สอบตรง 

3 นาย ธนบตัร กูเ้กียรตินนัท ์ เกษตรศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ Admissions 

3 น.ส. ณฐัพร ทองยอ้ย เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์จุลชีววิทยา Admissions 

3 นาย สมพล รัตนวรี เกษตรศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สอบตรง 

3 นาย วรกุล สกุลวฒันะ เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร สอบตรง 

3 นาย พทัธพล ปัญญาสาระคุณ เกษตรศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สอบตรง 

3 น.ส. เบญญา ธนสหวรคุณ เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร สอบตรง 

3 นาย ปองภพ ปริญญาปริวฒัน์ เกษตรศาสตร์ มนุษยศาสตร์(ภาษาองักฤษ) Admissions 
4 นาย ชยานนท ์ พวงร้อย เกษตรศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ Admission 

5 นาย ทศพร แกว้จินดา เกษตรศาสตร์ เศรษฐศาสตร์(เศรษฐศาสตร์) Admissions 

5 นาย ณชัพล ตณัฑเ์อกคุณ เกษตรศาสตร์ สงัคมศาสตร์(ภูมิศาสตร์) สอบตรง 

5 นาย จตุพล ชยัทองวงศว์ฒันา เกษตรศาสตร์ บริหารธุรกิจ(การตลาด) สอบตรง 

6 นาย พงศธ์ร แป้นไทย เกษตรศาสตร์ เศรษฐศาสตร์(เศรษฐศาสตร์เกษตร) Admissions 

7 นาย ฐิติกร วอ่งไวตระการ เกษตรศาสตร์ วิทยาการจดัการ(การตลาดภาคพิเศษ)  สอบตรง 

8 นาย กฤษตนยั จึงธีรพานิช เกษตรศาสตร์ บริหารธุรกิจ Admission 

1 น.ส. ดนุพล ชาวจีน เกษตรศาสตร์ ศรีราชา วิศวกรรมศาสตร์ Admissions 

2 นาย ธงชยั พงษธ์ารัก เกษตรศาสตร์ ศรีราชา บริหารการจดัการ Admissions 

2 นาย ชญานนท ์ สถามิตร เกษตรศาสตร์ ศรีราชา วิศวกรรมศาสตร์ Admissions 

2 นาย ชยัอรุณ เตชะโชติกลุ เกษตรศาสตร์ ศรีราชา วิศวกรรมศาสตร์ Admissions 
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2 น.ส. ลลิตา วิลาศเลอพงศ ์ เกษตรศาสตร์ ศรีราชา วิศวกรรมศาสตร์ Admissions 

2 น.ส. กนกวรรณ เด่ียววนิช เกษตรศาสตร์ ศรีราชา บริหารการจดัการ สอบตรง 

3 น.ส. วินิชิญา คติก าจร เกษตรศาสตร์ ศรีราชา วิทยาศาสตร์ Admissions 

7 น.ส. ชยดุา ตรีเสถียรกิจ เกษตรศาสตร์ ศรีราชา การจดัการ(การตลาด) สอบตรง 

3 นาย ธนนท ์ เริงวิจิตรา เกษตรศาสตร์ ก าแพงแสน วิศวกรรรมศาสตร์ Admissions 

6 นาย ภานุรักษ ์ มุลาลินน ์ เกษตรศาสตร์ ก าแพงแสน ศิลปศาสตร์(เอกภาษาองักฤษ) Admissions 

7 นาย นภธร โกวพฒันกิจ เกษตรศาสตร์ ก าแพงแสน มนุษยศ์าสตร์ สอบตรง 

1 นาย ภูมิ บวัพิพฒัน์วงศ ์ ม.กรุงเทพ นิเทศศาสตร์ สอบตรง 

1 นาย ยคุนธร เมฆอาภา ม.กรุงเทพ นิเทศศาสตร์ สอบตรง 

1 น.ส. สรวิชญ ์ บวัทอง ม.กรุงเทพ นิเทศศาสตร์ สอบตรง 

1 นาย ศิริลกัษณ์ สาลาด ม.กรุงเทพ ศิลปกรรม สอบตรง 

1 นาย ศิวกร ไตรสาคร ม.กรุงเทพ นิเทศศาสตร์ สอบตรง 

2 นาย วีรภทัร พรโชคชยั ม.กรุงเทพ นิเทศศาสตร์ สอบตรง 

3 นาย นิพิทธ์ุ ไตรสวสัด์ิพานิช ม.กรุงเทพ บริหารธุรกิจ สอบตรง 

3 นาย ศุภชยั ชูชมช่ืน ม.กรุงเทพ เศรษฐศาสตร์ สอบตรง 

3 นาย สมิทธ์ วินิจตรงจิตร ม.กรุงเทพ ศิลปกรรม สอบตรง 

3 นาย สมบูรณ์ ลีนะวงศอ์นนัต ์ ม.กรุงเทพ นิเทศศาสตร์ สอบตรง 

3 น.ส. ภรณ์ทิพย ์ ทวีชาญวฒัน์ชยั ม.กรุงเทพ ศิลปกรรมศาสตร์ สอบตรง 

3 นาย กนัตธ์ร ทองสมุทร ม.กรุงเทพ นิเทศศาสตร์ สอบตรง 

3 นาย พฒันสนั อ่ิมสุขสมวงษ ์ ม.กรุงเทพ บริหาร สอบตรง 

5 นาย จุลพงศ ์ เรืองอภิรมย ์ ม.กรุงเทพ ศิลปกรรมศาสตร์(ออกแบบภายใน) สอบตรง 

5 นาย พงศธร ธาดาธีรธรรม ม.กรุงเทพ วิศวกรรมศาสตร์(มลัติมีเดีย) สอบตรง 

5 นาย ชนน จิระธนานนัต ์ ม.กรุงเทพ สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สอบตรง 

5 นาย สิทธิกร ณฏัฐาชยั ม.กรุงเทพ บริหารธุรกิจ(การจดัการระหว่างประเทศ) สอบตรง 

5 น.ส. วิภาวรรณ เจริญกุล ม.กรุงเทพ บริหารธุรกิจ(การจดัการระหว่างประเทศ) สอบตรง 

5 น.ส. พาขวญั ตั้งพินิจการ ม.กรุงเทพ นิเทศศาสตร์(วารสารศาสตร์ส่ือส่ิงพิมพ)์ สอบตรง 

6 นาย พชรพล พฒันะเกียรต์ิมณี ม.กรุงเทพ ศิลปกรรมศาสตร์(ออกแบบนิเทศศิลป์) สอบตรง 

6 นาย ฐาปกรณ์ พรหมจาต ม.กรุงเทพ ศิลปกรรมศาสตร์(ออกแบบนิเทศศิลป์) สอบตรง 

6 นาย ชยตุ พิมพา ม.กรุงเทพ บริหารการจดัการธุรกิจระหว่างประเทศ สอบตรง 

6 น.ส. ณฏัฐา เลิศจิตเจริญบุญ ม.กรุงเทพ บริหาร สอบตรง 

7 นาย ธนิน ทรัพยเ์กิด ม.กรุงเทพ มนุษยศ์าสตร์ สอบตรง 

7 นาย พิชานนท ์ ศิริวิโรจนกุล ม.กรุงเทพ บริหาร สอบตรง 

7 นาย กิตติภคั อนุรักษานุตร์ ม.กรุงเทพ บริหาร สอบตรง 

7 นาย ธนะชยั เกียรติศิริลกัษณ์ ม.กรุงเทพ บริหาร สอบตรง 

8 นาย ธีรศกัด์ิ วงศว์นิชจิตต ์ ม.กรุงเทพ บริหารธุรกิจ สอบตรง 

8 นาย มายด์ สงวนดิสกุล ม.กรุงเทพ บริหารธุรกิจ สอบตรง 

8 น.ส. รสสุคนธ์ ประสงคท์รัพย ์ ม.กรุงเทพ นิเทศศาสตร์ สอบตรง 

8 น.ส. กวิสรา ศรีสุขมัง่มี ม.กรุงเทพ นิเทศศาสตร์ สอบตรง 

8 นาย รวิสุต คุรุศกัดาพงศ ์ ม.กรุงเทพ นิเทศศาสตร์ สอบตรง 

8 นาย พีรกิตร์ กฤตยาเกียรติกุล ม.กรุงเทพ นิเทศศาสตร์ สอบตรง 
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8 นาย กิตติศกัด์ิ ติณรัตน์สกุลชยั ม.กรุงเทพ นิเทศศาสตร์ สอบตรง 

8 นาย ซนั ยงยทุธ ม.กรุงเทพ นิเทศศาสตร์ สอบตรง 

8 นาย เวสารัช ชาติยิง่เจริญ ม.กรุงเทพ บริหารธุรกิจ สอบตรง 

8 นาย กิตติพงษ ์ เชาวช์ยัยทุธ ม.กรุงเทพ บริหารธุระกิจ สอบตรง 

8 นาย ฐาบดี นาคโมรา ม.กรุงเทพ นิเทศศาสตร์ สอบตรง 

8 น.ส. ศรุตา วีระเสรี ม.กรุงเทพ นิเทศศาสตร์ สอบตรง 

8 น.ส. ไปรยา สิทธิชยั ม.กรุงเทพ นิเทศศาสตร์ สอบตรง 

5 นาย พงศภคั วิวิธสิริ ม.กรุงเทพ (อินเตอร์) คณะบริหารการตลาด สอบตรง 

1 น.ส. จาตุรนต ์ อจัฉรานุวฒัน์ ม.อสัสมัชญั บริหารธุรกิจ ทนุ 

1 นาย ภทัรดนยั ลาภยติุธรรม ม.อสัสมัชญั บริหาร สอบตรง 

1 นาย พนัธ์ุสิริ จรัสอุไรสิน ม.อสัสมัชญั เศรษฐศาสตร์ สอบตรง 

1 นาย ภานุวฒัน์ ฉตัรชินรัตน์ ม.อสัสมัชญั บริหารธุรกิจ สอบตรง 

1 น.ส. ปิยะภณัฑ ์ ฤชุโรจน์ ม.อสัสมัชญั บริหารธุรกิจ สอบตรง 

2 นาย ปฐมพร แสงเจือ ม.อสัสมัชญั บริหารธุรกิจ(ธุรกิจระหว่างประเทศ) สอบตรง 

2 นาย นทัธพงศ ์ ธรรมพิมล ม.อสัสมัชญั บริหารธุรกิจ สอบตรง 

3 นาย สุรชชั บวรอศัวกุล ม.อสัสมัชญั บริหารธุรกิจ สอบตรง 

3 นาย ชนภทัธ์ ชยังาม ม.อสัสมัชญั การจดัการทัว่ไป สอบตรง 
4 นาย ฉตัรชยั พิทกัษรั์ตนาชยั ม.อสัสมัชญั บริหาร สอบตรง 
4 นาย ชยัชนะ ชมภูวิเศษ ม.อสัสมัชญั วิศวการบิน สอบตรง 

5 นาย อภิพล เตชาพลาเลิศ ม.อสัสมัชญั นิเทศศาสตร์ ทุน 

5 นาย นพดล สวสัด์ิอรุณวงศ ์ ม.อสัสมัชญั นิเทศศาสตร์ ทุน 

5 นาย โชติพฒัน์ โพธิชยัพฒัน์ ม.อสัสมัชญั บริหารธุรกิจ สอบตรง 

5 นาย พงศกร เท่ียงธรรมวุฒิ ม.อสัสมัชญั อาร์ทอ้ิง(เอกภาษาองักฤษ) สอบตรง 

5 นาย นนท ์ อุปะทะ ม.อสัสมัชญั บริหารธุรกิจ สอบตรง 

5 นาย ภูมิ จิรนยัพรรณ ม.อสัสมัชญั ศิลปศาสตร์ สอบตรง 

5 น.ส. ทกัษิณาพร สุขมุเงิน ม.อสัสมัชญั สถาปัตยกรรมศาสตร์ สอบตรง 

5 นาย สุทธนะ ตั้งศรีอู่ยา ม.อสัสมัชญั บริหารธุรกิจ สอบตรง 

5 นาย ปริญญา สมบุญสุโข ม.อสัสมัชญั บริหารธุรกิจ สอบตรง 

6 นาย ปุลากร นพธญัญะ ม.อสัสมัชญั บริหารธุรกิจ สอบตรง 

6 นาย จารุพฒัน์ เลิศชาญวิทย ์ ม.อสัสมัชญั ศิลปศาสตร์(องักฤษธุรกิจ-อาร์ทอ้ิง) สอบตรง 

6 นาย ศุภกร เตม็ค  าขวญั ม.อสัสมัชญั 
บริหารธุรกิจ                                                   

(การจดัการท่องเท่ียวและการโรงแรม) 
สอบตรง 

6 นาย สุวภทัร เวชไพรัตน์ ม.อสัสมัชญั บริหารธุรกิจ สอบตรง 

6 น.ส. พรไพลิน ตระการสืบกุล ม.อสัสมัชญั บริหารธุรกิจ สอบตรง 

7 น.ส. วริศรา ธรรมครูปัทม ์ ม.อสัสมัชญั บริหารธุรกิจ ทุน 

7 น.ส. วาสิตา สุขตลอดชีพ ม.อสัสมัชญั บริหารธุรกิจ(ธุรกิจระหว่างประเทศ) ทุน 

7 นาย อิงครัต ตนัติไท ม.อสัสมัชญั นิเทศศาสตร์ สอบตรง 

7 นาย กฤตยชญ ์ อรชร ม.อสัสมัชญั บริหารธุรกิจ สอบตรง 

7 นาย วิชญพ์ล เสือรอด ม.อสัสมัชญั บริหารธุรกิจ สอบตรง 

7 น.ส. มนสันนัท ์ ดว้งเงิน ม.อสัสมัชญั บริหารธุรกิจ สอบตรง 
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7 น.ส. สุลาภา เปรมะรัตน ์ ม.อสัสมัชญั บริหารธุรกิจ สอบตรง 

7 น.ส. สุภทัรา เจริญอภิรักษ ์ ม.อสัสมัชญั บริหารธุรกิจ สอบตรง 

8 นาย ปฐมทศัน์ ภูวนกุลชยั ม.อสัสมัชญั นิเทศศาสตร์ สอบตรง 

8 นาย นริศ เสรีนิราช ม.อสัสมัชญั อกัษรศาสตร์ สอบตรง 

8 นาย ปรัชญา ตั้งกิตติเวทย ์ ม.อสัสมัชญั นิเทศศาสตร์ สอบตรง 

8 นาย วีวฒัน์ ไชยยนับูรณ์ ม.อสัสมัชญั บริหารธุรกิจ สอบตรง 

8 นาย อนวชั ธวชักฤตยา ม.อสัสมัชญั อกัษรศาสตร์ สอบตรง 

8 นาย กิตติชาย เจริญพรสมัฤทธ์ิ ม.อสัสมัชญั อกัษรศาสตร์ สอบตรง 

8 น.ส. ชนิสรา หล่อสกุลสินธ ์ ม.อสัสมัชญั อกัษรศาสตร์ สอบตรง 

8 น.ส. ศุภนนัท ์ ยิง่เจริญกิจ ม.อสัสมัชญั ศิลปศาสตร์(ภาษาจีน) ทุน 

8 น.ส. นฤษร ตระกูลมยัผล ม.อสัสมัชญั ศิลปศาสตร์(ภาษาจีน) ทุน 

8 น.ส. ณมล ธโนภาสรัตน์ ม.อสัสมัชญั บริหารธุรกิจ ทุน 

1 นาย สาริน ดิลกถกลการ 
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้

ธนบุรี 
วิศวกรรมศาสตร์ Admissions 

3 นาย จิรายสุ ศรีสวสัด์ิ 
เทคฯพระจอมเกลา้

ลาดกระบงั 
วิศวกรรรมศาสตร์ Admissions 

3 นาย สิทธิโชค แสงเทียน 
เทคฯพระจอมเกลา้

ลาดกระบงั 
วิศวส่ิงแวดลอ้ม Admissions 

3 นาย กรรธวทั บุญเสรฐ 
เทคฯพระจอมเกลา้

ลาดกระบงั 
สถาปัตยกรรมศาสตร์(ออกแบบสามมิติ) สอบตรง 

4 นาย พลชั สุขเจริญยิง่ยง 
เทคฯพระจอมเกลา้

ลาดกระบงั 
วิศวกรรมศาสตร์(คอมพิวเตอร์) สอบตรง 

5 นาย พงศกร ปฐมสุนทรชยั 
เทคฯพระจอมเกลา้

ลาดกระบงั 
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม                  
(สภาพแวดลอ้มภายใน) 

สอบตรง 

7 นาย เมธสั แสงแกว้ 
เทคฯพระจอมเกลา้

ลาดกระบงั 
สถาปัตยกรรมศาสตร์(ออกแบบนิเทศศิลป์) สอบตรง 

8 นาย ฐิติวสัส์ บุญรอด 
เทคฯพระจอมเกลา้

ลาดกระบงั 
สถาปัตยกรรมศาสตร์ สอบตรง 

1 น.ส. ภทัทิยา เมฆทอง เทคโนโลยมีหานคร สตัวแพทยศ์าสตร์ สอบตรง 

2 นาย กุลกวี ธรรมถิวธั เทคโนโลยฯีธนบุรี วิศวกรรมศาสตร์(ไฟฟ้า) สอบตรง 

4 นาย ธนพล ปิติฉตัร เทคโนโลยฯีธนบุรี วิศวกรรมศาสตร์(คอมพิวเตอร์) สอบตรง 

4 นาย ชิตพนัธ์ุ เกียรติวชัรชยั เทคโนโลยฯีธนบุรี วิศวกรรมศาสตร์(อุตสาหการ) สอบตรง 

4 นาย กรวิชญ ์ ปุงบางกะด่ี เทคโนโลยฯีธนบุรี วิศวกรรมศาสตร์(ไฟฟ้าและการส่ือสาร) สอบตรง 

4 น.ส. นภสัวรรณ ตั้งอมัพร เทคโนโลยฯีธนบุรี วิศวกรรมศาสตร์(คอมพิวเตอร์) สอบตรง 
3 นาย ศิวะเรศ ศรีธนาอมร เทคโนโลยฯีธนบุรี วิศวกรรมศาสตร์(อุตสาหการ) สอบตรง 

3 นาย ธีรพงษ ์ จาง เทคโนโลยฯีธนบุรี 
เทคโนโลยสีารสนเทศ(วิทยาการ

คอมพิวเตอร์) 
สอบตรง 

3 น.ส. สิริกานต ์ สุวรรณเลิศล ้า เทคโนโลยฯีธนบุรี วิทยาศาสตร์(สถิติประยกุต)์ สอบตรง 

5 นาย ธิษณยั จตัุพร เทคโนโลยฯีธนบุรี เทคโนโลยสีารสนเทศ สอบตรง 

5 นาย ณฐัอริยะ แซ่ไหน เทคโนโลยฯีธนบุรี 
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม(คอมพิวเตอร์และ

เทคโนโลยสีารสนเทศ) 
สอบตรง 
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2 
นาย รุ่งรุจน์ เลิศคมัภีร์ศิล 

เทคโนโลยฯีธนบุรี
(อินเตอร์) 

เทคโนโลยสีารสนเทศ                            
(วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

สอบตรง 

2 นาย บุญประสิทธ์ิ ทบัพร เทคโนโลยฯีพระนครเหนือ วิทยาศาสตร์(คณิตศาสตร์ประยกุต)์ Admissions 

2 นาย อรรถพร เวชชธรรม เทคโนโลยฯีพระนครเหนือ เทคโนโลยอุีตสาหกรรม(สารสนเทศ) สอบตรง 

2 น.ส. วิชญา กิจสวสัด์ิ เทคโนโลยฯีพระนครเหนือ สถาปัตยกรรม Admissions 

5 นาย ธนิสร แสงทอง เทคโนโลยฯีพระนครเหนือ สถิติประยกุต ์(สถิติธุรกิจประกนัภยั) Admissions 

3 นาย ปิยะวฒัน์ รุ่งจรัสแสง เทคโนโลยมีหานคร สตัวแพทยศาสตร์ Admissions 

3 นาย พลวฒัน์ รัตนศิริพิบูลย ์ เทคฯพระจอมเกลา้ธนบุรี วิศวกรรรมศาสตร์ Admissions 

3 นาย คณิน ทิมทอง เทคฯพระจอมเกลา้ธนบุรี วิศวเคร่ืองกล Admissions 

3 นาย ธนฑต สินสวสัด์ิ เทคฯพระจอมเกลา้ธนบุรี วิศวกรรรมศาสตร์ Admissions 

6 
นาย วชัรวิชญ ์ ไชยภทัร์นิธิกุล 

เทคโนโลยรีาชมงคล
กรุงเทพ 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี                  
(เทคโนโลยกีารพิมพ)์ 

แอดมิดชัน่ 

6 นาย พสธร กิติประเสริฐ 
เทคฯราชมงคลกรุงเทพ

บริหารธุรกิจ 
(การตลาดระหวา่งประเทศ) สอบตรง 

6 
นาย ปณฐั พลบัใจบุญ 

เทคฯราชมงคล
รัตนโกสินทร์ 

บริหารธุรกิจ                                                     
(การจดัการ-การจดัการอุตสาหกรรม) 

Admissions 

7 นาย พชรพล ล้ิมพานิชภกัดี 
เทคฯราชมงคล
รัตนโกสินทร์ 

บริหารธุรกิจ(เทคโนโลยสีารสนเทศทาง
ธุรกิจมลัติมีเดีย) 

แอดมิดชัน่ 

4 นาย ธีรภทัร์ วงษเ์ชิดขวญั 
ส.เทคโนโลยนีานาชาติสิริน

ธร 
วิศวกรรมศาสตร์ สอบตรง 

4 นาย วฒิุภทัร เงินเพชรพลอย 
ส.เทคโนโลยนีานาชาติสิริน

ธร 
วิศวกรรมศาสตร์(คอมพิวเตอร์) สอบตรง 

7 นาย คณธชั ไพบูลยว์รากิจ 
ส.เทคโนโลยนีานาชาติ     สิ

รินธร 
วิศวกรรมศาสตร์(โยธา) สอบตรง 

8 นาย รัชภาคย ์ ดวงฟ้า ม.กรุงเทพธนบุรี บริหารธุรกิจ สอบตรง 

2 นาย พีระฉตัร ณฐัาลยั ม.หอการคา้ บริหาร สอบตรง 

2 น.ส. อมีนา ชินเสนา ม.หอการคา้ บริหารระหวา่งประเทศ สอบตรง 

2 นาย สุวีร์ จารุธรรมาวงศ ์ ม.หอการคา้ บริหารการจดัการ สอบตรง 
2 น.ส. ชชัชฎา ชนะมงคล ม.หอการคา้ บริหารระหวา่งประเทศ สอบตรง 

5 นาย ปฏิญญา นอ้ยแสง ม.หอการคา้ บริหารธุรกิจ(ธุรกิจระหว่างประเทศ) สอบตรง 

6 นาย อคัรชยั ลิขิตธีรทรัพย ์ ม.หอการคา้ เศรษฐศาสตร์(ธุรกิจ) สอบตรง 

6 นาย ชญาวฒัน์ พลูสวสัด์ิ ม.หอการคา้ บริหารธุรกิจ(การตลาด) สอบตรง 

6 นาย สุรธิป ด่านภทัรกุล ม.หอการคา้ บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ สอบตรง 

7 นาย ชาญคริสต ์ นพรัตน์ ม.หอการคา้ บริหารคอมพิวเตอร์ สอบตรง 
7 นาย ธนาธิป ตะโคดม ม.หอการคา้ บริหาร สอบตรง 

7 นาย รัชชานนท ์ พิพฒัน์พรไพศาล ม.หอการคา้ บริหารธุรกิจ สอบตรง 

2 นาย กนตธี์ร์ สิริแสงสวา่ง ม.มหิดล วิศวกรรมศาสตร์ Admissions 

2 นาย วาริน เล็กสมบูรณ์ ม.มหิดล 
เทคโนโลยกีารสารสนเทศและการส่ือสาร

(ICT) 
Admissions 

2 นาย ณฐัพล ถิราภิวฒัน์ ม.มหิดล วิศวกรรมศาสตร์(เคร่ืองกล) สอบตรง 

2 นาย กิจพฒัน์ เยน็ฤดี ม.มหิดล ดุริยางคศิลป์(การแสดงดนตรี) สอบตรง 
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2 นาย กิตติพนัธ์ ลีละบรรยงค ์ ม.มหิดล วิทยาศาสตร์ สอบตรง 

2 นาย สิริวฒัน์ อคัรธนยันนัท ์ ม.มหิดล 
เทคโนโลยกีารสารสนเทศและการส่ือสาร

(ICT) 
สอบตรง 

2 นาย ณฐพล ปรัชญาพฒันพงศ ์ ม.มหิดล วิศวกรรมศาสตร์(เคร่ืองกล) สอบตรง 

2 นาย ปวเรศ จูฬติตตะ ม.มหิดล 
เทคโนโลยกีารสารสนเทศและการส่ือสาร

(ICT) 
สอบตรง 

2 นาย พงษพ์ฒัน์ ภู่ภกัดี ม.มหิดล 
เทคโนโลยกีารสารสนเทศและการส่ือสาร

(ICT) 
สอบตรง 

2 นาย วรวิชญ ์ วรวิชญวงศา ม.มหิดล วิศวกรรมศาสตร์(คอมพิวเตอร์) สอบตรง 

2 นาย ภูมิ สิทธิสงวนไทย ม.มหิดล วิศวกรรมศาสตร์(โยธา) สอบตรง 

3 นาย ภาณุภทัร พจนพรพนัธ์ุ ม.มหิดล วิศวกรรมศาสตร์(โยธา) สอบตรง 
4 นาย ชญานนท ์ รักเรียน ม.มหิดล วิทยาศาสตร์ Admission 
4 นาย ณภทัร ไทรทอง ม.มหิดล เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร Admission 
4 นาย นิโรธ นาควิจิตร์ ม.มหิดล วิศวกรรมศาสตร์(ไฟฟ้า) สอบตรง 
4 นาย วิธวินห์ แซ่ล้ี ม.มหิดล วิศวกรรมศาสตร์(อุตสาหการ) สอบตรง 

4 นาย กิตติภฏั วิศาลศิริกุล ม.มหิดล เภสชัศาสตร์ สอบตรง 

4 นาย เฉลิมรัฐ บุญธนวฒัน์ ม.มหิดล วิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์) สอบตรง 

4 นาย นรุตม ์ จรรยจ์รัสสิน ม.มหิดล แพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล สอบตรง 

4 นาย วชัรินทร์ วิชาผลไชยกุล ม.มหิดล แพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล สอบตรง 

4 นาย อภิชา กิตติรัตนชยั ม.มหิดล วิศวกรรมศาสตร์(ไฟฟ้า) สอบตรง 
4 นาย สุรวิทย ์ จีนสุข ม.มหิดล สตัวแพทยศาสตร์ สอบตรง 

4 นาย ธีรธชั ศรีบุญนาค ม.มหิดล แพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล สอบตรง 

4 น.ส. ชนญัญา ศรีพงศ ์ ม.มหิดล บริหารธุรกิจ(ธุรกิจระหว่างประเทศ) สอบตรง 

4 นาย สิทธิชยั ยมตะโก ม.มหิดล แพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี สอบตรง 

4 นาย พลวตั สุขมหนัต ์ ม.มหิดล วิศวกรรมศาสตร์(ไฟฟ้า) สอบตรง 

5 นาย ภีรสีห์ ชยัสุกญัญาสนัต ์ ม.มหิดล ดุริยางคศิลป์ สอบตรง 
5 นาย พศวตั ปัณฑะโชติ ม.มหิดล เทคโนโลยสีารสนเทศ สอบตรง 

7 น.ส. ธนาวรรณ โตสมัพนัธ์มงคล ม.มหิดล อกัษรศาสตร์ Admissions 

8 นาย สิรภพ วอ่งสนองกิจ ม.มหิดล ศิลปศาสตร์(ภาษาองักฤษ) สอบตรง 

1 น.ส. สุธินนัท ์ เทพสุวรรณ์ ม.มหิดล วิทยาศาสตร์(เคมี) โควตา 

1 น.ส. ศุภาวรรณ ศุภณีดิส ม.มหิดล INTER ศิลปศาสตร์(ออกแบบนิเทศศิลป์) สอบตรง 

1 นาย ธญัพชัร อศัวจินดากุล ม.มหิดล INTER - สอบตรง 
1 น.ส. พศวฒัน์ เหราบตัย ์ ม.มหิดล INTER บริหารธุรกิจ(การโรงแรม) สอบตรง 

1 นาย แสงระวี มิตรประเสริฐพร ม.มหิดล INTER บริหารธุรกิจ(การตลาด) สอบตรง 

6 นาย ธนวฒิุ เกตุสิน ม.มหิดล INTER บริหารธุรกิจ สอบตรง 

6 น.ส. ปุ้ ยค่ี ฮุ่ย ม.มหิดล INTER บริหารธุรกิจ(ธุรกิจระหว่างประเทศ) สอบตรง 

6 นาย ไมเคิล ดิงส์ ม.มหิดล INTER บริหารธุรกิจ สอบตรง 

3 น.ส. ณฐักานต ์ วนาศรีวิไล ม.มหิดล INTER วิทยาศาสตร์(เทคโนโลยกีารอาหาร) สอบตรง 
7 นาย สุกิจ อมรวชิรวงศ ์ ม.มหิดล INTER บริหารธุรกิจ(การตลาด) สอบตรง 

7 นาย ธารธร ชยัชนะวงศ ์ ม.มหิดล INTER บริหารธุรกิจ(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) สอบตรง 
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7 น.ส. กญัญา ปิติยะกูลชร ม.มหิดล INTER บริหารธุรกิจ(ธุรกิจระหว่างประเทศ) สอบตรง 

7 น.ส. สิริมล องครุ่์งโรจน์ ม.มหิดล INTER บริหารธุรกิจ(การตลาด) สอบตรง 
7 น.ส. สณัหนุช จงภกัดี ม.มหิดล INTER บริหารธุรกิจ(ธุรกิจระหว่างประเทศ) สอบตรง 

8 นาย ธนดล ปิยเศรษฐ์ ม.มหิดล INTER บริหารธุรกิจ(ธุรกิจระหว่างประเทศ) สอบตรง 

8 น.ส. ปวีณธิดา ตั้งบ  ารุงกุล ม.มหิดล INTER บริหารธุรกิจ(ธุรกิจระหว่างประเทศ) สอบตรง 

6 นาย เอกธ ารง จิรธนาธร ม.รังสิต คอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย สอบตรง 

6 นาย ปณฐั จิระชนากุล ม.รังสิต บริหารธุรกิจ สอบตรง 

6 นาย ธนากรณ์ สมบูรณ์เจริญชยั ม.รังสิต นิเทศศาสตร์(โฆษณา) สอบตรง 
6 น.ส. นิษฐ์จุฑา จนัทน์วฒันาผล ม.รังสิต วิทยาลยัดนตรี สอบตรง 

6 น.ส. ธวลั เลิศจิตเจริญบุญ ม.รังสิต นิเทศศาสตร์(การประชาสมัพนัธ์) สอบตรง 

5 นาย อนวชั นาวาเศรษฐถาวร ม.รังสิต ศิลปกรรมศาสตร์(ออกแบบแฟชัน่) สอบตรง 

5 นาย รักษพ์งศ ์ ชูเมือง ม.รังสิต นิเทศศาสตร์(วิทยแุละโทรทศัน์) สอบตรง 

8 นาย อิทธิโชติ คงหอม ม.รังสิต ศิลปศาสตร์ ภาษาญ่ีปุ่ น สอบตรง 

8 นาย พงศสุ์พฒัน์ ล้ิมประสูตร ม.รังสิต ศิลปกรรมการออกแบบ สอบตรง 
8 นาย อภิรัชฏ ์ อดิเรกพลูลาภ ม.รังสิต นิติศาสตร์ สอบตรง 

8 นาย อนวชั วชิรธารทอง ม.รังสิต ศิลปกรรมศาสตร์ ภาควิชานฤมิตศิลป์ สอบตรง 

8 นาย ปรานตศิ์ริ ทองไทย ม.รังสิต อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการบริการ สอบตรง 

8 น.ส. ฉตัรียา ศรีวิชยัรัตน์ ม.รังสิต นิเทศศาสตร์(วารสารศาสตร์) ทุน 

8 น.ส. ภสัราภรณ์ เอ่ียวภกัดีกุล ม.รังสิต 
นิเทศศาสตร์                                     

(วิทยกุระจายเสียงและวิทยโุทรทศัน์) 
ทุน 

1 นาย โยธิน วงษบ์ุตรดี ม.บูรพา การตลาด Admissions 

3 นาย อดิศร ตนัติรุ่งโรจน์ชยั ม.บูรพา วิศวกรรรมศาสตร์ Admissions 

6 นาย อิศรา รักษาพล ม.บูรพา ภูมิสารสนเทศศาสตร์ สอบตรง 

6 นาย สุธารักษ ์ สมประสงค ์ ม.บูรพา วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ สอบตรง 
7 น.ส. วิภาวี โสตถิลกัษณ์ ม.บูรพา จิตวิทยา Admissions 

1 น.ส. ชชัชญา ธาดาภทัรนนัท ์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร Admissions 

1 นาย วสุรมย ์ อรุณวุฒิพงศ ์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาศาสตร์(การอาหารและโภชนาการ) สอบตรง 

1 นาย ศุภสิน จงเจียมดี ม.ศรีนครินทรวิโรฒ มนุษยศาสตร์(ภาษาจีน) สอบตรง 

2 น.ส. จุฑาภรณ์ กิจสวสัด์ิ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ การท่องเท่ียว Admissions 

2 น.ส. ศุภนุช จนัทร์สอาด ม.ศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาศาสตร์(วิทยาการคอมพิวเตอร์) สอบตรง 
3 นาย ฐิติคุณ จงคงคา ม.ศรีนครินทรวิโรฒ สหเวชศาสตร์ สอบตรง 

4 นาย อชิรวชัร เล้ียงเจริญชยั ม.ศรีนครินทรวิโรฒ มนุษยศ์าสตร์ Admission 

4 นาย ณฐักิตต์ิ ประพฒันกุลวงศ ์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ มนุษยศาสตร์(จิตวิทยา) สอบตรง 

5 นาย บุญเกียรติ ปิยะเจริญวฒันา ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 
สงัคมศาสตร์                                                

บริหารธุรกิจ การจดัการท่องเท่ียวและการโรงแรม 
Admissions 

6 นาย ญาณวุฒิ วงศศิ์ริสิน ม.ศรีนครินทรวิโรฒ การส่ือสารเพ่ือการท่องเท่ียว Admissions 

6 นาย วีรภทัร ศิริกูลธร ม.ศรีนครินทรวิโรฒ นวตักรรมส่ือสารสงัคม(มลัติมีเดีย) สอบตรง 

8 นาย กิตติวฒัน์ จงเฉลิมชยั ม.ศรีนครินทรวิโรฒ นวตักรรมส่ือสารสงัคม Admissions 

8 น.ส. มนทิชา คงธนะพานิช ม.ศรีนครินทรวิโรฒ มนุษยศ์าสตร์  Admissions 

1 นาย นิชนนัท ์ พาณิชยเ์อกไพบูลย ์
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

(อินเตอร์) 
นวตักรรมส่ือสารสงัคม                     

(คอมพิวเตอร์เพ่ือการส่ือสาร) 
สอบตรง 
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6 น.ส. พรพรรณ มงคลอุดมรัตน์ 
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

(อินเตอร์) 
ศิลปะศาสตร์                                                            

(การจดัการภาคบริการและการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ)์ 
สอบตรง 

1 นาย ณฐันยั สุวรรณชูชิต ศิลปากร 
นวตักรรมส่ือสารสงัคม                         

(คอมพิวเตอร์เพ่ือการส่ือสาร) 
สอบตรง 

2 นาย มณฑป์ราชญ ์ จรีบุญสมโภช ศิลปากร เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร Admissions 

2 นาย กีตพงษ ์ สิริแสงสวา่ง ศิลปากร วิศวกรรมศาสตร์ Admissions 

2 นาย ธรรม ์ ด ารงรัตน์ ศิลปากร ดุริยางคศิลป์ สอบตรง 

3 นาย อุดมศกัด์ิ เตชะจารุอนุกูล ศิลปากร 
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

(ธุรกิจวิศวกรรม) 
สอบตรง 

3 นาย ธีรวิทย ์ มานะวรกิจ ศิลปากร 
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม(คอมพิวเตอร์) 

สอบตรง 

3 นาย ณฐัดนยั จนัทร์จ ารัส ศิลปากร เภสชัศาสตร์ สอบตรง 

5 น.ส. ก่ิงดาว คูสกุลธรรม ศิลปากร การจดัการ(ธุรกิจทัว่ไป) Admissions 

5 นาย วรฐ โชติกวณิชย ์ ศิลปากร 
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

(ธุรกิจวิศวกรรม) 
สอบตรง 

6 น.ส. พาขวญั สุดจิตต ์ ศิลปากร ศึกษาศาสตร์(ภาษาไทย) Admissions 
6 นาย ภทัรพล สมเหมาะ ศิลปากร โบราณคดี แอดมิดชัน่ 

7 น.ส. มณฑิรา สุวรรณเลิศเจริญ ศิลปากร อกัษรศาสตร์ โควตา 

7 นาย กร วิชิตทรัพยากร ศิลปากร ดุริยางคศิลป์ สอบตรง 

7 น.ส. สุภาพร สุขส าราญ ศิลปากร มณัฑนศิลป์(ออกแบบเคร่ืองแต่งกาย) สอบตรง 

7 นาย ศรัณย ์ วฒันาคาม ศิลปากร บริหารธุรกิจ สอบตรง 

1 น.ส. ปานิศา ศรีประสงค ์ ส.เทคโนโลยไีทย-ญ่ีปุ่ น วิศวกรรมศาสตร์(คอมพิวเตอร์) โควตา 
1 นาย ศุภวดี วชัรสินธ์ุ ส.เทคโนโลยไีทย-ญ่ีปุ่ น วิศกรรมศาสตร์(การผลิต) โควตา 

1 นาย ไพฑูรย ์ ช้ือเจริญพงศ ์ ส.เทคโนโลยไีทย-ญ่ีปุ่ น เทคโนโลยสีารสนเทศ สอบตรง 

1 นาย ธนิก ธโนภานุวฒัน์ ส.เทคโนโลยไีทย-ญ่ีปุ่ น เทคโนโลยสีารสนเทศ สอบตรง 

1 นาย จุฑารพ ลิมป์ลิขิตสกุล ส.เทคโนโลยไีทย-ญ่ีปุ่ น วิศวกรรมศาสตร์(การผลิต) สอบตรง 

1 น.ส. ภาดา ชูภาระ ส.เทคโนโลยไีทย-ญ่ีปุ่ น วิศวกรรมศาสตร์(ยานยนต)์ สอบตรง 

3 นาย สุรวฒิุ ล้ิมนิรมล ส.เทคโนโลยไีทย-ญ่ีปุ่ น บริหารธุรกิจ สอบตรง 
3 นาย ชีพชนก อินทร์ประสิทธ์ิ เทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร วิศวกรรมศาสตร์(คอมพิวเตอร์) สอบตรง 

1 นาย วรวีร์ เสถียรพานิช หวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เภสชัศาสตร์ สอบตรง 

2 น.ส. วิมลรัตน์ วิทยาพิทกัษว์งศ ์ หวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เภสชัศาสตร์ สอบตรง 

6 น.ส. สิริภทัร วฒันสิทธิชยั หวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ศิลปศาสตร์(วฒันธรรมจีนและภาษา) สอบตรง 

2 นาย สิรวิชณ์ พฒันเจริญกิจ ต่างประเทศ นิวซีแลนด ์ ต่างประเทศ 

4 นาย ภานุวฒัน์ จนัทร์สุขเศรษฐ์ ต่างประเทศ (องักฤษ) ทุน 
6 นาย คงฤษธ์ิ ชาติปฐมรักษ ์ ต่างประเทศ จีน ต่างประเทศ 

6 นาย ธนพนัธ์ุ ธีรไกรศรี ต่างประเทศ จีน ต่างประเทศ 

6 น.ส. วนัทิพย ์ ขาวสะอาด ต่างประเทศ อเมริกา ต่างประเทศ 

8 นาย ณฐักานต ์ โฆษิตวฒันะกุล ต่างประเทศ ญ่ีปุ่ น ต่างประเทศ 

8 นาย เมธสั ทวีสุข ต่างประเทศ อเมริกา ต่างประเทศ 

2 นาย อินทชั ทรัพยไ์พศาล ว.ดุสิตธานี 
อุตสาหกรรมบริการ                                                        

(การจดัการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร) 
สอบตรง 
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3 น.ส. กิติภา สุขสุโชค ว.ดุสิตธานี 
อุตสาหกรรมบริการ                                                      

(การจดัการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร) 
สอบตรง 

3 นาย เอกสิทธ์ิ บุญญาเขตชยั ว.ดุสิตธานี 
อุตสาหกรรมบริการ                                                     

(การจดัการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร) 
สอบตรง 

3 นาย โอฬาร จรานุภาพ ว.ดุสิตธานี 
บริหารธุรกิจ                                                           

(การจดัการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร 
สอบตรง 

5 นาย วรรณชนะ พานิชดี ว.ดุสิตธานี 
อุตสาหกรรมบริการ                                                   

(การจดัการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร) 
สอบตรง 

7 นาย ปรัชญา ขจรกิตติบารมี ว.ดุสิตธานี 
อุตสาหกรรมบริการ                                                      

(การจดัการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร) 
สอบตรง 

7 นาย กมัปนาท เลียบไทสง ว.ดุสิตธานี 
อุตสาหกรรมบริการ                                                   

(การจดัการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร) 
สอบตรง 

5 นาย เมธสั เมธศาสตร์ วิทยาลยัดุสิตธานี(พทัยา) ศิลปการจดัการ(ท าอาหาร) สอบตรง 
7 นาย นธัทวฒัน์ สถาพรชยัสิทธ์ิ ว.ดุสิตธานี(อินเตอร์) การท่องเท่ียวและการโรงแรม สอบตรง 

7 น.ส. วรกมล วิจิตรโสภณ ว.ดุสิตธานี(อินเตอร์) 
อุตสาหกรรมบริการ                                                     

(การจดัการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร) 
สอบตรง 

2 นาย วชิระ พลบัทอง วลยัลกัษณ์ สถาปัตยกรรม Admissions 
2 นาย สมเกียรติ พสุพสุธา สถาบนัการบินพลเรือน วิศวกรรมศาสตร์การบินพลเรือน สอบตรง 

7 นาย ชินกฤต สกุลชยัวานิช การบินพลเรือน วิศวการบิน สอบตรง 

3 นาย กฤชฐา จารึกฐิติ ม.สยาม นิติศาสตร์ สอบตรง 

5 นาย อภิรักษ ์ สนัติวิภารัตน์ ม.สยาม เทคโนโลยสีารสนเทศ สอบตรง 

6 นาย จีรวฒิุ ทวีชาญวฒัน์ชยั ม.สยาม เทคโนโลยสีารสนเทศ สอบตรง 

6 นาย ยทุธภูมิ ทบัทิมทอง ม.สยาม นิเทศศาสตร์(การส่ือสารดิจิทลั) สอบตรง 

7 นาย วนัชาติ บ ารุงสิทธิวงศ ์ ม.สยาม 
ธุรกิจระหวา่งประเทศ                                 
(การคา้ระหวา่งประเทศ) 

สอบตรง 

8 นาย ธนากร นุชถนอม ม.สยาม บริหารธุรกิจ สอบตรง 

5 นาย ต่อ ณ ระนอง ชินวตัร บริหารธุรกิจ สอบตรง 
2 น.ส. ณฐัวรรณ ปานเจริญ ราชภฎัสวนดุสิต นิติศาสตร์ สอบตรง 

5 นาย ณภทัร สิทธิโชคศิริ ราชภฎัสวนดุสิต คหกรรมศาสตร์ สอบตรง 

8 นาย สิรณฐั กุลยทุธ ราชภฎัสวนดุสิต นิเทศศาสตร์ สอบตรง 

8 นาย อคัรพล อินทร์เสวก ราชภฎัสวนดุสิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สอบตรง 

8 นาย ณฐันนท ์ สกุลภุชพงษ ์ ราชภฎัสวนสุนนัทา นิเทศศาสตร์ สอบตรง 

5 นาย ฐาปกรณ์ สวา่งศรี ราชภฏัธนบุรี โลจิสติกส์(บริหารธุรกิจ) Admissions 
6 นาย จกัรพล พชัรวิศิษฎ์ ราชภฏัธนบุรี บริหารโลจิสติกส์ สอบตรง 

1 น.ส. นล สนัติสกุลชยัพร ราชภฏับา้นสมเด็จฯ มนุษยศาสตร์ ดนตรีสากล สอบตรง 

5 นาย จกัรีพล จิรวรเดช ราชภฏับา้นสมเด็จฯ บริหารการจดัการ(สาขาการตลาด) สอบตรง 

8 น.ส. พรวดี เงินกอ้น ราชภฏับา้นสมเด็จฯ ศิลปศาสตร์(ภาษาจีน) สอบตรง 

6 นาย จาตุรนต ์ สมวงศ ์ รามค าแหง นิติศาสตร์(นิติศาสตร์) สอบตรง 

7 นาย ภฤศ โชติสุดเสน่ห์ รามค าแหง นิติศาสตร์ สอบตรง 
8 นาย วีราพชัร์ ไกรวฒิุคุณานนท ์ รามค าแหง มนุษยศ์าสตร์ ประวติัศาสตร์ สอบตรง 

5 นาย ณฐัพล จิตรเจริญวณิช รามค าแหง  INTER นิเทศศาสตร์ สอบตรง 

7 นาย ภูวนนัท ์ ปรีชาจินดาวฒิุ ศรีปทุม บริหาร สอบตรง 

8 นาย ภทัร สุรังคก์าญจนจยั แม่ฟ้าหลวง บริหารธุรกิจ(การบิน) สอบตรง 
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ห้อง ช่ือ - สกลุ มหาวทิยาลยั คณะ หมายเหตุ 
1 น.ส. วิภากุล พนัธุวงษ ์     ติดตามผล 

1 น.ส. รัตนวรรณ จูงหัตถการสาธิต     ติดตามผล 
2 นาย เกียรติบดินทร์ หอรุ่งเรือง . . ติดตามผล 

2 นาย สุเมธา เตชะวิเชียร . . ติดตามผล 

2 นาย ณฐัพล สุขไชย . . ติดตามผล 

2 นาย สานุพฒัน์ พามาวงษ ์ . . ติดตามผล 

3 นาย ชาตรี พุม่บุปผา     ติดตามผล 

3 นาย ปวิตร เลิศขจรกิตติ     ติดตามผล 
3 นาย ปณฐั สิริเฉลิมกลุ     ติดตามผล 

4 นาย พริฏฐ์ จารุปาณ     ติดตามผล 

5 นาย จุฑาพงศ ์ ทองมาลา     ติดตามผล 

5 นาย ธีรโชติ พรภิญโญทวี     ติดตามผล 

5 นาย พงศว์ริศ กิจสุทธิ     ติดตามผล 

5 นาย ธีรธนัย ์ ภูรีเศรษฐศิริ     ติดตามผล 
5 นาย โยธิน บุญวงษ ์     ติดตามผล 

5 นาย กิตติพจน์ แนวบรรทดั     ติดตามผล 

5 น.ส. ณฐัสุดา ศุภพฒันวรกุล     ติดตามผล 

6 นาย อนุชิต แคบ ารุง     ติดตามผล 

6 นาย ศฐาวชัร์ วนัทนวดี     ติดตามผล 

6 นาย วริทธ์ิพงศ ์ แซ่ล่ิว     ติดตามผล 
6 นาย อสันี กณัหโพธ์ิ     ติดตามผล 

6 นาย ณฐัพล กิจถาวร     ติดตามผล 

6 นาย สรกฤษณ์ ศรส่ง     ติดตามผล 

6 นาย สิบทิศ ศกัด์ิเจริญ     ติดตามผล 

6 นาย นวพฒัน์ ฟ้ืนตน     ติดตามผล 

6 นาย อลงกรณ์ ทองจีน     ติดตามผล 
8 นาย ณฐัวุฒิ จงสิริรัตนานุกูล     ติดตามผล 

8 นาย ชยตุม ์ ปึกขาว     ติดตามผล 

8 นาย วสนัต ์ สมานสินธ์ุ     ติดตามผล 

8 นาย พรทิพย ์ เช้ือค  าฮด     ติดตามผล 

8 นาย ทวีชยั มาตรศรี     ติดตามผล 

8 น.ส. นมิตา บุญประทีป     ติดตามผล 
1 นาย วศิน ศรีพิพฒัน์   

 
รอสอบปีหนา้ 

1 นาย ภาณุพนธ์ กิตติขมุทรัพย ์     รอสอบปีหนา้ 

3 นาย อาชวิน ถ่ินสมุทร     รอสอบปีหนา้ 

5 นาย ม่ิงภิมุก เลิศฤทธ์ิรัศมี     รอสอบปีหนา้ 

5 นาย จกัรี น่ิมนวน     รอสอบปีหนา้ 
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ตารางแสดงผลส ารวจความพงึพอใจ ครู ผู้ปกครอง นักเรียน  และบุคลากรทางการศึกษา 
ชุมชน และคณะกรรมการบริหารโรงเรียนฯ ปีการศึกษา 2553 

การบริหารจัดการศึกษาของ
โรงเรียนอสัสัมชัญธนบุรี 

ความพงึพอใจของ
ผู้ปกครอง 

ความพงึพอใจของครู 
ความพงึพอใจของ

นักเรียน 
ความพงึพอใจของ

ชุมชน 

ความพงึพอใจของ
คณะกรรมการ               
บริหารโรงเรียน 

ค่าเฉลีย่ 
ระดบัความ
พงึพอใจ 

ค่าเฉลีย่ 
ระดบัความ
พงึพอใจ 

ค่าเฉลีย่ 
ระดบัความ
พงึพอใจ 

ค่าเฉลีย่ 
ระดบัความ
พงึพอใจ 

ค่าเฉลีย่ 
ระดบัความ
พงึพอใจ 

ด้านวชิาการและผลสัมฤทธิ์           

หลักสูตรการเรียนการสอน 
สอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจ 
สงัคมและทอ้งถ่ิน 3.81 มาก 3.68 มาก 3.55 

 
 

มาก 

 
 

3.70 

 
 

มาก 

 
 

4.42 
 

มากที่สุด 

ก ารจัด ใช้ แห ล่ ง เ รี ยน รู้ ท่ี
ก่ อ ให้ เ กิ ดป ร ะ โ ยชน์ กับ
นัก เ รี ยนในก าร ศึกษาหา
ความรู้ 3.98 

 
 

มาก 3.90 มาก 3.85 

 
 

มาก 

 
 

3.70 

 
 

มาก 

 
 

4.42 
 

มากที่สุด 
หลัก สูตรและผลสัมฤท ธ์ิ
ทางการเรียนของนกัเรียนเป็น
ท่ียอมรับของสงัคม 3.89 

 
มาก 3.79 มาก 3.71 

 
มาก 

 
3.70 

 
มาก 

 
4.28 มากที่สุด 

นักเรียนตั้งใจศึกษาเล่าเรียน 
มีความรู้ ทกัษะ ความเข้าใจ
ในสาระดา้นวิชาการ 3.84 มาก 3.99 มาก 3.67 

 
 

มาก 

 
 

3.55 

 
 

มาก 

 
 

4.14 
 

มากที่สุด 
หลกัสูตรท่ีเน้นการเรียนการ
ส อน ภ า ษ า ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ
(องักฤษ จีน ญ่ีปุ่ น)และด้าน
สุนท รียภาพ(ดนต รี  กีฬ า 
ศิลปะ) 3.91 มาก 3.77 มาก 3.76 

 
 
 

มาก 

 
 
 

4.00 

 
 

มากที่สุด 

 
 
 

4.28 

 
 

มากที่สุด 

ทกัษะในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร
( ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ แ ล ะ
อินเตอร์เน็ต) 4.05 มากที่สุด 4.00 มากที่สุด 3.96 

 
 

มาก 

 
 

4.05 
 

มากที่สุด 

 
 

4.42 
 

มากที่สุด 

ด้านกจิการนักเรียนและ
สัมพนัธภาพในโรงเรียนและ
ที่บ้าน 

 
 

         

การดูแล  เอาใจใ ส่จากค รู
ประจ าชั้ นและคณะครูของ
โรงเรียน 4.14 มากที่สุด 4.24 มากที่สุด 4.24 มากที่สุด 

 
3.80 

 
มาก 

 
4.42 มากที่สุด 

การปลูกฝังให้เป็นผูมี้ระเบียบ
วินยัและมีสมัมาคาระ 4.01 มากที่สุด 3.99 

 
มาก 3.87 

 
มาก 

 
3.85 

 
มาก 

 
4.42 มากที่สุด 

นักเรียนเคารพเช่ือฟังปฏิบติั
ตนอยูใ่นโอวาทช่วยเหลือใน
งานต่างๆและไม่สร้างความ
เดือดร้อนให้กับพ่อแม่หรือ
ผูป้กครอง 4.02 

 
 

มากที่สุด 3.98 

 
 
 

มาก 4.04 

 
 

มากที่สุด 

 
 
 

3.75 

 
 
 

มาก 

 
 
 

4.00 

 
 

มากที่สุด 
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การบริหารจัดการศึกษาของ
โรงเรียนอสัสัมชัญธนบุรี 

ความพงึพอใจของ
ผู้ปกครอง 

ความพงึพอใจของครู 
ความพงึพอใจของ

นักเรียน 
ความพงึพอใจของ

ชุมชน 

ความพงึพอใจของ
คณะกรรมการ               
บริหารโรงเรียน 

ค่าเฉลีย่ 
ระดบัความ
พงึพอใจ 

ค่าเฉลีย่ 
ระดบัความ
พงึพอใจ 

ค่าเฉลี่
ย 

ระดบัความ
พงึพอใจ 

ค่าเฉลีย่ 
ระดบัความ
พงึพอใจ 

ค่าเฉลีย่ 
ระดบัความ
พงึพอใจ 

กิจกรรมท่ีส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและวิถีตามระบอบ
ประชาธิปไตย 3.86 มาก 3.78 มาก 3.67 มาก 

 
4.20 

 
มาก 

 
4.28 มากที่สุด 

ก าหนดมาตรการ การป้องกนั 
เอาใจใส่ติดตามเร่ืองความ
ประพฤติและพฤติกรรมของ
นกัเรียนอยา่งใกลชิ้ด 3.98 

 
 
 

มาก 4.00 

 
 

มากที่สุด 3.89 

 
 
 

มาก 

 
 
 

4.15 

 
 

มากที่สุด 

 
 
 

4.42 

 
 

มากที่สุด 
สัมพนัธภาพ การเคารพสิทธิ 
เสรีภาพ และสามารถปรับตวั
ร ะ ห ว่ า ง เ พ่ื อ น ใ น ห้ อ ง /
ระดบัชั้น 4.01 มากที่สุด 4.04 มากที่สุด 3.99 มาก 

 
 

3.75 

 
 

มาก 

 
 

4.14 
 

มากที่สุด 

โรงเรียนมีโครงสร้างและการ
บริหารงานอย่างเป็นระบบ
ครอบคลุมภารกิจการศึกษา 3.92 มากที่สุด 3.79 มาก 3.87 มาก 

 
 

3.75 

 
 

มาก 

 
 

4.28 
 

มากที่สุด 
ผลงานของโรงเรียน นกัเรียน 
เป็นท่ีประจกัษ์เป็นท่ียอมรับ
ของบุคคลทัว่ไป 3.93 มากที่สุด 3.87 มาก 3.77 มาก 

 
 

3.90 

 
 

มาก 

 
 

4.42 
 

มากที่สุด 

เปิดโอกาสให้ผู ้ปกครองมี
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
เพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์
และความ ร่วม มือในการ
พฒันาโรงเรียน 3.96 มากที่สุด 3.91 มาก 4.01 มากที่สุด 

 
 
 

4.20 

 
 

มากที่สุด 

 
 
 

4.57 

 
 

มากที่สุด 
อาคารสถานท่ีบรรยากาศ  
ส่ิงแวดล้อมของโรงเ รียน 
และส่ิงอ านวยความสะดวก 
เ ช่นห้ องสมุ ด  ศูนย์ดนต รี 
สนามกีฬา ห้องพยาบาลฯ 4.27 มากที่สุด 4.21 มากที่สุด 4.12 มากที่สุด 

 
 
 

4.45 

 
 

มากที่สุด 

 
 
 

4.85 

 
 

มากที่สุด 

ความสะดวก  ช่องทางในการ
ติ ด ต่ อ ส่ื อ ส า ร แ ล ะ ก า ร
รับทราบข้อมูลข่าวสารของ
โรงเรียนผา่นส่ือต่างๆ 4.06 มากที่สุด 4.01 มากที่สุด 4.02 มากที่สุด 

 
 

4.15 
 

มากที่สุด 

 
 

4.71 
 

มากที่สุด 

ระดบัความพงึพอใจ                    
ในภาพรวม 

3.97 มาก 3.93 มาก 3.88 มาก 3.92 มาก 4.38 มากที่สุด 
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