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 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จัดการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีสอดคลองกับการจัดการ
เรียนรูตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิ พุทธศักราช 2542  และฉบับแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2545  โดยยึด
หลักการ  “ ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได ” โรงเรียนไดดําเนินการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา ปรับเปล่ียนวิธีการจัดการเรียนการสอน เนนการเรียนรูจากประสบการณตรง ท้ังในและนอก
หองเรียนควบคูกันไป  มีการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในกลุมสาระการเรียนรูตาง  ๆ สงเสริมใหครูใชวิธีการ
วัดผลและประเมินผลดวยวิธีการท่ีหลากหลาย  เนนใหผูเรียนเรียนรูอยางมีความสุข 

 

 รายงานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ประจําปการศึกษา 2554 ฉบับนี้ เปนผล      
มาจากการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน ท่ีมีการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  ปการศึกษา  2550 – 2554  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2552)  มีการประเมินผลการดําเนินงานตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และมาตรฐานการศึกษามูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย โดยคณะกรรมการ
ตรวจติดตามประเมินมาตรฐานและจัดทํารายงานประเมินตนเอง ไดรวบรวมขอมูลและไดนําผลการประเมิน/
ขอเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 3   ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องคการมหาชน)    มาวิเคราะหหาแนวทางปรับปรุง พัฒนาอยางตอเนื่อง  เพ่ือใหการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนไปสูเปาหมายและมาตรฐานท่ีสูงขึ้น  

  

 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  ไดจัดทํารายงานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ประจําป
การศึกษา  2554  และรายงานผลการจัดการศึกษาตอหนวยงานตนสังกัดและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ  เพ่ือสราง                  
ความเช่ือม่ันวาการจัดการศึกษาของโรงเรียนเปนไปตามเปาหมายและมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง และหวังเปน
อยางยิ่งวารายงานฉบับนี้  จะเปนประโยชนในการพัฒนาสถานศึกษาของโรงเรียน  เพ่ือใหบรรลุเปาหมายและ
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาตอไป 
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                   ผูอํานวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุร ี
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 บทท่ี 1  
 

ขอมูลพื้นฐาน 
 

1.1  ขอมูลทั่วไป 
1.1.1 โรงเรียนอัสสัมชัูธนบุรี  ต้ังอยูท่ี หมูบานเศรษฐกิจ เลขท่ี 92  ถนนอัสสัมชัญ  แขวงบางไผ เขตบางแค 

กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย 10160 โทรศัพท  02 – 807-9555 - 63 โทรสาร 02 – 421-8119  Website  www.act.ac.th    
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3   
 1.1.2 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  ดําเนินการจัดการเรียนการสอนใหกับนักเรียนชาย – หญิง  ต้ังแตระดับ
ประถมศึกษาปท่ี 1 ถึง ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 6    

1.1.3 โรงเรียนใหบริการทางการศึกษาแกเด็กและเยาวชนในทองถิ่นใกลเคียงโดยสวนใหญจะมาจากเขตบางแค            
เขตหนองแขม  เขตภาษีเจริญ  เขตตลิ่งชัน  เขตบางกอกนอย  เขตบางขุนเทียน และจังหวัดใกลเคียง  เชน  สมุทรสาคร  
นนทบุรี  นครปฐม  เปนตน 
 

1.2  ขอมูลดานการบริหาร 
 1.2.1  ภราดา ดร.ชํานาญ  เหลารักผล  วุฒิการศึกษาสูงสุด  ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  ดํารงตําแหนงผูรับใบอนุญาต                   
ผูจัดการและผูอํานวยการ   ลําดับท่ี 13  วาระท่ี 2  ปการศึกษา 2553-2555 
 1.2.2 คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
ท่ี ช่ือ - นามสกุล ตําแหนง 
1 ภราดา ดร.ชํานาญ      เหลารักผล ผูแทนผูรับใบอนุญาต (ประธาน) 
2 ภราดาวิริยะ             ฉันทวโรดม ผูทรงคุณวุฒิ 
3 ภราดา ดร.อานันท ปรีชาวุฒิ ผูทรงคุณวุฒิ 
4 ภราดา ผศ.ดร.วินัย  วิริยวิทยาวงศ ผูทรงคุณวุฒิ 
5 รศ.การุณ         ใจปญญา ผูทรงคุณวุฒิ 
6 นายสองแสง        ปทะวานิช ผูทรงคุณวุฒิ 
7 นายสงา              กลอมจิตเจริญ ผูแทนผูปกครอง 
8 นายจรัญ นอยอิ่ม ผูแทนครู 

1.2.3   คณะกรรมการท่ีปรึกษาผูอํานวยการ 
ชื่อ - นามสกุล วุฒิการศึกษา จากสถาบัน ศาสนา อายุ ตําแหนง 

ภราดาวิริยะ   ฉันทวโรดม ปริญญาโท SAINT MICHAEL'S COLLEGE (USA) คริสต 78 ท่ีปรึกษา 
ภราดาสุนันท  โยธารักษ ปริญญาโท UNIVERSITY OF WOLLONGONG คริสต 59 ท่ีปรึกษา 
ภราดา ดร.ชํานาญ   เหลารักผล ปริญญาเอก จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย คริสต 49 ผูอํานวยการและอาจารยใหญ 
ภราดาสอาด   สัญญลักษณ ปริญญาตรี ม.ราชภัฏนครปฐม คริสต 33 หัวหนาฝายกิจการนักเรียน 
ภราดาศราวุธ  ยุชมภู ปริญญาตรี ม.พายัพ คริสต 36 ผูชวยหัวหนาฝายกิจการนักเรียน 
มิสนฤมล   นอยอ่ิม ปริญญาโท จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พุทธ 51 หัวหนาฝายวิชาการ 
มาสเตอรสมบัติ   บุญสาพิพัฒน ปริญญาโท จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พุทธ 49 หัวหนาสํานักผูอํานวยการ 
มิสวรนุช   รัตนจรัสโรจน ปริญญาโท ม.ศรีนครินทรวิโรฒ พุทธ 48 หัวหนาฝายธุรการ-การเงิน 
มาสเตอรเศกศักดิ ์  นิติวัฒนานนท ปริญญาตรี ม. สุโขทัยธรรมาธิราช คริสต 50 หัวหนาฝายบริหารท่ัวไป 
มาสเตอรวิศิษฐ   ใจมั่น ปริญญาโท จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พุทธ 49 หัวหนาฝายอาคารสถานท่ี 
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 1.2.4 ประวัติโรงเรียน   
 

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เปนสถาบันการศึกษาท่ีกอต้ังขึ้น เปนลําดับท่ี 8 ในจํานวน 14 สถาบันการศึกษาของ
มูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย กอต้ังเม่ือป พ.ศ. 2504 ดวยดําริของทานภราดาผูใหญ ท่ีปรารถนาใหมี
โรงเรียนของภราดาคณะเซนตคาเบรียล  ในจังหวัดธนบุรี   เพ่ือจัดการศึกษาใหแกบุตรหลานดวยการฝกฝนใหเปนคน
อานออก  เขียนได  คิดเลขเปน และมีหลักศาสนาในการดําเนินชีวิต   ตามแนวทางของนักบุญหลุยส มารี  เดอ  มงฟอรต 
ผูสถาปนาคณะภราดาเซนตคาเบรียล  โดยคุณไถง สุวรรณฑัต ซึ่งเปนศิษยเกาโรงเรียนอัสสัมชัญกรุงเทพ ฯ อดีต
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดธนบุรี และอดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลนครธนบุรี ไดบริจาคท่ีดิน 56  ไร 1 งาน  9  
ตารางวา ใหแกมูลนิธิฯ เพ่ือสรางโรงเรียน   แรกเริ่มไดดําเนินการกอสรางอาคารหลังแรกเปนเรือนไม 2 ชั้น ใชเปน
บานพักคณะภราดา เรียกกันวา "บานมงฟอรต"  
 

  โรงเรียนไดรับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ   ตามใบอนุญาตท่ี 43/2504  ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม พ.ศ.2504 
ใหเปดดําเนินการจัดการเรียนการสอนไดเปนปแรก  โดยรับนักเรียนต้ังแตชั้นประถมศึกษาปท่ี 1-5    และชั้นมัธยมศึกษา
ปท่ี 2-3 (หลักสูตรเกา  ม.2  เทียบกับชั้น ป.6  ตามหลักสูตร พ.ศ. 2524)   ในปการศึกษาแรกมี  7 หองเรียน  มีจํานวน
นักเรียน   97 คน  แบงการเรียนเปนปละ  3 ภาคเรียน โดยมี ภราดาอารซีเนียว อานเกล  อินฟานเต   เปนอธิการคนแรก 
และภราดามารติน   ประทีป โกมลมาศ   เปนครูใหญคนแรก  มีครูท้ังหมด 5 คน  
 

 เม่ือวันท่ี 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2515 โรงเรียนไดรับการรับรองวิทยฐานะเทียบเทาโรงเรียนรัฐบาล                                  
โดยกระทรวงศึกษาธิการ  ในป พ.ศ. 2516 โรงเรียนไดซื้อท่ีดินดานหลังเพ่ือขยายโรงเรียนเพ่ิมอีก 10  ไร 9  ตารางวา 
โรงเรียนไดมีการพัฒนาอาคารสถานท่ีเพ่ือรองรับความเจริญของชุมชนมาโดยตลอด และ ในปการศึกษา 2525 ดําเนินการ
จัดทําหลักสูตรและขออนุญาตจากกรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือสอนถึงระดับมัธยมศึกษาปท่ี 6 และไดรับ
อนุญาตใหเปดสอนได   ในปแรกไดเปดทําการสอนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 มี  2  แผนการเรียน  คือ   แผนการเรียน
วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร   และ แผนการเรียนอังกฤษ-คณิตศาสตร    ปจจุบันเปดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษา
ปท่ี 4 – 6  จํานวน 3 แผนการเรียน คือ แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร  แผนการเรียนคณิตศาสตร-ภาษาอังกฤษ 
และแผนการเรียนสหศิลป 

 

ปจจุบันโรงเรียนมีเนื้อท่ี 80  ไร  27  ตารางวา  มีอาคารเรียนท่ีทันสมัยและอาคารประกอบรวม 17 หลัง 
หองเรียนจํานวน 117 หองเรียน   และหองประกอบการตาง ๆ อาทิ ศูนยวิทยบริการ   หองสมุดระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา  หองคอมพิวเตอร  หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร  หองแนะแนว  หองไฟฟา  หองเรียนสีเขียว   ศูนยดนตรี 
ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา  ศูนยอาหาร  นอกจากนั้นยังมีสระวายน้ําขนาดมาตรฐานโอลิมปก  สนามกีฬา 8 ชองว่ิง 
สนามฟุตบอลขนาดมาตรฐาน  สนามบาสเกตบอล สนามวอลเลยบอล  ศูนยกีฬาในรมและกลางแจง  หองจัดกิจกรรม  
และแหลงเรียนรู อาทิ สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน   สนามเด็กเลน  สวนสัตว สวนสมุนไพร  เรือนเพาะชํา  ฯลฯ 

 

  ปจจุบันโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  ดําเนินการเปดการเรียนการสอน  2 หลักสูตรไดแก หลักสูตรสามัญ  และ 
หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ (English Program) ในระดับชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6   โดยมี ภราดา ดร. ชํานาญ  เหลารักผล  ดํารงตําแหนงผูรับใบอนุญาต / 
ผูอํานวยการ  
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  ปการศึกษา 2550-2554    

 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2552) 
 

 

ปรัชญา    :   
จุดหมายของชีวิต คือ การรูจักสัจธรรม ความจริง และการเขาถึงธรรมเปนบอเกิดแหงชีวิต 

   หมายถึง การจัดการศึกษาท่ีมุงเนนใหนักเรียนยึดม่ันในศาสนาท่ีนักเรียนนับถือ โดยต้ังม่ันอยูในคุณธรรมและ
จริยธรรม ซึ่งเปนสิ่งสําคัญในการดํารงชีวิต มีความรับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม สามารถอยูในสังคม
อยางมีความสุขท้ังกายและใจ มีความกตัญูกตเวที เอื้อเฟอเผื่อแผ ซื่อสัตยสุจริต เคารพในกฎระเบียบและวินัยของ
โรงเรียน และกฎหมายของประเทศ 
 

คติพจน   :    
LABOR OMNIA VINCIT     “ วิริยะ อุตสาหะ นํามาซึ่งความสําเร็จ ” 

หมายถึง การมุงพัฒนานักเรียนท้ังทางดานรางกาย จิตใจ สติ ปญญา อารมณและสังคม เพ่ือใหนักเรียนมีความ
ขยันหม่ันเพียร มีความพยายามท่ีไมยอทอตอความลําบาก กลาคิด กลาทํา กลาพูด กลาแสดงออกเพ่ือสามารถนําสิ่งตาง ๆ 
ท่ีไดรับไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน และอยูในสังคมไดอยางมีความสุข  
 

วัตถุประสงค ของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุร ี
1. ใหการศึกษาอบรมนักเรียนเพ่ือจักเปนผูมีความรู มีทักษะในทุกระดับซึ่งเปนพ้ืนฐานสําคัญในการศึกษาคนควาหา

ความรูตอเนื่องไดตลอดชีวิต 
2. มุงสรางใหนักเรียนเปนผูมีศาสนา และหลักธรรมยึดม่ัน อันจะชวยใหเขารูจักดํารงชีวิตในโลกแหงความเปนจริง 

สามารถแกปญหาดวยสันติวิธีตัดสินใจดวยสติปญญา และความสุขุมพรอมท่ีจะรับผิดชอบตอสังคมในภายภาคหนา  
 

นโยบายของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุร ี
1. พัฒนาเด็กนักเรียนครบทุกดาน คือ การพัฒนาสติปญญารางกาย ความเปนผูนํามีระเบียบวินัย รักษาความสะอาด

และอนุรักษสิ่งแวดลอม 
2. ปลูกฝงความรักตอชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย อันเปนวิถีชีวิตของคนไทยในระบอบประชาธิปไตยรูจัก

รักษาศิลปวัฒนธรรมและคงไวซึ่งประเพณีตาง ๆ ท่ีดีงามของชาติ 
3. เนนความดีเลิศทางวิชาการการเจนจัดทางภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร คอมพิวเตอร และจริยศึกษา 
4. เนนการปฏิบัติและการปลูกฝงคานิยมของการเคารพในสิทธิตอกันและกัน การมีความคิดสรางสรรคการผนึก

กําลังทําความดีและการรวมพัฒนาชุมชนท่ีตนอาศัยอยู 
 

คําขวัญ     :  วินัยดี  กีฬาเดน  เนนคุณธรรม  นําวิชาการ 
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วิสัยทัศน 
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  มุงพัฒนาบุคคลแหงการเรียนรู  สูความเปนเลิศทางภาษา  วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ี    มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึกแหงความเปนไทย  อยูในสังคมรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข  เปนแหลง
วิทยบริการเพ่ือชุมชนท่ีมีมาตรฐานสากล  

 
 

พันธกิจ 
1.  จัดการศึกษาตามอุดมการณของนักบุญหลุยส  มารีฯ และลักษณะเฉพาะการศึกษาเซนตคาเบรียล 
2.  พัฒนาผูเรียนใหมีระเบียบวินัย  พรอมดวยคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรสถานศึกษา 
3.  สงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหเปนบุคคลแหงการเรียนรู   พัฒนาตนเองตามศักยภาพอยางตอเนื่องมีความเปน 
     ประชาธิปไตย  อยูรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข 
4.  สงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีความเปนเลิศทางวิชาการ  มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรมีทักษะใน 
     การคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ   การใชเทคโนโลยี  และใชภาษาในการสื่อสาร 
5.  สงเสริมและสนับสนุนใหผูเรียนไดแสดงออกถึงความสามารถพิเศษตามศักยภาพของตน 
6.  สงเสริมพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ตามมาตรฐานวิชาชีพ มีความสามารถในการบริหารงานการจัดการเรียนรู 
      ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ และมีทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
7. สงเสริมและพัฒนาบุคลากรมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติหนาท่ี 
8. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการรูใหมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
9. พัฒนาทรัพยากรดานการศึกษา แหลงการเรียนรูใหเพียงพอตอการจัดการเรียนรู สงเสริมการอนุรักษ สิ่งแวดลอม 

   และพลังงาน 
10. สงเสริมการอนุรักษ ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย  ภูมิปญญาไทยและภูมิปญญาทองถิ่น 

         11.   สงเสริมสัมพันธภาพท่ีดีและการมีสวนรวม ระหวางบาน โรงเรียน ศิษยเกาและชุมชน 
 

 

เปาหมาย  : ดานวิชาการ /คุณภาพนักเรียน 
1. มีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเหมาะสมกับผูเรียนและทองถิ่น  พัฒนาตามการเปลี่ยนแปลงและความเจริญกาวหนา

ทางวิทยาการตาง ๆ และสอดคลองกับการศึกษาของชาติและการศึกษาเซนตคาเบรียล 
2. ผูเรียนระดับชั้นประถมศึกษา รอยละ 80 และผูเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา รอยละ  70 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ทุกกลุมสาระการเรียนรู ฯ อยูในระดับ 3- 4  
3. ผูเรียนประพฤติปฏิบัติตนเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะท่ีพึงประสงคและคานิยมท่ีดีงาม 
4. ผูเรียนมีทักษะท่ีจําเปนในการดําเนินชีวิต  มีสุขภาพและบุคลิกภาพท่ีดี มีสุนทรียภาพ  สามารถอยูรวมกับผูอื่นได

อยางมีความสุข 
5. ผูเรียนสามารถใชเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
6. ผูเรียนสามารถใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ 
7. ผูเรียนสรางสรรคผลงานอยางหลากหลาย เต็มตามศักยภาพ ตามความถนัดและความสนใจ 
8. ผูเรียนเห็นคุณคาและภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณีไทยภูมิปญญาไทยและภูมิปญญาทองถิ่น 
9. ผูเรียนเห็นคุณคาและรวมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  พลังงาน และสิ่งแวดลอม 

10. ผูเรียนมีทักษะและความสามารถในการทํางานโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
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เปาหมาย  : ดานบุคลากร 
      11.   บุคลากรมีความรู  ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ   มีคุณธรรม จริยธรรมและมีจรรยาบรรณมีทักษะใน 
               การใชเทคโนโลยีอยางมีประสิทธิภาพ 

12.  บุคลากร มีขวัญกําลังใจและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
 
 

เปาหมาย  : ดานการบริหารจัดการและคุณภาพศึกษา 
      13.  โรงเรียนมีการบริหารจัดการและการจัดการการเรียนรูอยางเปนระบบ  มีคุณภาพสามารถตรวจสอบได 
      14.  โรงเรียนมีการพัฒนาระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและสามารถนําไปใชอยางมีประสิทธิภาพ 
      15.  โรงเรียน ผูปกครอง ชุมชน มีความสัมพันธท่ีดีและมีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน 
      16. โรงเรียนมีการบริหารจัดการตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา มีระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิภาพ 
               
 

เปาหมาย  : ดานทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
     17.  โรงเรียนมีอาคารสถานท่ี  แหลงเรียนรูและทรัพยากรทางการศึกษาอยางเพียงพอและใชใหเกิดประโยชนสูงสุด    
 

สีประจําโรงเรียน    :   สีแดง – ขาว 
 สีแดง หมายถึง  ความเสียสละ ความเขมแข็ง ความอดทน 
 สีขาว หมายถึง  ความบริสุทธิ์ ความซื่อสัตย ความจริงใจ 
 
 

ตนไมประจําโรงเรียน   :   ตนไทร 
1. เปนตนไมท่ีใหความรมเย็น พักพิง กับสิ่งมีชีวิตท้ังคนและสัตว 
2. เปนตนไมท่ีมีชีวิตยืนยาว ถาวร ม่ันคง แข็งแกรง 
3. เมล็ดเปนอาหารกับสัตว ใหชีวิตกับสิ่งมีชีวิต 
4. เขียว สดใส ตลอดท้ังป 
5. กิ่ง กาน เหนียว ไมหักเปราะงาย บงบอกถึงความมานะ อดทนตอทุกสภาวะในแตละวันของชีวิต 



รายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2554 

6 
 

รองผูอํานวยการ 

- งานบริหารฝาย 
- งานยานพาหนะและรถรับ-สง
นักเรียน 

 - งานโภชนาการและรานคา 
 - งานอนามัยโรงเรียน 
- งานสระวายนํ้า 
- งานหอพัก 
- งานนักกีฬาโครงการพิเศษ 
- งานศูนยดนตรีและโยธวาทิต 
- งานศูนยสุขภาพ (Fitness) 
 
   

 - งานบริหารฝาย 
 - งานบริหารอาคาร 
 - งานสถานที่และส่ิงแวดลอม 
 - งานซอมบํารุง 
 - งานเทคนิค 
 - งานรักษาความปลอดภัย 
    และระบบจราจร 
- งานศิลป 
   

แผนภูมิโครงสรางการบริหารโรงเรียนแผนภูมิโครงสรางการบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีอัสสัมชัญธนบุรี  ปการศึกษา ปการศึกษา 25525544  
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
 
 
            
 
 
              
                        
 
              

- งานบริหารฝาย 
- งานกลุมสาระการเรียนรู  
- งานวัดผล และงานวิจัย 
- งานหลักสูตรและนิเทศการสอน 
-งานการเรียนการสอน  
   ภาษาตางประเทศ 
- งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  
- งานศูนยวิทยบริการ 
- งานสอนเสริม 

 
 

สมาคมศิษยเกาฯ 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

คณะกรรมการที่ปรึกษาผูอํานวยการ 

คณะกรรมการการศึกษามูลนิธ ิฯ 

ผูรับใบอนุญาต 

ผูอํานวยการ / ผูจัดการ 
สมาคมผูปกครองและครู ฯ 

ฝายธุรการ-การเงิน สํานักผูอํานวยการ 
- งานบริหารฝาย 
- งานระดับชั้น 
- งานระเบียบวินัยนักเรียน 
- งานสงเสริมคุณธรรม 
   จริยธรรม 
- งานสวัสดิภาพนักเรียน 
- งานสภานักเรียน 
-งานกิจกรรมนักเรียน 
-งานสัมพันธชุมชนและ 
  อาสาพัฒนา 
-งานลูกเสือและเนตรนารี 
-งานนักศึกษาวิชาทหาร 
-งานกิจกรรมพิเศษ 
 

- งานบริหารแผนก  
-งานสารสนเทศ 
- งานประชาสัมพันธ 
- งานสารบรรณ 
-งานทะเบียนธุรการ 
-งานประสานงานสมาคม 
  ผูปกครองฯ ศิษยเกาฯ 

- งานบริหารแผนก  
- งานการเงิน   
    ( รับและจายเงิน ) 
- งานบัญชีและงบประมาณ 
- งานจัดซื้อและพัสดุครุภัณฑ 

 
 

ฝายวิชาการ ฝายบริหารทั่วไป ฝายกิจการนักเรียน 

แผนกธุรการ แผนกการเงิน 

ฝายอาคารสถานที ่

กรรมการบริหารมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย 

ลงช่ือ......................................................... 
(ภราดา ดร.ชํานาญ  เหลารักผล) 

ผูอํานวยการโรงเรียนอัสสมัชญธนบุรี 
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1.3 ขอมูลเกี่ยวกับนักเรียน 
จํานวนนักเรียนแตละระดับชั้น แยกตามเพศ และหลักสูตรท่ีเปดสอน ปการศึกษา 2554 โรงเรียนอัสสัมชัญ

ธนบุรี  มีจํานวนนักเรียนในหลักสูตรสามัญจํานวน 4,842 คน และหลักสูตร English Program จํานวน 683 คน รวม
ท้ังสิ้น 5,525 คน ตามตารางตอไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แสดงจํานวนนักเรียนเฉล่ียแตละระดับช้ัน แยกตามเพศ และหลักสูตรท่ีเปดสอน  
ปการศึกษา 2554 

ระดับช้ัน สามัญ English Program รวม 
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

ป.1 256 147 403 31 29 60 287 176 463 
ป.2 283 119 402 35 25 60 318 144 462 
ป.3 265 139 404 35 37 72 300 176 476 
ป.4 280 32 312 47 5 52 327 37 364 
ป.5 318 40 358 51 5 56 369 45 414 
ป.6 340 41 381 44 15 59 384 56 440 

รวมระดับประถม 1,742 518 2,260 243 116 359 1,985 634 2,619 
ม.1 302 78 380 40 20 60 342 98 440 
ม.2 326 80 406 40 20 60 366 100 466 
ม.3 367 109 476 46 13 59 413 122 535 

รวมระดับ ม.ตน 995 267 1,262 126 53 179 1,121 320 1,441 
ม.4 371 88 459 48 11 59 419 99 518 
ม.5 368 97 465 28 13 41 396 110 506 
ม.6 336 60 396 34 11 45 370 71 441 

รวมระดับ ม.ปลาย 1,075 245 1,320 110 35 145 1,185 280 1,465 
รวมท้ังส้ิน 3,812 1,030 4,842 479 204 683 4,291 1,234 5,525 

 
                                                                                                                                ขอมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2554 

                                                                                                                                                                           งานทะเบียนธุรการ 
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1.4 ขอมูลเกี่ยวกับบุคลากร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
1.5   สภาพชุมชนโดยรวม 

1.5.1  สภาพแวดลอม เศรษฐกิจของชุมชน และผูปกครอง   
ผูปกครองสวนใหญของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีจบการศึกษาระดับปริญญาตรี     ประกอบอาชีพคาขายและ

ธุรกิจสวนตัวรอยละ 34.03   รองลงมาเปนพนักงานบริษัทและรัฐวิสาหกิจ รอยละ 23.22   เปนพอบาน/แมบาน รอยละ 
10.86  ฐานะทางเศรษฐกิจ / รายได  โดยเฉลี่ย รอยละ 83.31 มีรายไดเฉลี่ยตอปสูงกวา 300,000 บาท  จํานวนคนเฉลี่ยตอ
ครอบครัว 4 คน   

นักเรียนของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ในปการศึกษา 2554   เปนนักเรียนในเขตพ้ืนท่ีบางแค คิดเปนรอยละ  
24.57  นอกเขตพ้ืนท่ี (กรุงเทพ และปริมณฑล) คิดเปนรอยละ 71.47 และตางจังหวัดคิดเปนรอยละ 3.96 

1.5.2 สภาพสังคม และวัฒนธรรมของชุมชน 
ชุมชนและผูปกครองสวนใหญ  นับถือศาสนาพุทธ   คิดเปนรอยละ 97.12 และศาสนาคริสต   รอยละ 2.52 (เปน

คาทอลิกรอยละ 1.83 และคริสเตียนรอยละ 0.69)  และศาสนาอื่น ๆ  รอยละ 0.36 มีกิจกรรมทางศาสนาอยางตอเนื่อง  
โดยเฉพาะประเพณีพิธีกรรมทางศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมทองถิ่น ท่ีเปนท่ีรูจักโดยท่ัวไป  ท่ีสําคัญของประเทศ  ท่ีจัดขึ้น 
ณ พุทธมณฑล  เชน  วันมาฆบูชา  วันวิสาขบูชา  วันอาสาฬหบูชา  หรือวันเขาพรรษา  เปนตน 

 

ตาราง แสดงจํานวนบุคลากร แยกตามเพศ  ศาสนา และวุฒิการศึกษา ปการศึกษา 2554 

ประเภทของบุคลากร 
เพศ ศาสนา ระดับการศึกษาสูงสุด 

อายุจริง
โดยเฉล่ีย 

อายุงาน 
โดยเฉล่ีย ชาย หญิง รวม พุทธ คริสต อ่ืน ๆ รวม ตํ่ากวา 

ป.ตรี ป.ตรี สูงกวา ป.ตรี รวม 

ผูอํานวยการ 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 49 4 
หัวหนาฝาย 3 2 5 4 1 0 5 0 1 4 5 49.4 18.2 
รองหัวหนาฝาย 5 2 7 7 0 0 7 0 2 5 7 43.57 17.43 
หัวหนางาน 18 19 37 31 5 1 37 0 29 8 37 44.14 16.35 
ครูผูสอน 64 137 201 29 4 168 201 0 174 27 201 41.32 12.44 
ครูสนับสนุนการสอน 17 31 48 36 10 2 48 2 40 6 48 42.17 13.75 
รวมครูไทย 108 191 299 107 21 170 299 2 245 51 299 44.93 13.70 
ครูตางชาติ 44 27 71 0 30 41 71 0 69 2 71 33.27 1.69 
เจาหนาท่ี 13 23 36 32 4 0 36 12 23 1 36 33 33.33 
พนักงาน 34 81 115 113 2 0 115 111 4 0 115 43.22 11.08 
รวม 199 322 521 252 57 211 520 125 341 54 521 38.61 14.95 
                 

         
ขอมูล ณ 10 มิถุนายน 2554 

          
งานบุคคล 
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1.5.3  สภาพทรัพยากรและส่ิงแวดลอมธรรมชาติ 
สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเปนพ้ืนท่ีเกษตรกรรมและหมูบานจัดสรร  บริเวณใกลเคียงโดยรอบ

โรงเรียนไดแก โรงพยาบาลราชพิพัฒน  (สังกัดกรุงเทพมหานคร)  อาชีพหลักของชุมชนคือเกษตรกร  กิจการพาณิชย  
รวมท้ังอุตสาหกรรม  เนื่องจากสภาพพ้ืนดินท่ีอุดมสมบูรณ  มีคู คลอง หลายสายผานทุกพ้ืนท่ีเอื้อตอการเกษตร  
นอกจากนั้นยังมีแหลงโรงงานอุตสาหกรรมเปนศูนยกลางการขนสงสินคา  จากภาคกลางไปทุกทิศ  เปนศูนยกลางการคา
ชานเมือง  คือ  ตลาดนัดธนบุรีสนามหลวง 2  มีสถานศึกษาต้ังแตระดับอนุบาลถึงระดับอุดมศึกษากวา 30 แหง   

1.5.4  จํานวนประชากรในเขตพ้ืนท่ีบริการ 
จํานวนประชากรของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  ต้ังอยูในเขตพ้ืนท่ีบางแค  ประกอบดวย 4 แขวง ไดแก แขวง

บางแค แขวงบางแคเหนือ  แขวงบางไผ และแขวงหลักสอง  มีพ้ืนท่ี 44,456  ตารางกิโลเมตร  จํานวนครัวเรือน 77,799 
ครัวเรือน  มีประชากรประมาณ 192,505 คน  โดยมีประชากรท่ีเปนชาย 90,433  คน  เปนหญิง  102,072 คน   

(อางถึง http://office.bangkok.go.th/bangkhae/ ขอมูล ณ เดือนกันยายน 2554) 
1.6   โครงสรางหลักสูตร     

  โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จัดสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  
2544  โรงเรียนไดจัดสัดสวนสาระการเรียนรูและเวลาเรียน ดังแสดงในตารางตอไปนี้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางแสดงสัดสวนเวลาเรียนรายช่ัวโมง 
หลักสูตรประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนตน และมัธยมศึกษาตอนปลาย   

ของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุร ี  ปการศึกษา 2554 

กลุมสาระการเรียนรู 
จํานวนช่ัวโมง 

ชวงชั้นท่ี 1 ชวงชั้นท่ี 2 ชวงชั้นท่ี 3 ชวงชั้นท่ี 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. สาระการเรียนรูพ้ืนฐาน                         
  1.1 ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 120 120 120 80 80 80 
  1.2 คณิตศาสตร 200 200 200 160 160 160 120 120 120 80 80 80 
  1.3 วิทยาศาสตร 80 80 80 80 80 80 120 120 120 80 80 80 
  1.4 สังคมศึกษา ฯ 80 80 80 80 80 80 120 120 120 80 80 80 
        ประวัติศาสตร 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 - 
  1.5 สุขศึกษาและพลศึกษา 80 80 80 80 80 80 80 80 80 40 40 40 
  1.6 ศิลปะ 80 80 80 80 80 80 80 80 80 40 40 40 
  1.7 การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 40 40 40 80 80 80 80 80 80 40 40 40 
  1.8 ภาษาตางประเทศ 40 40 40 80 80 80 120 120 120 80 80 80 
     รวม 8 กลุมสาระ 840 840 840 840 840 840 880 880 880 560 560 520 
2. สาระเพ่ิมเติม 40 40 40 40 40 40 200 200 200 640 640 640 
3. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 
รวมเวลาเรียนตอปการศึกษา (ช่ัวโมง) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1200 1200 1200 1320 1320 1280 

   ที่มาขอมูล: งานหลักสูตรและนิเทศการสอน 
 

http://office.bangkok.go.th/bangkhae/
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ตารางแสดงสัดสวนเวลาเรียนรายคาบ 
หลักสูตรประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนตน และมัธยมศึกษาตอนปลาย   

ของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุร ี  ปการศึกษา 2554 
 

กลุมสาระการเรียนรู 
จํานวนการเรียนตอสัปดาห (คาบละ 50 นาที) 

ชวงชั้นท่ี 1 ชวงชั้นท่ี 2 ชวงชั้นท่ี 3 ชวงชั้นท่ี 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. สาระการเรียนรูพ้ืนฐาน                         

  1.1 ภาษาไทย 5 5 5 4 4 4 3 3 3 2 2 2 

  1.2 คณิตศาสตร 5 5 5 4 4 4 3 3 3 2 2 2 

  1.3 วิทยาศาสตร 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 

 1.4 สังคมศึกษา ฯ 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 

      ประวัติศาสตร 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1  - 

  1.5 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

  1.6 ศิลปะ  2 2   2 2  2   2 2 2 2 1 1 1 

  1.7 การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 2   2 2  2   2 2  2  2   2 1  1  1  

  1.8 ภาษาตางประเทศ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 

  รวม 8 กลุมสาระ 24 24 24 22 22 22  22 22 22 15 15 14 
2. สาระเพ่ิมเติม 1 1 1 3 3 3 10 10 10 16 16 16 
3. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 10 10 10 10 10 10 3 3 3 4 4 4 

รวมท้ังส้ิน 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 34 
 

หมายเหตุ  1 ป  40 สัปดาห 
                           ที่มาขอมูล : งานหลักสูตรและนิเทศการสอน 
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1.7  ขอมูลดานงบประมาณและทรัพยากร 
17.1 งบประมาณ  (รับ – จาย)  

 

รายรับ จํานวนเงิน รายจาย จํานวนเงิน 
คาธรรมเนียมการเรียน     14,292,700.00  เงินเดือนบุคลากร 95,053,200 .00 
คาธรรมเนียมอื่น  ๆ 400,583,700.00 คาใชจายในการดําเนินการ 66,909,800.00 

    คาสาธารณูปโภค 21,300,000.00 
  ทุนการศึกษา 10,750,000.00 
  คาใชจายในการจัดการเรียนการสอน 119,243,200.00 
  คาดูแลรักษา และซอมบํารุง 15,062,200.00 
  งบประมาณของฝายตาง  ๆ 86,558,000.00 

รวมรายรับ 414,876,400 .00 รวมรายจาย 414,876,400.00 
ที่มาขอมูล:แผนกการเงิน 

 
17.2   ขอมูลทรัพยากรท่ีจําเปน 
รายการ วัตถุประสงค จํานวน รวมทั้งส้ิน 

1.เคร่ืองคอมพิวเตอร   878 เคร่ือง 
 สําหรับใชในการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร 470  เครื่อง  
 ประจําในหองเรียนประถมศึกษาปท่ี 1-มัธยมศึกษาปท่ี 6 120  เครื่อง  
 สําหรับบริการการพิมพเอกสารบุคลากร 30  เครื่อง  
 เครื่อง Macintosh สําหรับนักเรียนคนควา 39  เครื่อง  
 เครื่อง PC สําหรับนักเรียนคนควา 34  เครื่อง  
 สําหรับใชในสํานักงาน 185  เครื่อง  

2. โสตทัศนูปกรณ - เครื่องรับโทรทัศนประจําอาคารประกอบ   30  เครื่อง  
 - เครื่องขยายเสียง   16  ชุด  
 - เครื่อง Projector   58  เครื่อง  
 - เครื่องฉายทึบแสง        4  เครื่อง  
 - กระดาน I-Board          53  ชุด  
 

ที่มาขอมูล: ศูนยคอมพิวเตอร 
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1.8  ขอมูลดานอาคารสถานที ่
 

 
 
1.8.1  หองเรียนประกอบและพ้ืนท่ี  สําหรับใชปฏิบัติการกิจกรรมเฉพาะ ไดแก   

รายการ ประเภท จํานวน 
หองปฏิบัติการ หองวิทยาศาสตร 5 หอง 

หองคอมพิวเตอร 8 หอง 
หองกิจกรรมดนตรี 39 หอง 

หองเซรามิค 1 หอง 
หองศิลปะ 4 หอง 

หองเรียนไฟฟา 2 หอง 
หองนาฏศิลป 4 หอง 

หองเรียนภาษา (Bell) 12 หอง  
พื้นที่ปฏิบัติกิจกรรม / นันทนาการ สนามฟุตบอล 2   สนาม 

สนามบาสเกตบอล 2   สนาม 
สนามเด็กเลน 1   สนาม 

สนามแบดมินตัน 6   สนาม 
สนามเปตอง 1   สนาม 

สนามเซปกตระกรอ 6   สนาม 
สนามวอลเลยบอล 3   สนาม 

สระวายน้ํา 2     สระ 
สนามแฮนดบอล 1   สนาม 
สนามเทนนิส 2   สนาม 

  ที่มาขอมูล: ฝายอาคารสถานที่ 
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1.8.2  แหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถิ่น 
             หองสมุดมีขนาด  2,188  ตารางเมตร การสืบคนหนังสือและการยืม - คืน ใชระบบ  LAMP-PMB   
-  แหลงเรียนรูภายในและภายนอกโรงเรียน  
แหลงเรียนรูภายในโรงเรียน แหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน 
สวนสมุนไพร สวนสัตวซาฟารีเวิลด 
สวนกาญจนาภิเษก พระราชวังสนามจันทร ลานแสดงชาง และฟารมจระเข 
สวนพันธุไมในวรรณคดี ทองฟาจําลอง 
เรือนกลวยไมอัสสัมชัญ สวนสัตวเขาดินวนา พระท่ีนั่งวิมานเมฆ พระท่ีนั่งอนันตสมาคม 
วังมัจฉา พิพิธภัณฑหุนข้ีผึ้ง ตลาดน้ําดําเนินสะดวก 
บานดํารงไทย พิพิธภัณฑชางสามเศียร เมืองโบราณ 
หองเรียนสีเขียว พระราชวังบางปะอิน วัดใหญชัยมงคล ศูนยศึกษาประวัติศาสตรพระราชวังโบราณ ตลาดน้ําอโยธยา 
หองสมุดทวีปญญา สวนเสือศรีราชา พิพิธภัณฑสัตวน้ํา 
กรงสัตวเลี้ยง วัดมวง ตลาดน้ํา 4 ภาค 
สวนสุขภาพ บึงฉวาก ตลาดสามชุก 100 ป 
 วัดพนัญเชิง วัดไชยวัฒนาราม ตลาดน้ําอโยธยา 
 ดอนหอยหลอด อุทยาน ร.2 ลองเรือไหวพระ ตลาดน้ําอัมพวา 
 สวนสัตวซาฟารีเวิลด 
 วนอุทยานเทือกเขานางพันธุรัตน จ.เพชรบุร ี
 มูลนิธิเด็กพุทธมณฑลสาย 4  จ.นครปฐม 
 โรงเรียนพระปริยัติธรรมมหาสวัสด์ิวิทยา วัดมหาสวัสด์ินาคพุฒาราม  จ.นครปฐม 
 วัดสังฆทานธรรม  จ.นนทบุร ี
 วัดพรหมสุวรรณสามัคคี  หมูบานเศรษฐกิจ  กรุงเทพฯ 
 วัดญาณเวศกวัน  พุทธมณฑลสาย 4  กรุงเทพฯ 
 บานพักคนชรา บาแค 2 กรุงเทพฯ 
 มูลนิธิเด็กบานพักทานตะวัน พุทธมณฑลสาย 4 กรุงเทพฯ 
 บานเด็กออนปากเกร็ด   จ.นนทบุร ี
 วัดสวนแกว   จ.นนทบุร ี
 มูลนิธิเด็กออนในสลัม บานศรีนครินทร  พุทธมณฑลสาย 3  กรุงเทพฯ 
 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กกระทุมลม  พุทธมณฑลสาย 4  กรุงเทพฯ 
 โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ  บางขุนเทียน  กรุงเทพฯ 
 โรงเรียนอนุบาลหมูบานเด็กสานรัก  มูลนิธิเด็ก  พุทธมณฑลสาย 4  จ.นครปฐม 
 วัดวิศิษฎบุญญาวาส  พุทธมณฑลสาย 2  กรุงเทพฯ 
 โรงเรียนวัดพันทายนรสิงหวิทยา   จ.สมุทรสาคร 
 วัดไผลอม  (หลวงพอสิงห)  จ.นนทบุรี 
 หมูบานห่ิงหอย    จ.สมุทรปราการ 
 คายสมเด็จพระนั่งเกลา  กองพลทหารราบท่ี 11  จ.ฉะเชิงเทรา 

      ท่ีมาขอมูล : ฝายกิจการนักเรียน/ฝายวิชาการ 
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-ปราชญชาวบาน / ภูมิปญญาทองถิ่น / ผูทรงคุณวุฒิ / องคกร  ท่ีมาใหความรูแกครูและนักเรียนในปการศึกษา 2554 
 

ลําดับ ช่ือบุคคล  หนวยงาน หรือองคกร หัวขอ ผูท่ีไดรับการอบรม 
1 ภราดาศิริชัย ฟอนซีกา ความสุขในการทํางาน คร ูบุคลากรทางการศึกษา

และเจาหนาท่ี 
 

2 รองศาสตรารยนายแพทยชาญวิทย  พรนภดล การดูแลชวยเหลือเด็กสมาธิสั้น คร ูบุคลากรทางการศึกษา
และเจาหนาท่ี 

3 วิทยากรจากบริษทั PAC-RIM กระบวนการนํานักเรียนไปสูภาวะผูนํา
โดยใช Seven Habits 

คร ูบุคลากรทางการศึกษา
และเจาหนาท่ี 

4 ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม การเปนครูท่ีดี คร ูบุคลากรทางการศึกษา
และเจาหนาท่ี 

5 รศ.ดร.ประพันธศิริ สุเสารัจ    และ 
ดร.รุงทิวา แยมรุง 

การวิเคราะหหลักสูตรและการกํากับ
ตัวชี้วัดชั้นปในการจัดการเรียนรู 

คร ู

6 ดร.โชติมา หนูพริก 
ดร.มนตชัย พงศกรนฤวงษ 

การพัฒนาแบบทดสอบเพ่ือวัด
พฤติกรรมระดับสูง 

คร ู

7 อาจารยประยูร วงศเล็ก ACT A LEARNING SCHOOL คณะผูรวมบริหาร 
8 บริษัท Samsung Thailand การใชงานคอมพิวเตอรพกพา (Tablet) 

ดวยเครื่อง Samsung Galaxy Tab 10.0 
คร ู

9 นายดาบตํารวจสุพล อินทโกสุม 
เจาหนาท่ีตํารวจจากสถานีตํารวจนครบาล
หลักสอง 

อบรมชี้แจงนักเรียนเรื่องการจราจร นักเรียน 

10 บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร 
(ประเทศไทย) จํากัด 

ผูควบคุมระบบลิฟตของอาคาร และการ
ชวยเหลือผูโดยสารติดคางในลิฟต 

พนักงานฝายอาคารสถานท่ี 

11 บริษัท เอส พี วี ไอ แอดวานซ จํากัด การหลักสูตรอบรมการใชงาน Mac OS  คร ู
12 คุณอังสุมาล ียอดยิ่งวิทยา นักวิชาการแรงงาน

ชํานาญการ จากสํานักงานประกันสังคม 
สิทธิและประโยชนของผูประกันตนตาม
กฎหมายแรงงาน 

พนักงาน 

13 คุณกันยา ชักนํา และคุณชญาภา เปลื้องทุกข 
จากบริษัท ไทยวาโก จํากัด (มหาชน) 

ความรูเกี่ยวกับวัยเริ่มสาว นักเรียนหญิงชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 4-6 

14 เชฟ กอสิน วงศอาร ี  
จากบริษัท ยูนิลีเวอรไทย เทรดด้ิง จํากัด 

โครงการโภชนาการเต็มรอย พนักงานโภชนาการ 

15 พ.อ. ดร.สมนึก แสงนาค (ประธานฝาย
เทคนิค สมาคมวายน้ําแหงประเทศไทย) 

เทคนิคการสอน วิธีการสอนวายน้ํา  
ระดับ Beginner 

ครูผูสอนวายน้ํา 

16 โรงพยาบาลพญาไท 3 การปองกันอัคคีภัยและการปฐมพยาบาล
เบ้ืองตน 

คุณครูฝายกิจการนักเรียน 
ตัวแทนคุณคร ูป.1-ม.6 

17 ดร.โชติมา หนูพริก  
และ ดร.มนตชัย พงศกรนฤวงษ 

การพัฒนาแบบทดสอบเพ่ือวัด
พฤติกรรมระดับสูง 

คร ู
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ลําดับ ช่ือบุคคล  หนวยงาน หรือองคกร หัวขอ ผูท่ีไดรับการอบรม 
18 อาจารยมนัส อารีพงษ ศึกษานิเทศก 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา กรุงเทพมหานคร 
แนวคิดการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

ผูรวมบริหาร 

19 ดร.สันนีย กีรติวิริยาภรณ เลขาธิการสมาคม
พัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอม  
จากมหาวิทยาลัยมหิดล 

การประเมินมาตรฐาน สถานศึกษาดีเดน
ดานพลังงาน 

คณะกรรมการดําเนินงาน 

20 โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอรเนชั่นแนล กินดีไมมีฟนผ ุ นักเรียน 
21 โรงพยาบาลพญาไท 3 โภชนาการสําหรับวัยเรียน นักเรียน 
22 พ.ท. นพ.ณัฏฐพีรยช มรกตพรรณ หัวหนา

แพทยประจําศูนยตรวจสุขภาพ รพ.พญาไท 3 
โคเลสเตอรอลสูง ภัยรายใกลตัว บุคลากร 
  

23 โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอรเนชั่นแนล ภาวะไขมันในเลือดสูง พนักงาน 
24 เจาหนาท่ีศูนยบริการสาธารณสุข 40 ผูนํานักเรียนดานสุขภาพ นักเรียน 
25 พระมหามงคล วรธัมมวาที คุณธรรมนําชีวิตจิตสดใส พนักงาน 
26 อาจารยประกาย บริบรูณ สุขลักษณะและความปลอดภัยของอาหาร พนักงาน 
27 มาสเตอรปรีชา วรศิลป 

และมาสเตอรดนัย ปรีศาสตร 
จากโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 

การจัด “Organize Game”   กลุมสาระฯ สุขศึกษาและ
พละศึกษา 

28 นายดาบตํารวจสุพล อินทโกสุม เจาหนาท่ี
ตํารวจจากสถานีตํารวจนครบาลหลักสอง 

อบรมชี้แจง เรื่องการจราจรใหแก
นักเรียน เพ่ือการปฏิบัติตนท่ีถูกตองและ
ความปลอดภัยของนักเรียน 

นักเรียนทุกระดับชั้น 

29 นายดาบตํารวจสุพล อินทโกสุม  
นายดาบตํารวจสุรัชต  หลอเหลี่ยมเจาหนาท่ี
ตํารวจจากสถานีตํารวจนครบาลหลักสอง 

อบรมใหความรูและการปองกันสิ่งเสพติด นักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 1-6 

30 การตูนคลับ อบรมใหความรูและการปองกันสิ่งเสพติด นักเรียนประถมศึกษาปท่ี 1-6 
31 พระมหาธีระพล วชิรปญโญ 

วัดคูบอน กทม.  
บรรยายธรรม นักเรียนประถมศึกษาปท่ี 6 

ที่มาขอมูล : ฝายกิจการนักเรียน/งานบุคคล 
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1.9   ความสําเร็จและความภาคภูมิใจของโรงเรียน 
ในปการศึกษา 2554 โรงเรียนมีผลงานท่ีสรางชื่อเสียง ท้ังในสวนของ โรงเรียน บุคลากรและนักเรียนตามตาราง

ตอไปนี้   
1.9.1  ผลงานของโรงเรียน  

ตารางแสดง  ผลงานของโรงเรียนในปการศึกษา 2554 
ลําดับ ผลงาน จากหนวยงาน ระดับผลงาน 

1 ไดรับการรับรองมาตรฐานการศึกษา  (รอบสาม)  ในระดับดีมาก  
 

สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา (สมศ.)   

ประเทศ 

2 ไดรับรางวัลสถานศึกษาดีเดนดานพลังงาน  “Energy Mind 
Award 2011”  ระดับ 5 ดาว (ระดับสูงสุด)  

การไฟฟานครหลวง ประเทศ 

3 ไดรับการรับรองโรงเรียนสงเสริมมาตรฐานการตานยาเสพติด 
(QAD)   ปการศึกษา 2554  ขั้นท่ี 3  

สภากาชาดไทย ท่ัวไป 

4 ไดรับรางวัลโรงเรียนสีเขียว ในโครงการยกระดับหองเรียนสี
เขียวเปนโรงเรียนสีเขียว 

การไฟฟาฝายผลิต 
แหงประเทศไทย 

ท่ัวไป 

5 ไดรับรางวัลโรงเรียนคุณธรรม ดร.เทียม โชควัฒนา  ไดรับ
คัดเลือกเปน 1 ใน  84 โรงเรียนท่ีมีการสอนดานคุณธรรม 
จริยธรรมและศลีธรรมดีเดน 

สมาคมสตรีเพ่ือสตร ี ท่ัวไป 

6 รางวัลโลเกียรติคุณและเกียรติบัตร โครงการ “The heart of 
Giving  

มูลนิธิศุภนิมิตแหง
ประเทศไทย 

ท่ัวไป 

7 ไดรับรางวัลปายทองการรับรองตามโครงการ "ความปลอดภัย
ดานอาหาร" (Food Safety)   

กรมวิทยาศาสตรการแพทย 
กระทรวงสาธารณสุข 

ท่ัวไป 

8 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาท่ี 6 ผานการสอบคัดเลือกเขาศึกษาใน
คณะแพทยศาสตรบัณฑิต (กสพท.)  ปการศึกษา 2555  จํานวน 
11 คน  

กสพท ประเทศ 

9 ทําสัญญาความรวมมือทางวิชาการเพ่ือการพัฒนานักเรียนและ
ครู โดยมีการแลกเปลี่ยนรวมกันระหวางแผนก English Program  
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี กับ Oak Hill school  และ University  
of  Oregon    

Oak Hill School และ 
University of Oregon 

ประเทศ 
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1.9.2   ผลงานของคร ู
                  1.9.2.1   ผลงานครูท่ีไดรับรางวัลและไดรับการยกยองจากหนวยงานภายนอก 
 

ตารางแสดงผลงานครูท่ีไดรับรางวัลและไดรับการยกยองจากหนวยงานภายนอก 
ลําดับ ชื่อคร ู รางวัล สถาบัน /องคกร/หนวยงาน ระดับผลงาน 

1 ภราดา ดร.ชํานาญ เหลารักผล - รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประเภทผูบริหาร 
- รางวัลศิษยเกาดีเดน สาขาบริหาร 
  การศึกษา 

- คุรุสภา 
- จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

ประเทศ 
 
 

 2 มาสเตอรวัลลภ นกพ่ึงพุม -  ครูผูดูแลและฝกซอมนักเรียน  
   จนไดรับรางวัล 2 เหรียญทอง 
   3 เหรียญทองแดง และเหรียญใน 
   ระดับอื่น ๆ รวม 24 เหรียญ 
- รางวัลครูดีเดน  
   ประเภทครูผูสอน  ชวงชั้นท่ี 2 
 
 
- ครูแกนนํา สงเสริมมาตรฐานระบบ 
  ตานยาเสพติด (QAD) 

- การแขงขันกีฬาสแต็คโลก  
  ณ เมืองดาลาส รัฐเท็กซัส 
  ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 
- สมาพันธสมาคม  
   ผูปกครองและครโูรงเรียน 
  ในเครือมูลนิธิคณะเซนต 
  คาเบรียลแหงประเทศไทย 
- สภากาชาดไทย 

ประเทศ 
 
 
 

มูลนิธิฯ 
 
 
 

ท่ัวไป 

3 มาสเตอรผดุงศักด์ิ แสงสวงค - รางวัลบุคลากรทางการศึกษาดีเดน 
 
 
 
- รางวัลหนึ่งแสนครูดี 
- ครูแกนนํา สงเสริมมาตรฐานระบบ 
  ตานยาเสพติด (QAD) 

- สมาพันธสมาคม  
   ผูปกครองและครูโรงเรียน 
  ในเครือมูลนิธิคณะเซนต 
  คาเบรียลแหงประเทศไทย 
- คุรุสภา 
- สภากาชาดไทย 

มูลนิธิฯ 
 
 
 

คุรุสภา 
ท่ัวไป 

4 มาสเตอรจิรพันธุ เหลืองประสิทธิ ์ - รางวัลหนึ่งแสนครูดี 
- ครูแกนนํา สงเสริมมาตรฐานระบบ 
  ตานยาเสพติด (QAD) 

-คุรุสภา 
-สภากาชาดไทย 

คุรุสภา 
ท่ัวไป 

5 
 

มิสกนกวรรณ คลอวุฒิวัฒน ไดรับคัดเลือกเขารวมโครงการครู
แลกเปลี่ยน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา  
รัฐ Vermont เปนระยะเวลา 9 เดือน  
(สิงหาคม 2554- พฤษภาคม 2555)  

มูลนิธิคณะเซนตคาเบรียล 
แหงประเทศไทย 

มูลนิธิฯ 

6 มาสเตอรอลงกรณ แสงโชติ ครูผูดูแลและฝกซอมนักเรียนจนไดรับ
รางวัลชนะเลิศคะแนนรวม การแขงขัน
กีฬาแบดมินตัน กีฬานักเรียนชิงถวยผู
บัญชาการทหารอากาศ 

กองทัพอากาศ ประเทศ 
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ลําดับ ชื่อคร ู รางวัล สถาบัน /องคกร/หนวยงาน ระดับผลงาน 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 

มิสสุชาดา  ตะกรุดแกว 
มิสสุขทิพย   เหรียญเกษมสกุล 
มิสขวัญตา  จริยสถิตกุล 
มิสสุภาพร   ตะกรุดแกว 
มิสปนแกว  ทรัพยสนอง 
มิสเพ็ญพิชชา  เอื้อสัจจผล 
มิสรัชนี  นันทะวรการ 
มิสประณีต   วงษเกษกรณ 
มิสอัจฉรา  จันหา 
มาสเตอรศุภกร   ศรีอยุธย 
มิสบุปผา   วิเศษศิร ิ
มิสอุดมลักษณ   นกพ่ึงพุม 
มิสอนงคนาฏ  จินดาวัฒน 
มิสจิราพร   คุณาบุตร 
มาสเตอรสันติ  ศรีเครือแกว 
มาสเตอรวันชัย  จิรคุปการ 
มาสเตอรวัลลภ  นกพ่ึงพุม 
มาสเตอรสมบัติ  บุญสาพิพัฒน 
มาสเตอรสถิตย  สืบชมพู 
มิสปยะฉัตร   จันทรสุวรรณ 
มิสพรพิมล  ปวงนิยม 
มาสเตอรยุทธพงษ วงษเมืองสรรค 
มาสเตอรจรัญ นอยอิ่ม 

รางวัลหนึ่งแสนครูดี คุรุสภา คุรุสภา 

30 มาสเตอรยุทธพงศ  วงศเมืองสรรค  บุคลากรดีเดนดานพลังงาน  การไฟฟานครหลวง ประเทศ 
31 
32 

ภราดาศราวุธ ยุชมภู
มาสเตอรจรัญ นอยอิ่ม 

ผูบริหารดีเดนสงเสริมมาตรฐานระบบ
การตานยาเสพติด (QAD) 

 สภากาชาดไทย ท่ัวไป 

33 
34 
35 
36 
37 

มาสเตอรวัลลภ นกพ่ึงพุม 
มิสประภัสสร  วิเวก 
มาสเตอรวันชัย จิรคุปการ 
มิสสกุลณา จูฑะพุทธ ิ
มิสวีรวรรณ สุขสบาย 

ครูแกนนํา สงเสริมมาตรฐานระบบ
ตานยาเสพติด (QAD) 

สภากาชาดไทย ท่ัวไป 

38 มิสเยาวลักษณ กุลดํารงค ผูประสานงานดีเดน โดรงการลาง แกะ 
เก็บกับโอวัลติน ปท่ี 3 

โอวัลติน ท่ัวไป 

39 มิสอติภา  เจ็งประเสริฐ รางวัลผูประสานงานระดับคุรุสภา คุรุสภา ท่ัวไป 
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 1.9.2.2  ผลงานครูท่ีปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท้ังภายในและภายนอก 
 

ตางราง แสดงผลงานครูท่ีเปนวิทยากรภายใน      ปการศึกษา 2554 
ลําดับ ช่ือ รายการเปนวิทยากร ผูเขารับการอบรม 

1 มาสเตอรผดุงศักด์ิ แสงสวงค - อบรมการใชงานระบบ SWIS 
- ฝกอบรมบทเรียนชวยสอน  E-Learning สําหรับคร ู
  ผูสอนวิชาคอมพิวเตอร 
- อบรมแท็บเล็ต (Galaxy Tab) 

- บุคลากร 
- ครูผูสอนวิชาคอมพิวเตอร 
 
- ผูบริหาร/ครูระดับ ป.1 

2 มาสเตอรสราวุธ  อนันตชาติ - ผูชวยวิทยากรอบรมการใชงานระบบ SWIS 
- อบรมการ Download You Tube เพ่ือเปนสื่อการ 
  เรียนการสอน 
- ผูชวยวิทยากรฝกอบรมบทเรียนชวยสอน   
   E-Learning สําหรับครูผูสอนวิชาคอมพิวเตอร 
- ผูชวยวิทยากร อบรมแท็บเล็ต (Galaxy Tab) 

- บุคลากร 
- บุคลากรท่ีสนใจ 
 
- ครูผูสอนวิชาคอมพิวเตอร 
 
- ผูบริหาร/ครูระดับ ป.1 

3 มาสเตอรปยะชาติ นพคุณวิจัย - อบรมแท็บเล็ต (Galaxy Tab) 
- การอบรมการเช็คไวรัสและการกูขอมูล 

- ผูบริหาร/ครรูะดับ ป.1 
- บุคลากรท่ีสนใจ 

4 มาสเตอรฐิติวัชร เชื้อสาย - การ Download You Tube   
- อบรมแท็บเล็ต (Galaxy Tab) 

- บุคลากรท่ีสนใจ 
- ผูบริหาร/ครูระดับ ป.1 

5 มาสเตอรธรรมนูญ เปาทอง - อบรมแท็บเล็ต (Galaxy Tab) - ผูบริหาร/ครูระดับ ป.1 
6 มิสนฤมล นอยอิ่ม  - การเตรียมความพรอมการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียน 

  เปนสําคัญ ในการตรวจติดตามจากหนวยงานภายนอก 
- การเขียนและประเมิน แผนการจัดการเรียนรู  
   ภาคเรียนท่ี 2/2554 

- ครูผูสอน 
 
- ครูผูสอน 

7 มิสอัจฉรา จันหา - การเตรียมความพรอมการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียน 
  เปนสําคัญ ในการตรวจติดตามจากหนวยงานภายนอก 
- การเขียนและประเมิน แผนการจัดการเรียนรู  
  ภาคเรียนท่ี 2/2554 

- ครูผูสอน 
 
- ครูผูสอน 

8 
9 
10 
11 

Mr. Benito Cabatay Cleofe  
Mrs. Cecyl Dagala Lacson  
Mr. Ibugotom Chirom  
มาสเตอรประสม กิจสวัสด์ิ 

- การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ กับครูตางชาติ - ครูไทยท่ีใชภาษาอังกฤษ 
  เปนสื่อการสอนใน 5วิชา 

 
 

                                                  ท่ีมาขอมูล : งานบุคคล 
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                    1.9.2.3  ครูท่ีไดรับเชิญเปนวิทยากรภายนอก 
ตางราง แสดงผลงานครูท่ีเปนวิทยากรภายนอก      ปการศึกษา 2554 

ลําดับ ช่ือ รายการเปนวิทยาการ สถาบัน/องคกร/หนวยงาน 
1 มิสนฤมล นอยอิ่ม  - คณะกรรมการตรวจประเมินมาตรฐาน

คุณภาพการศึกษา [BSG] 
 
 

- จัดกิจกรรมแรลลี่การกุศล ACP Family  
   Rally 2012 
- การฝกอบรมการจัดกิจกรรมและนันทนาการ

-โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 
  โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 
  โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ 
  โรงเรียนเซนตหลุยสฉะเชิงเทรา 
-โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 
 
-โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 

2 มิสรื่นจิต ใจม่ัน คณะกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษา [BSG] 

โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 

3 มาสเตอรยุทธพงษ  วงศเมืองสรรค  คณะกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษา [BSG] 

โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัยแผนกมัธยมฯ 
โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา 
โรงเรียนเซนตคาเบรียล 

4 มิสอัจฉรา จันหา  คณะกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษา [BSG] 

โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 

5 มาสเตอรพนม  จองเฉลิมชัย คณะกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษา [BSG] 

โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 

6 มิสบุญสืบ แสงทอง  คณะกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษา [BSG] 

โรงเรียนเซนตคาเบรียล 

8 
9 

มาสเตอรสมเมธ ยุวะสุต 
มาสเตอรกรกช โชติสงฆ 
 

วิทยากรในกิจกรรม "สรางดนตรีดวยสมองและ
สองมือซึ่งอยูใน “โครงการดนตรีสรางสุข 
ดนตรีเพื่อการเปลี่ยนแปลง"โดยแผนงานทุนเชิง 
รุกดานสื่อศิลปวัฒนธรรมและกิจ กรรมสราง 
สรรคภายใตการสนับสนุน  ของสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร าง เสริมสุขภาพ 
(สสส.) 

เครือขายเยาวชนจอมทอง             
 ณ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห 

10 
11 
12 

มาสเตอรจรัญ นอยอิ่ม 
มาสเตอรจุลพงษ กลิ่นหอม 
มิสวิไล ศรีประภาสุขสันติ 

- จัดกิจกรรมแรลลี่การกุศล ACP Family 
    Rally 2012 
- จัดกิจกรรมแรลลี่การกุศล 
- การฝกอบรมการจัดกิจกรรมแรลลี่และ 
  นันทนาการ 

-โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 
 
-โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย 
-โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 

 

ท่ีมาขอมูล : งานบุคคล 
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1.9.3   ผลงานนักเรียน 
ตารางแสดงผลงานนักเรียนในดานตาง ๆ  ในปการศึกษา 2554 

ช่ือ – สกุล ช้ัน ประเภท รายการ 
นายวุฒิวิชญ  ราชมณี ม.6/2 วิชาการ สอบไดคะแนน O-NET วิชาคณิตศาสตร ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6

ปการศึกษา 2554    ได  100 คะแนนเต็ม 
ด.ช.ธนธร  ศิริปุณย 
ด.ช.ศรพรหม  เพ็งรักษา 

ป.6/4 
ป.6/1 

วิชาการ สอบไดคะแนน O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี  6
ปการศึกษา 2554    ได  100 คะแนนเต็ม 

ด.ช.จีรวัฒน  ลาภพรประเสริฐ 
ด.ช.ตนน้ํา  แตงไทย 
ด.ช.ศรพรหม  เพ็งรักษา 
ด.ช.วศิน  ทักษิณวราจาร 
ด.ช.ศรัณย  กนกวุฒิ 
ด.ช.ธนธร  ศิริปุณย 
ด.ช.วงศธร  วัฒนอมรเกียรติ 
ด.ช.ณพงศ  ลีละศิธร 
ด.ช.ณภัทร  อํานาจสูง 
ด.ช.ปณณพล  ทองใบ 
ด.ช.ภาคภูมิ  พูนเพชร 
ด.ช.ศิกานต  โฉมวิไลลักษณ 
ด.ญ.ณฤดี  จตุพลนพรัตน 
ด.ช.นราวิชญ  บุญโชคชัย 
ด.ช.รัตนศีล  รัตนยานนท 
ด.ญ.ศิริภัสชา  โชติกไกร 
ด.ช.ภ ู ครูทรงธรรม 
ด.ช.คิน  เจียงพัฒนากิจ 
ด.ญ.ธนาภรณ  อภิธนาคุณ 

ป.6/1 
ป.6/1 
ป.6/1 
ป.6/2 
ป.6/2 
ป.6/4 
ป.6/4 
ป.6/5 
ป.6/5 
ป.6/5 
ป.6/5 
ป.6/5 
ป.6/6 
ป.6/7 
ป.6/7 
ป.6/7 
ป.6A 
ป.6B 
ป.6B 

วิชาการ สอบไดคะแนน O-NET วิชาคณิตศาสตร  ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี  6
ปการศึกษา 2554    ได  100 คะแนนเต็ม 

ด.ญ. ณัฐชานันท วังวิวัฒนเดชา ป.3/4 วิชาการ สอบไดคะแนนรวมสูงสุดในการสอบวัดพื้นฐานความรูในระดับช้ัน 
ประถมศึกษาปท่ี 3 จากการวัดประเมินหนวยงานการศึกษามูลนิธิ 
คณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย 
รางวัลผานเกณฑมาตรฐาน จากการแขงขันรายการประวัติศาสตร 
รายการเพชรยอดมงกุฎ ครั้งท่ี 4 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา     
รางวัลผานเกณฑมาตรฐาน ระดับ ป.1 - ป.3  การแขงขันภาษาอังกฤษ 
เพชรยอดมงกุฎ ครั้งท่ี 6 ประจําปการศึกษา 2554 

ด.ช.ณัฐวุฒิ  อรรควัฒน ป.2/8 วิชาการ รางวัลชนะเลิศ  การแขงขันทักษะวิชาการ รายการแขงขันภาษาอังกฤษ
ชิงแชมปประเทศไทย ครั้งท่ี 12  ณ มหาวิทยาลัยแอเชียอาคเนย 
รางวัลผานเกณฑมาตรฐาน จากการแขงขันรายการประวัติศาสตรเพชร
ยอดมงกุฎ ครั้งท่ี 4  โรงเรียนสตรีวิทยา 
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ช่ือ – สกุล ช้ัน ประเภท รายการ 
ด.ช.พศวีร   ชีวะสาธน ม.3A วิชาการ สอบไดคะแนนรวมสูงสุดในการสอบวัดพื้นฐานความรูในระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 3 จากการวัดประเมินหนวยงานการศึกษามูลนิธิคณะ
เซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย 

ด.ช.พิชญะ  เรืองเวชวรชัย ป.4/2 วิชาการ รางวัลเหรียญเงิน การแขงขันวิชาการวิทยาศาสตรระดับนานาชาติ (สพฐ.) 
ด.ช.คิน   เจียงพัฒนากิจ ป.6B วิชาการ รางวัลผานเกณฑมาตรฐาน ระดับ ป.4 –ป.6  การแขงขันภาษอังกฤษ

เพชรยอดมงกุฎ ครั้งท่ี 6 ประจําปการศึกษา 2554   
ด.ญ.นภัสวรรณ  เอื้อวิจิตรคุณ   
ด.ญ.มทินา  นุกูลวุฒิโอภาส 

ม.3B 
ม.3B 

วิชาการ 
วิชาการ 

รางวัลชมเชยเพชรยอดมงกุฎ ระดับ ม.1 - ม.3 การแขงขันภาษอังกฤษ
เพชรยอดมงกุฎ ครั้งท่ี 6 ประจําปการศึกษา 2554   

นายนวฤกษ    แกวภักดี ม.4B วิชาการ ไดรับคัดเลือกจาก สภาโตสาระวาทีภาษาอังกฤษแหงประเทศไทย ให
รวมในทีมโตวาทีเยาวชน ตัวแทนประเทศไทย ไปแขงขันการโตสาระ
วาทีภาษาอังกฤษในรายการ Scotland World Schools Debating 
Championship ณ เมือง Dundee  ประเทศสก็อตแลนด  

ด.ช.ธนธร    ศิริปุณย 
ด.ช.หิรัญ    ม่ันนอย 

ป.6/4 
ป.6/7 

วิชาการ รางวัลเหรียญทองการแขงขันวิชาการ   วิทยาศาสตรระดับนานาชาติ 
(สพฐ)  

ด.ช.ศรพรหม  เพ็งรักษา ป.6/1 วิชาการ รางวัลผานเกณฑมาตรฐาน จากการแขงขันรายการ ประวัติศาสตร 
เพชรยอดมงกุฎ ครั้งท่ี 4   

นักดนตรีวง ACT Band  ทีมดนตรี รางวัลชนะเลิศของภาคกลาง และเปนตัวแทนภาคกลาง การแขงขัน
แสดงดนตรีในงาน บทเพลงรักแหงแผนดิน  

กองเชียรโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  ทีมกองเชียร  รางวัลชนะเลิศ The Best of Cheerleader  การแขงขันลีดเดอรและ
รางวัล The Best of Creative การแขงขัน กองเชียรรายการสปอนเซอร 
ชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ  

ด.ญ.วิมพวิภา เช่ือมวราศาสตร ป.2/2 ดนตรี รางวัลเหรียญทอง เด่ียวขิมการประกวดศักยภาพเปนเลิศระดับภาคกลาง
และภาคตะวันออก ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ถึงประถมศึกษาปท่ี 6 
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 61  
รางวัลเหรียญทอง   ประเภทเด่ียวขิม จากการประกวดดนตรีไทย งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร   

นายอนุพงษ กุลธรรมโยธิน 
นายณัฐดนัย  สวาสด์ิวงศ 
นายสิรณัฏฐ วนิชวัฒน 
นายทศพล    ปลั่งกลาง 
นางสาวรุจิรา  วุฒิเสลา 
นายบัณฑิต เหลาฐิติสุนทร 
นายณัฐณัย    นิลเอก 
นายวรนันท พุฒตาลศร ี

ม.6/7 
ม.6/3 
ม.6/3 
ม.6/3 
ม.5/8 
ม.6/7 
ม.6/1 
ม.6/7 

ดนตรี 
 

รางวัลชนะเลิศ การประกวดวงดนตรีสากล จากการแขงขันกิจกรรม
หองเรียนสีเขียว "กลุมธนบุร"ี  

ด.ญ.ธนาภรณ  อภิธนาคุณ ป.6B ดนตรี รางวัลชนะเลิศ การประกวดเด่ียวจะเข ระดับประถมศึกษาการประกวด
รายการอโศกสังคีต SG Music Festival   
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ช่ือ – สกุล ช้ัน ประเภท รายการ 
ด.ช.นนทพัทธ สีมาเงิน 
ด.ญ.ภัทรานิษฐ กระจางแจม  

ป.3/3   
ป.3/5 

ดนตรี 
ดนตรี 

รางวัลชนะเลิศในการแขงขัน YAMAHA Thailand Music Festival 
2011 ประเภท Electone Ensemble รุนจิ๋ว อายุไมเกิน 9 ป   

ด.ช.ภูมิชนก ระดมกิจ ป.2B ดนตรี  รางวัลอันดับ 2 ประเภท เด่ียวระนาดเอก จากการประกวดดนตรีไทย 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร 

ด.ช.วิฑูรย    เนียมนาค ม.2/8 ดนตรี รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง อันดับ 3 จากการประกวดดนตรีไทย 
ประเภทเด่ียวขิม ระดับมัธยมศึกษาตอนตนงานฺศิลปหัตถกรรม จัดโดย
พื้นท่ีการศึกษาเขต 1   

น.ส.ณริฎษาพัชร  แลม  
 

ม.4/B กีฬา
(แบดมินตัน) 

นักกีฬาตัวแทนนักเรียนไทย ไปแขงกีฬาแบดมินตันรายการอาเซียน 
สกูลเกมส ครั้งท่ี 3 ประจําป 2554  ณ ประเทศสิงคโปร 

น.ส.รัชนก   อินทนน ม.5/7 กีฬา
(แบดมินตัน) 

นักแบดมินตันทีมชาติไทย ผานการพิจารณาคัดเลือก "นักกีฬาโรงเรียน
ดีเดนประจําป 2554” จากคณะอนุกรรมการการกีฬา แหงประเทศไทย (กกท.) 
รางวัลนักกีฬาสมัครเลนหญิงดีเดนไดรับถวยพระราชทานพระบาทสมเ
ด็จพระเจาอยูหัว ภูมิพลอดุลยเดช จากผลงานท่ีโดดเดนระดับโลก 
คือเปนนักกีฬาแบดมินตันแชมปหญิงเด่ียวเยาวชนโลก 3 สมัย   
รางวัลเหรียญทองแบดมินตันหญิงกีฬาซีเกมส ครั้งท่ี 26 ประเทศอินโดนีเซีย 

น.ส.เมธาณ ีพัฒนพิฑูรย  
 

ม.5/7 กีฬา
(แบดมินตัน) 

ผานการคัดเลือกตัวนักกีฬา ของสมาคมแบดมินตันแหงประเทศไทย ใน
พระบรมราชูปถัมภ และ SCG  
นักกีฬาตัวแทนประเทศไทย ไปเขารวมการแขงขันแบดมินตัน รายการ 
"แบดมินตันชิงแชมป เยาวชนเอเชีย 2011" ณ เมืองลุคเนา ประเทศอินเดีย 

นายณัฐปพนต  กิจไพบูลย  
 

ม.5/7 กีฬา
(แบดมินตัน) 

รางวัลชนะเลิศประเภทชายคู   และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
ประเภททีมชาย การแขงขันกีฬาเยาวชน แหงชาติ ครั้งท่ี 28   

นายกฤษ   ตันติอนันทกุล ม.3/6 กีฬา
(แบดมินตัน) 

รางวัลชนะเลิศ ประเภทชายคู รุนอายุไมเกิน 14 ป การแขงขัแบดมินตัน 
กีฬามหานครเกมส ประจําป 2554   

นายสิริวุฒิ กิจการเดชวุฒิ ม.5/8 กีฬา
(แบดมินตัน) 

รางวัลชนะเลิศ  ประเภททีมชายและรองชนะเลิศอันดับ 2 
ประเภทชายเด่ียว จากการแขงขันกีฬาเยาวชน แหงชาติ ครั้งท่ี 28   

นายสุทธิชล พลกัลป  ม.5/5 กีฬา
(แบดมินตัน) 

นักกีฬาตัวแทนนักเรียนไทย ไปแขงกีฬาแบดมินตันรายการอาเซียน 
สกูลเกมส ครั้งท่ี 3 ประจําป 2554 ณ ประเทศสิงคโปร 
นักกีฬาตัวแทนกรุงเทพมหานคร ไปแขงขันรายการ"กีฬาแหงชาติคร้ังที ่40"  
รางวัลชนะเลิศ ประเภทชายคู การแขงขัน "แบดมินตันเยาวชนสูอาชีพ
ประเทศไทยประจําป 2554"   
รางวัลชนะเลิศ ประเภทชายคู  จากการแขงขันแบดมินตันรายการ 
เยาวชนอาชีพประเทศไทย ประจําป 2554   

ด.ช.พชร   สินคุณากร ป.6/4 กีฬา
(แบดมินตัน) 

รางวัลชนะเลิศ ประเภทชายคู  รุนอายุไม เกิน  12 ป  การแขงขัน
แบดมินตัน กีฬามหานครเกมส ประจําป จัดโดยสํานักวัฒนธรรมและ
การทองเท่ียว กรุงเทพมหานคร 
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ช่ือ – สกุล ช้ัน ประเภท รายการ 
ด.ญ.อลิษา ทรัพยนิธ ิ 
 

ม.2/2    กีฬา
(แบดมินตัน) 

รางวัลชนะเลิศ ประเภทหญิงคู รุนอายุไมเกิน 14 ป การแขงขัน
แบดมินตัน กีฬามหานครเกมส ประจําป 2554    

ด.ช.ศุภชัย  มาตรศร ี
   

ม.2/8 กีฬา
(แบดมินตัน) 

รางวัลชนะเลิศ ประเภทชายคู  รุนอายุไมเ กิน  14 ป  การแขงขัน
แบดมินตัน กีฬามหานครเกมส ประจําป 2554     

ด.ญ.อลิษา    ทรัพยนิธ ิ ม.2/2 กีฬา
(แบดมินตัน) 

รางวัลชนะเลิศ ประเภทหญิงเด่ียว รุนอายุ ไมเกิน 15 ป และรางวัลรอง
ชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภทหญิงคู รุนอายุไมเกิน 15 ป จากการแขงขัน 
แบดมินตันรายการ "Li - Ning Saingapore Youth International Series 
2011"  ณ ประเทศสิงคโปร 

นายศักยะ สูตรเลข 
 

ม.5/7 กีฬา
(แบดมินตัน) 

ไดรับคัดเลือกเปนนักกีฬาตัวแทนกรุงเทพมหานคร ไปแขงขัน
แบดมินตัน รายการ "กีฬาแหงชาติครั้งท่ี 40"   
รางวัลชนะเลิศ ประเภทชายเด่ียว จากการแขงขันแบดมินตันรายการ 
เยาวชนอาชีพประเทศไทย ประจําป 2554   
รางวัลชนะเลิศประเภททีมชาย และรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทชาย 
เด่ียวจากการแขงขันกีฬาเยาวชน แหงชาติ ครั้งท่ี 28    

นาย กิตติพงศ  ดํารงจิตติ  ม.4/7 กีฬา
(แบดมินตัน) 

รางวัลชนะเลิศ ประเภทคูผสม รุนอายุไมเกิน 16 ป  การแขงขัน
แบดมินตัน กีฬามหานครเกมส ประจําป   2554 

นายทักษดนัย  บุญรอด  ม.4/7 กีฬา
(แบดมินตัน) 

รางวัลชนะเลิศประเภทชายเด่ียว รุนอายุไมเกิน 16 ป จากการแขงขัน
แบดมินตัน รายการ "Tassana Garden Club 2011    
รางวัลชนะเลิศ ประเภททีมชายและรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทคูผสม
จากการแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติ ครั้งท่ี 28  “  

ด.ญ. ภัทรสุดา ไชยวรรณ  ป.5/7 กีฬา
(แบดมินตัน) 

รางวัลชนะเลิศ ประเภทหญิงเด่ียว และประเภทหญิง รุนอายุไมเกิน 10 ป 
ไดรับรางวัลนักกีฬายอดเย่ียมหญิง รุนอายุไมเกิน 10 ป จากการแขงขัน
แบดมินตันกีฬานักเรียน ชิงถวยผูบัญชาการทหารอากาศ ครั้งท่ี 40 
ประจําป 2554  
รางวัลชนะเลิศ ประเภทหญิงเด่ียว รุนอายุไมเกิน 10 ป 
รางวัลชนะเลิศ ประเภทหญิงคู รุนอายุไมเกิน 10 ป  
รางวัลชนะเลิศ ประเภทหญิงเด่ียว รุนอายุไมเกิน 12 ป จากการแขงขัน
แบดมินตัน รายการ "Tassana Garden Club 2011”     
รางวัลชนะเลิศ ประเภทหญิงเด่ียว รุนอายุไมเกิน 10 ป การแขงขัน
แบดมินตัน กีฬามหานครเกมส ประจําป 2554    
รางวัลชนะเลิศ ประเภทหญิงเด่ียว รุนอายุไมเกิน 11 ป    จากการแขงขัน 
แบดมินตันรายการ "Li - Ning Saingapore Youth International Series 
2011"   ณ ประเทศสิงคโปร 
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ช่ือ – สกุล ช้ัน ประเภท รายการ 
น.ส.สุรียพร ชัยทองวงศวัฒนา  ม.5/A 

 
กีฬา

(แบดมินตัน) 
รางวัลชนะเลิศ ประเภทหญิงคู รุนอายุไมเกิน 16 ป จากการแขงขัน
แบดมินตันกีฬานักเรียน ชิงถวยผูบัญชาการทหารอากาศ ครั้งท่ี 40  
รางวัลชนะเลิศ ประเภทคูผสม รุนอายุไม เกิน  16 ป  การแขงขัน
แบดมินตัน กีฬามหานครเกมส ประจําป 2554   
รางวัลชนะเลิศประเภท ทีมหญิง และรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทคูผสม 
 จากการแขงขันกีฬาเยาวชน แหงชาติ ครั้งท่ี 28  

ด.ญ.ฤทัยชนก ไลสวน ม.2/2 กีฬา
(แบดมินตัน) 

รางวัลชนะเลิศประเภทหญิงคู รุนอายุไมเกิน 14 ป รางวัลชนะเลิศ
ประเภทคูผสมรุนอายุไมเกิน 14 ป และรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท
หญิงเด่ียว รุนอายุไมเกิน 14 ป จากการแขงขันแบดมินตัน รายการ 
"Tassana Garden Club 2011”     
 รางวัลชนะเลิศ ประเภทหญิงคู รุนอายุไม เกิน  14 ป  การแขงขัน
แบดมินตัน กีฬามหานครเกมส ประจําป 2554    

ด.ช.ปณชัย   
วรศกตยานันต 

ม.1/4 กีฬา
(แบดมินตัน) 

รางวัลชนะเลิศ  จากการแขงขัน รายการ SCG จูเนียรแบดมินตันแชมป
เปยนชิพ รอบชิงชนะเลิศภาคใต ประเภทชายคู รุนอายุไมเกิน 14 ป   

ด.ช. พชรพล นิพรรัมย ม.1/5 กีฬา
(แบดมินตัน) 

รางวัลชนะเลิศประเภทชายเด่ียว รุนอายุไมเกิน 12 ป และรองชนะเลิศ
อันดับ 1 ประเภทชายคู รุนอายุไมเกิน 12 ป จากการแขงขันแบดมินตัน 
รายการ "Tassana Garden Club 2011”     
รางวัลชนะเลิศ ประเภทชายเด่ียว รุนอายุไมเกิน 12 ป การแขงขัน
แบดมินตัน กีฬามหานครเกมส ประจําป 2554    

นางสาวณัชชา แสงโชติ  
 

ม.4/7 กีฬา
(แบดมินตัน) 

รางวัลชนะเลิศ ประเภทหญิงเด่ียว รุนอายุไมเกิน 16 ป ไดรับรางวัล
นักกีฬายอดเย่ียมหญิง รุนอายุไมเกิน 16 ป จากการแขงขันแบดมินตัน
กีฬานักเรียน ชิงถวยผูบัญชาการทหารอากาศ ครั้งท่ี 40 ประจําป 2554 ณ 
สนามแบดมินตัน กองทัพอากาศ  
รางวัลชนะเลิศประเภทหญิงเด่ียว รุนอายุไมเกิน 16 ป   จากการแขงขัน
แบดมินตัน รายการ "Tassana Garden Club 2011”   
นักกีฬาตัวแทนนักเรียนไทย และ ไดรับรางวัลเหรียญทองประเภททีม
หญิง การแขงกีฬาแบดมินตันรายการอาเซียน สกูลเกมส  ครั้งท่ี  3 
ประจําป 2554 ณ ประเทศสิงคโปร 
นักกีฬาตัวแทนกรุงเทพมหานคร ไปแขงขันแบดมินตัน รายการ "กีฬา
แหงชาติครั้งท่ี 40"   
รางวัลชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยว   จากการแขงขัน "แบดมินตันเยาวชน
สูอาชีพ ประเทศไทย สนามท่ี 3 ประจําป 2554"    
นักกีฬาตัวแทนกรุงเทพมหานคร ไปแขงขันกีฬาแบดมินตันเช่ือมความ 
สัมพันธ ณ ประเทศญ่ีปุนรายการ Asia Junior Sports Exchange Games 2011 
รางวัลชนะเลิศ ประเภททีมหญิงและรองชนะเลิศอันดับ  1  
ประเภทหญิงเด่ียว  การแขงขันกีฬาเยาวชน แหงชาติ ครั้งท่ี 28 
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ช่ือ – สกุล ช้ัน ประเภท รายการ 
นางสาวนิชา   พลังวชิรา ม.4/5 กีฬา

(แบดมินตัน) 
ไดรับรางวัลชนะเลิศประเภทคูผสม รุนอายุไมเกิน 16 ป จากการแขงขัน
แบดมินตัน รายการ "Tassana Garden Club 2011” 

ด.ช.พิชญะ จีนะดิษฐ ป.6/4 กิจกรรม ไดรับโลรางวัลเด็กและเยาวชนดีเดน ประจําป 2555 
ด.ช.ปุณณวิชญ ขวัญเมือง  
ด.ช.ปุยวัฒน โลปชิงชัยฤทธ์ิ 
 ด.ช.สรกิจ    กุลกร 
ด.ช.พล  เหมพรรณไพเราะ  
ด.ช.อธิวัชร  เทียมเมือง 

ป.2/2 
ป.3/4 
ป.6/3 
ป.6/5 
ป.6/3 

กีฬา 
(เทควันโด) 

  

รางวัลชนะเลิศจากการแขงขันเทควันโด ในรายการ กรุงเกาแชมป 
เปยนชิพ 2011  

นางสาวอิศราภา  
อ่ิมประเสริฐสุข 

ม.5/6 กีฬา 
(ยิงเปาบิน) 

เหรียญทอง ประเภทสกีตบุคคลหญิง การแขงขันยิงเปาบิน รายการ 
สิงคโปร โอเพน  ชูตต้ิง แชมเปยนชิพ 2011 ณ ประเทศสิงคโปร 
รางวัลชนะเลิศ ประเภทเลด้ี ฮันเตอร   
รางวัลชนะเลิศ ประเภทจูเนียร การแขงขันยิงเปาบิน รายการแบงค็อก 
สปอรตติง เคลย ครั้งท่ี 2 ประจําป 2554ไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณฯ 
สําหรับผูบําเพ็ญคุณประโยชนทางการกีฬา   

นักฟุตบอลโครงการพิเศษ  ฟุตบอล  รางวัลชนะเลิศ พรอมเงินรางวัล 100,000 บาท   และไดเปนตัวแทน
ประเทศไทย เขาแขงขันฟุตบอลชิงแชมปอาเซียน YAMAHA CUP รุน
อายุ 13 ป      
รางวัลชนะเลิศ การแขงขันฟุตบอลรายการกรมพลศึกษา รอบชิงชนะเลิศ 
รุน 16 ป และไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากรุน 12 ป และรุน 18 ป 
รางวัลชนะเลิศ การแขงขันฟุตบอลรายการ Chang Cadet นามชลบุร ี
สเตเดียม จังหวัดชลบุรี 

ด.ช.ธัญธร  แสงพงษนภา ม.3 A กีฬา 
(กอลฟ) 

 ไดเปนตัวแทนของสมาคมกอลฟ แหงประเทศไทย ไปรวมแขงขัน
รายการ จูเนียร เวิรด ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา   และเปนตัวแทนของ
เมอรซิเดสเบนซ จูเนียร อันดับ 1 ไปรวมแขงขันท่ีประเทศโปรตุเกส  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท Class B – Boy รายการ TGA - 
CAT Junior Golf Ranking 2011-2012   

ทีมนักกีฬาแสต็คของโรงเรียน
อัสสัมชัญธนบุรี  

ทีมกีฬา 
Stack 

ไดรับรางวัลถวยประทาน พระเจาวรวงศเธอพระองคเจาโสมสวลี พระวร
ราชาทินัดดามาตุ  การแขงขันกีฬาสแต็คชิงแชมประหวางโรงเรียน   

ด.ช.กิตติธัช ไกรวุฒิวงศ 
ด.ช.ภาสกร ชาติสุวรรณ 

ม.1/6 
ม.1/2 

กีฬา 
(Stack) 

รางวัลชนะเลิศ   ถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี การแขงขันกีฬาสแต็คชิงแชมป ประเทศไทย  

 

ที่มาขอมูล : งานประชาสัมพันธ 
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- ผลงานดานอ่ืน ๆ ของนักเรียน 

รางวัลบุคคลดีเดนสงเสริมมาตรฐานระบบการตานยาเสพติด (QAD) ระดับนักเรียนแกนนํา ประจําป
การศึกษา 2554    จากสํานักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย   จํานวน 20 คน  ไดแก 

1. น.ส.กมณชนก     ฤทธิธนโชต ิ(22397)     
2. นายสุพจน พลสงา (16151)               
3. นายปาณัท เลิศมหาฤทธ์ิ (16302)             
4. นายสายชล ปญญาพลสกุล (16122)           
5. นายธนภณ แสงสัมฤทธ์ิสกุล (17177)   
6. นายธัญญะ เจนจิรวัฒน (23295)    
7. นายภูวิช           กาญจนพยัคฆ (20800)   
8. นายวรพล           ล้ิมทองคํา (16915)    
9. นายธนาพนธ         ตรีเลิศกุล (17069)    

10. น.ส.ภัทรนรินทร   เตชะปฏิภาณดี (23407)  
11. นายวชิระ               จารุสิริสิน (16158) 
12. นายกมลณัฐ ขจรกิตติบารมี (15974) 
13. นายจิรวัฒน            ภิชาตพรอนันท (18527) 
14. น.ส.ภคจิรา จรีบุญสมโภช (22386) 
15. นายณัฐพล  อัตไพบูลย (21020) 
16. นายปรินทร  ปญญา (16170) 
17. นายนุกูล          พุทธชัยยงค (16808) 
18. นายวรชัย          จินดาอุดมเศรษฐ  (17113) 
19. น.ส.สุชานันท      บุญเรือง (23288) 
20. น.ส.ณัฐรีวรรณ    ตั้งกิตติเวทย (23444)  

                                                                                                                ที่มาขอมูล: ฝายกิจการนักเรียน 
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บทที ่2 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําป 
 

  ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี    ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน
อัสสัมชัญธนบุรี ระยะท่ี 3 พ.ศ. 2550-2554  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2552) ไดกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย 
ยุทธศาสตรและตัวชี้วัดความสําเร็จ โดยมี งาน/โครงการและกิจกรรม ท่ีดําเนินการในปการศึกษา 2554  เพ่ือใหบรรลุ
ตามเปาหมายท่ีกําหนดไว  ดังนี้ 
 

2.1  รายงายผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา  2554 
ดานวิชาการ/คุณภาพนักเรียน 
เปาหมายท่ี 1 มีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเหมาะสมกับผูเรียนและทองถิ่น พัฒนาตามการเปลี่ยนแปลงและความ  

เจริญกาวหนาทางวิทยาการตาง ๆ และสอดคลองกับการศึกษาของชาติและการศึกษาเซนตคาเบรียล 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

รอยละ 80  ของผูเรียน ผูปกครอง บุคลากรและชุมชนมีความพึงพอใจในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

งาน / โครงการและกิจกรรม สภาพความสําเร็จ 
1. โครงการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
 - งานพัฒนาหลักสูตรรายวิชา 
- โครงการพัฒนาหลักสูตรในรายวิชาท่ีใช
ภาษาอังกฤษ และภาษาจีนเปนสื่อ 
(คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ สังคม
ศึกษา คอมพิวเตอร และภาษาจีน) 

          โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา ครบทุกกลุมสาระการเรียนรูมีการพัฒนา
หลักสูตรอยางตอเนื่อง โดยเชิญผูเช่ียวชาญดานหลักสูตรมาใหการอบรมและพัฒนา
หลักสูตร นอกจากนี้งานหลักสูตรและนิเทศการสอนไดสงบุคลากรเขารวมอบรม
สัมมนาเชิงปฏิบัติดานการจัดทําหลักสูตรและการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรวมกับ
หนวยงานภายนอก  เพื่อนําความรูมาใชในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู  
จัดทําโครงการผลิตและประกวดการใชสื่อการสอน 8 กลุมสาระฯ สงผลใหโรงเรียน
มีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเหมาะสมกับผูเรียนและทองถิ่น  ทันตอการเปลี่ยนแปลง
และความเจริญกาวหนาทางวิทยาการตาง ๆ  สอดคลองกับการศึกษาของชาติและ
การศึกษาเซนตคาเบรียล   

2. โครงการพัฒนาระบบการนิเทศงานหลักสูตร  
- งานนิเทศการสอนในโรงเรียน 
- โครงการพัฒนาระบบนิเทศครูโรงเรียนใน 
   เครือฯ 

           งานหลักสูตรและนิเทศการสอน ฝายวิชาการ จัดใหมีการนิเทศภายในเพื่อ
กํากับติดตามผลการจัดการเรียนการสอนโดยมีกิจกรรมการนิเทศ เชน ครูผูสอนจะ
ไดรับการสังเกตการสอนภายในช้ันเรียน ภาคเรียนละ 2 ครั้ง  การเยี่ยมช้ันเรียนของ
คณะกรรมการท่ีปรึกษาผูอํานวยการ  การศึกษาดูงานดานหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอน การจัดขอมูลสารสนเทศเพื่อใหขอมูลคณะกรรมการนิเทศ  การจัด
ประชุมทุกกลุมสาระ ฯ  และประชุมคณะกรรมการฝายวิชาการเปนประจําทุก
สัปดาห   

3.  สํารวจความพึงพอใจในการบริหารจัดการ  
     ศึกษาของโรงเรียน 
- โครงการวิจัยเชิงสํารวจความพึงพอใจในการ
บริหารจัดการศึกษา 

            งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา   จัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจของครู 
ผูปกครอง นักเรียน คณะกรรมการบริหารโรงเรียน และชุมชน ตอการบริหารจัด
การศึกษา  และศึกษาสภาพความพึงพอใจของครูตอการบริหารจัดการตามนโยบาย
ผูอํานวยการ  เพื่อนําขอมูลมาใชในการพัฒนาปรับปรุงการบริหารใหบรรลุตาม
เปาหมายในแผนพัฒนาฯ และนโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
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เปาหมายท่ี 2   ผูเรียนระดับชั้นประถมศึกษารอยละ 80  และผูเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษารอยละ 70  มีผลสัมฤทธิ ์
                         ทางการเรียนทุกกลุมสาระการเรียนรู   อยูในระดับ 3-4 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

ผูเรียนระดับชั้นประถมศึกษารอยละ 80 และผูเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษารอยละ 70 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เฉลี่ยทุกกลุมสาระการเรียนรู  อยูในระดับดี 

 

งาน / โครงการและกิจกรรม สภาพความสําเร็จ 
1. โครงการสงเสริมความเปนเลิศใหกับนักเรียนเกงและ 
    ปรับพื้นฐานของนักเรียนออน 
-  กิจกรรม Intensive Course 
-  กิจกรรมปรับพื้นฐานการเรียนของนักเรียน ระดับ ป.1  

ม.1  ม.4 
-  งานสงเสริมการเรียนรูมัธยมศึกษาตอนปลาย  
-  งานติดตามนักเรียนซอมเสริม 
-  โครงการสงเสริมศักยภาพนักเรียนดานศิลปะ/ดนตร ี
-  โครงการเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี 
-  โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย 
-  โครงการพัฒนานักเรียนสูความเปนเลิศทาง 
    คอมพิวเตอร / คณิตศาสตร 
- โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตรสูโครงการ 
สอวน. ชวงช้ันท่ี 3-4 

- โครงการสอบวัดความรูภาษาอังกฤษในรายวิชาท่ีใช
ภาษาอังกฤษเปนสื่อ 

- โครงการทดสอบความสามารถ (วิชาการ Pre.ประถม 
ม.ตน ADMISSIONS) 

               

            ผูเรียนท่ีมีศักยภาพไดรับการสงเสริมและการพัฒนาเพื่อใหมีความรู 
ความสามารถตามความสนใจ ไดรับรางวัลตาง ๆดังนี้ 
1. สอบไดคะแนน O-NET วิชาคณิตศาสตร ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6   

ปการศึกษา 2554    ได  100 คะแนนเต็ม   จํานวน 1 คน 
2. สอบไดคะแนน O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี  6

ปการศึกษา 2554    ได  100 คะแนนเต็ม   จํานวน 2 คน 
3. สอบไดคะแนน O-NET วิชาคณิตศาสตร  ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี  6

ปการศึกษา 2554    ได  100 คะแนนเต็ม   จํานวน 19 คน 
4. รางวัลเหรียญทอง  การแขงขันวิชาการ วิทยาศาสตรระดับนานาชาติ (สพฐ.) 
5. สอบไดคะแนนรวมสูงสุดในการสอบวัดพื้นฐานความรูในระดับประถมศึกษา 
   ปที่ 3 จากการวัดประเมินหนวยงานการศึกษามูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหง 
   ประเทศไทย 
6. ผานการสอบคัดเลือกเขาศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต กลุมสถาบัน 
    แพทยศาสตรแหงประเทศไทย กสพท.  จํานวน 23 คน 
7. ชนะเลิศการแขงขันภาษาอังกฤษชิงแชมปประเทศไทย คร้ังที่ 12 
8. ผานเกณฑมาตรฐาน การแขงขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ คร้ังที่ 6  
    ระดับ ป.1-ป.3, ระดับ ป.4-ป.6 
9. ผานเกณฑมาตรฐาน การแขงขันประวัติศาสตรเพชรยอดมงกุฎ คร้ังที่ 4  
    ระดับ ป.1-ป.3 
10. เปนตัวแทนประเทศไทย เขาแขงขันการโตสาระวาทีภาษาอังกฤษในรายการ 

Scotland World Schools Debating Championship  ประเทศสก็อตแลนด 
11. รางวัลชนะเลิศ The Best of Cheerleader  การแขงขันลีดเดอรและรางวัล 

The Best of Creative การแขงขัน กองเชียรรายการสปอนเซอร ชิงถวย
พระราชทานสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ 

12. ชนะเลิศ การแขงขัน YAMAHA Thailand Music Festival 2011 ประเภท 
Electone Ensemble รุนจิ๋ว อายุไมเกิน 9 ป   

13. รางวัลนักกีฬาสมัครเลนหญิงดีเดนไดรับถวยพระราชทาน พระบาทสมเด็จ 
พระเจาอยูหัว ภูมิพลอดุลยเดช จากผลงานท่ีโดดเดนระดับโลก 
คือเปนนักกีฬาแบดมินตันแชมปหญิงเด่ียวเยาวชนโลก 3 สมัย   

14. ไดรับรางวัลชนะเลิศ ไดรับถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี การแขงขันกีฬาสแต็คชิงแชมป ประเทศไทย  
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งาน / โครงการและกิจกรรม สภาพความสําเร็จ 
2. โครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผล 
 -  งานจัดทําขอมูลสารสนเทศผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน 
 -  โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

(BSG) 

            ทุกกลุมสาระการเรียนรู สามารถนําผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน
ไป พัฒนาในทุกรายวิชา และรายบุคคล     ในสวนของผลสัมฤทธิ์จากการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐาน (BSG) ในปการศึกษา 2554  ในภาพรวม
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีอยูในอันดับ 3    ผลสัมฤทธิ์รายบุคคลมีผูเรียนระดับ
ประถมศึกษาปท่ี 3  และระดับมัธยมศึกษาปท่ี 3  สอบไดคะแนนรวมสูงสุด 

3. โครงการพัฒนาความรูความสามารถของนักเรียน 
    ทางดานวิชาการ 
 -  กิจกรรมแขงขันทางวิชาการท้ังภายในและภายนอก 
 -  โครงการรักการอาน 

            ผูเรียนไดรับการสงเสริมใหเปนบุคคล ท่ีรักการอาน และไดรับการ
สนับสนุนใหเขารวมการแขงขันทักษะทางวิชาการท้ังภายในและภายนอกทุก
กลุมสาระการเรียนรู  จนไดรับรางวัลจากการแขงขัน มากมาย  เชน 
-  ชนะเลิศการแขงขันภาษาอังกฤษชิงแชมปประเทศไทย คร้ังที่ 12 
-  รางวัลชมเชยเพชรยอดมงกุฎ ระดับ ม.1-ม.3  การแขงขันภาษาอังกฤษเพชร 
   ยอดมงกุฎ ครั้งท่ี 6   
-  รางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน การแขงขันวิชาการวิทยาศาสตรระดับนานาชาติ 
    (สพฐ.) 

 
เปาหมายท่ี 3  ผูเรียนประพฤติปฏิบัติตนเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะท่ีพึงประสงค    และคานิยมท่ีดีงาม 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

1.  ผูเรียนรอยละ 95  ประพฤติปฏิบัติตนเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะท่ีพึงประสงคและคานิยมท่ีดีงาม 
2. โรงเรียนมีระบบการติดตาม ดูแลชวยเหลือผูเรียนอยางท่ัวถึง 
 

งาน / โครงการและกิจกรรม สภาพความสําเร็จ 
1. งานสงเสริมระเบียบวินัยนักเรียน 
- งานสงเสริมและพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน 
- งานสารวัตรนักเรียน 
- งานเยี่ยมบานนักเรียน 
- โครงการจัดบุคลากรดูแลนักเรียนนอกสถานท่ี 
- โครงการสงเสริมระเบียบวินัย 
- โครงการตรงเวลาไมมาสาย 
- โครงการสงเสริมรักษาความสะอาด 

            ผูเรียนไดรับการดูแลเอาใจใส ในการอบรมใหปฏิบัติตนตาม
ระเบียบวินัยตามคูมือนักเรียน   ไดรับการสงเสริมและพัฒนา
พฤติกรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงคของโรงเรียน  

2.  งานสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
- โครงการจริยธรรมยามเชา /กิจกรรมนั่งสมาธิกอนเรียน 
- โครงการยกยองนักเรียนประพฤติและปฏิบัติหนาท่ีดีเดน  
- โครงการสงเสริมวัฒนธรรมประเพณีและวันสําคัญทางศาสนา 
- โครงการหองเรียนตนกลาแหงคุณธรรม 
- โครงการพระ ธรรมะกับนักเรียน /โครงการธรรมสวนะ 
- โครงการสงเสริมการไหวและการทําความเคารพ 
- โครงการฟนฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก 
- โครงการบรรพชาฉลองปกาญจนาอัสสัมชัญธนบุรี 
- โครงการประกวดภาพยนตรสั้นสงเสริมคุณธรรม 

            ผูเรียนไดรับการสงเสริมทางดานคุณธรรม   จริยธรรมและ
ไดเขารวมปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีในวันสําคัญ
ตาง ๆ ท่ีโรงเรียนจัดอยางสมํ่าเสมอ เชน   กิจกรรมวันเขาพรรษา 
ประเพณีสงกรานต กิจกรรมวันแม   กิจกรรมวันพอ  วันไหวครู  พิธี
รําลึกพระคุณครู เปนตน  
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งาน / โครงการและกิจกรรม สภาพความสําเร็จ 
3. โครงการวินัยดีมีความสุข 
- กิจกรรมสงเสริมนักเรียนกระทําความดี 
- โครงการสงเสริมระเบียบวินัย 
- โครงการสงเสริมรักษาความสะอาด/ทําความสะอาดวันสําคัญ 
- โครงการเรียนดีแน แคมีสมาธ ิ
- โครงการวันประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเดน 
- โครงการยกยองนักเรียนประพฤติและปฏิบัติหนาท่ีดีเดน 

            ผูเรียนไดรับการปลูกฝงใหเปนผูมีวิตอตนเอง และตอสังคม
สวนรวม สงผลใหนักเรียนสามารถปฏิบัติตนตามระเบียบของ
โรงเรียนและอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข 

4. โครงการพัฒนาทักษะชีวิต 
- โครงการคายสงเสริมความเปนผูนํา 

            ผูเรียนไดรับการพัฒนาสงเสริมคุณลักษณะความเปนผูนํา  
สามารถนําความรูท่ีไดไปชวยเหลือผูอื่นไดเรื่อง การปรับปรุงการ
ปฏิบัติตนท้ังทางดานรางกายและจิตใจ  ตลอดจนใหคําแนะนํา 
คําปรึกษา  ท้ังดานการเรียนและคุณภาพชีวิต  สงผลใหผูเรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค  มีความรู ความสามารถ และสามารถ
นําไปใชในชีวิตประจําวันไดเปนอยางดีอยูในสังคมไดอยางมี
ความสุข     

 

 
เปาหมายท่ี 4   ผูเรียนมีทักษะท่ีจําเปนในการดําเนินชีวิตมีสุขภาพ และบุคลิกภาพท่ีดีมีสุนทรียภาพสามารถอยู                        

รวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

1. ผูเรียนทุกคนสามารถวิเคราะหและกําหนดเปาหมายของชีวิตได 
2. ผูเรียนทุกคนเขารวมกิจกรรมศิลปะ ดนตรีและกีฬา ตามความถนัดและความสนใจดวยความชื่นชมและเต็มใจ 

 

งาน / โครงการและกิจกรรม สภาพความสําเร็จ 
1. กิจกรรมสงเสริมภาวะโภชนาการใหถูกหลักอนามัย 
-  กิจกรรมสงเสริมโภชนาการและสุขาภิบาลอาหารใน 
   โรงเรียน 
-  งานอาหารปลอดภัย 
-  งานสงเสริมสุขภาพดีตามเกณฑมาตรฐาน 
-  งานบริการอาหารนักเรียนและอาหารเสริม (นมโรงเรียน)  
- โครงการโรงอาหารมาตรฐาน 
- โครงการแกไขปญหาสุขภาพของนักเรียน 
 

            ผูเรียนไดรับการสงเสริมและดูแลในการรับประทานอาหาร
ท่ีถูกสุขลักษณะตามหลักโภชนาการ และไดรับการพัฒนาใหมี
สุขภาพท่ีดีตามเกณฑมาตรฐานนอกจากนี้โรงเรียนฯยังไดรับการ
รั บ รอ งม า ต ร ฐ า นอ าห า รป ลอ ดภั ย  ( food safety)  จ า ก
กรมวิทยาศาสตรการแพทย  กระทรวงสาธารณสุข 

2. โครงการรักการออกกําลังกาย 
-  โครงการแขงขันกีฬาระดับช้ัน 
-  โครงการแขงขันกีฬาภายนอก 
-  โครงการแขงขันกีฬาฝงธนฯ คัพ ครั้งท่ี 2 
-  โครงการแขงขันทักษะกีฬา 
- โครงการจัดการแขงขันกรีฑาสีนักเรียน 

             ผูเรียนไดเลนกีฬาตามประเภทและชนิดท่ีถนัดตามความ
สนใจ ท่ีโรงเรียนฯ จัดข้ึนและรักการออกกําลังกาย ซึ่งโรงเรียนฯมี
สถานท่ีและอุปกรณท่ีพรอมในการใหบริการอยางเพียงพอ 
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งาน / โครงการและกิจกรรม สภาพความสําเร็จ 
4.  โครงการเพื่อนเตือนเพื่อน พี่เตือนนอง 
-  งานใหความรูและการปองกันสิ่งเสพติด  โรคเอดสและ

เพศศึกษา 
- โครงการสัมพันธใหความรูกับโรงเรียนเครือขาย 
- โครงการกีฬาสัมพันธศิษยปจจุบันและศิษยเกา 
- โครงการแลกเปลี่ยนความรวมมือระหวาง 
   คณะกรรมการสภานักเรียน 4สถาบัน 

            ผูเรียนมีความรู ความเขาใจและไดรวมกิจกรรมเกี่ยวกับการ
ปองกันตนเองจากภัยและสิ่งเสพติดใหโทษ มีทักษะท่ีจําเปนในการ
ดําเนินชีวิตมีสุขภาพ และบุคลิกภาพท่ีดีมีสุนทรียภาพสามารถอยู 
รวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข 
 

5. โครงการเอาชนะความอวน 
-  งานสงเสริมสุขภาพดีตามเกณฑ 

            ผูเรียนไดรับความรู  และมีความเขาใจในการรักษาสุขภาพ
จาการรับประทานอาหารท่ีดีและมีประโยชน สงผลใหผูเรียนมี
สุขภาพกายเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 

6. กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
- โครงการทดสอบสมรรถภาพทางกายและน้ําหนัก สวนสูง  
- โครงการเตรียมความพรอมดานสมรรถภาพรางกายของ
นักเรียน เพื่อสอบเขาเรียนนักศึกษาวิชาทหารปท่ี 1 

            ผูเรียนทุกคนไดรับการประเมินโดยการทดสอบสมรรถภาพ
ทางดานรางกายท่ีเหมาะสมกับวัย  ในภาพรวมนักเรียนสวนใหญมี
สมรรถภาพทางกายเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 

7. โครงการคายศิลปะ  ดนตรี  กีฬา 
- โครงการสงเสริมศักยภาพนักเรียน ดาน 
   ศิลปะ และดนตร ี
- โครงการคอนเสิรต 50 ป 

            ผูเรียนทุกคนไดรับการสงเสริมและสนับสนุนใหเขารวม
กิจกรรมทางดานสุนทรียภาพ  (ศิลปะ ดนตรี กีฬา)   ตามความถนัด
และความสนใจ  ท่ีโรงเรียนจัดใหอยางหลากหลาย  รวมท้ังไดมี
โอกาสแสดงความสามารถดานสุนทรียภาพในโอกาสตาง ๆ   สงผล
ใหผูเรียนสามารถเลนดนตร ีเลนกีฬา และมีผลงานทางศิลปะ ท่ีตน
ช่ืนชอบไดอยางนอย 1 ช้ิน 

8. โครงการแขงขันภายนอกและภายใน 
- โครงการแขงขันกีฬาระดับช้ัน 
- โครงการแขงขันกีฬาภายนอก 
- โครงการแขงขันกีฬาฝงธนฯ คัพ ครั้งท่ี 2 
- โครงการแขงขันทักษะกีฬา 
- โครงการจัดการแขงขันกรีฑาสีนักเรียน 

            ผูเรียนท่ีมีศักยภาพ     ไดรับการสงเสริมและสนับสนุน ให    
เขารวมในการแขงขันทางดานวิชาการและดานกีฬาท้ังภายในและ
ภายนอก  สงผลใหไดรับรางวัลตาง ๆ มากมายท้ังระดับโรงเรียน 
จนถึงระดับโลก  

10. โครงการสงเสริมศักยภาพทางดานดนตรี /ศิลปะ 
- โครงการฝกซอมนักเรียนวงโยธวาทิต 
- โครงการฝกซอมวงสตริงคอมโบ 
- โครงการฝกซอมวง ACT orchestra 
- โครงการฝกซอมคณะนักรองประสานเสียง 
- โครงการ ACT MUSIC STUDIO 
- โครงการคาย สหวิชา 

            ผูเรียนท่ีมีศักยภาพ ไดรับการสงเสริมและสนับสนุนในการ
เลนดนตรีตามแตละประเภทความถนัด ความสนใจ   และสามารถ
แสดงความสามารถ จนเปนท่ีช่ืนชมและยอมรับของสาธารณชน  

11. โครงการศิลปนรุนเยาว 
- โครงการวันรักการอาน สีสันกิจกรรมและเกม 

            ผูเรียนท่ีสนใจเขารวมโครงการทางดานสุนทรียภาพตาม
ความถนัดและความสนใจ  มีโอกาสไดแสดงความรู ความสามารถ
และเผยแพรผลงานท่ีตนช่ืนชอบตอสาธารณชน ผาน Website  และ
วารสารสื่อสิ่งพิมพตาง ๆ อยางสมํ่าเสมอ 
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เปาหมายท่ี 5   ผูเรียนสามารถใชเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

ผูเรียนทุกคนสามารถใชเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาและมีผลงานท่ีสรางสรรค 
 

งาน / โครงการและกิจกรรม สภาพความสําเร็จ 
1. กิจกรรมประกวดการสรางเว็บไซต และการเขียน 
    โปรแกรมของกลุมสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 -  งานสงนักเรียนแขงขันดานทักษะทางวิชาการงานอาชีพ 
     และเทคโนโลย ี
-  โครงการโฟรโมสตสคูล "สิบลานกลอง สิบลานใจ  
    ใหเด็กไทยดอยโอกาส" 
 - โครงการแกะ ลาง เก็บ กับโอวัลติน 

            ผูเรียนสามารถนําความรูดานเทคโนโลยีมาประยุกตและ
สรางสรรคผลงานของตนเอง และสามารถนําความรูมาชวยในการ
เรียนรูและการทํางานไดอยางดี นอกจากนี้ยังสามารถนําความรู 
ความสามารถเขารวมการแขงขัน และไดรับรางวัลมากมาย จนเปนท่ี
ยอมรับจากหนวยงานภายนอก 

 

 
เปาหมายท่ี 6   ผูเรียนสามารถใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ   

รอยละ 80 ของผูเรียน ป.3 ป.6 ม.3 และ ม.6 สามารถใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในการสื่อสารไดอยาง                   
มีประสิทธิภาพ 

 

งาน / โครงการและกิจกรรม สภาพความสําเร็จ 
1. โครงการพัฒนาทักษะภาษาไทยและภาษา ตางประเทศ 
-  กิจกรรมเสียงตามสาย 
-  โครงการธํารงเอกลักษณภาษาไทย (วันสุนทรภู) 
-  โครงการคลินิกภาษาไทย 
-  โครงการภาษาตางประเทศ (Board Casting News) 

            ผูเรียนไดรับการสงเสริมและแสดงออกซึ่งความสามารถ
ทางดานการใชภาษาท่ีถูกตอง    ท้ังภาษาไทยและภาษาตางประเทศ  
ตลอดจนมีความสามารถในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ และ
กลาแสดงออก  

2. กิจกรรมสงเสริมเอกลักษณและความเปนไทย 
-   กิจกรรมวันสุนทรภู   วันสงกรานต  กิจกรรมวันแม  
-   กิจกรรมวันไหวครู / พิธีรําลึกพระคุณครู 
-  โครงการสืบสานภูมิปญญาไทย 
-  โครงการสงเสริมวัฒนธรรมประเพณีและวันสําคัญ 

             ผูเรียนเห็นคุณคาและเกิดความภาคภูมิใจในเอกลักษณและ
ความเปนไทย สามารถประพฤติและปฏิบัติตนในการเขารวมกิจกรรม
สืบสานวัฒนธรรมไทยไดเปนอยางดี 

3. โครงการคายภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 
-  โครงการคายภาษาอังกฤษในประเทศ 
-  โครงการคายภาษาไทยสัญจร ครั้งท่ี 8  
-  โครงการ คายทักษะภาษาตางประเทศ  
-  โครงการ EP Study Tours 
-  โครงการ EP English Camps 
-  โครงการ EP Public Speaking Workshop 

            ผูเรียนไดรับการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพทางดานภาษาไทย
และภาษาตางประเทศ   จากการจัดกิจกรรมตาง ๆ    เพื่อเสริมสราง
ประสบการณจากการเรียนรูและปฏิบัติจริง  จากการเขาคายท่ีโรงเรียน
จัดเปนประจําทุกปท้ังในและตางประเทศ  
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เปาหมายที่ 7   ผูเรียนสรางสรรคผลงานอยางหลากหลาย เต็มตามศักยภาพ ตามความถนัดและความสนใจ 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ   

ผูเรียนทุกคน  มีแฟมสะสมผลงานตามความสามารถ สรางสรรคผลงานอยางหลากหลาย ท้ังในดานวิชาการ                         
ดานการกีฬาและดานสุนทรียภาพ เต็มตามศักยภาพ ตามความถนัดและความสนใจ 

 

งาน / โครงการและกิจกรรม สภาพความสําเร็จ 
1. กิจกรรมสงเสริมยกยองนกัเรียนที่มีความสามารถ 
    เฉพาะดาน 
-  โครงการยกยองนักเรียนประพฤติและปฏิบัติหนาท่ีดีเดน 
-  โครงการเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี 
- โครงการวันประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเดน 

            ผูเรียนเกิดความภาคภูมิใจในเกียรติบัตรและรางวัลท่ีไดรับ
จากการนําความรู ความสามารถของตนเองใหเปนประโยชนตอ
ตนเองและตอสวนรวม 

2. โครงการสรางสรรคผลงานสูความเปนเลิศ 
- กิจกรรมการเตรียมสอบวัดระดับชาติ O-Net  
- กิจกรรม Intensive Course ในระดับ ม.ปลาย 
- งานสงเสริมการเรียนรูมัธยมศึกษาตอนปลาย 
- งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน (ชมรม) 
-  โครงการสงเสริมศักยภาพดานดนตรี/ศิลปะ 
-  โครงการสวัสดิการนักกีฬาโครงการพิเศษ 
-  โครงการประกวดเชียรลีดเดอร ครั้งท่ี 2  
-  โครงการสอบวัดความรูภาษาอังกฤษในรายวิชาท่ีใช 
    ภาษาอังกฤษเปนสื่อ 
-  โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตรสูโครงการ  
    สอวน. ชวงช้ันท่ี 3-4 

            ผูเรียนไดรับการสงเสริมการนําความคิดสรางสรรคจาก
ผลงาน และความรูความสามารถของผูเรียนจากการสอบแขงขัน 
และไดรับรางวัลจากการแขงขันทักษะวิชาการ  การแขงขันกีฬา   
การแขงขันดนตรี การแขงขันศิลปะ  จากหนวยงาน/สถาบัน ท้ัง
ระดับประเทศและระดับโลก 

3. โครงการจัดทําโครงงาน 
-  การจัดการเรียนการสอนโครงงานในกลุมสาระฯ 
   วิทยาศาสตร  
-  กิจกรรมนิทรรศการมหาอุทกภัย 54 

            จากการจัดการรูวิชาวิทยาศาสตร  ผูเรียนไดรับความรูและ
สามารถนําความรูเกี่ยวกับข้ันตอนและกระบวนการทางวิทยาศาสตร
ไปประยุกตใชในการสรางสรรคงาน /ช้ินงาน/โครงงานในรายวิชา
ตาง ๆ ตามความถนัดและความสนใจ อยางนอยคนละ 1 ช้ิน 

4. โครงการบูรณาการสหวิชา 
-  โครงการคายสหวิชา 

             ผูเรียนไดรับการสงเสริมและสนับสนุนใหเขารวมโครงการ
คายบูรณาการสหวิชา  สงผลใหผูเรียนสามารถสรางสรรคผลงานได
อยางหลากหลายตามความสามารถ ความถนัดและตามความสนใจ 

 
เปาหมายท่ี 8   ผูเรียนเห็นคุณคาและภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณีไทยภูมิปญญาไทยและภูมิปญญาทองถิ่น 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

1. ผูเรียนทุกคนเขารวมกิจกรรมประเพณีไทย ภูมิปญญาไทยและภูมิปญญาทองถิ่น 
2. ผูเรียนทุกคนมีผลงานท่ีแสดงออกถึงความภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียม ประเพณีไทย ภูมิปญญาไทยและ                    

ภูมิปญญาทองถิ่น 
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งาน / โครงการและกิจกรรม สภาพความสําเร็จ 
1.  โครงการภูมิปญญาไทย 
-  การจัดการเรียนรูหนวยภูมิปญญาไทย กลุมฯสังคมศึกษา 
-  กิจกรรมนิทรรศการมหาอุทกภัย 54 
-  กิจกรรมสงเสริมวัฒนธรรมประเพณีและวันสําคัญ 
   ทางศาสนา 
-  โครงการสืบสานภูมิปญญาไทย 
-  โครงการคายภูมิปญญาไทย 
-  โครงการพัฒนาสวนสมุนไพร 
-  โครงการไหวงามอยางไทย 
-  โครงการทัศนศึกษาระดับ ป.1 – ม.6 

            ผูเรียนมีความรู เห็นคุณคา ภาคภูมิใจในภูมิปญญาไทย  และ
รวมมือในการอนุรักษใหคงอยูสืบไปจากกิจกรรมการเรียนรูและ
กิจกรรมท่ีจัดข้ึน  และมีโอกาสไดเขารวมกิจกรรมทางศาสนาท่ี
ตนเองนับถือท่ีโรงเรียนจัดข้ึนตามโอกาสสําคัญตาง ๆ  ไดเขารวม
กิจกรรมทัศศึกษาแหลงเรียนนอกหองเรียนเพื่อเรียนรูวิถีชีวิต  และ
ภูมิปญญาไทยภูมิปญญาทองถิ่น  สามารถนําความรูมาประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวันได 

 

เปาหมายท่ี 9  ผูเรียนเห็นคุณคาและรวมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดลอม  
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

1. ผูเรียนทุกคนมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดลอม 
2. ผูเรียนทุกคนไดเขารวมในการจัดกิจกรรมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดลอมท้ังภายใน

หรือหนวยงานภายนอก 
 

งาน / โครงการและกิจกรรม สภาพความสําเร็จ 
1. โครงการสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
-  โครงการสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
-  โครงการเพาะเลี้ยงกลวยไมพันธุอัสสัมชัญ 
-  โครงการพัฒนาแหลงเรียนรู 
-  โครงการพฤกษาพรรณวรรณคดีไทย 
-  โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 

            สวนพฤกษศาสตรของโรงเรียนไดรับการพัฒนาอยูเสมอ 
เพื่อเปนแหลงเรียนรูสําหรับผูเรียนและบุคคลท่ีสนใจ สงผลให
ผูเรียนเห็นคุณคาและรวมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและ
สิ่งแวดลอม 

3. โครงการรักษส่ิงแวดลอม 
-  งานโรงเรียนปลอดขยะ 
-  งานมาตรฐานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม 
-  งานผลิตปุยชีวภาพจากเศษกิ่งไมในโรงเรียน 
-  โครงการคายอนุรักษธรรมชาติ 
 
 

            ผู เรียนไดรับการปลูกฝงใหมีสวนรวมในการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม   เห็นคุณคาและตระหนักถึงการมีสวนรวมในการ
อนุรักษสิ่ งแวดลอมภายในโรงเรียน  เชน   การประหยัดน้ํ า    
ประหยัดไฟ การคัดแยกขยะฯลฯ  โดยเปดโอกาสใหผูเรียนท่ีสนใจ
เขารวมโครงการตามความถนัดและความสนใจจากโครงการและ
กิจกรรมท่ีจัดข้ึน   สงผลใหผู เรียนเห็นคุณคาและรวมอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดลอม 

4. โครงการรวมพลังหารสอง 
- กิจกรรมนักสืบพลังงาน 
- โครงการสถานศึกษาดีเดนดานพลังงาน 
- โครงการสนับสนุนกิจกรรมหองเรียนสีเขียว 
 

            โรงเรียนสงเสริมใหครู  ผูเรียน  และบุคลากร   ตระหนัก รู
คุณคา รวมอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ใชพลังงานของโรงเรียน  และสงเสริมใหโรงเรียนเปนตนแบบดาน
การอนุรักษสิ่งแวดลอม  จากการดําเนินงานสงผลใหบุคลากร 
ตระหนักและมีสวนรวมในการลดการใชพลังงาน สามารถลดการ
ใชพลังงานในโรงเรียนได  และไดรับรางวัลดานการอนุรักษ
สิ่งแวดลอมจากหนวยงานภายนอกในระดับ 5 ดาว 
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เปาหมายท่ี 10   ผูเรียนมีทักษะและความสามารถในการทํางานโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

1. ผูเรียนทุกคนสามารถสรางผลงานอยางนอย 1 ชิ้น 
2. ผูเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาทุกคน มีนวัตกรรมหรือสื่อโดยใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร                   

อยางนอย 1 ชิ้น 
งาน / โครงการและกิจกรรม สภาพความสําเร็จ 

1. โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร 
-  การจัดการเรียนรูในกลุมสาระฯ วิทยาศาสตร 
    เรื่อง โครงงาน        
-  กิจกรรมแขงขันทางวิชาการภายนอก 
-  กิจกรรมนิทรรศการมหาอุทกภัย 54 
- โครงการอบรมทักษะการใชอุปกรณวิทยาศาสตร 

            ผูเรียนสามารถนําความรูท่ีไดรับจากข้ันตอนและกระบวนการ                            
ทางวิทยาศาสตรมาสรางสรรคและสงเขาผลงานรวมประกวดและ
สามารถนําความรูสรางผลงานในวิชาตาง ๆ ไดอยางนอย 1 ช้ินงาน 

2. โครงการแขงขันโอลิมปกวิทยาศาสตร 
-  โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา 
    วิทยาศาสตรนักเรียน ม.1-ม.3 
- โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตรสูโครงการ  
   สอวน.ชวงช้ันท่ี 3-4 

            ผูเรียนไดรับการสงเสริมในการเขารวมแขงขันโอลิมปก
วิทยาศาสตรในระดับประเทศ  โดยมีผูเรียนไดรับรางวัลการแขงขัน 
วิทยาศาสตรระดับนานาชาติ(สพฐ) จํานวน 2 คน  มีผูเรียน  7 คน  ผาน
การสอบคัดเลือกเขาคายชีววิทยาโอลิมปกวิชาการ สอวน. คาย 1   และ
มีผูเรียนจํานวน  5  คน  สามารถสอบผานเขาคาย  2  

3. กิจกรรมสัปดาหวิทยาศาสตร             ผูเรียนไดรับการสงเสริมการนําความคิดสรางสรรคจากผลงาน
และความรูความสามารถทางวิทยาศาสตรของผูเรียนเผยแพรตอ
สาธารณชน และผูเรียนไดมีโอกาสแสดงผลงาน แสดงความสามารถ
ของตนเองจากโครงงานตาง ๆ 

 

ดานบุคลากร 
เปาหมายท่ี 11    บุคลากรมีความรู  ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณและ  
                             มีทักษะในการใชเทคโนโลยีอยางมีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

1. บุคลากรทุกคน ไดรับการพัฒนาตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ 
2.     บุคลากรรอยละ  90  สามารถปรับใชเทคโนโลยีใหเกิดประโยชนในการทํางานของตนเอง  
 

งาน / โครงการและกิจกรรม สภาพความสําเร็จ 
1. โครงการธรรมะกับการศึกษา 
-  กิจกรรมฟงธรรม / วันศุกรตนเดือน 
-  กิจกรรมรวมพิธีกรรมวันสําคัญทางศาสนา  
-  โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมครูพุทธ/คริสต 
-  โครงการคุณธรรมนําชีวิตจิตแจมใส 
-  โครงการเสริมสรางพลังจิตใจและฟนฟูจิตตารมณ 
    นักบุญหลุยสฯ  
-  โครงการอบรมครูคําสอนและคณะกรรมการงานอภิบาล 

            บุคลากรทุกคนไดรับการพัฒนาทางดานคุณธรรม จริยธรรม 
ไดเขารวมกิจกรรมตามศาสนาท่ีตนนับถืออยางสมํ่าเสมอ ปฏิบัติตน
ตามจรรยาบรรณคร ู และเปนแบบอยางท่ีดีแกผูเรียน 
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งาน / โครงการและกิจกรรม สภาพความสําเร็จ 
2. โครงการอบรมสัมมนาครูทุกกลุมสาระการเรียนรู 
-  งานทุนการศึกษาตอในประเทศสําหรับบุคลากร 
-  โครงการอบรมสัมมนากอนเปดปการศึกษา 
-  โครงการพัฒนาบุคลากรและภายนอก 8 กลุมสาระฯ 
-  โครงการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 
-  โครงการพัฒนาบุคลากรตําแหนงหัวหนางาน 

            บุคลากรท่ีสังกัดกลุมสาระการเรียนรูทุกคนไดรับการพัฒนา
ตามมาตรฐานวิชาชีพฯ ไดรับการอบรมเพิ่มพูนประสบการณและ
ความรูในสาขาท่ีเกี่ยวของอยางนอยปละไมนอยกวา 20 ช่ัวโมง 
 

3. โครงการพัฒนาบุคลากรดานการนําหลักสูตรไปใช 
-  งานผลิตและพัฒนาการใชสื่อการสอน  (8 กลุมสาระฯ) 
-  โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 8 กลุมสาระ ฯ  
 

            โรงเรียนมีรายงานผลการใชหลักสูตร8 กลุมสาระ ฯ  มี
แผนการจัดการเรียนรู รายวิชา และกิจกรรมท่ีหลากหลายใหผูเรียน
เลือกเรียนไดตามความสนใจ   ครูผูสอนทุกคนไดรับการอบรมการ
ใชสื่อการสอนและการประกวดสื่อของครูผูสอนทุกกลุมสาระฯ 

4. โครงการจัดอบรมพัฒนาครูดานการใชคอมพิวเตอรและ 
    เทคโนโลยี 
-  งานอบรมบุคลากรและพัฒนาระบบ Swiss 
-  งานพัฒนาบุคลากรศูนยคอมพิวเตอร 
-  โครงการพัฒนาบุคลากรสงเสริมการใชคอมพิวเตอร 
-  โครงการจัดซื้อ Tablet เพื่อการศึกษาและพัฒนาบุคลากร 

            บุคลากรไดรับการพัฒนาจากการเขารวมการอบรมพัฒนา
ดานทักษะการใชคอมพิวเตอรและอินเตอร เน็ต ท่ีหนวยงาน
คอมพิวเตอรจัดใหครูตลอดปการศึกษา 2554   สงผลใหบุคลการมี
ความรูความ สามารถในการใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนรู และการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ 

 
เปาหมายท่ี 12   บุคลากร มีขวัญกําลังใจและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

1. มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน 
2. บุคลากรรอยละ 90 ไดรับการสรางแรงจูงใจจากผลการปฏิบัติงาน 
3. บุคลากรรอยละ 95  มีความพึงพอใจและมีความสุขในการทํางาน 

 

งาน / โครงการและกิจกรรม สภาพความสําเร็จ 
1. โครงการรวบรวม ปรับปรุงระเบียบ และสรางระเบียบ 
    ใหมเก่ียวกับเร่ืองสวัสดิการบุคลากร 
-  โครงการจัดทําคูมือการทํางานของบุคลากร 

           โรงเรียนมีระเบียบและแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจนเกี่ยวกับ
สวัสดิการบุคลากรเพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน เชน 
- ระเบียบวาดวยเรื่อง ทุนการศึกษาสําหรับนักเรียนผูมีความสามารถ 
   พิเศษ 
- ระเบียบวาดวยเรื่อง การบริหารงานบุคคล 2554 
- ระเบียบวาดวยเรื่อง การบริการกองทุนและทรัพยสิน พ.ศ.2554 
- ระเบียบวาดวยเรื่อง การดูแลและกํากับนักเรียน พ.ศ.2554 
- แนวปฏิบัติการแตงกายบุคลการ พ.ศ.2554 
- เกณฑการพิจารณาเบ้ืองตน สําหรับผูมีสิทธิ์ไดรับการพิจารณา 
  ข้ึนเงินเดือนประจําป  
- แนวปฏิบัติการสงเสริมความสามารถดานภาษาอังกฤษแกบุคลากร 
ปการศึกษา 2554  
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งาน / โครงการและกิจกรรม สภาพความสําเร็จ 
2. โครงการมอบรางวัลใหกับบุคลากรที่ปฏิบัติงานและมี 
    ผลงานดีเดนประจําป 
-   รางวัลสําหรับผูปฏิบัติหนาท่ีไมขาด ลา มาสาย ตลอดป 
-   รางวัลสําหรับครูท่ีมีผลการสอบภาษาอังกฤษ       
    ในระดับตาง ๆ 
-   ระเบียบการข้ึนข้ันเงินเดือน /โบนัส ประจําป 
-  โครงการกิจกรรมวันคร ู

             โรงเรียนไดจัดกิจกรรมมอบรางวัลตาง ๆ เพื่อเปนการสราง
แรงจูงใจจากผลการปฏิบัติงานใหบุคลากรท่ีปฏิบัติหนาท่ีอยางมี
ประสิทธิภาพ ทุมเท และเสียสละ สงผลใหบุคลากรมีขวัญกําลังใจมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีและมีความสุขในการทํางาน มีความภาคภูมิใจท่ี
ไดรับการยกยองและเชิดชู และเปนแบบอยางท่ีดีกับบุคคลอื่น ๆ 
ตอไป 

3. โครงการประกวดผลงานและนวัตกรรมภายในและ 
    ภายนอก 
-  กิจกรรมการสงแขงขันครูดีเดน 
-  โครงการประกวดสื่อการเรียนการสอน 
 

            ครูผูสอนมีการพัฒนาสื่ออิเลก็ทรอนิกสในการเรียนการสอน
ท่ีมีประสิทธิภาพ และสามารถนําไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ  ใน
ปการศึกษา  2554 มีครูไดรับรางวัลครูดีเดนสมาพันธสมาคม
ผูปกครองและครูโรงเรียนในเครือฯ จํานวน 2 คน  และไดรับรางวัล
หนึ่งแสนครูดี จากสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา  จํานวน 28  คน 

4. โครงการจัดกิจกรรมสมทบกองทุนสวัสดิการครูและ 
    เจาหนาที่ 
-  โครงการงานราตรีสัมพันธ  
-  โครงการคอนเสิรตน้ําใจ มองใหคุณครู 
-  โครงการแขงขันโบวลิ่งการกุศล 
-  โครงการการแขงขัน Rally 
-  โครงการคริสตมาสแฟร 

            โรงเรียนมีการบริหารกองทุนสวัสดิการครูบุคลากรทาง
การศึกษาและเจาหนาท่ี ท่ีไดจากการจัดกิจกรรมตาง ๆ บรรลุตาม
วัตถุประสงคท่ีกําหนดไว   

5. โครงการสงเสริมการศึกษาตอของบุคลากรในระดับสูงขึ้น 
-  งานทุนการศึกษาตอในประเทศสําหรับบุคลากร 
- โครงการสงบุคลากรไปศึกษาดูงานท้ังในและตางประเทศ 

            บุคลากรไดรับการสงเสริมทางดานการศึกษาท่ีสูงข้ึนตาม                   
ความตองการของโรงเรียน  และไดรับการสงเสริมในการศึกษาดู
งานท้ังในและตางประเทศ 

6.  โครงการสงเสริมขวัญกําลังใจบุคลากร 
- งานอาหารกลางวันบุคลากร 
- งานเยี่ยมบุคลากรเจ็บปวย/เจาภาพงานไวอาลัยครอบครัว 
   บุคลากร 
- โครงการสังสรรคครอบครัวบุคลากร 
- โครงการตรวจสุขภาพบุคลากรประจําป 
- โครงการประกันอุบัติเหตุบุคลากร 
- โครงการมุทิตาจิตบุคลากรเกษียณอายุ 

            โรงเรียนจัดสวัสดิการใหบุคลากร โดยผานกิจกรรมตาม
แผนงาน/โครงการตาง ๆ ตลอดปการศึกษา   เพื่อเปนการเสริมสราง
ขวัญกําลังใจแกบุคลากรใหมีกําลังใจในการทํางาน สงผลให
บุคลากรมีสวัสดิการท่ีดีมีความสุขในการทํางาน  

 

ดานการบริหารจัดการและคุณภาพศึกษา 
เปาหมายท่ี 13   โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาอยางเปนระบบ  มีคุณภาพและสามารถตรวจสอบได 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

1. โรงเรียนมีโครงสรางในการบริหาร มีบทพรรณนางาน คูมือและแนวทางในการปฏิบัติท่ีชัดเจน 
2. บุคลากรรอยละ 95 มีความรู ความเขาใจในบทบาทหนาท่ี และมีทักษะในการทํางานตามกระบวนการ P D C A 
3. มีการกํากับติดตาม ตรวจสอบและประเมินการปฏิบัติงานตามแผน 
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งาน / โครงการและกิจกรรม สภาพความสําเร็จ 
1. โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
-   การสํารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหารงานดานตาง ๆ 
    ของโรงเรียนจาก Stakeholder 
-   งานจัดทํารายงานประจําป 2554 (Annual Report) 
-   งานจัดทํารายงานประเมินตนเอง ( SAR ) 
-  โครงการจัดทําแผนงาน ประเมินแผนงานและรายงาน 
-  โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 2554 
 

            โรงเรียนมีโครงสรางการบริหารโรงเรียนสอดคลองกับ                 
แนวทางการพัฒนาของโรงเรียนตามพระราชบัญญัติโรงเรียน
เอกชน พ.ศ.2550    มีบทพรรณนางานและคูมือการปฏิบัติงาน   มี
การออกแบบเครื่องมือสํารวจความพึงพอใจในการบริหารจัด
การศึกษาของโรงเรียน    มีเอกสารการดําเนินโครงการจัดทํา
แผนปฏิบัติงานประจําป 2554  จัดทําแผนงานประเมินแผนงาน
และรายงานประเมินแผนพัฒนาฯ  มีเอกสารรายงานผลการ
ดําเนินงานประจําป 2554 

2. โครงการพัฒนาบุคลากรผูรวมบริหารโรงเรียน 
-  โครงการอบรมสัมมนาผูรวมบริหารประจําป 2554 
    รวมกับโรงเรียนในเครือมูลนิธ ิฯ 
-  โครงการพัฒนาบุคลากรตําแหนงหัวหนาโรงเรียนในเครือฯ 
-  โครงการสัมมนาบุคลากรตําแหนงหัวหนางาน  

             ผูรวมบริหารโรงเรียนทุกคนมีความรู ความสามารถใน
การบริหารจัดการศึกษา ตามหนวยงาน / ฝายท่ีรับผิดชอบ   โดยยึด
หลักธรรมาภิบาล  ไดแก หลักนิดิธรรม หลักคุณธรรม หลักความ
โปรงใส  หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ และหลักความ
คุมคา  

 
เปาหมายท่ี 14   โรงเรียนมีการพัฒนาระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและสามารถนําไปใชอยางมีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

1. โรงเรียนมีระบบขอมูลสารสนเทศท่ีเปนปจจุบันสามารถนําผลไปใชในการจัดการศึกษาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

2. บุคลากรรอยละ 95 ไดรับการพัฒนา อบรมทางดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
งาน / โครงการและกิจกรรม สภาพความสําเร็จ 

1. โครงการติดตามประเมินผลระบบเครือขายเทคโนโลยี 
     สารสนเทศโรงเรียน 
-  งานเชาสัญญาณระบบเครือขายอินเตอรเน็ต 
-  งานดูแลและพัฒนาระบบฐานขอมูลคลังขอสอบ 
-  งานดูแลและพัฒนาระบบฐานขอมูลโรงเรียน Soft Project 
-  โครงการพัฒนาฐานขอมูลในระบบ SWIS 
-  โครงการดูแลรักษาระบบโปรแกรมหองสมุด 
-  โครงการขยายสัญญาณเครือขายไรสาย 

            โรงเรียนมีระบบขอมูลสารสนเทศท่ีเปนปจจุบันสามารถ
นําผลไปใชในการจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ และระบบ
เครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนไดรับการพัฒนาและ
สามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  

2. โครงการติดตามประเมินผลและปรับปรุงระบบ 
    ฐานขอมูลของโรงเรียน 
-  แตงต้ังคณะกรรมการติดตามประเมินผลและปรับปรุง 
   ระบบฐานขอมูลของโรงเรียน 
- โครงการอบรมบุคลากรความรูเรื่องการใชงานระบบ SWIS 

            ระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนไดรับ
การพัฒนาและสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ บุคลากร
ไดรับการพัฒนาอบรมทางดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  
สามารถนําความรูไปใชในการบริหารจัดการและจัดการเรียนการ
สอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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เปาหมายท่ี 15  โรงเรียน ผูปกครอง และชุมชนมีความสัมพันธท่ีดีและมีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

1. โรงเรียนมีเครือขายผูปกครอง ชุมชน ในรูปแบบของคณะกรรมการ ฯ 
2. ผูปกครอง ชุมชน ใหความรวมมือและมีความสัมพันธท่ีดีกับโรงเรียน 

งาน / โครงการและกิจกรรม สภาพความสําเร็จ 
1. โครงการจัดกิจกรรมรวมกันระหวางโรงเรียนกับชุมชน 
-  โครงการวันเด็กเพื่อชุมชน 
-  โครงการหองสมุดนี้พี่ใหนอง 
-  โครงการอินเตอรเน็ตเพื่อชุมชน  
-  โครงการแลกเปลี่ยนความรวมมือระหวางคณะกรรมการ 
    สภานักเรียน 4 สถาบัน 
- โครงการเติมน้ําใจใหความรูสูชุมชน  

            โรง เ รี ยนและ ชุมชน มีการจั ดกิ จก รรมและสร า ง
ความสัมพันธและความรวมมือซึ่งกันและกัน สงผลใหโรงเรียนมี
เครือขายผูปกครอง คณะกรรมการชุมชน ท่ีใหความรวมมือใน
การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน 

2.  กิจกรรมสงเสริมสุขภาพพลานามัยของชุมชน 
-   จัดลานกีฬาและสวนสุขภาพสําหรับชุมชน 
-  โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนท่ี 
 

            โรงเรียนเปดโอกาสใหชุมชนสามารถเขามาใชบริการใน
การออกกําลังกายภายในโรงเรียน   ใหใชบริการทางดานอาคาร
สถานท่ีของโรงเรียน นอกจากนี้ยังใหบริการดานสุขภาพอนามัย
แก ชุ มชนภา ยนอก  ส ง ผ ล ให ชุ มชน เ กิ ด ทั ศนค ติ ท่ี ดี ต อ
ความสัมพันธอันดีระหวางโรงเรียนและชุมชน 

3. โครงการจัดกิจกรรมรวมกันระหวางโรงเรียนกับผูปกครอง 
-  โครงการสัมผัสชีวิตผูยากไร ผูดอยโอกาส 
-  โครงการสานสัมพันธผูปกครองเครือขาย 
-  โครงการสายสัมพันธบานโรงเรียน สูชุมชน ระดับ ป.1-ม.6 
-  โครงการคริสตมาสแฟร/แขงขัน Rally / Bowling 
-  โครงการงานราตรีสัมพันธ 

            โรงเรียน  ผูปกครองและชุมชนมีการจัดกิจกรรมและ
สรางความสัมพันธและความรวมมือซึ่งกันและกัน สงผลให
โรงเรียนมีเครือขายผูปกครอง คณะกรรมการชุมชน ท่ีเขมแข็ง 
สามารถประสานความรวมมือในการพัฒนาการศึกษาของ
โรงเรียนไดอยางเปนรูปธรรมและยั่งยืน 

 

เปาหมายท่ี 16   โรงเรียนมีการบริหารจัดการตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา มีระบบการประกันคุณภาพภายใน 
                            ท่ีมีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

1. โรงเรียนผานการประเมินตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ในระดับดี หรือดีมาก 
2. โรงเรียนมีงานวิจัยท่ีมีคุณภาพและสามารถนําไปใชในการพัฒนาโรงเรียนและการเรียนการสอน 

งาน / โครงการและกิจกรรม สภาพความสําเร็จ 
1.  งานประกันคุณภาพภายใน 
-  การตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา  BSG 
-  การตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ภายนอก   
    รอบสาม   
-  งานจัดทํารายงานประเมินตนเอง (SAR) 
-  งานจัดทําแผนงานปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2554 
-  งานจัดทําและประเมินแผนงาน/โครงการและกิจกรรม  
-  โครงการอบรมผูประเมินมาตรฐานคุณภาพ BSG.  

            โร ง เ รี ยน มี ร ะบบการประกัน คุณภาพภา ยในตาม
กฎกระทรวง    วาดวยการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ครอบคลุม 8  ภารกิจหลัก   และในปการศึกษา 2554  โรงเรียนผาน
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบสาม   จากสํานักงาน 
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (องคการมหาชน) 
ในระดับดีมาก 
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งาน / โครงการและกิจกรรม สภาพความสําเร็จ 
2. โครงการสงเสริมงานวิจัยของบุคลากร 
-  การจัดทํางานวิจัยในช้ันเรียน และวิจัยหนวยงาน 

            บุคลากรไดรับการสงเสริมและสนับสนุนใหทําวิจัยทางการ
การศึกษาตามระเบียบของงานวิจัย    ครูผูสอนทุกคนมีการจัดทํา
การวิจัยช้ันเรียนของครูผูสอนและการนําไปใช ในการแกไขและ
พัฒนาผูเรียนในทุกรายวิชา  ครูสนับสนุนจัดทํางานวิจัยหนวยงาน
เพื่อนําผลมาปรับปรุงและพัฒนาใหมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลสูงสุด 

 

ดานทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
เปาหมายท่ี 17  โรงเรียนมีอาคารสถานท่ี แหลงเรียนรูและทรัพยากรทางการศึกษาอยางเพียงพอ และใชใหเกิดประโยชนสูงสุด 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

1. โรงเรียนมีอาคารสถานที่ แหลงเรียนรูและทรัพยากรทางการศึกษาอยางเพียงพอเหมาะสมตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด 
2. โรงเรียนมีสถิติการใชและการใหบริการดานอาคารสถานที ่แหลงการเรียนรูและทรัพยากรทางการศึกษาอยาง 
       เพียงพอตอความตองการและอยูในสภาพที่ใชงานไดด ี

งาน / โครงการและกิจกรรม สภาพความสําเร็จ 
1. โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหลงเรียนรู 
-   ปรับปรุงสวนสมุนไพร 
-  งานดูแลแหลงเรียนรูทางธรรมชาติ 
-  โครงการปรับปรุงหองเรียนดนตรี 
-  โครงการสวนเกษตรผสมผสาน 
-  โครงการสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

            โรงเรียนมีสภาพแวดลอมภายในใหเอื้อตอการเรียนรู   แหลง
เรียนรูไดรับการดูแล  และเอาใจใสใหอยูในสภาพท่ีดี พรอม
ใหบริการสําหรับนักเรียนและบุคคลท่ีสนใจ มีการจัดและพัฒนา
แหลงเรียนรู เชน หองสมุดทวีปญญา  สวนสมุนไพร สวนเกษตร ฯ 
สวนสัตว   หองเรียนดนตรี  วังมัจฉา หองสมุดเคลื่อนท่ี และมีการ
เชิญวิทยากรทองถิ่นมาใหความรูแกผูเรียน และเปดโอกาสใหชุมชน
ไดใชบริการสถานท่ีในการจัดกิจกรรมตาง ๆ เชน การจัดงานเลี้ยง
สังสรรคในโอกาสตาง ๆ  ใหใชสนามในการเลนกีฬา ออกกําลังกาย  
การแขงขันกีฬา  เปนตน   

2. โครงการสรางอาคารบริหาร อาคารเรียนและอาคารประกอบ 
-  โครงการกอสรางอาคารยิมเนเซียม 
-  โครงการกอสรางและปรับปรุงหองน้ําอาคารมารติน 

            โรงเรียนมีอาคารบริหารอาคารเรียนและอาคารประกอบการ
เรียนท่ีม่ันคงแข็งแรง มีจํานวนเพียงพอ  เอื้อประโยชนตอการเรียนรู
ของผูเรียน 

3. งานปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบการเรียน และ 
     สถานที่ตาง ๆ ของโรงเรียน 
-  งานโรงเรียนสดใสดวยสวนสวย 
-  งานสนามฟุตบอลสดใส คูฟาเขียว 
-  งานซอมบํารุง รักษาอาคารสถานท่ี 
-  งานซอมบํารุงรักษาสระวายน้ํา 
-  งานปรับปรุง ซอมบํารุงหอพัก 
-  โครงการบอสวยดวยเข่ือน 
-  โครงการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ SPLIT TYPE 
-  โครงการจัดซื้อ I-Board  หองเรียน EP 
-  โครงการน้ําใสโรงเรียนสวย 

            โรงเรียนมีอาคารเรียน  อาคารประกอบการเรียนและสถานท่ี
ตาง ๆ  ท่ีไดรับการดูแลและเอาใจใสใหอยูในสภาพท่ีดี  มีการ
ใหบริการในการใชอาคารสถานท่ี และแหลงการเรียนรูของโรงเรียน
อยางเพียงพอและเหมาะสม สะดวกและปลอดภัยตอผูรับบริการ  
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2.2   สรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี    ประจําปการศึกษา 2554 
 

 

 

เปาหมาย ตัวบงช้ีความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน สรุปผลการดําเนินงาน 
บรรลุ ไมบรรลุ 

ดานวิชาการ/คุณภาพนักเรียน 
1. มีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเหมาะสม
กับผูเรียนและทองถิ่น  พัฒนาตาม
ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง แ ล ะ ค ว า ม
เจริญกาวหนาทางวิทยาการตาง ๆ  
และสอดคลองกับการศึกษาของชาติ   
และ การศึกษาเซนตคาเบรียล 

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

 
1 .1   รอยละ  81.80  ของผู เ รียน 
ผูปกครอง บุคลากรและชุมชนมี
ความพึงพอใจในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน 

 
P 

 

2 .  ผู เ รี ย น ร ะ ดั บป ร ะ ถ มศึ ก ษ า            
ร อ ยล ะ 80 แล ะผู เ รี ย น ร ะ ดั บ
มัธยมศึกษารอยละ 70 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนทุกกลุมสาระการเรียนรู 
อยูในระดับ ดี 
 

2 . 1  ผู เ รียนระดับประถมศึกษา     
รอยละ 80  มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเฉลี่ยทุกกลุมสาระการเรียนรูฯ 
อยูในระดับดี 
2.2 ผู เ รี ยนระดับมัธยมศึกษา       
รอยละ 70  มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเฉลี่ยทุกกลุมสาระการเรียนรูฯ 
อยูในระดับดี 

2 .1  ผู เ รี ยนระดับประถมศึกษา   
รอยละ   90.67  มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเฉลี่ยทุกกลุมสาระการ
เรียนรู ฯอยูในระดับดี 
2.2  ผูเรียนระดับมัธยมศึกษา รอย
ละ  64.92 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเฉลี่ยทุกกลุมสาระการเรียนรูฯ 
อยูในระดับดี 

 

P  
 

 
 
P 

3. ผูเรียนประพฤติปฏิบัติตนเปนผูมี
คุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงคและคานิยมท่ีดีงาม  

3.1  ผู เรียนรอยละ  95 ประพฤติ
ป ฏิ บั ติ ต น เ ป น ผู มี คุ ณ ธ ร ร ม 
จริยธรรม คุณลักษณะท่ีพึงประสงค
และคานิยมท่ีดีงาม 
3.2 โรงเรียนมีระบบการติดตาม  
ดูแล ชวยเหลือผูเรียนอยางท่ัวถึง 

3.1  ผูเรียนรอยละ 97.83  ประพฤติ
ป ฏิ บั ติ ต น เ ป น ผู มี คุ ณ ธ ร ร ม 
จ ริ ย ธ ร ร ม  คุ ณ ลั ก ษณ ะ ท่ี พึ ง
ประสงคและคานิยมท่ีดีงาม 
3.2 โรงเรียนมีระบบการติดตาม 
ดูแล ชวยเหลือผูเรียนอยางท่ัวถึง 

 

P 
 
 
 
P 

 

4.    ผูเรียนมีทักษะท่ีจําเปนในการ
ดําเนินชีวิตมีสุขภาพ และบุคลิกภาพ
ท่ีดีมีสุนทรียภาพสามารถอยูรวมกับ
ผูอื่นไดอยางมีความสุข 

4.1  ผูเรียนทุกคนสามารถวิเคราะห
และกําหนดเปาหมายของชีวิตได 
4.2  ผูเรียนทุกคนเขารวมกิจกรรม
ศิลปะ  ดนตรีและกีฬาตามความ
ถนัดและความสนใจ ดวยความช่ืน
ชมและเต็มใจ 

4.1  ผูเรียนรอยละ 97.00 สามารถ
วิเคราะหและกําหนดเปาหมายของ
ชีวิตได 

4.2  ผูเรียนทุกคน เขารวมกิจกรรม
ศิลปะ   ดนตรีและกีฬาตามความ
ถนัดและความสนใจ ดวยความช่ืน
ชมและเต็มใจ 

 
 
 
P 

 

P 
 
 
 

5.   ผูเรียนสามารถใชเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 5 . 1  ผู เ รี ย น ทุกคนสามา รถ ใช
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและมี
ผลงานท่ีสรางสรรค 

5 . 1  ผู เ รี ยน ทุกคน  สามารถใช
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและมี
ผลงานท่ีสรางสรรค 

 

P  

6.  ผูเรียนสามารถใชภาษาไทยและ    
ภาษาตางประเทศในการสื่อสาร              
ได อยางมีประสิทธิภาพ  

6.1 รอยละ 80 ของผูเรียน ป.3 ป.6  
ม.3 และ ม.6 สามารถใชภาษาไทย
และภาษา  ต า งประเทศในการ
สื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ 

6.1 ผูเรียน ป.3 ป.6 ม.3 และ ม.6  
ร อ ย ล ะ  9 7 . 7 4   ส า ม า ร ถ ใ ช
ภาษาไทยและภาษา ตางประเทศใน
การสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

P  
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เปาหมาย ตัวบงช้ีความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน 
สรุปผลการดําเนินงาน 
บรรลุ ไมบรรลุ 

7.  ผู เรียนสรางสรรคผลงานอยาง
หลากหลาย  เ ต็มตามศักยภาพตาม
ความถนัดและความสนใจ 

7.1  ผูเรียนทุกคน   มีแฟมสะสม
ผลงานตามความสามารถสราง 
สรรค ผลงานอยางหลากหลายท้ัง
ในดานวิชาการ ดานการกีฬาและ
ดานสุนทรียภาพ เต็มตามศักยภาพ 
ตามความถนัดและความสนใจ 

7 .1  ผู เ รี ยน ทุกคน  มีแฟมสะสม
ผลงานตามความสามารถสรางสรรค 
ผลงานอยางหลาก หลายท้ังในดาน
วิชาการ  ด านการกีฬาและด าน
สุนทรียภาพ เต็มตามศักยภาพ ตาม
ความถนัดและความสนใจ 

 

P 
 

 

8. ผู เรียนเห็นคุณคาและภาคภูมิใจ    
ในขนบธรรมเนี ยมประเพณีไทย    
ภู มิ ป ญ ญ า ไ ท ย แ ล ะ ภู มิ ป ญ ญ า    
ทองถิ่น 

8.1  ผูเรียนทุกคนเขารวมกิจกรรม
ประเพณีไทย ภูมิปญญาไทยและภูมิ
ปญญาทองถิ่น 
8 .2   ผู เ รียนทุกคนมีผลงาน ท่ี
แสดงออกถึงความภาคภู มิใจใน
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ภูมิ
ปญญาไทย และภูมิปญญาทองถิ่น 

8.1  ผูเรียนทุกคน เขารวมกิจกรรม
ประเพณีไทย ภูมิปญญาไทยและ
ภูมิปญญาทองถิ่น 
8.2   ผู เรียนทุกคน  มีผลงานท่ี
แสดงออกถึงความภาคภูมิใจใน
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย     
ภู มิป ญญา ไทย  และภู มิป ญญา
ทองถิ่น 

 

P 
 
 
P 

 

 

9. ผูเรียนเห็นคุณคาและรวมอนุรักษ    
ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและ    
สิ่งแวดลอม  

9.1  ผูเรียนทุกคน  มีสวนรวมใน
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  
พลังงานและสิ่งแวดลอม 
9.2  ผูเรียนทุกคน ไดเขารวมในการ
จั ดกิ จ กรรมอนุ รั กษ ทรัพ ยากร 
ธรรมชาติพลังงานและสิ่งแวดลอม
ท้ังภายในหรือหนวยงานภายนอก 

9.1 ผูเรียนทุกคน มีสวนรวมในการ
อนุ รั ก ษ ท รั พ ย า กร ธร รมชา ติ  
พลังงานและสิ่งแวดลอม 
9.2  ผูเรียนทุกคน ไดเขารวมในการ
จัดกิ จกรรมอนุรั กษทรัพยากร 
ธรรมชาติพลังงานและสิ่งแวดลอม
ท้ังภายในหรือหนวยงานภายนอก 

 

P 
 
 
P 

 

10. ผูเรียนมีทักษะและความสามารถ  
ในการทํางานโดยใชกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร  

10.1  ผูเรียนทุกคน สามารถสราง
ผลงานอยางนอย 1 ช้ิน 
10.2  ผูเรียนในระดับช้ันมัธยม 
ศึกษาทุกคน มีนวัตกรรม หรือสื่อ
โดยใชทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรอยางนอย 1 ช้ิน 

10.1 ผูเรียนทุกคน มีผลงานจากการ
เรียนรูในรายวิชาตาง ๆ อยางนอย 1
ช้ิน 
10.2 ผูเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษา
ทุกคน มีช้ินงาน รายงานโครงงาน
หรือสื่อประ กอบการเรียนรู  โดยใช
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
อยางนอย 1 ช้ิน     

 

P 
 
 
P 

 

 

ดานบุคลากร 
11. บุคลากรมีความรู  ความสามารถ      
ตามมาตรฐานวิชาชีพ  มีคุณธรรม      
จริยธรรม  มีจรรยาบรรณและมีทักษะ
ใ น ก า ร ใ ช เ ท ค โ น โ ล ยี อ ย า ง มี
ประสิทธิภาพ 

11.1 บุคลากรทุกคน  ไดรับการ
พัฒนา ตามมาตรฐานจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 
11.2 บุคลากรรอยละ 90 สามารถ
ปรับใชเทคโนโลยีใหเกดิประโยชน
ในการทํางานของตนเอง 

11.1 บุคลากรทุกคน ไดรับการ
พัฒนาตามมาตรฐานจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 
11.2 บุคลากรทุกคนสามารถปรับ   
ใชเทคโนโลยีใหเกิดประโยชนใน
การทํางานของตนเอง 

 

P 
 
 
P 
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เปาหมาย ตัวบงช้ีความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน 
สรุปผลการดําเนินงาน 
บรรลุ ไมบรรลุ 

12. บุคลากรมีขวัญกําลังใจและมี   
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

12.1 มีระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานท่ีชัดเจน   
12.2 บุคลากรรอยละ 90 ไดรับการ
สรางแรงจูงใจจากผลการปฏิบัติงาน 
12.3  บุคลากรรอยละ 95 มีความพึง
พอใจ และมีความสุขในการทํางาน 

12.1  มีระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานท่ีชัดเจน   
12.2 บุคลากรทุกคนไดรับแรงจูงใจ
จากผลการปฏิบัติงาน 
12.3 บุคลากรรอยละ 95.78 มีความ
พึงพอใจและมีความสุขในการทํางาน

 

P 
 
P 

 
P 

 

ดานการบริหารจัดการและคุณภาพ
ศึกษา 
13. โรงเรียนมีการบริหารจัดการ       
ศึกษาอย า งเปนระบบ  มี คุณภาพ       
และสามารถตรวจสอบได 
 

13.1โรงเรียนมีโครงสรางในการ
บริหาร  มีบทพรรณนางาน  คูมือและ
แนวทางในการปฏิบัติท่ีชัดเจน 
13.2 บุคลากรรอยละ 95 มีความรู   
ความเขาใจในบทบาทหนาท่ี  
และมีทักษะในการทํางานตาม 
กระบวนการ P D C A  
13.3 มีการกํากับติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินการปฏิบัติงานตามแผน 

13.1 โรงเรียนมีโครงสรางในการ
บริหาร มีบทพรรณนางาน  คูมือ 
และแนวทางในการปฏิบัติท่ีชัดเจน 
13. 2  บุคลากรรอยละ  97 .5 0 มี
ความรู   ความเข าใจในบทบาท
หนาท่ี และมีทักษะในการทํางาน
ตามกระบวนการ P D C A  
13.3 กํากับติดตามตรวจสอบและ
ประเมินการปฏิบัติงานตามแผน 

 

P 
 
 
P 

 
 

 
P 

 

14 .  โรง เรี ยน มีการพัฒนาระบบ     
เครือข าย เทคโนโลยีส ารสนเทศ      
แ ล ะ ส า ม า ร ถ นํ า ไ ป ใ ช อ ย า ง มี     
ประสิทธิภาพ 

14.1โรงเรียนมีระบบขอมูล
สารสนเทศท่ีเปนปจจุบันสามารถนํา
ผลไปใชในการจัดการศึกษาไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 
14.2  บุคลากรรอยละ 95 ไดรับการ 
พัฒนา  อบรมทางดานการใช 
 เทคโนโลยีสารสนเทศ 

14.1โรงเรียนมีระบบขอมูล
สารสนเทศท่ีเปนปจจุบันสามารถนํา
ผลไปใชในการจัดการศึกษาไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 
14.2  บุคลากรทุกคนไดรับการ 
 พัฒนา  อบรมทางดานการใช 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

P 
 
 
 
P 

 

 

15.โรงเรียน ผูปกครอง และชุมชนมี
ความสัมพันธท่ีดีและมีสวนรวมในการ
พัฒนาการศึกษาของโรงเรียน 

15.1 โรงเรียนมีเครือขายผูปกครอง
ชุมชนในรูปแบบของคณะกรรมการฯ 
 
 
15.2  ผูปกครอง  ชุมชนใหความ
รวมมือและมีความสัมพันธท่ีดีกับ
โรงเรียน  

15.1 โรงเรียนตัวแทนผูปกครอง มี
เครือขายโรงเรียนในชุมชน รวม 
ดําเนินกิจกรรมตาง ๆ เพื่อพัฒนา 
การศึกษาของโรงเรียน 
15.2 ผูปกครอง  ชุมชนใหความ
รวมมือและมีความสัมพันธท่ีดีกับ
โรงเรียน  

 
P 

 
 
 
P 

 

16. โรง เรียนมีการบริหาร  จัดการ      
ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษามี
ระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

16.1 โรงเรียนผานการประเมินตาม 
เกณฑมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
ในระดับดี หรือดีมาก 
 
16.2 โรงเรียนมีงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ 
และสามารถนําไปใชในการพัฒนา 
โรงเรียนและการเรียนการสอน 

16.1 โรงเรียนผานการประเมินตาม
เกณฑมาตรฐานคุณภาพการ ศึกษา
ทุกมาตรฐาน และมีผลการประเมิน
อยูในระดับดี และดีมาก 
16.2 โรงเรียนมีการสงเสริมใหครูทํา
วิจัยในหนวยงานและทําวิจัยในชั้น
เรียนและนําผลไปใชในการพัฒนา
โรงเรียนและการเรียนการสอน 

 

P 
 

 
 
P 

 



 รายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2554 

45 
 

เปาหมาย ตัวบงช้ีความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน 
สรุปผลการดําเนินงาน 
บรรลุ ไมบรรลุ 

ดานทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
17. โรงเรียนมีอาคารสถานท่ี แหลง     
เ รี ย น รู แ ล ะ ท รั พ ย า ก ร ท า ง ก า ร      
ศึกษาอยางเพียง พอและใชใหเกิด
ประโยชนสูงสุด 
 
 
 

 
17.1 โรงเรียนมีอาคารสถานท่ีแหลง
เรียนรูและทรัพยากรทางการศึกษา
อยางเพียงพอเหมาะสมตามเกณฑ
มาตรฐานท่ีกําหนด 
17.2 โรงเรียนมีสถิติการใชและการ
ใหบริการดานอาคารสถานท่ีแหลง
การเรียนรูและทรัพยากรทางการ
ศึ กษ า อ ย า ง เ พี ย งพ อต อ ค ว า ม
ตองการและอยูในสภาพท่ีใชงานได 

 
17.1 โรงเรียนมีอาคารสถานท่ี
แหลงเรียนรูและทรัพยากรทาง 
การศึกษาอยางเพียงพอเหมาะสม
ตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด 
17.2 โรงเรียนมีการใหบริการใน
การใชอาคารสถานท่ีแหลงการ
เรียนรู มีทรัพยากรทางการศึกษาท่ี
เพียงพอ มีสภาพพรอมใชงาน เพื่อ
สนับสนุนใหบุคลากรนําไปใชได
อยางเพียงพอและเหมาะสม 

 
P 

 
 
 
P 

 

 
สรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  ปการศึกษา 2554 

การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2554  มีการจัดทําแผนงาน / โครงการรองรับ
เปาหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมท้ังสิ้น 192  งาน  365 โครงการ  ครอบคลุมท้ัง  17  เปาหมาย  31  ตัวชี้วัด   
ผลการดําเนินงาน  สรุปไดดังนี ้

- บรรลุตามเปาหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  รวมท้ังสิ้น  15  เปาหมาย   29 ตัวชี้วัด 
- ไมบรรลุตามเปาหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  รวมท้ังสิ้น  2  เปาหมาย  2 ตัวชี้วัด 

เปาหมายท่ีไมบรรลุ ไดแก 
เปาหมายท่ี 2  ตัวช้ีวัดท่ี  2.2 ผูเรียนระดับมัธยมศึกษารอยละ 70  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุมสาระการ 
                                             เรียนรูฯ อยูในระดับดี 
 ผลการดําเนินงาน :   ผูเรียนระดับมัธยมศึกษารอยละ 64.92  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุมสาระการ 
                                             เรียนรูฯ อยูในระดับดี            
เปาหมายท่ี 4  ตัวช้ีวัดท่ี  4.1 ผูเรียนทุกคนสามารถวิเคราะหและกําหนดเปาหมายของชีวิตได 
ผลการดําเนินงาน :   ผูเรียนรอยละ 97  สามารถวิเคราะหและกําหนดเปาหมายของชีวิตได 
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ตารางท่ี 1     ตารางสรุปการประเมินโครงการปการศึกษา 2554  
 

สังกัด จํานวน 
งาน/โครงการ 

การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ผลการประเมินเชิงคุณภาพเกิน 80 % 
ดําเนินการ ไมดําเนินการ บรรลุตัวช้ีวัด ไมบรรลุตัวช้ีวัด 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

วิชาการ 37 งาน  
78 โครงการ 

37 งาน  
55 โครงการ 

80.00 23 
โครงการ 

20.00 85 92.39 7 7.61 

กิจการนักเรียน 15 งาน  
116 โครงการ 

15 งาน  
94 โครงการ 83.21 22 

โครงการ 16.79 109 100.00 0 0 

ธุรการ-การเงิน 19 งาน  
12 โครงการ 

19 งาน 
11 โครงการ 96.77 

1  
โครงการ 3.23 30 100.00 0 0 

บริหารทั่วไป 54 งาน  
57 โครงการ                                                                                

54 งาน  
42 โครงการ                                                                                                                      

86.49 15 
โครงการ 

13.51 92 95.83 4 4.17 

สํานักผูอํานวยการ 
39 งาน  

63โครงการ 
39 งาน  

45 โครงการ 82.35 18 
โครงการ 17.65 82 97.62 2 2.38/ 

อาคารสถานที่ 28 งาน  
39โครงการ 

28 งาน  
29 โครงการ 85.07 

10 
โครงการ 14.93 57 100.00 0 0 

รวม 192 งาน  
365 โครงการ 

192 งาน   
276 โครงการ 84.02  89

โครงการ 15.98 455 97.23 13 2.77 
 

สรุปภาพรวม    ตามแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา  2554  ของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุร ี มีการจัดดําเนินงาน/โครงการ   
                          รวมท้ังสิ้นดังนี ้
  - ดําเนินการ   192 งาน     365 โครงการ คิดเปนรอยละ 84.02 
  - ไมไดดําเนินการ    89  โครงการ  คิดเปนรอยละ  15.98 
  - บรรลุตามเกณฑตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ       97.23 
  - ไมบรรลุตามเกณฑตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ    2.77 
 

ตารางท่ี 2   สรุปการประเมินงาน/โครงการปการศึกษา 2554  
 

สังกัด จํานวนงาน/โครงการ 
ท่ีดําเนินการ 

จํานวนงาน/โครงการที่มี
ระดับคุณภาพเกิน 80 % คิดเปนรอยละ 

ผลการดําเนินงานตามเปาหมายโรงเรียน 
( ไมต่ํากวารอยละ 80 ) 

บรรลุ ไมบรรลุ 
วิชาการ 92 85 92.39 P  

กิจการนักเรียน 109 109 100.00 P  
ธุรการ-การเงิน 30 30 100.00 P  
บริหารทั่วไป 96 92 95.83 P  

สํานักผูอํานวยการ 84 82 97.62 P  
อาคารสถานที่ 57 57 100.00 P  

รวม 468 455 97.23 P  
      สรุปภาพรวม      - บรรลุตามแผนระดับโรงเรียน   คิดเปนรอยละ  97.23 
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บทท่ี 3 
 

ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ประจําปการศึกษา 2554 
 

โรงเรียนไดดําเนินตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ประจําปการศึกษา 2554  เพ่ือใหบรรลุความสําเร็จตาม
เปาหมายของการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ  มีความสอดคลองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และมาตรฐาน
คุณภาพการศกึษามูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย  รวม 15  มาตรฐาน 65 ตัวบงชี ้ แบงออกเปน 5 ดาน  ไดแก  
มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน  มาตรฐานดานการจัดการศึกษา  มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู  มาตรฐาน
ดานอัตลักษณของสถานศึกษา และมาตรฐานดานมาตรการสงเสริม  โดยมีผลการดําเนินงานดังนี้ 

 

3.1  มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน 
 

   มาตรฐานท่ี 1  ผูเรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 
ตัวบงช้ีท่ี รายละเอียดการประเมิน รอยละ 

1.1 มีสุขนิสัยในการดูแล
สุขภาพและออกกําลังกาย
สมํ่าเสมอ 

 
 
 
 
 

   โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  สงเสริมและสนับสนุนใหผูเรียนมีสุขภาพท่ีดี 
สามารถดูแลรักษาสุขภาพทางกายและสุขภาพทางใจท่ีแข็งแรงสมบูรณตามวัย
รูจักเลือกบริโภคอาหารท่ีถูกหลักโภชนาการ  ตลอดจนการดํารงตนอยูใน
สังคมอยางมีความสุข  โดยดําเนินกิจกรรม ดังนี้  กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา
และพลศึกษาไดสอดแทรกสาระการรักษาสุขภาพรางกายในแผนการจัดการ
เรียนรูทุกระดับชั้น เพ่ือมุงปลูกฝงใหผูเรียนมีสุขนิสัยรักการดูแลสุขภาพ   งาน
พยาบาลจัดโครงการตรวจสุขภาพประจําปของนักเรียนโดยหนวยแพทย
เคลื่อนท่ีจากโรงพยาบาลวิชัยเวช  อินเตอรเนชันแนล   จัดใหมีเจาหนาท่ี
พยาบาลวิชาชีพประจําหองพยาบาลของโรงเรียน เพ่ือบริการดานสุขภาพแก
ผูเรียน  และบุคลากรของโรงเรียน ท้ังในดานการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน 
ตลอดจนจัดปายนิเทศและการจัดกิจกรรมใหความรูดานสุขอนามัยแกนักเรียน
ในทุกระดับชั้น  นอกจากนี้โรงเรียนไดสงเสริมสุขภาพควบคูไปกับการพัฒนา
ดานการศึกษา โดยการจัดโครงการและกิจกรรมเพ่ือปลูกฝงใหผูเรียนทุกคนรัก
การออกกําลังกาย  ใหผูเรียนทุกคนมีสวนรวมในการเลนกีฬา เชน การแขงขัน
กีฬาสี  การแขงขันกีฬาระดับชั้น การแขงขันทักษะกีฬา  รวมท้ังกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน ยังจัดกิจกรรมดานกีฬา ใหผูเรียนเลือกอยางหลากหลายตามความถนัด
และความสนใจ เชน ชมรมแบดมินตัน ชมรมวายน้ํา ชมรมฟุตบอล ชมรม
บาสเกตบอล ชมรมเทเบิลเทนนิส ชมรมเทนนิส ชมรมกีฬาสแต็ก เปนตน  
สําหรับผูเรียนท่ีมีความสามารถดานกีฬา  โรงเรียนสงเสริมและสนับสนุนดวย
การสรรหาผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางในกีฬาแตละประเภทมาเปนผูฝกสอนทักษะ
กีฬา  เพ่ือใหเปนตัวแทนของโรงเรียนเขารวมแขงขันกีฬาภายนอก เชน กีฬา
แบดมินตัน วายน้ํา เทควันโด ฟุตบอล เทเบิลเทนนิส สแต็ก ฯลฯ จนไดรับ
รางวัลชนะเลิศจากการแขงขันในกีฬาหลากหลายประเภท รวมท้ังไดรับการ
คัดเลือกเขาเปนนักกีฬา เยาวชนระดับเขต เยาวชนทีมชาติ  เปนจํานวนมาก  

97.00 
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มาตรฐานท่ี 1  ผูเรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ (ตอ) 
ตัวบงช้ีท่ี รายละเอียดการประเมิน รอยละ 

1.2 มีน้ําหนัก สวนสูง และมี
สมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑมาตรฐาน 

 
 
 

          โรงเรียนไดดําเนินการสงเสริมและพัฒนานักเรียนใหมีน้ําหนัก สวนสูง 
และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐาน โดยจัดใหมีการตรวจสุขภาพ
ของนักเรียน ประจําป 2554  โดยมีหนวยแพทยเคลื่อนท่ีโรงพยาบาลวิชัยเวช
อินเตอรเนชันแนล  ไดดําเนินการชั่งน้ําหนักวัดสวนสูง ใหแกนักเรียนทุกคน
และ กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษาทดสอบสมรรถภาพทางกาย
ใหแกนักเรียนทุกคน ในภาคเรียนท่ี 1 เพ่ือนําขอมูลท่ีไดไปดําเนินการปรับปรุง
แกไขใหแกนักเรียนท่ีมีสมรรถภาพตํ่ากวาเกณฑมาตรฐานใหพัฒนาการท่ีดีขึ้น
ในภาคเรียนท่ี 2 

91.54 

  

ตารางสรุป   น้ําหนัก-สวนสูง และสมรรถภาพ ตามเกณฑ ปการศึกษา 2554 
 

รายการ รอยละ 
น้ําหนัก-สวนสูงตามเกณฑ            94.97 
สมรรถภาพตามเกณฑ           88.12 
ผลรวมคาเฉล่ียตามเกณฑมาตรฐาน 91.54 

 
สรุปจํานวนนักเรียนทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 – มัธยมศึกษาปท่ี 6   

 

เกณฑ ดีมาก 
(%) 

ดี 
(%) 

ปานกลาง 
(%) 

ตํ่า 
(%) 

ตํ่ามาก 
(%) 

ผานเกณฑ 
(%) 

สมรรถภาพทางกาย 7.40 35.84 44.88 11.21 0.67 88.12 
           
        สรุปนักเรียนท่ีเขารับการทดสอบสมรรถภาพทางรางกายปการศึกษา 
2554  ผานเกณฑการประเมิน คิดเปน  88.12 % ไมผานการประเมิน คิดเปน 
11.88 %  ภายหลังจากการตรวจสุขภาพนักเรียนเสร็จเรียบรอยแลว 
โรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอรเนชันแนลไดสรุปผลการตรวจสุขภาพ   แจงให
ผูเกี่ยวของรับทราบ เพ่ือนําผลไปใชประโยชนในการพัฒนานักเรียนตอไป 
         ในสวนของการทดสอบสมรรถภาพทางกาย และสรุปผลการทดสอบแลว
ในภาคเรียนท่ี 2 โดยกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษาไดจัดโครงการ
แกไขปญหาสุขภาพของนักเรียน  เพ่ือเปนการแกไขปญหานักเรียนท่ีมีน้ําหนัก
เกินเกณฑมาตรฐาน รู จักในการบริโภคอาหารท่ีมีประโยชนตามหลัก
โภชนาการและการออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอ 
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มาตรฐานท่ี 1  ผูเรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ (ตอ) 
ตัวบงช้ีท่ี รายละเอียดการประเมิน รอยละ 

1.3 ปองกันตนเองจากสิ่งเสพติด
ใหโทษและหลีกเลี่ยงตนเอง
จากสภาวะท่ีเสี่ยงตอความ
รุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ 
และปญหาทางเพศ 

 
 
 

          โรงเรียนใหความสําคัญตอโทษภัยของสิ่งเสพติด โดยงานสวัสดิภาพ
นักเรียน  ฝายกิจการนักเรียน ไดดําเนินงานปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษ
และหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะท่ีเสี่ยงตอความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และ
ปญหาทางเพศ ไดแก งานใหความรูและการปองกันสิ่งเสพติด แกนักเรียนทุก
ระดับชั้นในการดูแลตนเองใหพนจากภัยสิ่งเสพติด  และสุมตรวจปสสาวะของ
ผูเรียนกลุมเสี่ยง  เพ่ือเปนการปองกันและปราบปรามภัยจากสิ่งเสพติด 

ผูเรียนมีความรูและสามารถปฏิบัติตนใหพนจากสิ่งเสพติด สิ่งมอมเมา
และอบายมุขตาง ๆ โดยมีการสอนในวิชาสุขศึกษาและมีการสอดแทรกเนื้อหา
ในวิชาอื่น ๆ ท่ีมีความเชื่อมโยงกันแบบบูรณาการ เชน วิชาคอมพิวเตอร ให
ผูเรียนรูจักวิธีดูแลรักษาตนเองใหปลอดภัยจากสิ่งเสพติด จากความรุนแรงท่ี
อาจเกิดขึ้นโดยไมทันรูตัว รวมท้ังรูจักการใชประโยชนจากอินเตอรเน็ต  การจัด
ปายนิเทศใหความรูตามหองเรียนและอาคารตาง ๆ  การอบรมใหความรูโดย
หัวหนาระดับในกิจกรรมยามเชา เปนตน 

นอกจากนี้ โรงเรียนยังไดจัดโครงการและกิจกรรมใหนักเรียนไดมีสวน
รวมในการเผยแพรและรณรงคในการปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดและ
หลีกเลี่ยงสภาวะเสี่ยงตอความรุนแรงโรคภัยอุบัติเหตุและปญหาทางเพศ   เชน 
โครงการโรงเรียนสีขาว โครงการรณรงคตอตานสิ่งเสพติดใหโทษ และมีการ
จัดการเรียนรูเกี่ยวกับสิ่งเสพติดในรายวิชาตาง ๆ เพ่ือใหนักเรียนมีความรู และ
รูจักวิธีการท่ีจะทําใหตนเองปลอดภัยจากสิ่งเสพติดไดอยางถูกตอง 

96.56 

1.4 เห็นคุณคาในตนเอง มีความ
ม่ันใจ กลาแสดงออกอยาง
เหมาะสม 

 

         โรงเรียนสงเสริมใหนักเรียนเห็นคุณคาในตนเอง  มีความม่ันใจ  กลา
แสดงออกอยางเหมาะสม  โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนนําเสนอ
หนาชั้นเรียน การแสดงบทบาทสมมุติ การอภิปรายในชั้นเรียน  การจัด
กิจกรรมการแสดงออกในงานราตรีสัมพันธ   กิจกรรมวันสุนทรภู  วันแม
แหงชาติ   งานรําลึกพระคุณแม  สัปดาหวันวิทยาศาสตร  โครงการอนุรักษ
พลังงานและสิ่งแวดลอม  การจัดนิทรรศการมหาอุทกภัย   54   การเขารวม
กิจกรรมคายวิชาการของกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ   กิจกรรมชมรม  การ
แสดงผลงานทัศนศิลป   ดนตรีและนาฎศิลป และการประกวดสุนทรพจนของ
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

  93.00 

1.5 มีมนุษยสัมพันธท่ีดีและ
ใหเกียรติผูอื่น 

 
 
 

         โรงเรียนสงเสริมผูเรียนใหเปนผูมีมนุษยสัมพันธท่ีดี  รูจักใหเกียรติผูอื่น 
โดยผานการจัดกิจกรรมการเรียนรูในชั้นเรียนท่ีใชกระบวนการกลุม การระดม
สมอง การอภิปราย  การจัดกิจกรรมกรีฑาสี  กีฬาระดับชั้น โครงการสาย
สัมพันธบานโรงเรียน สูชุมชน  กิจกรรมชมรม  โครงการอนุรักษพลังงานและ
สิ่งแวดลอม   กิจกรรมนิทรรศการมหาอุทกภัย  54  การจัดการเรียนรูในวิชา
ลูกเสือ เนตรนารี และการเขาคายลูกเสือประจําป  

97.50 
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มาตรฐานท่ี 1  ผูเรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ (ตอ) 
ตัวบงช้ีท่ี รายละเอียดการประเมิน รอยละ 

1.6 สรางผลงานจากการเขา
รวมกิจกรรมดานศิลปะ 
ดนตรี / นาฏศิลป กีฬา/
นันทนาการตาม
จินตนาการ 

โรงเรียนไดดําเนินงาน โครงการ และจัดกระบวนการเรียนรู เพ่ือพัฒนา 
สนับสนุนและสงเสริมใหผูเรียนไดสรางผลงานจากการเขารวมกิจกรรมดาน 
ศิลปะ  ดนตรี/นาฏศิลป  กีฬา/นันทนาการ ตามจินตนาการ โดยการจัดกิจกรรม
การเรียนรูตามหลักสูตรในกลุมสาระการเรียนรูท่ีเกี่ยวของ สงเสริมใหผูเรียน
เขารวมการแขงขันท้ังภายในและภายนอก นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมสงเสริมให
ผูเรียนไดแสดงความสามารถจากการรวมกิจกรรมและแสดงผลงานของตนเอง
ตามความถนัดและชื่นชอบ ในกิจกรรมท่ีตนสนใจ ดังนี้  

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ  จัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนไดปฏิบัติจริง 
ตลอดจนมุงเนนการสรางเจตคติท่ีดีตองานศิลปะ  และพัฒนาผูเรียนใหสามารถ
วิพากษวิจารณงานศิลปไดอยางสรางสรรค เชน   นักเรียนในทุกระดับชั้นมี
โอกาสไดสรางสรรคผลงานดวยการวาดภาพระบายสี  การประกวดวาดภาพ
งานวันแม การแขงขันท้ังภายในและภายนอก   งานดนตรีและนาฏศิลป  มุง
พัฒนาผูเรียนใหมีความรู ความสามารถ  ม่ันใจ  กลาแสดงออก โดยจัดกิจกรรม
สนับสนุนใหนักเรียนแสดงศักยภาพของตนเองในการแสดงออกทางดาน
ดนตรีนาฏศิลป การแสดงละครตามความถนัด  นักเรียนทุกคนสามารถเลน
ดนตรีไดอยางนอยคนละ 1 ชิ้น  การคิดออกแบบการแสดงและการละครได  
เชน  การแสดงรวมใจประหยัดพลังงาน เรื่องวิกฤตโลกรอน   การแสดงสืบ
สานประเพณีความเปนไทย   การแสดงละครวันแม  การประกวดวงสตริง
หองเรียนสีเขียว  “กลุมธนบุรี”  การประกวดดนตรีไทย  เปนตน 
        กลุมสาระสุขศึกษาและพลศึกษา  จัดหลักสูตรและการเรียนรู เพ่ือให
ผูเรียนมีความรู และเห็นความสําคัญของการเลนกีฬา  รักและเห็นคุณคาของ
กิจกรรมกีฬา จนนําการเลนกีฬาไปสงเสริมสุขภาพของตนเอง  โดยจัดทํา
โครงการเพ่ือสงเสริมใหนักเรียนไดเขารวมและแสดงออกซึ่งความสามารถ
ของตนในกิจกรรมกีฬาหรือการเชียร เชน โครงการแขงขันทักษะกีฬา จัด
โครงการแขงขันกีฬาระดับชั้นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ถึง
มัธยมศึกษาปท่ี 6  ประกอบดวย   การแขงขันกีฬาประเภทตาง ๆ  ไดแก 
ฟุตบอล บาสเกตบอล และเกม เปนตน 
        กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  จัดกิจกรรมชมรมเพ่ือใหผูเรียนไดรับความรูและ
พัฒนาทักษะอยางหลากหลาย  เชน ชมรมดนตรีไทย-ดนตรีสากล  ชมรม
นาฎศิลป  ชมรมวงโยธวาทิต  ชมรมศิลปะการแสดง ชมรมไวโอลิน ชมรม
ศิลปะ  ชมรม Movie Club  ชมรม ACT Media  ชมรม B-Boy ชมรมฟุตบอล   
ชมบาสเกตบอล ชมรมแบตมินตัน  ชมรมแฟลกฟุตบอล  ชมรมเทเบิลเทนิส 
เปนตน  จัดกิจกรรมตามเทศกาล  เชน  การรํากลองยาวกิจกรรมแหเทียน
พรรษา  การแสดงดนตรีไทยถวายพระพรเนื่องในวันแมแหงชาติ  เปนตน 

100 



 
รายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2554 

  51  

สรุปผลการประเมินระดับมาตรฐาน 
มาตรฐานท่ี 1  ผูเรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ  

มาตรฐาน/ตัวบงช้ี เฉล่ีย 
รอยละ 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 

1.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกําลังกายสมํ่าเสมอ 97.00    P 
1.2 มีน้ําหนัก สวนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐาน 91.54    P 
1.3  ปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษและหลีกเลี่ยงตนเองจาก 
       สภาวะท่ีเสี่ยงตอความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปญหาทางเพศ 

96.56    P 

1.4  เห็นคุณคาในตนเอง มีความม่ันใจ กลาแสดงออกอยางเหมาะสม 93.00    P 
1.5 มีมนุษยสัมพันธท่ีดีและใหเกียรติผูอื่น 97.50    P 
1.6  สรางผลงานจากการเขารวมกิจกรรมดานศิลปะ ดนตรี / นาฏศิลป 
       กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการ 

100.00    P 

มาตรฐานท่ี 1  ผูเรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ  95.93    P 
 
จุดเดนในมาตรฐานท่ี 1  

ผูเรียนมีความสามารถในการสรางสรรค  ดนตรี /นาฏศิลป/กีฬาและนันทนาการตามจินตนาการ โดยรูจักริเริ่ม
สิ่งใหม ๆ ตามความคิดของตนไดอยางมีระบบ และสามารถพัฒนาศักยภาพของตนจนเปนท่ียอมรับในระดับสากล ซึ่ง
พิจารณาไดจากผลงานดานดนตรี กีฬาและนันทนาการ  

 

จุดควรพัฒนาในมาตรฐานท่ี 1 
ผูเรียนบางสวนควรไดรับการสงเสริมความรูดานโภชนาการท่ีเหมาะสมตามวัย และปลูกฝงการเลือก

รับประทานอาหารท่ีเปนประโยชนตอรางกาย  รวมท้ังการออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอและเหมาะสมตามพัฒนาการ
ทางดานรางกายเพ่ือใหมีสุขภาพท่ีสมบูรณแข็งแรง 

 

แนวทางการพัฒนาในมาตรฐานท่ี 1 
1. จัดกิจกรรมสงเสริมความรูดานโภชนาการ และปลูกฝงการเลือกรับประทานอาหารท่ีเปนประโยชน  
2. จัดกิจกรรมสงเสริมการออกกําลังกายท่ีเหมาะสมตามวัยอยางสมํ่าเสมอ รวมท้ังจัดกิจกรรมสงเสริมสําหรับ

ผูเรียนท่ีมีปญหาเรื่องน้ําหนัก สวนสูง  และสมรรถภาพทางกายไมเปนไปตามเกณฑ  
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มาตรฐานท่ี  2  ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค 
ตัวบงช้ีท่ี รายละเอียดการประเมิน รอยละ 

2.1 มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
      ตามหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 

           โรงเรียนตระหนักและเห็นความสําคัญในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม
และคานิยมท่ีพึงประสงคตามหลักสูตรของผูเรียน โดยไดดําเนินการพัฒนา
สงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค  ดังนี้ 
           ฝายวิชาการ จัดการเรียนการสอนมุงเนนใหผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงคตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ซึ่ง
ระบุไว 8 ประการ ไดแก 1) รักชาติ ศาสน กษัตริย  2) ซื่อสัตยสุจริต 3) มีวินัย  
4)ใฝเรียนรู  5)อยูอยางพอเพียง 6) มุงม่ันในการทํางาน 7) รักความเปนไทย 
8) มีจิตสาธารณะ  โรงเรียนไดสอดแทรกลงในกิจกรรมการเรียนการสอนใน
ทุกรายวิชา  โดยใหครูผูสอนในทุกรายวิชาเปนผูดําเนินการพัฒนาและ
ประเมินคุณภาพผูเรียน ผลการดําเนินงานพบวา นักเรียนทุกคนแสดงออกถึง
คุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ครบ 
8 ประการ  ซึ่งมีคุณภาพในระดับดีขึ้นไปรอยละ  100  ทุกระดับชั้น  
นอกจากนี้โรงเรียนไดดําเนินการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในกลุมสาระการ
เรียนรูตาง ๆ เชน กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย จัดกิจกรรมการแสดงจินต
ลีลาเฉลิมพระเกียรติในชุดพอของแผนดิน  การเขียนเรียงความเนื่องใน
วโรกาส 5  ธันวามหาราช  การจัดการอานทํานองเสนาะ  กลุมสาระการ
เรียนรูวิทยาศาสตร  จัดกิจกรรมสัปดาหวิทยาศาสตร  กลุมสาระการเรียนรู
สังคมศึกษาฯ จัดโครงการบรรพชาฉลองปกาญจนาอัสสัมชัญธนบุรี  และ
กิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา   กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ  จัดกิจกรรมวาด
ภาพลายไทย กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี  จัดต้ัง
ธนาคารโรงเรียน   กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา  จัดโครงการ
กรีฑาสี   ฝายวิชาการจัดโครงการสถานศึกษาดีเดนดานพลังงาน  กิจกรรม
นิทรรศการมหาอุทกภัย  54   เปนตน   
           งานคุณธรรม  จริยธรรม ฝายกิจการนักเรียน ไดดําเนินการจัดกิจกรรม 
โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเปนกิจกรรมเสริมหลักสูตรให
ผูเรียน ไดแก  โครงการจริยธรรมยามเชา โครงการยกยองนักเรียนประพฤติ
และปฏิบัติหนาท่ีดีเดน ในระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ถึง มัธยมศึกษาปท่ี 6 
และในระดับชั้นตาง ๆ ไดจัดโครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม   เชน  
ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 โครงการหองเรียนตนกลาแหงคุณธรรม 
ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 4   โครงการตรงเวลาไมมาสาย โครงการพระ
ธรรมะกับนักเรียน  ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6  โครงการธรรมสวนะ   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1   โครงการ A.C.T. วิถีพุทธ  และระดับชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 2 โครงการประกวดภาพยนตรสั้นสงเสริมคุณธรรม  เปนตน   

100.00 
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มาตรฐานท่ี  2  ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค (ตอ) 
ตัวบงช้ีท่ี รายละเอียดการประเมิน รอยละ 

2.2  เอื้ออาทรผูอื่นและกตัญ ู
       กตเวทีตอผูมีพระคุณ 
 
 
 
 
 

           โรงเรียนตระหนักและเห็นความสําคัญในการสงเสริมใหผูเรียนมี
ความเอื้ออาทรและกตัญูกตเวทีตอผูมีพระคุณ จึงจัดโครงการสงเสริม
วัฒนธรรมและวันสําคัญ   กิจกรรมรําลึกพระคุณแม โครงการบรรพชา
สามเณรฉลองปกาญจนาอัสสัมชัญธนบุรี กิจกรรมวันไหวครู วันสุนทรภู  
วันนักบุญหลุยส  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน (ชมรม YCS)   เปนตน  นอกจากนี้
ยังสงเสริมใหผู เ รียนแสดงออกถึงความมีนํ้ าใจ เอื้อเฟอ  เผื่อแผแก
ผูดอยโอกาสหรือออนแอกวา โดยการใหความชวยเหลือผูอื่นหรือมีสวนรวม
ท่ีแสดงถึงความรับผิดชอบในฐานะสมาชิกท่ีดีของสังคม แสดงความกตัญู
กตเวที โดยประพฤติตนถูกตองเหมาะสม เอาใจใสดูแลชวยเหลือกิจการงาน 
ตอบแทนผูมีพระคุณ ประพฤติตนเปนนักเรียนท่ีดี ดวยการแสดงความสุภาพ 
นอบนอม โอบออมอารี ชวยเหลือผูอื่น รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น มุงม่ัน
ในการเรียน ดูแลรักษาสถานท่ี สิ่งของท้ังสวนรวมและสวนตัว ยึดม่ันในวิถี
ชีวิตและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ทรงเปน
ประมุข โดยผานกิจกรรมโครงการตาง ๆ เชน โครงการไหวครู โครงการจัด
พิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ โครงการจัดพิธีถวายพระพร
สมเ ด็จพระนาง เจ าพระบรมราชินีนารถ   โครงการ เ ทิด เกี ยร ติแม
พระอัสสัมชัญ โครงการเทิดพระคุณแม  โครงการสายสัมพันธบาน โรงเรียน   
สูชุมชน ในระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ถึง มัธยมศึกษาปท่ี 6  โครงการวัน
เด็กเพ่ือชุมชน และโครงการชุมชนสัมพันธ เปนตน 

98.62 

2.3 ยอมรับความคิดและ 
     วัฒนธรรมท่ีแตกตาง 
 
 
 
 

เพ่ือใหผูเรียนตระหนักถึงการยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกตาง 
โรงเรียนไดสอดแทรกในการเรียนการรายวิชาสังคมศึกษา ศิลปะ ภาษาไทย  
ภาษาตางประเทศ วิทยาศาสตร มีการจัดกิจกรรมทางศาสนา เชน การหลอ
เทียนและการถวายเทียนจํานําพรรษา กิจกรรมวันนักบุญหลุยส โครงการ
นักเรียนแลกเปลี่ยน AFS กิจกรรมกรีฑาสี การเลือกประธานนักเรียน 
หัวหนาหอง ประธานชมรม   การจัดกิจกรรม    ACT Thai Culture Day    
เปนตน  นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมท่ีสงเสริม ใหผูเรียนแสดงความคิดเห็นของ
ตนอยางสุภาพ ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่นดวยความเขาใจ เห็น
ประโยชนจากการแลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกัน ยอมรับความแตกตาง
ทางวัฒนธรรมในเรื่อง  การแตงกาย ภาษาพูด ภาษาเขียน ศาสนา พิธีกรรม
ความคิด ความเชื่อ เปนตน และสามารถแกปญหา อยูรวมกันไดดวยความ
เขาใจท่ีถูกตอง มีการสื่อสารอยางสรางสรรค เชน งานสงเสริมและพัฒนา
พฤติกรรมนักเรียน จัดโครงการสงเสริมระเบียบวินัยแกผูเรียนทุกคน 
โครงการสงเสริมวันสําคัญและประเพณีไทย โครงการสงเสริมการไหวและ
การทําความเคารพ และโครงการไหวงามอยางไทย เปนตน 

98.00 
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มาตรฐานท่ี  2  ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค (ตอ) 
ตัวบงช้ีท่ี รายละเอียดการประเมิน รอยละ 

2.4 ตระหนัก รูคุณคา รวม 
      อนุรักษและพัฒนา 
      สิ่งแวดลอม 
 
 
 

          โรงเรียนไดดําเนินงาน โครงการ กิจกรรม และจัดกระบวนการเรียนรู  
เพ่ือปลูกฝงใหผูเรียนมีจิตสํานึกในการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม  โดย
การสอดแทรกในกิจกรรมการเรียนการสอนท้ัง  8  กลุมสาระการเรียนรู   
การรณรงคลดการใชพลังงานท้ังภายนอกและภายในโรงเรียน   และกิจกรรม
เสริมหลักสูตรตาง ๆ เชน กิจกรรมแกะ  ลาง  เก็บ  กับโอวันติน  กิจกรรม
นักสืบพลังงาน   กิจกรรมเสียงตามสาย   กิจกรรมหองเรียนสีเขียว   กิจกรรม
สัมมนาความรูเรื่องพลังงานทดแทน   กิจกรรมการศึกษาดูงานโรงเรียน
ตนแบบดานการอนุรักษพลังงาน    การจัดทํานโยบายการอนุรักษพลังงาน
และสิ่งแวดลอม  (ประกาศฉบับท่ี  6 / 2554 )   นอกจากนี้ฝายอาคารสถานท่ี
ไดกําหนดมาตรการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน    ไดแก  การเปด
เครื่องปรับอากาศในชวงเวลาท่ีไมตรงกัน   การงดใชลิฟตวันพุธ   การต้ัง
อุณหภูมิเครื่องปรับอากาศท่ี 25 องศา  การตรวจสอบซอมบํารุง   ปรับเปลี่ยน
อุปกรณระบบไฟฟา  ประปา  อยางสมํ่าเสมอ เ พ่ือใหอุปกรณตาง ๆ มี
ประสิทธิภาพในการใชงาน   ในการสั่งซื้อวัสดุอุปกรณตาง ๆ งานจัดซื้อได
เลือกซื้ออุปกรณท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม   รวมถึงงานยานพาหนะของ
โรงเรียน ไดนําน้ํามันไบโอดีเซลท่ีผลิตขึ้นเอง มาใชกับรถขนของภายใน
โรงเรียน   จากการดําเนินงานดังกลาวขางตน   สงผลใหการเขารวม
โครงการ  Energy  Mind  Award  ของการไฟฟานครหลวง  คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และสํานักงานคณะกรรมการการสงเสริมการศึกษา
เอกชน  มีผลการดําเนินงานการอนุรักษพลังงานจากความรวมมือของ
นักเรียน ครูและบุคลากรทุกคน   ไดรับรางวัล  Energy  Mind  Award 2011 
ระดับ 5 ดาว   (ระดับสูงสุด)        

95.00 

 
สรุปผลการประเมินระดับมาตรฐาน 
มาตรฐานท่ี 2  ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค 

มาตรฐาน/ตัวบงช้ี เฉล่ีย 
รอยละ 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 

2.1 มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามหลักสูตร 100.00    P 
2.2 เอื้ออาทรผูอื่นและกตัญูกตเวทีตอผูมีพระคุณ 98.62    P 
2.3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกตาง 98.00    P 
2.4 ตระหนัก รูคุณคา รวมอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม 95.00    P 
มาตรฐานท่ี 2   ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค 97.91    P 
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จุดเดนในมาตรฐานท่ี 2  
1. ผูเรียนทุกคนผานการประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามหลักสูตร ในระดับดีถึงดีมาก โดยเฉพาะในดาน

การเอื้ออาทรผูอื่น ดวยการรวมกันบริจาคทรัพย   สิ่งของแกเพ่ือนนักเรียน ผูยากไรในชุมชนและองคกรการกุศลตาง ๆ 
ในสังคมดวยความเต็มใจ   ในดานความกตัญูกตเวทีตอผูมีพระคุณ ผูเรียนทุกคนผานการประเมินลักษณะลูกท่ีดีของ
พอแมในระดับดีมาก 

2. ผูเรียนไดเขารวมหรือมีสวนรวมในกิจกรรมดานการอนุรักษและสิ่งแวดลอมอยางหลากหลาย เชน โครงการ
สถานศึกษาดีเดนดานพลังงาน  โครงการเยาวชนรักษสิ่งแวดลอม และโครงการคายอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 

จุดควรพัฒนาในมาตรฐานท่ี 2 
ผูเรียนบางสวนควรไดรับการปลูกฝงในเรื่องการใชทรัพยสินสวนตัวและสวนรวมอยางประหยัด คุมคา   และ

รวมกันรักษาความสะอาดท้ังภายในและภายนอกหองเรียน 
 

แนวทางการพัฒนาในมาตรฐานท่ี 2 
 จัดกิจกรรมปลูกฝงใหผูเรียนมีจิตสํานึกในการประหยัดและรูจักการใชทรัพยากรอยางคุมคา  และสนับสนุนให
ผูเรียนไดมีสวนรวมในการรักษาสิ่งแวดลอมของโรงเรียน 
 

มาตรฐานท่ี 3  ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง  รักการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
ตัวบงช้ีท่ี รายละเอียดการประเมิน รอยละ 

3.1 มีนิสัยรักการอานและ 
      แสวงหาความรูดวยตนเอง 
      จากหองสมุดแหลงเรียนรู  
      และสื่อตาง ๆ รอบตัว 
 
 
 

          โรงเรียนกําหนดแผนงานในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรตาง ๆ  ท่ีมุงสรางเสริมใหผูเรียนมีนิสัยรักการอานและ
แสวงหาความรูดวยตนเอง จากแหลงเรียนรูตาง ๆ รอบตัว   โดยการจัด
กิจกรรมใหผูเรียนแสวงหาความรูดวยตนเองในทุกรายวิชาจากแหลงการ
เรียนรูภายในท่ีโรงเรียนไดจัดสรางขึ้น  จัดโครงการทัศนศึกษาระดับชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 1 – มัธยมศึกษาปท่ี 6  เพ่ือใหนักเรียนไดเรียนรูอยาง
หลากหลายภายนอกโรงเรียน  และจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรใหผูเรียน
แสวงหาความรูดวยตนเอง เชน    จัดคายวิชาการของกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ โครงการชวนนองอานในระดับประถมศึกษา กิจกรรม 
Jamsai Let’s Read  อานนะอานกันในระดับชั้นมัธยมศึกษา กิจกรรมอาน
หนังสือนอกเวลาในวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ กิจกรรมเปดโลกการ
อานและการเรียนรู    50 ป ACT รวมใจอาน   กิจกรรมวันรักการอาน   
กิจกรรมอัมรินทรยอดอัจฉริยะ   กิจกรรม Walking Reading Rally  กิจกรรม
หนูนอยนักลา  การใชแหลงเรียนรู  สวนสมุนไพร  วังมัจฉา  สวนนก สวน
พฤกษาพรรณวรรณคดีไทย  การจัดนิทรรศการ มหาอุทกภัย 54 เปนตน 

95.20 
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มาตรฐานท่ี 3  ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง  รักการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง (ตอ) 
ตัวบงช้ีท่ี รายละเอียดการประเมิน รอยละ 

3.2 มีทักษะในการอาน ฟง ดู พูด 
       เขียน และต้ังคําถามเพ่ือ 
       คนควาหาความรูเพ่ิมเติม 

          โรงเรียนไดดําเนินการจัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมี
ทักษะในการอาน ฟง ดู พูด  เขียน และต้ังคําถามเพ่ือ คนควาหาความรู
เพ่ิมเติม    ซึ่งมีท้ังการสอดแทรกในกระบวนการเรียนการสอนทุกกลุมสาระ
การเรียนรู เชน การบูรณาการในการเรียนการสอน สรุปเรื่องยอ การต้ัง
คําถามจากเรื่องท่ีอาน  สรุปขอคิดท่ีไดรับจากเรื่องท่ีอานของกลุมสาระการ
เรียนรูภาษาตางประเทศ   กิจกรรมนิทรรศการมหาอุทกภัย  54   กิจกรรม
สงเสริมการเรียนรูระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรตาง ๆ ไดแก โครงการชวนนองอาน   Jamsai Let’s Read   กิจกรรม
อานนะอานกันของงานหองสมุด   กิจกรรมเขียนสวยดวยมือเราของกลุม
สาระการเรียนรูภาษาไทย  เปนตน    

    90.49 

3.3 เรียนรูรวมกันเปนกลุม  
      แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
      เพ่ือการเรียนรูระหวางกัน 
 
 

โรงเรียนไดดําเนินการจัดกระบวนการเรียนรูเพ่ือใหนักเรียนเกิดการ
เรียนรูรวมกันเปนกลุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรูระหวางกัน  
โดยไดสอดแทรกทักษะท่ีจําเปนแกนักเรียนในกระบวนการเรียนการสอน
ดวยการใชกระบวนการกลุม การระดมสมอง  การทํางานเปนทีม ของ
รายวิชาตาง ๆ โครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ PRE-ม.ตน  PRE-
ADMISSIONS    เปดโลกการอานและการเรียนรู  50  ป  ACT    รวมใจอาน   
วันรักการอาน    Walking Reading Rally    กิจกรรมพัฒนาผูเรียน (ชมรม)   
กิจกรรมพ่ีสอนนองของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

96.00 
 

3.4 ใชเทคโนโลยีในการเรียนรู 
       และนําเสนอผลงาน 
 
 
 
 

          โรงเรียนสงเสริมใหทุกคน ใชเทคโนโลยีในการเรียนรู  และนําเสนอ
ผลงานตามความเหมาะสม    เชน  การสืบคนขอมูลในอินเทอรเน็ตสําหรับ
การจัดทําใบงาน  ชิ้นงาน  รายงาน โครงงานในทุกรายวิชา   การจัดกิจกรรม
นิทรรศการมหาอุทกภัย 54    การคนควาขอมูลเพ่ือจัดทําบอรดความรูภายใน
หองเรียน เชน  ประวัติวันสําคัญ  ประวัติบุคคลสําคัญ    กระบวนพยุหยาตรา
ทางชลมารค  เปนตน  นอกจากนี้ในการจัดการเรียนการสอน ครูผูสอนได
ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนไดฝกการนําเสนอผลงานดวย
โปรแกรมคอมพิวเตอร และใชระบบอินเทอรเน็ต   (Search Engine)  เพ่ือนํา
ขอมูลท่ีไดไปใชประกอบในการทําเอกสารรายงานตาง ๆ   การเรียนผาน
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส (e-learning)   อิเล็กทรอนิกสบุค (e-book) และการ
สรางสรรคผลงานดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร  เปนตน 

100.00 
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สรุปผลการประเมินระดับมาตรฐาน 
มาตรฐานท่ี 3  ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง  รักการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

มาตรฐาน/ตัวบงช้ี เฉล่ีย 
รอยละ 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 

3.1 มีนิสัยรักการอานและแสวงหาความรูดวยตนเองจากหองสมุด  
       แหลงเรียนรู และสื่อตาง ๆ รอบตัว 

95.20    P 

3.2 มีทักษะในการอาน ฟง ดู พูด เขียน และต้ังคําถามเพ่ือคนควาหา 
      ความรู เพ่ิมเติม 

90.49    P 

3.3 เรียนรูรวมกันเปนกลุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู 
      ระหวางกัน 

96.00    P 

3.4 ใชเทคโนโลยีในการเรียนรูและนําเสนอผลงาน 100.00    P 
มาตรฐานท่ี 3  ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง   

                     เรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
95.43    P 

 

 

จุดเดนในมาตรฐานท่ี 3 
1. โรงเรียนมีทรัพยากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยและเพียงพอตอความตองการของผูเรียน  
2. ผูเรียนมีความรูและสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศสงเสริมการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

จุดควรพัฒนาในมาตรฐานท่ี 3 
ผูเรียนบางสวนควรไดรับการสงเสริม และปลูกฝงให มีทักษะในการอาน ฟง ดู พูด เขียน และต้ังคําถามเพ่ือ

คนควาหาความรูเพ่ิมเติม 
 

แนวทางการพัฒนาในมาตรฐานท่ี 3 
 จัดกิจกรรมสงเสริมการอาน ฟง ดู พูด เขียน และฝกการต้ังคําถามเพ่ือคนควาหาความรูเพ่ิมเติม   

 

มาตรฐานท่ี 4  ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค ตัดสินใจแกปญหาไดอยางมีสติสมเหตุผล 
ตัวบงช้ีท่ี รายละเอียดการประเมิน รอยละ 

4.1 สรุปความคิดจากเรื่องท่ีอาน 
      ฟง และดู และสื่อสารโดย 
      การพูดหรือเขียนตาม 
      ความคิดของตนเอง 
 

         โรงเรียนเห็นความสําคัญของการจัดกระบวนการเรียนรูท่ีมุงเนนการฝก
ทักษะกระบวนการคิดและการสื่อสาร จึงกําหนดใหทุกกลุมสาระการเรียนรู 
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลายและสงเสริมการคิดวิเคราะห  การ
สรุปความคิดจากเรื่องท่ีอานหรือคนควา จัดใหมีการสื่อสารท้ังการดู การฟง 
การเขียน  และกิจกรรมเสริมหลักสูตรตาง ๆ เชน โครงการชวนนองอาน  
กิจกรรม Jamsai Let’ Read    การสงเสริมการอานออกเสียงและอานทํานอง
เสนาะท่ีถูกตองของ กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย  การเขียน
เรียงความในวันสําคัญตาง ๆ เชน วันแม  วันนักบุญหลุยส ฯลฯ จัดกิจกรรม
เสริมในการเรียนการสอน  โดยการอานหนังสือนอกเวลาของกลุมสาระการ
เรียนรูภาษาตางประเทศ   การเขียนบทความ เรียงความภาษาอังกฤษและ
ภาษาไทย ลงจุลสารและวารสารของโรงเรียน  เปนตน   

88.00 
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มาตรฐานท่ี 4  ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค ตัดสินใจแกปญหาไดอยางมีสติสมเหตุผล (ตอ) 
ตัวบงช้ีท่ี รายละเอียดการประเมิน รอยละ 

4.2 นําเสนอวิธีคิด วิธีแกปญหา 
      ดวยภาษาหรือวิธีการของ 
      ตนเอง 
 

       โรงเรียนจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา  ท่ีเนนความรูทักษะกระบวนการคิด  
การนําเสนอวิธีคิด   วิธีแกไขปญหาดวยภาษาหรือวิธีการของตนเองอยาง
หลากหลาย   โดยการสอนแบบโครงงาน และจัดกิจกรรมสงเสริมทักษะดาน
การคิด  เชน  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  จัดโครงการอบรมทักษะการ
ใชอุปกรณวิทยาศาสตร การเขารวมแขงขันทักษะทางวิทยาศาสตรกับสถาบัน
อื่น ๆ  จัดงานสัปดาหวันวิทยาศาสตร   กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
จัดการเรียนการสอนท่ีเนนทักษะกระบวนการคิด และมีการนําเสนอผลงาน
อยางสมํ่าเสมอ โดยมีการจัดกิจกรรมเสริมใหกับผูเรียนในระดับประถมศึกษา
ปท่ี 4 –  มัธยมศึกษาปท่ี 5  เชน ชมรม a-math ชมรมหมากลอม ชมรมซูโดกุ 
เปนตน 

85.00 

4.3 กําหนดเปาหมาย คาดการณ  
      ตัดสินใจแกปญหาโดยมี 
      เหตุผลประกอบ 
 
 

          โรงเรียนกําหนดในแผนงานวิชาการ  เ พ่ือพัฒนาผูเรียนใหสามารถ
กําหนดเปาหมาย   คาดการณ ตัดสินใจแกปญหาไดอยาง เหมาะสมกับ
สถานการณตามวัย  โดยกําหนดใหทุกกลุมสาระการเรียนรูจัดกิจกรรมการสอน
ท่ีหลากหลาย   มีการจัดกิจกรรมแขงขันทักษะทางวิชาการท้ังภายในและ
ภายนอกโรงเรียน  จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนท่ีสงเสริมความสามารถในการ
คาดการณ และการตัดสินใจแกปญหาบนพ้ืนฐานหลักการของเหตุผลประกอบ 
เชน ชมรม a-math   ชมรมหมากลอม ชมรมซูโดกุ ชมรมอนุรักษธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม เ พ่ือฝกฝนใหผู เรียนสามารถเลือกแนวทางการตัดสินใจและ
แกปญหาไดอยางเหมาะสมนอกจากนี้ งานแนะแนว จัดกิจกรรมการแนะแนว
ศึกษาตอ และต้ังเปาหมายชีวิตในอนาคตของนักเรียน เปนตน 

97.00 

4.4 มีความคิดริเริ่มและ 
     สรางสรรคผลงานดวยความ 
     ภาคภูมิใจ 
 
 
 
 

        โรงเรียนจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา  ท่ีเนนใหผูเรียนมีทักษะความคิด
ริเริ่ม โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยวิธีการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  ใน
ทุกกลุมสาระการเรียนรู  เชน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร จัดการเรียน
การสอนออกแบบโครงงานโดยการนํารูปเรขาคณิตหลาย ๆ รูปแบบมา
สรางสรรคเปนชิ้นงาน  การประกอบลูกบาศกท่ีสามารถมองเปนรูป 3 มิติ   
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนในสาระทัศนศิลป
ดนตรีและนาฏศิลป โดยใหผูเรียนสามารถสรางผลงานของตนเองท้ัง 3 สาระ
ใหมีความคิดริเริ่มสรางสรรค  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย การจัดกิจกรรม
ละครเวที  (The musical ) การแสดงการละเลนของไทย การแสดงละคร และ
การเขียนบทละคร ของนักเรียนระดับมัธยม  และฝายวิชาการจัดกิจกรรมเสริม 
เชน  นิทรรศการมหาอุทกภัย 54  โครงการสถานศึกษาดีเดนดานพลังงาน    
กิจกรรม ACT Thai Culture Day เปนตน 

100.00 
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สรุปผลการประเมินระดับมาตรฐาน 
มาตรฐานท่ี 4   ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค ตัดสินใจแกปญหาไดอยางมีสติสมเหตุผล 

มาตรฐาน/ตัวบงช้ี เฉล่ีย 
รอยละ 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 

4.1 สรุปความคิดจากเรื่องท่ีอาน ฟง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือ 
      เขียนตามความคิดของตนเอง 

88.00    P 

4.2 นําเสนอวิธีคิด วิธีแกปญหาดวยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 85.00    P 
4.3 กําหนดเปาหมาย คาดการณ ตัดสินใจแกปญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 97.00    P 
4.4 มีความคิดริเริ่ม และสรางสรรคผลงานดวยความภาคภูมิใจ 100.00    P 
มาตรฐานท่ี 4 ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ  
                      คิดสรางสรรค ตัดสินใจแกปญหาไดอยางมีสติสมเหตุผล 

92.50    P 

 

จุดเดนในมาตรฐานท่ี 4  
ผูเรียนมีความคิดริเริ่ม และสรางสรรคผลงานตาง ๆ ดวยความภาคภูมิใจ  

 

จุดควรพัฒนาในมาตรฐานท่ี 4 
ผูเรียนบางสวนควรไดรับการสงเสริมพัฒนาความสามารถในนําเสนอวิธีคิด วิธีแกปญหาดวยภาษาหรือวิธีการ

ของตนเองอยางสรางสรรค 
 

แนวทางการพัฒนาในมาตรฐานท่ี 4 
ทุกกลุมสาระการเรียนรูควรจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ังในหลักสูตรและนอกหลักสูตร ท่ีเนนการพัฒนาผูเรียนให

เกิดทักษะการคิดและสามารถนําเสนอวิธีคิด วิธีแกปญหาดวยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 
 

มาตรฐานท่ี 5  ผูเรียนมีความรูและทักษะท่ีจําเปนตามหลักสูตร 
ตัวบงช้ีท่ี รายละเอียดการประเมิน รอยละ 

5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
       เฉลี่ยแตละกลุมสาระ 
       เปนไปตามเกณฑ 
 
 
 

          โรงเรียนกําหนดแผนงานดานวิชาการ มุงเนนการพัฒนาผูเรียนใหมีความรู
และทักษะท่ีจําเปนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือพัฒนาใหผูเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ  โดยกําหนดใหทุกรายวิชาจัด
กระบวนการเรียนการสอน พรอมวางแผนการประเมินผูเรียนครบท้ัง 3 มิติ  
ไดแก ดานความรู  ดานกระบวนการ  และดานเจตคติ ตามแนวทางของหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ซึ่งโรงเรียนกําหนดเปาหมายไวในแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2552-2554   เปาหมายท่ี 2 ผูเรียนระดับประถมศึกษา รอย
ละ 80 และผูเรียนระดับมัธยมศึกษารอยละ 70  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูอยูใน
ระดับ 3-4 ในทุกกลุมสาระการเรียนรู   ดังนั้นเพ่ือใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เฉลี่ยของทุกกลุมสาระการเรียนรูเปนไปตามเกณฑ  จึงกําหนดการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ    มีการใชวิธีการสอนท่ีหลากหลาย 
มีการนิเทศการสอนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการสอนของครูอยางตอเนื่อง  มีการใช
เครื่องมือท่ีหลากหลายในการวัดและประเมินผล    มีการวิเคราะหผูเรียนเปน 

77.79 



 
รายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2554 

  60  

มาตรฐานท่ี 5   ผูเรียนมีความรูและทักษะท่ีจําเปนตามหลักสูตร (ตอ) 
ตัวบงช้ีท่ี รายละเอียดการประเมิน รอยละ 

 รายบุคคลและวิเคราะหหลักสูตรอยางสมํ่าเสมอ รวมถึงจัดโครงการสงเสริมการ
เรียนรูระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการวันวิชาการ  โครงการพัฒนา
ศักยภาพนักเรียนสูความเปนเลิศ  โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตรสู
โครงการ  สอวน. ชวงชั้นท่ี 3 -4  โครงการสงเสริมศักยภาพนักเรียนดานศิลปะ
และดนตรี โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย   โครงการ
พัฒนานักเรียนสูความเปนเลิศทางคอมพิวเตอร เปนตน  จากการพัฒนาผูเรียน
สงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สรุปไดดังนี้ 
ตารางแสดงจํานวนรอยละของผูเรียนที่ผลสัมฤทธ์ิเฉล่ีย  8 กลุมสาระฯ ระดับ 3-4 ข้ึนไป  

ระดับชั้น รอยละ 
ผลสําเร็จตามเปาหมาย 

บรรลุ ไมบรรลุ 
ป.1 95.51 P  
ป.2 93.29 P  
ป.3 92.49 P  
ป.4 91.09 P  
ป.5 91.53 P  
ป.6 80.11 P  
ม.1 65.55  P 
ม.2 70.68 P  
ม.3 65.95  P 
ม.4 61.17  P 
ม.5 62.47  P 
ม.6 64.06  P 
เฉล่ีย 77.79 

 

5.2 ผลการประเมินสมรรถนะ 
      สําคัญตามหลักสูตร 
       เปนไปตามเกณฑ 
 
 
 

          สํานักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กําหนดใหผูเรียนมีผลการประเมิน
สมรรถนะสําคัญของตามเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด  โดยงานหลักสูตร  ไดนํา
สมรรถนะจากหลักสูตรสถานศึกษามากําหนดไวในแผนการจัดการเรียนรูทุก
กลุมสาระการเรียนรู  ซึ่งครูผูสอนทุกรายวิชาไดจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียน
แสดงออกซึ่งความสามารถพรอมกับการประเมินผูเรียน มีการสอนซอมเสริม
ผูเรียนท่ีไมผานสมรรถนะในแตละดาน  และมีการประเมินโดยการใชวิธีการ
สังเกต  การตรวจผลงาน   ผลการประเมินสมรรถนะมีดังนี้  
          นักเรียนรอยละ 87 มีความสามารถในการสื่อสาร โดยการพิจารณาจากการ
รับและสงสาร วัฒนธรรมในการใชภาษา  การเลือกใชและบูรณาการสื่อหรือ
เครื่องมือท่ีหลากหลายเพ่ือการถายทอดแลกเปลี่ยนความคิด ความรูสึกและทัศนะ 
ของตนเองอยางคลองแคลว ชัดเจน 

นักเรียนรอยละ 85 มีความสามารถในการคิด โดยการพิจารณาจากการคิด
วิเคราะห คิดสังเคราะห คิดอยางสรางสรรค คิดอยางมีวิจารณญาณ และคิดเปน
ระบบ  การคิดวางแผนการทํางานอยางเปนระบบ  และการสรางองคความรูหรือ
สารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได  

90.00 
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มาตรฐานท่ี 5  ผูเรียนมีความรูและทักษะท่ีจําเปนตามหลักสูตร (ตอ) 
ตัวบงช้ีท่ี รายละเอียดการประเมิน รอยละ 

 นักเรียนรอยละ 90 มีความสามารถในการแกปญหา โดยการพิจารณาจาก 
การเขาใจความสัมพันธและการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณตางๆ ในสังคม  การ
แสวงหาความรู ประยุกตความรูมาใชในการปองกัน และแกไขปญหาได  และ
การใชเหตุผล คุณธรรม และขอมูลสารสนเทศ ประกอบการตัดสินใจโดยผูเรียน
สามารถนําความรูท่ีเรียนมาแกปญหาได 

นักเรียนรอยละ 93 มีความสามารถในการใชทักษะชีวิต โดยการพิจารณา
จากการติดตอสื่อสารและสรางความสัมพันธกับบุคคลอื่นในเชิงบวก   และมี  
ความรับผิดชอบในหนาท่ีในฐานะเปนสมาชิกในสังคม  การปรับตัวใหทันกับ
ความเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอม  ความสามารถในการเผชิญหนา
กับสถานการณท่ีเปนปญหา  และการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค 

นักเรียนรอยละ 95  มีความสามารถในการใชเทคโนโลยี โดยการพิจารณา
จากการใชเทคโนโลยีในการศึกษาคนควา เพ่ือการพัฒนาตนเอง และสังคมใน
ดานการเรียนรู การสื่อสาร การทํางาน การแกปญหาอยางสรางสรรค  การ
เลือกใชเทคโนโลยีดานตางๆ ในการสรางสรรคชิ้นงาน  การอางอิงแหลงขอมูลท่ี
ไดจากการสืบคนทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  และการวิเคราะห และเลือกใชสื่อ
ไดเหมาะสมกับวัย 

 

5.3 ผลการประเมินการอาน  
      คิดวิเคราะห และเขียน 
      เปนไปตามเกณฑ 
 
 
 

โรงเรียนไดสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหสามารถอาน คิดวิเคราะหและ
เขียนเปนไปตามเกณฑ  โดยกําหนดใหครูผูสอนในทุกรายวิชาในทุกกลุมสาระ
การเรียนรู  กําหนดในแผนการจัดการเรียนรู  และจัดกิจกรรมการเรียนรู ท่ี
สงเสริมใหผูเรียนแสดงความสามารถของตนอยางชัดเจน โดยงานวัดผลได
กําหนดใหครูผูสอนทําการประเมินการอาน  คิดวิเคราะหและเขียนสื่อความ ใน
ระหวางการเรียนการสอนดวย นอกจากนี้โรงเรียนไดจัดกิจกรรม โครงการตาง ๆ  
เพ่ือสนับสนุนความสามารถดานการอาน คิดวิเคราะหและเขียนของผูเรียนให
เปนไปตามเกณฑ เชน โครงการรักการอาน กิจกรรมประกวดเรียงความวันสําคัญ
ฯ และกิจกรรมประกวดการอาน  การแตงคําขวัญในวันสุนทรภู  เปนตน 

100.00 

5.4 ผลการทดสอบระดับชาติ 
      เปนไปตามเกณฑ 
 
 
 
 

โรงเรียนไดดําเนินการสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีผลการทดสอบ
ระดับชาติเปนไปตามเกณฑ  โดยงานวัดผล  กลุมสาระการเรียนรูและงาน
ระดับชั้น ไดจัดกิจกรรมสอนเสริมแกผูเรียน   เพ่ือเตรียมความพรอมและพัฒนา
ศักยภาพผูเรียนสําหรับการทดสอบกับหนวยงานภายนอก  เชน การทดสอบ  
BGS Test (Brother of Saint Gabriel’s Education Standards Test) ใน
ระดับประถมศึกษาปท่ี 3  ระดับประถมศึกษาปท่ี 6 และระดับมัธยมศึกษาปท่ี 3  
และการทดสอบ O-NET   ในระดับประถมศึกษาปท่ี 6 ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 3 
และระดับมัธยมศึกษาปท่ี  6    

71.20 
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สรุปผลการประเมินระดับมาตรฐาน 
มาตรฐานท่ี 5   ผูเรียนมีความรูและทักษะท่ีจําเปนตามหลักสูตร 

มาตรฐาน/ตัวบงช้ี เฉล่ีย 
รอยละ 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 

5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแตละกลุมสาระเปนไปตามเกณฑ 77.79  P   
5.2 ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรเปนไปตามเกณฑ 90.00    P 
5.3 ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียนเปนไปตามเกณฑ 100.00    P 
5.4 ผลการทดสอบระดับชาติเปนไปตามเกณฑ 71.20  P   
มาตรฐานท่ี 5   ผูเรียนมีความรูและทักษะท่ีจําเปนตามหลักสูตร 84.75   P  
 

จุดเดนในมาตรฐานท่ี 5 
1. ผูเรียนมีความสามารถดานการอาน คิดวิเคราะห และเขียนเปนไปตามเกณฑ 
2. ผลการทดสอบระดับชาติในทุกรายวิชาของผูเรียนในระดับประถมศึกษาปท่ี 6  ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 3 และ

ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 6  มีคาเฉลี่ยสูงกวาระดับประเทศ 
 

 

จุดควรพัฒนาในมาตรฐานท่ี 5 
ผูเรียนในระดับมัธยมศึกษา ควรไดรับการพัฒนาดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงขึ้น 
 

แนวทางการพัฒนาในมาตรฐานท่ี 5 
 กําหนดแนวปฏิบัติดานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางเรียนใหครูผูสอนในทุกกลุมสาระการเรียนรู เพ่ือสงเสริมและ

พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางเรียนในแตละระดับชั้นใหบรรลุเปาหมายของทุกกลุมสาระการเรียนรูและเปาหมายท่ีกําหนด 
 

มาตรฐานท่ี 6  ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได และมีเจตคติท่ีดีตออาชีพสุจริต 
ตัวบงช้ีท่ี รายละเอียดการประเมิน รอยละ 

6.1 วางแผนการทํางานและ 
       ดําเนินการจนสําเร็จ 
 
 
 
 
 

            โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีมุงเนนใหผูเรียนรูจักวางแผนการทํางานและ
ดําเนินการจนสําเร็จลุลวงตามแผนงานท่ีวางไว โดยจัดกิจกรรม โครงการ
รองรับ เชน ฝายวิชาการจัดโครงการสถานศึกษาดีเดนดานพลังงาน จัดกิจกรรม
นิทรรศการมหาอุทกภัย 54  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  จัดกิจกรรมวัน
สุนทรภู  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม จัดโครงการ
สงเสริมวัฒนธรรมประเพณีและวันสําคัญ โครงการคายภูมิปญญาไทย  
โครงการคายอนุรักษสิ่งแวดลอม  กลุมสาระศิลปะจัดโครงการ  ACT  MUSIC  
AWARDS  2011  กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษาจัดกีฬาภายใน  
กิจกรรมกรีฑาสี   กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี จัด
กิจกรรมการทํางานแบบกลุมใหนักเรียนรวมกันเสนอหัวขอการเขียน
โปรแกรมท่ีเกี่ยวของกับฐานขอมูลมีการวางแผนกอนการเขียนโปรแกรม 
พัฒนาโปรแกรมตามหัวขอท่ีนําเสนอ บันทึกผลในโปรแกรมและประเมินผล
การทํางานของตนเอง รวมถึงการเนนใหผูเรียนพัฒนาการคิดออกแบบการทํา
โครงงานอยางอิสระ เชน ใหผูเรียนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร เปนตน 

88.00 
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มาตรฐานท่ี 6  ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได และมีเจตคติท่ีดีตออาชีพสุจริต (ตอ) 
ตัวบงช้ีท่ี รายละเอียดการประเมิน รอยละ 

6.2 ทํางานอยางมีความสุขมุงม่ัน 
      พัฒนางานและภูมิใจใน 
      ผลงานของตนเอง 
 
 

         โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีจัดกิจกรรมเพ่ือใหผูเรียนมีการทํางานอยางมี
ความสุข  มุงม่ันพัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง  ดวยการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลายและเนนผู เรียนเปนสําคัญ เชน 
กิจกรรมกรีฑาสี งานสัปดาหวันวิทยาศาสตร  โครงการ ACT  MUSIC 
AWARDS  2011   เปนตน 

100.00 

6.3 ทํางานรวมกับผูอื่นได 
 
 
 
 

         ครูผูสอนสงเสริมทักษะการทํางานรวมกับผูอื่น ในกระบวนการเรียนการ
สอนท้ัง 8  กลุมสาระการเรียนรูใหแกผูเรียน   และจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ตางๆ   ไดแก   คายภูมิปญญาไทย   คายอนุรักษสิ่งแวดลอม    โครงการ
สถานศึกษาดีเดนดานพลังงาน   โครงการสงเสริมวัฒนธรรมและวันสําคัญทาง
ศาสนา     กิจกรรมนิทรรศการมหาอุทกภัย 54 เปนตน 

95.00 

6.4 มีความรูสึกท่ีดีตออาชีพ 
      สุจริตและหาความรูเกี่ยวกับ 
      อาชีพท่ีตนเองสนใจ 
 
 
 

      เพ่ือใหผูเรียนมีความรูสึกท่ีดีตออาชีพสุจริตและหาความรูเกี่ยวกับอาชีพท่ี
ตนเองสนใจ กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี  จัดการจัดการ
เรียนรู ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 – มัธยมศึกษาปท่ี 6  กลุมสาระการเรียนรู
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สอดแทรกเนื้อหาในสาระเศรษฐศาสตรใน
ทุกระดับชั้น และงานบริหารแนะแนวจัดกิจกรรม เชน งานพ่ีนองอัสสัมชัญฯ 
แบงปนประสบการณในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และมัธยมศึกษาปท่ี 6    

100.00 
 

 

สรุปผลการประเมินระดับมาตรฐาน 
มาตรฐานท่ี  6   ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได และมีเจตคติท่ีดีตออาชีพสุจริต 

มาตรฐาน/ตัวบงช้ี เฉล่ีย 
รอยละ 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 

6.1 วางแผนการทํางานและดําเนินการจนสําเร็จ 88.00   P  
6.2 ทํางานอยางมีความสุข มุงม่ันพัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง 100.00    P 
6.3 ทํางานรวมกับผูอื่นได 95.00    P 
6.4 มีความรูสึกท่ีดีตออาชีพสุจริตและหาความรูเกี่ยวกับอาชีพท่ีตนเองสนใจ 100.00    P 
มาตรฐานท่ี  6   ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถ 
                         ทํางานรวมกับผูอ่ืนได และมีเจตคติท่ีดีตออาชีพสุจริต 

95.75    P 

 
 

จุดเดนในมาตรฐานท่ี 6  
ผูเรียนสามารถทํางานอยางมีความสุข  มุงม่ันพัฒนางาน ภูมิใจในผลงานของตนเอง และมีความรูสึกท่ีดีตอ

อาชีพสุจริต  รวมท้ังสามารถแสวงหาความรูเกี่ยวกับอาชีพท่ีตนเองสนใจไดอยางเหมาะสม 
 

จุดควรพัฒนาในมาตรฐานท่ี 6 
ผูเรียนบางสวนควรไดรับการสงเสริมใหมีทักษะในการวางแผนการทํางาน และมีความมุงม่ันในการดําเนินการ

จนบรรลุความสําเร็จ 
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แนวทางการพัฒนาในมาตรฐานท่ี 6 
ครูผูสอนควรจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีพัฒนาผูเรียนใหเกิดทักษะในเรื่องการวางแผน การกําหนดเปาหมาย และ

สงเสริมใหผูเรียนมีความมุงม่ันในการดําเนินงานจนบรรลุความสําเร็จ 
 

3.2   มาตรฐานดานการจัดการศึกษา 
 

มาตรฐานท่ี 7  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
ตัวบงช้ีท่ี รายละเอียดการประเมิน รอยละ 

7.1 ครูมีการกําหนดเปาหมาย 
      คุณภาพผูเรียนท้ังดานความรู  
      ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ 
      และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
 
 

          โรงเรียนสงเสริมและมุงพัฒนาครูดวยการใหความรู สรางความเขาใจ
ในเปาหมายคุณภาพผูเรียนตามหลักสูตร  โดยการจัดกิจกรรม โครงการตาง ๆ  
เชน การอบรมเรื่อง การเตรียมความพรอมการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปน
สําคัญ การทบทวนหลักสูตรสูกระบวนการจัดการเรียนรู โดยผูเชี่ยวชาญจาก
มหาวิทยาลัยท่ีมีชื่อเสียง เปนตน    ครูผูสอนทุกคนสามารถดําเนินการวาง
แผนการจัดการเรียนรู    มีการกําหนดเปาหมายคุณภาพผูเรียน   ครอบคลุมท้ัง
ดานความรู ทักษะกระบวนการ สมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะอันพึง
ประสงคท่ีสอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษา งานหลักสูตรและนิเทศการ
สอนรวมกับคณะกรรมฝายวิชาการดําเนินการกํากับติดตาม  การพัฒนา
หลักสูตรของครูผูสอนทุกรายวิชาจากการตรวจประเมินแผนการจัดการเรียนรู  
การสังเกตการสอนในชั้นเรียน  การใหคําปรึกษาแนะนําดานการจัดการเรียน
การสอน  และมีการสรุปผลการดําเนินงานทุกภาคเรียน 

95.00 

7.2 ครูมีการวิเคราะหผูเรียนเปน 
      รายบุคคลและใชขอมูลในการ 
      วางแผนการจัดการเรียนรู  
      เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ 
      ผูเรียน 
 

          โรงเรียนสงเสริมและสนับสนุนใหครูศึกษาวิเคราะหผู เรียนเปน
รายบุคคล โดยการใชเครื่องมือท่ีหลากหลายในการวิเคราะหศักยภาพผูเรียน 
เชน  แบบทดสอบกอน - หลังเรียน แบบบันทึกคะแนนรายวิชา การประเมิน
ผูเรียนตามสภาพจริง จัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน การประเมิน  SDQ  การ
จัดทําวิจัยในชั้นเรียนของครูผูสอนปการศึกษาละ 1 เรื่อง เพ่ือนําขอมูลและผล
จากขอมูลขางตนไปใชในการปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรูในการพัฒนา
ผูเรียนใหมีพัฒนาการตามศักยภาพของตนเอง  จัดทําสารสนเทศอยางเปน
ระบบ ใชขอมูลสารสนเทศจากผลการวิเคราะหผูเรียนมาใชในการวางแผน
จัดการเรียนรูท่ีสอดคลองกับความแตกตางระหวางบุคคล  สงผลใหครูผูสอน
สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ    ใชวิธีการ
สอนท่ีหลากหลาย  นอกจากนี้ไดจัดโครงการตาง ๆ ท่ีสงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพของผูเรียน เชน โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสูความเปนเลิศ  
โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตรสูโครงการ  สอวน.   โครงการ
พัฒนาศักยภาพนักเรียนดานศิลปะและดนตรี   โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาภาษาไทย โครงการพัฒนานักเรียนสูความเปนเลิศทาง
คอมพิวเตอร  โครงการแขงขันภายในภายนอก   เปนตน 

85.00 
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มาตรฐานท่ี 7  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (ตอ) 
ตัวบงช้ีท่ี รายละเอียดการประเมิน รอยละ 

7.3 ครูออกแบบและจัดการ 
       เรียนรูท่ีตอบสนองความ 
      แตกตางระหวางบุคคลและ 
      พัฒนาการทางสติปญญา 
 

          โรงเรียนสงเสริมและพัฒนาศักยภาพครูผูสอนใหสามารถศึกษา
หลักสูตรสถานศึกษา มาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด   สมรรถนะสําคัญ และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค ดวยการอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติท้ัง
ภายใน  และภายนอกโรงเรียน  เ พ่ือทบทวน  ปรับปรุงหลักสูตร  และ
กระบวนการจัดการเรียนรูดวยวิธีการท่ีหลากหลาย เพ่ือใหผูเรียนสามารถ
พัฒนาตามศักยภาพของตนเอง ไดแก การสัมมนากอนเปดภาคเรียน โครงการ
พัฒนาบุคลากรสงเสริมใหครูไดเพ่ิมพูนวิทยฐานะ โดยมีสถิติการจัดสงครูเขา
รับการอบรมสัมมนาดูงาน ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียนไมตํ่ากวาคนละ 
20  ชั่วโมง ตอหนึ่งปการศึกษา การใหทุนครูศึกษาตอระดับปริญญาโทใน
สาขาวิชาตาง ๆ การประชุมครูผูสอนและจัดอบรมพัฒนาหลักสูตรทุกกลุม
สาระการเรียนรู รวมท้ังสงเสริมใหครูผูสอนจัดทําแผนการจัดการเรียนรูดวย
วิธีการสอนท่ีหลากหลายเพ่ือสงเสริมใหผูเรียนสามารถฝกคิด ฝกทําและ
แกปญหาดวยตนเอง เชน วิธีการสอนแบบสาธิต แบบกระบวนการกลุม  แบบ 
3 P  แบบรวมมือ แบบทดลอง  แบบสืบสวนสอบสวน แบบเนนกระบวนการ
ปฏิบัติ เปนตน   นอกจากนี้ไดกําหนดแผนงานท่ีตอบสนองความแตกตาง
ระหวางบุคคลและพัฒนาการทางสติปญญา  โดยดําเนินงานโครงการตาง ๆ  
เชน  โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสูความเปนเลิศ    กิจกรรมนิทรรศการ
มหาอุทกภัย 54    โครงการพัฒนานักเรียนสูความเปนเลิศทางคอมพิวเตอร   
โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตรสูโครงการ สอวน.  เปนตน 

85.00 

7.4 ครูใชสื่อและเทคโนโลยีท่ี 
       เหมาะสมผนวกกับการนํา 
       บริบทและภูมิปญญาของ 
       ทองถิ่นมาบูรณาการในการ 
       จัดการเรียนรู 
 
 

          โรงเรียนกําหนดแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาป 2554 โดยมีเปาหมาย 
ยุทธศาสตร  ตัวชี้วัดความสําเร็จในการปฏิบัติงาน  /โครงการ    และกิจกรรม
ตาง ๆ ดานการจัดการศึกษา และพัฒนาคุณภาพผูเรียน ตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติพุทธศักราช  2542  เพ่ือใหผูเรียนสามารถพัฒนาตนเองจาก
การจัดกิจกรรมการเรียนรูของครูผูสอน โดยเริ่มจากการพัฒนาครูผูสอนทุก
คนของโรงเรียนใหมีความรูความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยางมี
ประสิทธิภาพ และเนนผูเรียนเปนสําคัญ   ดวยการใหครูผูสอนทุกคนมีความรู
ความเขาใจหลักการใชสื่อ เลือกใชสื่อท่ีมีคุณภาพ มีความเหมาะสม 
หลากหลาย สอดคลองกับวิธีการเรียนรูตามธรรมชาติของสาระการเรียนรู 
และความแตกตางของผูเรียน โดยการจัดหา จัดทํา พัฒนาหรือปรับปรุงสื่อ
จากการศึกษาคนควาวิจัยเพ่ือพัฒนาสื่อการเรียนรู รวมท้ังมีการประเมิน
คุณภาพและประสิทธิภาพของสื่ออยางตอเนื่อง เชน  การสัมมนา เรื่อง สื่อการ
สอนและการผลิตสื่อการสอนใหมีคุณภาพ  การอบรมหลักสูตการ Download 
You Tube เพ่ือเปนสื่อการเรียนการสอนและโครงการประกวดสื่อการสอน 
เปนตน     

94.00 
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มาตรฐานท่ี 7  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (ตอ) 
ตัวบงช้ีท่ี รายละเอียดการประเมิน รอยละ 

           นอกจากนี้มีการนําภูมิปญญาทองถิ่น เทคโนโลยีตาง ๆ มาประยุกตใน
การจัดการเรียนการสอน ท้ังกิจกรรมในหลักสูตรการเรียนการสอนและ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรตาง ๆ เชน  กิจกรรมนิทรรศการมหาอุทกภัย  54   
โครงการสืบสานภูมิปญญาไทย   โครงการคายภูมิปญญาไทย  โครงการ
สงเสริมวัฒนธรรมประเพณีและวันสําคัญ   การเรียนรูเรื่องสมุนไพรในวิชา
สังคมศึกษา และเรื่องกลวยไมในวิชาวิทยาศาสตร เปนตน 

 

7.5 ครูมีการวัดและประเมินผลท่ี 
      มุงเนนการพัฒนาการเรียนรู 
      ของผูเรียน ดวยวิธีการท่ี 
      หลากหลาย 
 
 

          โรงเรียนดําเนินการสงเสริมและพัฒนาครูผูสอนทุกคนใหมีความรู
ความสามารถในการวัดและประเมินผล ตามจุดมุงหมายของการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู ซึ่งอยูบนหลักพ้ืนฐาน 2 ประการ คือ การประเมินเพ่ือ
พัฒนาผูเรียน และเพ่ือตัดสินผลการเรียน ดังนั้น เพ่ือใหไดขอมูลสารสนเทศ
ท่ีแสดงถึงพัฒนาการความกาวหนา และความสําเร็จทางการเรียนของผูเรียน  
ดังนั้นงานวัดผล และวิจัย  จึงไดกําหนดแผนงานการวัดและประเมินผลการ
เรียนรูของผูเรียนทุกคน  โดยใหครูผูสอนทุกคนดําเนินการพัฒนาและ
ประเมินผูเรียนตามตัวชี้วัด เพ่ือใหบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู สะทอน
สมรรถนะสําคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน ดวยวิธีการวัด
และประเมินท่ีตามสภาพจริง   

97.00 

7.6 ครูใหคําแนะนํา คําปรึกษา  
      และแกไขปญหาใหแกผูเรียน 
     ท้ังดานการเรียนและคุณภาพ 
     ชีวิตดวยความเสมอภาค 

          โรงเรียนตระหนักและเห็นความสําคัญดานจิตวิญญาณของความเปน
คร ู โดยการจัดกิจกรรมสงเสริมใหครูมีคุณธรรมจริยธรรม พัฒนาตนเองใหมี
คุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ  มีความรัก เมตตา เอาใจใส เอื้ออาทรชีวิต
ความเปนอยูของผูเรียนทุกคนอยางใกลชิด มีการศึกษาผูเรียนเปนรายบุคคล 
เพ่ือนําขอมูลมาวางแผนในการใหความดูแลชวยเหลือ  ใหคําแนะนํา 
คําปรึกษา และแกไขปญหาของผูเรียนท้ังดานการเรียนและคุณภาพชีวิตดวย
ความเทาเทียมกัน    นอกจากนี้โรงเรียนมีการจัดทําโครงการเยี่ยมบานผูเรียน
ในทุกระดับชั้น และจัดทําแผนงานระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนท่ีเขมแข็งและ
ท่ัวถึง 

96.00 

7.7 ครูมีการศึกษา วิจัยและ 
      พัฒนาการจัดการเรียนรูใน 
      วิชาท่ีตนรับผิดชอบ และใช 
      ผลในการปรับการสอน 
 
 

          โรงเรียนกําหนดแผนงานใหครูทุกคนศึกษา คนควา แสวงหาความรู
เกี่ยวกับการวิจัยทางการศึกษา มีความรูในการวิจัย และดําเนินการวิจัยในชั้น
เรียนเพ่ือแกปญหาและพัฒนาผูเรียนท่ีตนรับผิดชอบ ปการศึกษาละ 1 เรื่อง  
โดยมีงานวัดผลและวิจัย   เปนผูรับผิดชอบในการกํากับติดตามผลงานการ
วิจัยในชั้นเรียนของครูผูสอนทุกคน และมีการเผยแพรผลงานวิจัย มีการนํา
ผลการวิจัยไปใชในการพัฒนาการจัดการเรียนรูของครู รวมท้ังพัฒนาการ
เรียนรูของผูเรียนอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ 

86.00 
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มาตรฐานท่ี 7  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (ตอ) 
ตัวบงช้ีท่ี รายละเอียดการประเมิน รอยละ 

7.8 ครูประพฤติปฏิบัติตนเปน 
      แบบอยางท่ีดี และเปน 
      สมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา 
 
 

          โรงเรียนเห็นความสําคัญของการพัฒนาครูทุกคนใหเปนผูยึดม่ันและ
ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือ และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
มีความยุติธรรมและเมตตาธรรม มีความรับผิดชอบตอหนาท่ีและงานท่ีไดรับ
มอบหมาย พัฒนาตนเองใหมีความกาวหนาในวิชาชีพ ปฏิบัติตนเปน
แบบอยางท่ีดีในการดําเนินชีวิต ท้ังตอตนเอง ครอบครัว และสังคม ใหความ
รวมมือในการแกไขปญหาและพัฒนาคุณภาพการศึกษามีความรักสามัคคีใน
หมูคณะ รวมท้ังรวมปกปองและรักษาชื่อเสียงของสถานศึกษา ดวยการจัด
กิจกรรมและโครงการตาง ๆ เชน กิจกรรมยกยองครู โครงการสัมมนาเปดป
การศึกษา   และโครงการครูดีเดน  เปนตน 

97.00 

7.9 ครูจัดการเรียนการสอนตาม 
      วิชาท่ีไดรับมอบหมายเต็ม 
       เวลา เต็มความสามารถ 
 
 

          โรงเรียนไดมอบหมายใหครูไดสอนตามความสามารถและความถนัด  
มีการจัดอัตรากําลังมอบหมายหนาท่ีประจําป   ตามความสามารถ ความถนัด 
และตรงตามวุฒิทางการศึกษา    โรงเรียนสงเสริมใหครูทุกคนไดรับการ
อบรมเพ่ิมพูนความรู จากการอบรม สัมมนาท้ังภายในและภายนอก  เชน จัด
อบรมเพ่ิมพูนความรูเปนรายกลุมสาระฯ  จัดอบรมพัฒนาทักษะดานการใช
คอมพิวเตอร  สงเสริมใหครูศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้น และการสงคณะครูไป
ศึกษาดูงานตางประเทศ  เปนตน  นอกจากนี้ยังไดสนับสนุนใหครูทุก
คนทํางานเต็มความสามารถ  ทุมเทแรงกาย แรงใจในการปฏิบัติงานสอนตาม
กลุมสาระท่ีไดรับมอบหมายอยางครบถวนและมุงม่ันพัฒนาผูเรียนใหมี
คุณภาพตามท่ีหลักสูตรกําหนด ดวยการสรางขวัญและกําลังใจ โดยการ
สงเสริมใหครูศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้น  การใหรางวัลผูไมมีสถิติขาด ลา  สาย    
การใหรางวัลแกครูท่ีมีผลสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ   เปนตน 

96.00 
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สรุปผลการประเมินระดับมาตรฐาน 
   มาตรฐานท่ี 7   ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

มาตรฐาน/ตัวบงช้ี เฉล่ีย 
รอยละ 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 

7.1 ครูมีการกําหนดเปาหมายคุณภาพผูเรียนท้ังดานความรู ทักษะ 
       กระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

95.00    P 

7.2 ครูมีการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล และใชขอมูลในการวาง 
       แผนการจัดการเรียนรู เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผูเรียน 

85.00   P  

7.3 ครูออกแบบและจัดการเรียนรูท่ีตอบสนองความแตกตางระหวาง 
      บุคคลและพัฒนาการทางสติปญญา 

85.00   P  

7.4 ครูใชสื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมผนวกกับการนําบริบทและ 
       ภูมิปญญาของทองถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู 

94.00    P 

7.5 ครูมีการวัดและประเมินผลท่ีมุงเนนการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน  
      ดวยวิธีการท่ีหลากหลาย 

97.00    P 

7.6 ครูใหคําแนะนํา คําปรึกษา และแกไขปญหาใหแกผูเรียนท้ังดาน 
       การเรียนและคุณภาพชีวิตดวยความเสมอภาค 

96.00    P 

7.7 ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรูในวิชาท่ีตน 
      รับผิดชอบและใชผลในการปรับการสอน 

86.00   P  

7.8 ครูประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี และเปนสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา 97.00    P 
7.9 ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาท่ีไดรับมอบหมายเต็มเวลาเต็มความสามารถ 96.00    P 
มาตรฐานท่ี 7   ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพ 
                         และเกิดประสิทธิผล 

92.33    P 

 

จุดเดนในมาตรฐานท่ี  7 
1. ครูมีความรู  ความเขาใจและสามารถวัดและประเมินผลท่ีมุงเนนการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน ดวยวิธีการ

ท่ีหลากหลาย 
2. ครูมีความประพฤติ และปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกผูเรียน  รวมท้ังเปนสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา 

 

จุดควรพัฒนาในมาตรฐานท่ี  7 
1. ครบูางสวนยังขาดการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล และการนําขอมูลมาใชสําหรับวางแผนการจัดการเรียนรู

เพ่ือพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่อง  
2. ครบูางสวนควรไดรับการสงเสริมและพัฒนาความสามารถดานออกแบบการเรียนรู ใหมีความสามารถใน

การจัดการเรียนรูท่ีตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล 
 

แนวทางการพัฒนาในมาตรฐานท่ี  7 
1. สงเสริมใหครูไดทําวิจัยเพ่ือแกปญหาในชั้นเรียนเปนรายบุคคล 
2. จัดอบรมหรือศึกษาดูงาน เพ่ือเปนการสงเสริม พัฒนาครูใหมีความรู ความสามารถดานออกแบบการเรียนรูท่ี

ตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลและพัฒนาการทางสติปญญาของผูเรียนตามศักยภาพ 
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มาตรฐานท่ี  8  ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
ตัวบงช้ีท่ี รายละเอียดการประเมิน รอยละ 

8.1 ผูบริหารมีวิสัยทัศน ภาวะ 
      ผูนํา และความคิดริเริ่มท่ีเนน
      การพัฒนาผูเรียน 
 

        ผูบริหารเปนผูมีวิสัยทัศน ภาวะผูนํา และความคิดริเริ่มท่ีเนนการพัฒนา
ผูเรียน  มีความสามารถในการพัฒนาสถานศึกษาอยางมีทิศทาง โดยการศึกษา
วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
ปการศึกษา 2550 – 2554  จัดการศึกษาท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนาฯ  ดังนี้ 
          1. ศึกษาสภาพความพึงพอใจผูเกี่ยวของตอการบริหารจัดการศึกษา  
เพ่ือนําผลมากําหนดนโยบาย / จุดเนน ในการบริหารโรงเรียน พรอมแจงให
คณะครูทุกทานไดรับทราบแนวทางในการพัฒนาโรงเรียน  
          2. จัดการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร  สังคมศึกษา
และคอมพิวเตอรเปนภาษาอังกฤษ และสงบุคลากรไปศึกษาดูงานท้ังในและ
ตางประเทศ  
          3. พัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน เชน โครงการ
สรางความรวมมือทางวิชาการดานครูและนักเรียนกับตางประเทศ  
          4.  มีวิสัยทัศนทางดานการจัดระบบเทคโนโลยีดานบริหารจัดการ   
ดานการเรียนการสอน โดยสนับสนุนและสงเสริมใหครูไดจัดการเรียนการ
สอนโดยใชสื่ อการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ  เ ชน  สื่ อ มัล ติ มิ เ ดีย  สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส   ติดต้ังโทรทัศน LCD พรอมเชื่อมตอสัญญาณเครือขาย 
Network ในทุกหองเรียน  ติดต้ัง Interactive Board  สงเสริมโครงการ
ประกวดสื่อการสอน และนําระบบบริหารสารสนเทศ “ School Web-based 
Information System (SWIS) ”  และ  E - office  มาใชในการบริหารจัดการ
ภายในโรงเรียนอยางตอเนื่องเปนระบบ เปนตน 

   
100.00 

8.2 ผูบริหารสามารถบริหาร 
      แบบมีสวนรวมและใช 
      ขอมูลผลการประเมินหรือ 
      ผลการวิจัยเปนฐานคิดท้ัง 
      ดานวิชาการและการจัดการ 
 

ผูบริหารสามารถบริหารแบบมีสวนรวมและใชขอมูลผลการประเมิน
หรือผลการวิจัยเปนฐานในการบริหารท้ังดานวิชาการและการจัดการ   มีการ
กําหนดภาระงานและมอบหมายตําแหนงหนาท่ีตาง ๆ รวมท้ังดําเนินการตาม
บทพรรณนางาน  ตามคูมือคร ู  ออกกฎระเบียบ   คําสั่ง และแนวทางปฏิบัติ  
ตาง ๆ  เพ่ือใหการปฏิบัติและการดําเนินงาน ของโรงเรียนเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน   มีการกระจายอํานาจการบริหารงาน โดยมีการแตงต้ัง
คณะกรรมการดําเนินงาน / โครงการ   ทําหนาท่ีรับผิดชอบในการบริหารงาน
และงบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ  มีการสรุปรายงานผลการดําเนินงานอยางเปน
ระบบ    มีการจัดทํางานวิจัยเชิงสํารวจเพ่ือนําผลการประเมินไปวางแผน
พัฒนาโรงเรียน   โดยงานนโยบายและแผนไดจัดทําโครงการวิจัยเชิงสํารวจ
ความพึงพอใจในการบริหารจัดการศึกษา เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการ
บริหารจัดการศึกษาผูเกี่ยวของ    ศึกษาความคิดเห็นของครูตอการบริหารจัด
การศึกษาตามนโยบายผูอํานวยการ    และประเมินแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประจําป 2554      

100.00 
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มาตรฐานท่ี  8  ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (ตอ) 
ตัวบงช้ีท่ี รายละเอียดการประเมิน รอยละ 

8.3 ผูบริหารสามารถบริหารจัด 
      การศึกษาใหบรรลุเปาหมาย 
      ตามท่ีกําหนดไวใน 
      แผนปฏิบัติการ 

     ผูบริหารโรงเรียนสามารถบริหารจัดการศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามท่ี
กําหนดไวในแผนปฏิบัติการประจําป  2554 โดยมีการจัดทําแผนงาน/
โครงการท่ีครอบคลุมเปาหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2552-
2554 จํานวน 17 เปาหมาย 31 ตัวชี้วัด  มีการนําผลการประเมินแผนปฏิบัติ
งานมาวางแผนการทํางาน กําหนดจุดเนน  มีการติดตามและประเมินการ
ปฏิบัติงานท้ังแบบเปนทางการและไมเปนทางการอยางสมํ่าเสมอ  และนําผล
มาใชในการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารอยางตอเนื่อง มีการประชุม
คณะกรรมการท่ีปรึกษาผูอํานวยการเดือนละ 2 ครั้ง  และใหฝาย/หนวยงาน
จัดทํารายงานการปฏิบัติงานตามแผนสงผูอํานวยการทุกเดือน 

93.55 

8.4 ผูบริหารสงเสริมและพัฒนา 
      ศักยภาพบุคลากรใหพรอม 
      รับการกระจายอํานาจ 
 

     ผูบริหารโรงเรียนใหความสําคัญในการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรใหพรอมรับการกระจายอํานาจ  มีการจัดทําโครงการพัฒนาบุคลากร
ของโรงเรียนและจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรรวมกับสวนกลางมูลนิธิฯ  โดย
มุงเนนการพัฒนาบุคลากรท้ังดานความรูทางวิชาการ  ทักษะเฉพาะดาน  โดย
การจัดอบรมสัมมนาครู  สงครูอบรม สัมมนา  ศึกษาดูงานท้ังในและ
ตางประเทศ  จัดงาน/โครงการรองรับการพัฒนาบุคลากรใหสอดรับกับการ
พัฒนาครูสูครูมืออาชีพ  เชน โครงการพัฒนาบุคลากรตําแหนงหัวหนางาน 
โครงการเสริมสรางพลังจิตและฟนฟูจิตตารมณนักบุญหลุยสฯโครงการ
พัฒนาระบบนิเทศครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลฯ  

100.00 

8.5  นักเรียน ผูปกครอง และ 
       ชุมชนพึงพอใจผลการ 
       บริหารการจัดการศึกษา 
 

โรงเรียนไดดําเนินการบริหารจัดการศึกษา ตามมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และมาตรฐานการศึกษามูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหง
ประเทศไทย  ครอบคลุมการบริหารจัดการ  5  ดาน ไดแก ดานผูเรียน  ดาน
การจัดการศึกษา  ดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู ดานอัตลักษณของ
สถานศึกษา  และดานมาตรการสงเสริม   การบริหารจัดการศึกษาเนนระบบ 
P D C A ในเรื่องการวางแผน กํากับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลอยางเปน
ระบบ ทําใหแผนงาน/โครงการตาง ๆ สําเร็จตามเปาหมายและตามมาตรฐาน
ท่ีกําหนดไว แสดงถึงความตระหนัก และความพยายามในการจัดการศึกษาท่ี
จะพัฒนาผูเรียนและครูใหไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  นอกจากนี้
โรงเรียนยังเปดโอกาสใหผูเกี่ยวของไดมีสวนแสดงความคิดเห็นในรูปของ
คณะกรรมตาง ๆ เชน คณะกรรมการสภานักเรียน คณะกรรมการชุมชน  
คณะกรรมการผูปกครองเครือขาย  คณะกรรมการสมาคมผูปกครองและครูฯ  
มีการจัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจผูเกี่ยวของเพ่ือนําผลมาใชในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 

81.80 
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มาตรฐานท่ี  8  ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (ตอ) 
ตัวบงช้ีท่ี รายละเอียดการประเมิน รอยละ 

8.6 ผูบริหารใหคําแนะนํา  
      คําปรึกษาทางวิชาการและ 
      เอาใจใสการจัดการศึกษา 
      เต็มศักยภาพและเต็มเวลา 
 

          ผูบริหารมีความรู ความสามารถในการใหคําแนะนํา คําปรึกษาทาง
วิชาการ และเอาใจใสการจัดการศึกษาอยางเต็มศักยภาพและเต็มเวลา  
รวมท้ังมีความรอบรูในเรื่องหลักการและรูปแบบการพัฒนาหลักสูตร การ
จัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ หลักการและเทคนิคการวัด
ประเมินผล และสงเสริมใหครูไดรับการพัฒนาความกาวหนาทางวิชาการ
อยางเปนระบบและตอเนื่อง  โดยมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน  อยาง
เพียงพอ ดวยการดําเนินงานดังนี้ 

1 .  แต ง ต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ วิชาการ 
คณะอนุกรรมการกลุมสาระ ฯ  เพ่ือพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตร
กลุมสาระ ฯ และหลักสูตร English Program  โดยมีการปรับหลักสูตรให
เหมาะสมสอดคลองกบัการจัดการศึกษาของโรงเรียน    
 2.   ดําเนินการจัดการเรียนการสอน Inventive  English Program 
(IEP) โดยมุงท่ีจะพัฒนาผูเรียนใหมีความรูทางดานภาษาอังกฤษเพ่ิมขึ้นใน
วิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษาและคอมพิวเตอร
เพ่ือมุงสูความเปนเลิศ ทางวิชาการ สามารถบูรณาการการศึกษาเขากับ
สังคมในชีวิตประจําวัน และพัฒนาองคความรูท่ีสามารถศึกษาตอในระดับ
ท่ีสูงขึ้น 

 3.  จัดการเรียนการสอนวิชาดนตรีกลุมยอยในระดับมัธยมศึกษาปท่ี 
1 - 6 เพ่ือใหผูเรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจโดยครูผูสอน
เปนผูเชี่ยวชาญดานดนตรีเฉพาะทาง เชน เปยโน ไวโอลิน กลองชุด เปนตน 

4.  จัดสภาพแวดลอมและสรางบรรยากาศภายในโรงเรียน ใหเปน
อุทยานแหงการเรียนรู  เชน  ปรับปรุงสวนพรรณไมในวรรณคดี วังมัจฉา 
สวนนก สวนพฤกษศาสตร  สวนสมุนไพร  สวนหยอมตาง  ๆ  ภายใน
หองเรียนทุกหองเรียนของอาคารเซนตปเตอร และหองเรียนแผนก English 
Program ติดต้ังอุปกรณเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเชื่อมตอระบบคอมพิวเตอรและ
อินเตอรเน็ต 

100.00 
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สรุปผลการประเมินระดับมาตรฐาน 
มาตรฐานท่ี  8   ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

มาตรฐาน/ตัวบงช้ี เฉล่ีย 
รอยละ 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 

8.1 ผูบริหารมีวิสัยทัศน ภาวะผูนํา และความคิดริเริ่มท่ีเนนการพัฒนาผูเรียน 100.00    P 
8.2 ผูบริหารสามารถบริหารแบบมีสวนรวมและใชขอมูลผลการ 
      ประเมินหรือผลการวิจัยเปนฐานคิดท้ังดานวิชาการและการจัดการ 

100.00    P 

8.3 ผูบริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามท่ี 
      กําหนดไวในแผนปฏิบัติการ 

93.55    P 

8.4 ผูบริหารสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหพรอมรับการ 
      กระจายอํานาจ 

100.00    P 

8.5 นักเรียน ผูปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา 81.80   P  
8.6 ผูบริหารใหคําแนะนํา คําปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใสการจัด 
      การศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

100.00    P 

มาตรฐานท่ี  8   ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมี  
                         ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

95.89    P 

 

 

จุดเดนในมาตรฐานท่ี  8  
ผูบริหารมีวิสัยทัศน ภาวะผูนํา และความคิดริเริ่มท่ีเนนการพัฒนาผูเรียน  สามารถบริหารแบบมีสวนรวมและใช

ขอมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเปนฐานคิดท้ังดานวิชาการและการจัดการ มีความมุงม่ันในการสงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรใหพรอมรับการกระจายอํานาจ รวมท้ังสามารถใหคําแนะนํา คําปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใสการจัด
การศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

 
 

จุดควรพัฒนาในมาตรฐานท่ี  8 
การเผยแพรประชาสัมพันธผลการดําเนินงานของโรงเรียนใหผูเกี่ยวของรับทราบยังไมท่ัวถึง  
   

แนวทางการพัฒนาในมาตรฐานท่ี  8 
จัดทําแผนการเผยแพรประชาสัมพันธผลการดําเนินงานของโรงเรียนใหผูเกี่ยวของรับทราบอยางท่ัวถึง  ผานสื่อ

ประชาสัมพันธตาง ๆ อยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ   ท้ังเอกสารสิ่งพิมพ และสื่ออิเล็กทรอนิกส  
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มาตรฐานท่ี 9  คณะกรรมการสถานศึกษา และผูปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและ 
                     เกิดประสิทธิผล 

ตัวบงช้ีท่ี รายละเอียดการประเมิน รอยละ 
9.1 คณะกรรมการสถานศึกษา 
      รูและปฏิบัติหนาท่ีตามท่ี 
      ระเบียบกําหนด 

          โรง เ รี ยน ดํา เนินการแต ง ต้ั งคณะกรรมการสถานศึกษ าตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาโรงเรียนเอกชน  พ .ศ .2550 การไดมาของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการปฏิบัติหนาท่ีเปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยคณะกรรมการสถานศึกษา พ.ศ.2543 
โดยกําหนดบทบาทหนาท่ีตามท่ีระเบียบกําหนดอยางชัดเจน คณะกรรมการฯ 
มีการประชุมภาคเรียนละ 2 ครั้งเพ่ือเสนอแนะ วางแผนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษารวมกับคณะผูบริหารของโรงเรียน    และมีสวนรวมในการกําหนด
นโยบายและปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีระเบียบกําหนด รวมท้ังใหความเห็นชอบ
แผนปฏิบัติการประจําป  หลักสูตรสถานศึกษา รายงานประจําป สงเสริมและ
สนับสนุนใหนักเรียนไดรับการพัฒนาตามศักยภาพของตน มีสวนรวมในการ
บริหารจัดการดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล ดาน
การบริหารท่ัวไป สงเสริมใหมีการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  และ
สงเสริมกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน 

100.00 

9.2 คณะกรรมการสถานศึกษา  
       กํากับติดตาม ดูแล และ 
      ขับเคลื่อนการดําเนินงาน 
      ของสถานศึกษาให  

บรรลุผลสําเร็จตาม
เปาหมาย 

           คณะกรรมการสถานศึกษากํากับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานของสถานศึกษาใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย  เพ่ือใหโรงเรียน
บรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนดในแผนงาน/โครงการ /กิจกรรมตาง ๆ คณะ
กรรมการฯ ไดมีสวนกํากับติดตาม ดูแลการดําเนินงานของโรงเรียน  โดยเขา
รวม เปนกรรมการตาง ๆ  เชน คณะกรรมการฝายวิชาการ คณะกรรมการการ
พิจารณาระบบเสียงและภาพ อาคารยิมเนเซียม คณะกรรมการสระวายน้ํา 
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน คณะกรรมการเครือขาย
ผูปกครองนักเรียน  คณะกรรมการดําเนินงานราตรีสัมพันธ เปนตน 

100.00 

9.3 ผูปกครองและชุมชนเขามา 
      มีสวนรวมในการพัฒนา 
      สถานศึกษา 

          โรงเรียนไดดําเนินการสงเสริมใหผูปกครองและชุมชนเขามามีสวน
รวมในการพัฒนาสถานศึกษา   โดยมีสมาคมผูปกครองและครูโรงเรียน
อัสสัมชัญธนบุรี ทําหนาท่ีในการประสานการจัดกิจกรรมตาง ๆ โดยมีการ
ประชุมเปนประจําทุกเดือน และรวมจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา เชน  
จัดโครงการงานราตรีสัมพันธ  กิจกรรม ACT Family Rally  กิจกรรมโบวลิ่ง
นอกจากนี้โรงเรียนไดคัดเลือกตัวแทนผูปกครองหองจัดต้ังคณะกรรมการ
เครือขายผูปกครองนักเรียน  รวมจัดกิจกรรมสงเสริมผูเรียน เชน โครงการ
สายสัมพันธบาน โรงเรียนสูชุมชน  การเชิญวิทยากรใหความรูบุคลากร  
นอกจากนี้โรงเรียนไดรวมกับชุมชนจัดต้ังคณะกรรมการสัมพันธชุมชนเพ่ือ
รวมวางแผนพัฒนาการศึกษาและจัดกิจกรรมรวมกัน เปนตน    

94.00 
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สรุปผลการประเมินระดับมาตรฐาน 
มาตรฐานท่ี  9   คณะกรรมการสถานศึกษา และผูปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและ 
                          เกิดประสิทธิผล 

มาตรฐาน/ตัวบงช้ี เฉล่ีย 
รอยละ 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 

9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารูและปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีระเบียบกําหนด 100.00    P 
9.2 คณะกรรมการสถานศึกษากํากับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการ 
      ดําเนินงานของสถานศึกษาใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย 

100.00    P 

9.3 ผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาสถานศึกษา 94.00    P 
มาตรฐานท่ี  9   ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมี 
                         ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

98.00    P 

 

จุดเดนในมาตรฐานท่ี 9 
คณะกรรมการสถานศึกษามีความรู  ความเขาใจ และสามารถปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีระเบียบกําหนด  รวมท้ัง

สามารถกํากับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการดําเนินงานของสถานศึกษาใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย 
 

จุดควรพัฒนาในมาตรฐานท่ี 9 
- 

 

แนวทางการพัฒนาในมาตรฐานท่ี 9 
- 
 

มาตรฐานท่ี 10  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางรอบคอบ 
ตัวบงช้ีท่ี รายละเอียดการประเมิน รอยละ 

10.1 หลักสูตรสถานศึกษา 
        เหมาะสมและสอดคลอง 
        กับทองถิ่น 

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุร ี มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีนําเปาหมาย 
จุดเนนการพัฒนาผูเรียนในระดับทองถิ่น นําสาระการเรียนรูทองถิ่น มาจัดการ
เรียนรูเกี่ยวกับทองถิ่นในดานตาง ๆ เชน กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนา
และวัฒนธรรม นําความรูเกี่ยวกับประวัติการดําเนินชีวิตและจิตตารมณของนักบุญ
หลุยส  มารี กรียอง  เดอ  มงฟอรต ผูกอต้ังคณะเซนตคาเบรียล เพิ่มเติมในสาระท่ี 1 
เพื่อใหผูเรียนมีโอกาสเรียนรูเรื่องราวของชุมชน ทองถิ่น อันเปนสภาพแวดลอมใน
ชีวิต ทําใหเกิดความรัก ความผูกพัน ความภาคภูมิใจ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี
ของชุมชน และกําหนดใหทุกกลุมสาระการเรียนรูจัดเพิ่มเติมในเรื่องการประหยัด
พลังงาน  เพื่อใหผูเรียนมีสวนรวมในการดูแล แกไขปญหา และพัฒนาทองถิ่นของ
ตนเอง  ในการดําเนินงานจัดทําหลักสูตรสถานศึกษานั้นอยูในความรับผิดชอบ
และผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา ประกอบดวย คณะครู 
ผูบริหาร กรรมการสถานศึกษา ผูแทนชุมชนและผูทรงคุณวุฒิ   โดยหลักสูตร
สถานศึกษามีองคประกอบครบถวนและสอดคลองหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ข้ันพื้นฐานการศึกษา  พุทธศักราช 2551  ตอบสนองเปาหมายของโรงเรียน และมี
การกําหนดเวลาเรียนเหมาะสมกับระดับช้ัน  สําหรับในรายวิชาพื้นฐานและ
รายวิชาเพิ่มเติมท่ีจัดไวในหลักสูตรมีการจัดลําดับเนื้อหา สาระความยากงาย ความ 

90.00 
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มาตรฐานท่ี 10  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางรอบคอบ (ตอ) 
ตัวบงช้ีท่ี รายละเอียดการประเมิน รอยละ 

 ซับซอน และมีการบูรณาการสภาพปญหาและความตองการของทองถิ่นสอดแทรก
ในรายวิชาอยางเหมาะสม   มีการติดตามการใชหลักสูตรทุกกลุมสาระการเรียนรู
และสรุปผลทุกภาคเรียน  มีการทบทวนหลักสูตรสถานศึกษาทุกปการศึกษา พรอม
สรุปผลการติดตามการใชหลักสูตรอยางตอเนื่อง รวมท้ังสงเสริมสนับนุนครูผูสอน
ทุกคนในการทําวิจัยช้ันเรียนเพื่อพัฒนาหลักสูตรใหเหมาะสมและสอดคลองกับ
ทองถิ่นยิ่งข้ึน 

 

10.2  จัดรายวิชาเพ่ิมเติมท่ี 
         หลากหลายใหผูเรียนเลือก 
         เรียนตามความถนัด  
         ความสามารถและความ 
         สนใจ 

โรงเรียนจัดรายวิชาเพิ่มเติมอยางหลากหลายภายใตสัดสวนเวลาเรียนตาม
โครงสรางหลักสูตร  รายวิชาเพิ่มเติมมีเนื้อหาสาระเหมาะสมตามโครงสรางและ
เปดโอกาสใหผูเรียนเลือกเรียนตามความสนใจ โดยโรงเรียนไดกําหนดแผนงาน 
เชน  การจัดหลักสูตร ENGLISH   PROGRAM  การจัดแผนการเรียน BELL  
การจัดการเรียนการสอนบูรณาการในชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 -  2  การจัด
รายวิชาเพ่ิมเติม ไดแก  ภาษาจีน  คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา และ
คอมพิวเตอรโดยใชภาษาอังกฤษเปนสื่อในการจัดการเรียนการสอน  การจัด
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน การบูรณาการความรูเรื่องการประหยัดพลังงานใน
โครงการสถานศึกษาดีเดนดานพลังงาน เปนตน  

ผลการดําเนินงานพบวา โรงเรียนมีรายวิชาเพิ่มเติมท่ีหลากหลายใหผูเรียนเลือก
เรียนตามความถนัด ความสามารถและความสนใจของผูเรียน 

95.00 

10.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนท่ี 
        สงเสริมและตอบสนองความ 
        ตองการ ความสามารถ  
        ความถนัด และความสนใจ 
        ของผูเรียน 

โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนท่ีมีสัดสวนเวลาเรียน และจํานวน
กิจกรรมครบถวนตามโครงสรางหลักสูตร โดยมีการสํารวจขอมูลผูเรียน มี
การวางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน จัดกิจกรรมท่ีจัดสงเสริมใหผูเรียน
ทํากิจกรรมดวยตนเอง โดยมีครูเปนผูใหคํา ปรึกษา รวมท้ังมีการติดตาม
ตรวจสอบและสรุปรายงานผลการจัดกิจกรรมทุกภาคเรียน  ซึ่งกิจกรรม
ชมรมตาง ๆ ท่ีทางโรงเรียนจัดมีความหลากหลาย สามารถตอบสนองความ
ตองการความถนัดและความสนใจของผูเรียน    เชน  ชมรมอนุรักษธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม  ชมรมอนุรักษไทย  ชมรมหมอภาษา  ชมรมA-Math  ชมรม 
CROSSWORD ชมรมหองสมุด เปนตน  

นอกจากนี้ผูเรียนทุกคนไดเขารวมกิจกรรมท่ีสงเสริมความรักชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย  รักความเปนไทย และอยูอยางพอเพียง  เชน โครงการถวาย
พระพรสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ  โครงการวันสุนทรภู และ
โครงการสงเสริมวันสําคัญและวัฒนธรรมไทย   รวมท้ังโรงเรียนไดกําหนด
แผนงานใหผูเรียนทุกคนไดเขารวมกิจกรรมทําประโยชนใหทองถิ่น และ
ชุมชน ไดแก โครงการสายสัมพันธบาน  โรงเรียนสูชุมชน เปนตน 

100.00 
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มาตรฐานท่ี 10  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางรอบคอบ (ตอ) 
ตัวบงช้ีท่ี รายละเอียดการประเมิน รอยละ 

10.4 สนับสนุนใหครูจัดกระบวน 
        การเรียนรูท่ีใหผูเรียนได 
        ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุป 
        ความรูไดดวยตนเอง 

โรงเรียนดําเนินการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาสูการปฏิบัติ โดย
สรางความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตร การออกแบบและจัดการเรียนรู การวัด
และประเมินผลการเรียน เพ่ือใหครูจัดการเรียนการสอนใหบรรลุถึง
มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด ใหผูเรียนอธิบายกระบวน การคิด การลงมือ
ทํางานในสถานการณจริงหรือใกลเคียงความเปนจริง   จนผูเรียนสามารถ
สรุปความรูดวยตนเองไดจริง     โรงเรียนมุงสงเสริมและพัฒนาครูใหมี
ความรูดานการจัดการเรียนการเรียนการสอนดวยวิธีการท่ีหลากหลาย โดย
การเชิญผูเชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยท่ีมีชื่อเสียงมาใหความรูแกครูผูสอนใน
การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู ท่ีมีประสิทธิภาพ เชน การเชิญรศ.ดร . 
ประพันธศิริ สุเสารัจ     และ   ดร.รุงทิวา แยมรุง    จากมหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ  มาใหความรูเรื่อง การวิเคราะหหลักสูตรและกํากับตัวชี้วัดชั้นป
ในการจัดการเรียนรู  การเชิญอาจารยปญญา  ทรงเสรีย และคณะจากศูนย
สรางสรรคครูมืออาชีพ มาทบทวนหลักสูตรสูกระบวนการจัดการเรียนรูกลุม
สาระกาสรเรียนรูศิลปะ  เปนตน  

ผลการดําเนินงานการสังเกตการสอนในชั้นเรียน  การตรวจแผนการ
จัดการเรียนรู  และการประเมินการใชหลักสูตรสถานศึกษา  พบวา ครู
สามารถจัดกระบวนการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ  สงผลใหผูเรียน
สามารถปฏิบัติไดจริงและมีความรูไดดวยตนเอง 

90.00 

10.5 นิเทศภายใน กํากับ ติดตาม 
        ตรวจสอบ และนําผลไป 
        ปรับปรุงการเรียนการสอน 
        อยางสมํ่าเสมอ 

          โรงเรียนกําหนดแผนงานการนิเทศ ติดตามกํากับการใชหลักสูตร โดย
ความรับผิดชอบของงานหลักสูตรและนิเทศการสอน ซึ่งดําเนินงานดวยวิธีการท่ี
หลากหลาย  เชน การสังเกตการสอนในช้ันเรียน  การตรวจแผนการสอน การให
คําปรึกษาดานการจัดการเรียนการสอนแกครูผูสอน เปนตน  การดําเนินงานเปนไป
ตามแผนงานการนิเทศ ติดตามกํากับอยางเปนระบบ ตอเนื่อง  มีการนําผลการ
นิเทศมาใชในการปรับปรุง  และพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนใหเกิด 
ประสิทธิผลมากข้ึน เชน การสังเกตการสอนในช้ันเรียนโดยเพื่อนชวยเพื่อน  การ
สังเกตการสอนโดยคณะกรรมการฝายวิชาการ  เปนตน  นอกจากนี้ทางโรงเรียนได
สงครูเขารวมโครงการพัฒนาระบบนิเทศครู โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต
คาเบรียลแหงประเทศไทย   เพื่อสงเสริมและพัฒนาครูผูสอนใหมีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับการนิเทศท่ีชัดเจนและถูกตองและสามารถนําความรูท่ีไดรับมา
พัฒนากระบวนการนิเทศและพัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพตอไป   

91.00 
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มาตรฐานท่ี 10  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางรอบคอบ (ตอ) 
ตัวบงช้ีท่ี รายละเอียดการประเมิน รอยละ 

10.6 จัดระบบดูแลชวยเหลือ 
        ผูเรียนท่ีมีประสิทธิภาพและ 
        ครอบคลุมถึงผูเรียนทุกคน 

          โรงเรียนดําเนินการจัดและพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนท่ีเขมแข็ง
และท่ัวถึง โดยการจัดกิจกรรมเยี่ยมบานผูเรียนในทุกระดับชั้น มีการจัดเก็บ
ขอมูลของผู เรียนท่ีเปนระบบ มีการจัดทําระเบียนสะสมเพ่ือใหครูรูจัก
นักเรียนเปนรายบุคคล  และมีการสงตอขอมูลของนักเรียนใหกับระดับชั้น
ตอไป ซึ่งระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน แบงเปนดานพฤติกรรม มีฝายกิจการ
นักเรียน โดยครูประจําชั้นและครูคูชั้นเปนผูดูแลรับผิดชอบและใหคําปรึกษา
หาแนวทางแกไข  ดานวิชาการ มีฝายวิชาการโดยครูท้ัง 8 กลุมสาระฯ เปน
ผูดูแลรับผิดชอบและหาทางชวยเหลือ  โดย ครูแนะแนวจะเปนผูดูแลและ
หาทางชวยเหลือ ในการคัดกรองผูเรียนจะนําขอมูลผูเรียนท่ีไดมาสรุปหาทาง
ชวยเหลือ และพัฒนาผูเรียนในดานตาง ๆ รวมกับครูประจําชั้นตอไป   
          นอกจากนี้ครูผูสอนไดมีการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล  เพ่ือนําผล
มาพัฒนาและแกปญหาใหกับนักเรียน เชน การจัดทําแบบทดสอบกอนเรียน
และหลังเรียน  การวิเคราะหผูเรียนจาการตอบคําถาม  การดําเนินการพัฒนา
ผูเรียนระหวางการสอน จากผลการเรียนในภาคเรียนท่ีผานเพ่ือศึกษาวิจัยใน
กรณีท่ีตองปรับปรุงพัฒนาตอไป  

94.00 

 

สรุปผลการประเมินระดับมาตรฐาน 
มาตรฐานท่ี  10   สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางรอบคอบ 

มาตรฐาน/ตัวบงช้ี เฉล่ีย 
รอยละ 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 

10.1 หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคลองกับทองถิ่น 90.00    P 
10.2 จัดรายวิชาเพ่ิมเติมท่ีหลากหลายใหผูเรียนเลือกเรียนตามความถนัด  
        ความสามารถและความสนใจ 

95.00    P 

10.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนท่ีสงเสริมและตอบสนองความตองการ  
        ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผูเรียน 

100.00    P 

10.4 สนับสนุนใหครูจัดกระบวนการเรียนรูท่ีใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติ 
        จริงจนสรุปความรูไดดวยตนเอง 

90.00    P 

10.5 นิเทศภายใน กํากับ ติดตามตรวจสอบ และนําผลไปปรับปรุงการ 
         เรียนการสอนอยางสมํ่าเสมอ 

91.00    P 

10.6 จัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนท่ีมีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึง 
        ผูเรียนทุกคน 

94.00    P 

มาตรฐานท่ี  10   สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู  
                            และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางรอบคอบ 

93.33    P 
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จุดเดนในมาตรฐานท่ี 10  
สถานศึกษาไดจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนท่ีสงเสริมและตอบสนองความตองการ ความสามารถ ความถนัด และ

ความสนใจของผูเรียนอยางหลากหลาย 
 

จุดควรพัฒนาในมาตรฐานท่ี 10  
1. การบูรณาการภูมิปญญาทองถิ่น กับการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับสภาพทองถิ่น   
2. การออกแบบการจัดการเรียนรูของครูผูสอนบางคนยังไมสงเสริมใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงจนสรุป

ความรูไดดวยตนเองเทาท่ีควร 
 

แนวทางการพัฒนาในมาตรฐานท่ี 10  
1. ครูผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยการนําแหลงเรียนรูตาง ๆ และภูมิปญญาในทองถิ่นมาบูรณาการใน 

เนื้อหาสาระตาง ๆ  
2.  ครผููสอนควรเพ่ิมเติมการออกแบบการจัดการเรียนรูท่ีเปนการสงเสริมใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงจนสรุป

ความรูไดดวยตนเอง  และจัดกิจกรรมเสริมท้ังในหลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีเปดโอกาสใหผูเรียนไดลงมือ
ปฏิบัติจริง 

 

มาตรฐานท่ี  11   สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการท่ีสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 
ตัวบงช้ีท่ี รายละเอียดการประเมิน รอยละ 

11.1 หองเรียน หองปฏิบัติการ  
        อาคารเรียนม่ันคง สะอาด 
         และปลอดภัย มีสิ่งอํานวย 
        ความสะดวก พอเพียง อยูใน 
         สภาพแวดลอมรมรื่น และมี 
         แหลงเรียนรูสําหรับผูเรียน 
 
 

          โรงเรียนดําเนินการจัดหองเรียน หองปฏิบัติการ หองสมุด และ 
อาคารเรียนใหมีความม่ันคง สะอาด ปลอดภัย  มีแหลงเรียนรูสําหรับผูเรียน 
มีความพรอมทางดานเครื่องมือ อุปกรณ สิ่งอํานวยความสะดวก  สื่อการ
เรียนท่ีทันสมัย เอื้อตอการเรียนรู ซึ่งมีสภาพใชการไดดีและเพียงพอตอการ
ใชงาน    มีการจัดทําแผนงาน/โครงการตาง ๆรองรบั เชน โครงการพฤกษา
พรรณวรรณคดีไทย  โครงการสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนโครงการ
โรงเรียนสดใสดวยสวนสวย จัดงานมาตรฐานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม และ
จัดงานซอมบํารุงอาคารสถานท่ี เปนตน  นอกจากนี้ งานสถานท่ีและ
สิ่งแวดลอมไดดําเนินการดูแลรักษาแหลงการเรียนรูทางธรรมชาติของ
โรงเรียนใหอยูในสภาพพรอมใช และดําเนินการปรับปรุง  ใหสอดคลอง
กับสาระการเรียนรู ตาง ๆ  เชน การจัดหาพืชสมุนไพร  และตนไมนานา
พันธุ ท่ีมีความหมายและมีคุณประโยชนมาปลูกบริเวณสวนสมุนไพร สวน
พรรณไมในวรรณคดี  มีการจัดทําปายนิเทศความรูตาง ๆ รอบบริเวณ
โรงเรียน  จัดทําบอปลา (วังมัจฉา)  จัดทําสถานท่ีสําหรับสัตวเลี้ยง  เพ่ือให
นักเรียนไดศึกษาสัตวประเภทตาง ๆ  จัดสรางเรือนเพาะเห็ด เรือนกลวยไม  
ฯลฯ การดูแลรักษาสนามฟุตบอล  อัฒจันทร   ลูว่ิง โดยการปรับพ้ืน  เพ่ือ
รองรับการจัดกิจกรรมกีฬาของโรงเรียน เปนตน  

97.00 
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มาตรฐานท่ี  11   สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการท่ีสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ  (ตอ) 
ตัวบงช้ีท่ี รายละเอียดการประเมิน รอยละ 

11.2  จัดโครงการ กิจกรรมท่ี 
         สงเสริมสุขภาพอนามัยและ 
         ความปลอดภัยของผูเรียน 
 
 
 

          โรงเรียนดําเนินการจัดโครงการ กิจกรรมท่ีสงเสริมสุขภาพอนามัย
และความปลอดภัยของผูเรียน     เชน เชิญวิทยากรมาใหความรู  ดานความ
ปลอดภัยเรื่องการจราจรและสารเสพติดตาง ๆ จัดใหบริการตรวจสุขภาพ
นักเรียนและบุคลากรประจําป  จัดประชาสัมพันธและใหความรูในการ
สรางภูมิคุมกันโรค เชน จัดบอรดเชิญชวนและใหความรูเกี่ยวกับโรคท่ีฉีด
วัคซีนปองกัน จัดนิทรรศการและประชาสัมพันธใหความรูดานสุขภาพและ
อนามัย นอกจากนี้โรงเรียนไดจัดใหมีตรวจสุขภาพนักเรียนและบุคลากรป
ละ 1 ครั้ง จัดสัปดาหใหความรูและการปองกันสิ่งเสพติด  อบรมเชิง
ปฏิบัติการการปองกันอัคคีภัยและการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน  โครงการ
แกไขสุขภาพนักเรียน โครงการทดสอบสมรรถภาพทางกายและน้ําหนัก
สวนสูง การจัดเวรของครูเพ่ือดูแล และใหความปลอดภัยของนักเรียนท้ัง
ภายในและภายนอกโรงเรียน นอกจากนี้ทางโรงเรียนไดรวมกับสถานี
ตํารวจหลักสองจัดเจาหนาท่ีตํารวจ และอาสาชุมชน ดูแลความปลอดภัย
นักเรียนเปนประจําทุกวัน  งานโภชนาการไดจัดทําโครงการเพ่ือสงเสริม
สุขภาพอนามัยนักเรียน  เชน โครงการโรงอาหารมาตรฐาน  งานอาหาร
ปลอดภัย (Food Safety)  จัดบริการใหนักเรียนระดับประถมศึกษาด่ืมนม
ทุกวัน   

93.00 

11.3 จัดหองสมุดท่ีใหบริการสื่อ 
        และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี  
        เอื้อใหผูเรียนเรียนรูดวย 
       ตนเองและหรือเรียนรูแบบมี 
       สวนรวม 
 
 

          โรงเรียนดําเนินการจัดหองสมุดเพ่ือใหบริการสื่อและเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีเอื้อใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง โดยงานศูนยวิทยบริการได
จัดทําแผนงาน/โครงการรองรับเพ่ือใหผูเรียนไดศึกษาคนควาและเรียนรู
ดวยตนเอง เชน จัดซื้อหนังสือและสื่อโสตทัศนวัสดุ     จัดทําโครงการวัน
รักการอาน  สีสัน  กิจกรรม  เกม  โครงการหองสมุดภาษาจีนและหอง
วรรณกรรม   เปนตน  นอกจากนี้ งานเทคนิคจัดบริการสงเสริมกิจกรรม
การเรียนการสอนในรูปแบบตาง ๆ เชน ติดต้ังโทรทัศน LCD   พรอม
เชื่อมตอสัญญาณเครือขาย Network  ในทุกหองเรียน   ติดต้ังกระดาน I-
board  ในหองเรียนระดับมัธยมศึกษาปท่ี 3-6  และหองเรียนแผนก English 
Program ทุกหองเรียน  จัดสิ่งอํานวยความสะดวกดานเทคโนโลยีใหกับ
ครูผูสอน  ในการจัดการเรียนการสอน   งานศูนยคอมพิวเตอรจัดบริการ 
Account Internet จํานวน 50 ชั่วโมง/คน/เดือน ใหกับนักเรียนและครูทุกคน  
เพ่ือใชในการศึกษาคนควาหาความรู    

95.00 
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สรุปผลการประเมินระดับมาตรฐาน 
มาตรฐานท่ี 11  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการท่ีสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

มาตรฐาน/ตัวบงช้ี เฉล่ีย 
รอยละ 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 

11.1 หองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารเรียนม่ันคง สะอาดและปลอดภัย 
        มีสิ่งอํานวยความสะดวก พอเพียง อยูในสภาพแวดลอมรมรื่น  
        และมีแหลงเรียนรูสําหรับผูเรียน 

97.00    P 

11.2  จัดโครงการ กิจกรรมท่ีสงเสริมสุขภาพอนามัยและความ 
         ปลอดภัยของผูเรียน 

93.00    P 

11.3 จัดหองสมุดท่ีใหบริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอื้อให 
        ผูเรียนเรยีนรูดวยตนเองและหรือเรียนรูแบบมีสวนรวม 

95.00    P 

มาตรฐานท่ี 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการท่ี 
                         สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

95.00    P 

 
 

จุดเดนในมาตรฐานท่ี 11  
สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมท่ีรมรื่น เอื้อตอการเรียนรู มีอาคารสถานท่ี  หองเรียน หองปฏิบัติการ อาคาร

เรียนม่ันคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอํานวยความสะดวก พอเพียงเหมาะสมและอยูในสภาพพรอมใชงาน  
 

จุดควรพัฒนาในมาตรฐานท่ี 11 
สถานศึกษาควรจัดโครงการ กิจกรรมท่ีสงเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผูเรียนอยางสมํ่าเสมอ  
 

แนวทางการพัฒนาในมาตรฐานท่ี 11 
ครูผูสอน/ครูประจําชั้น  ใหความรูเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพ  ความปลอดภัยท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน  

และงานประชาสัมพันธจัดกิจกรรมเผยแพรความรูผานสื่อวีดิทัศนในชวงเวลาตาง ๆ  
 

มาตรฐานท่ี  12    สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
ตัวบงช้ีท่ี รายละเอียดการประเมิน รอยละ 

12.1 กําหนดมาตรฐาน 
        การศึกษาของสถานศึกษา 

        โรงเรียนกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยยึดตาม
มาตรฐานการศึกษาของมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย (BSG)    
มาตรฐานการศึกษาของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และมาตรฐานคุณภาพ
ภายนอกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รอบสาม   ของ  สมศ. ( พ.ศ.2554-2558)   
เพ่ือใชกําหนดทิศทางการบริหารสถานศึกษาและนําไปใชในการวางแผน
และดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน    

97.00 
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มาตรฐานท่ี  12    สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง (ตอ) 
ตัวบงช้ีท่ี รายละเอียดการประเมิน รอยละ 

12.2 จัดทําและดําเนินการตาม 
        แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
        ของสถานศึกษาท่ีมุงพัฒนา 
        คุณภาพตามมาตรฐาน 
        การศึกษาของสถานศึกษา 

        โรงเรียนจัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีมุงพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
โดยมีการแตงต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ระยะท่ี 
3  พ.ศ. 2550-2554   และนําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาลงสูการปฏิบัติ  
เพ่ือเปนแนวทางในบริหารจัดการศึกษาตามเปาหมาย  ดังนี้ 
          1. มีแผนปฏิบัติการประจําปท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนาโรงเรียน  มี
งาน / โครงการและกิจกรรมตาง ๆ  รองรับเปาหมายครบคลุมทุกเปาหมาย
ตามแผนพัฒนาฯ ซึ่งมีกระบวนการและขั้นตอนในการดําเนินการดังนี้ 

1.1 มีการแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน การประชุมเพ่ือรับทราบ
แนวทางปฏิบัติการดําเนินงานโดยบุคลากรผูรับผิดชอบทุกหนวยงาน/ฝาย
มีสวนรวมในการนําเสนอรางงบประมาณประจําป 

1.2  มีการจัดสรรงบประมาณประจําปอยางเหมาะสมและเพียงพอ 
เพ่ือบริหารจัดการศึกษาและการพัฒนาผูเรียนตลอดปการศึกษา  

1.3  มีรูปแบบคณะกรรมการดําเนินงาน บริหารงานท่ีมุงผลสัมฤทธิ์
ของการดําเนินงานเปนเปาหมายในการพัฒนา   

1.4  มีก ารบริหาร จัดการและการ วิ เ คราะห งบประมาณ ท่ี มี
ประสิทธิภาพ  โปรงใส สามารถตรวจสอบได   

1.5  การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงาน
และมีการปฏิบัติอยางตอเนื่องและสอดคลองกับแผนพัฒนาโรงเรียน  ฯ 
         2.  มีการกํากับติดตามผลการดําเนินงาน /โครงการและกิจกรรมตาง ๆ  
         3.  มีการสรุปประเมินผล เพ่ือนําผลมาวิเคราะห ประเมินแผนงานและ
วิเคราะหประเมินแผนพัฒนาโรงเรียนตอไป  

93.00 

12.3 จัดระบบขอมูลสารสนเทศ 
        และใชสารสนเทศในการ 
        บริหารจัดการเพ่ือพัฒนา 
        คุณภาพสถานศึกษา 

โรงเรียนดําเนินการจัดระบบขอมูลสารสนเทศและใชสารสนเทศใน
การบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาอยางเปนระบบ  ครอบคลุม
ท่ัวถึงและทันตอการใชงาน โดยดําเนินการดังนี้ 

1. แตงต้ังคณะกรรมสารสนเทศของโรงเรียน  
2. จัดทําขอมูลสารสนเทศท่ีมีระบบฐานมูลขอโรงเรียนในดานตาง ๆ 

ท่ีพรอมสําหรับการวางแผน และตัดสินใจในการดําเนินงาน   
3. ปรับปรุง พัฒนาขอมูลสารสนเทศท่ีเปนปจจุบัน  และมีเผยแพร

ประชาสัมพันธผานสื่อตาง ๆ  ของโรงเรียน ในรูปของแผนพับ หนังสือจุลสาร
วารสาร อินเตอรเน็ต รวมท้ังนําระบบบริหารสารสนเทศของโรงเรียนบน
เว็บไซต   “ School Web-based Information System (SWIS) ” และE– office  
มาใชใน การประชาสัมพันธและจัดเก็บขอมูลเพ่ือพัฒนางานตอไป 

98.00 
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มาตรฐานท่ี  12    สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง (ตอ) 
ตัวบงช้ีท่ี รายละเอียดการประเมิน รอยละ 

12.4 ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

        โรงเรียนมีการดําเนินการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
ภายใน ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีการกํากับติดตามประกัน
คุณภาพภายในอยางตอเนื่อง  ดังนี้ 
            1.  โครงสรางการบริหารโรงเรียนกําหนดงานประกันคุณภาพ 
สังกัดสํานักผูอํานวยการ 
            2.  แตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน 
            3.  มีการกําหนดภาระงานในการกํากับติดตามการดําเนินงานตาง ๆ 
ตามกฎกระทรวงวาดวยระบบหลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา พ.ศ.2554 
           4.  จัดทําแผนงานและปฏิทินปฏิบัติงานประกันคุณภาพภายใน 
           5.  จัดประเมินคุณภาพการศึกษาและจัดทํารายงานประเมินตนเอง 
เพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธผลการดําเนินงานของโรงเรยีนใหผูเกี่ยวของ
และสาธารณชนรับทราบ ผานทางเอกสารและเว็บไซตของโรงเรียน     
          6. มีการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา จาก ฝายการศึกษา
มูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย เปนประจําทุกป   

90.00 

12.5 นําผลการประเมินคุณภาพ
ท้ังภายในและภายนอกไป
ใชวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยางตอเนื่อง 

           โรงเรียนนําผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอกไปใช
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง  โดยการนําผลการประเมิน
และขอเสนอแนะจากการตรวจประเมินคุณภาพภายในและภายนอก
สถานศึกษามาวิเคราะห  และนําเสนอตอคณะกรรมการท่ีปรึกษา
ผูอํานวยการ และคณะคร ูเพ่ือใชวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหบรรลุ
ตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 

92.00 

12.6 จัดทํารายงานประจําปเปน
รายงานการประเมินคุณภาพ
ภายใน 

          โรงเรียนจัดทํารายงานประจําปการศึกษา  2554  ในรูปแบบ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยการรวบรวม สืบคน ตรวจ
ติดตามคุณภาพภายในโรงเรียน วิเคราะหขอมูลและเขียนรายงานประเมิน
ตนเองในแตละมาตรฐาน   เสนอตอคณะกรรมการบริหารโรงเรียน เพ่ือ
รับรอง และเผยแพรประชาสัมพันธผลการดําเนินงานใหผูเกี่ยวของและ
สาธารณชนไดรับทราบ โดยผานทางเอกสารและเว็บไซดของโรงเรียน  
สงผลใหผูเกี่ยวของสามารถเขาถึงขอมูลท่ีเปนประโยชน และนําขอมูลไป
ใชพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนอยางตอเนื่อง 

95.00 
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สรุปผลการประเมินระดับมาตรฐาน 
มาตรฐานท่ี 12  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรฐาน/ตัวบงช้ี เฉล่ีย 
รอยละ 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 

12.1 กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 95.00    P 
12.2 จัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
        ที่มุงพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

90.00    P 

12.3 จัดระบบขอมูลสารสนเทศและใชสารสนเทศในการบริหาร 
        จัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

95.00    P 

12.4 ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน 
        การศึกษาของสถานศึกษา 

95.00    P 

12.5 นําผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอกไปใชวางแผน 
        พัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 

90.00    P 

12.6 จัดทํารายงานประจําปเปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 100.00    P 
มาตรฐานท่ี 12  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของ 
                          สถานศึกษาตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

94.17    P 

 
 

จุดเดนในมาตรฐานท่ี 12  
สถานศึกษามีการดําเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในอยางตอเนื่อง ตามกฎกระทรวงฯ ครบท้ัง 8 ขอ และมี

การจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพภายในเผยแพรตอผูเกี่ยวของและสาธารณชนเปนประจําทุกปการศึกษา 
  

จุดควรพัฒนาในมาตรฐานท่ี 12 
การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูแผนปฏิบัติการของแตละฝาย  ยังไมสามารถดําเนินงานได

ตรงตามแผนท่ีกําหนดไวในแผนปฏิบัติการประจําป 
 

 

แนวทางการพัฒนาในมาตรฐานท่ี 12 
ผูรับผิดชอบควรกําหนดมาตรฐานในการติดตามขอมูลการสรุปผลการดําเนินงานของแตละฝายใหเปนไปตาม

ระยะเวลาท่ีกําหนด เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายท่ีวางไว 
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3.3   มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
 

มาตรฐานท่ี 13  สถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรู 
ตัวบงช้ีท่ี รายละเอียดการประเมิน รอยละ 

13.1 มีการสรางและพัฒนา 
        แหลงเรียนรูภายใน 
        สถานศึกษาและใช 
        ประโยชนจากแหลงเรียนรู 
        ท้ังภายในและภายนอก 
        สถานศึกษา เพ่ือพัฒนาการ 
        เรียนรูของผูเรียนและ 
        บุคลากรของสถานศึกษา  
        รวมท้ังผูเกี่ยวของ 
 
 

          โรงเรียนไดดําเนินการสรางและพัฒนาแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษา
และใชประโยชนจากแหลงเรียนรูท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา เพ่ือ
พัฒนาการเรียนรูของผูเรียนและบุคลากรของสถานศึกษา รวมท้ังผูเกี่ยวของ  
โดยไดดําเนินการจัดงาน/โครงการ เพ่ือสรางและพัฒนาแหลงเรียนรูภายใน
โรงเรียนใหเอื้อตอการเรียนรู ดังนี้  สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน สวน
สมุนไพร สวนพรรณไมในวรรณคดี จัดทําบอปลา (วังมัจฉา)  จัดทําสถานท่ี
สําหรับสัตวเลี้ยง  จัดสรางเรือนเพาะเห็ด  เรือนกลวยไม  จัดหองสมุดภาพ-
หองสมุดเสียง หองปฏิบัติการพิสิกส หองปฏิบัติการเคมี หองปฏิบัติการ
ชีววิทยา หองปฏิบัติการวิทยาศาสตรท่ัวไป ศูนยดนตรี    หองเรียน
คอมพิวเตอร จัดทําปายนิเทศความรูตาง ๆ รอบบริเวณโรงเรียน ซึ่งผูเรียน
สามารถแสวงหาความรูไดอยางหลากหลายจากแหงเรียนรูภายในโรงเรียน  
นอกจากนี้โรงเรียนไดจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูจากแหลงเรียนภายนอก 
เชน จัดโครงการทัศนศึกษาระดับประถมศึกษาปท่ี 1- มัธยมศึกษาปท่ี 6  โดย
นํานักเรียนไปเรียนรูจากสถานท่ีสําคัญตาง ๆ เชนสวนสัตวซาฟารีเวิลด  
ทองฟาจําลอง พิพิธภัณฑหุนขี้ผึ้ง เมืองโบราณ สวนเสือศรีราชา อุทยาน ร.2 
พระราชวังสนามจันทร สวนสัตวเขาดินวนา ฟารม จระเขและลานแสดงชาง
สามพราน เปนตน  

93.00 

13.2  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
         ระหวางบุคลากรภายใน  
         สถานศึกษา ระหวาง 
         สถานศึกษากับครอบครัว 
         ชุมชน และองคกรท่ี 
         เกี่ยวของ 
 

          โรงเรียนไดดําเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคลากรภายใน
สถานศึกษา ระหวางสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองคกรท่ีเกี่ยวของ
โดยจัดงาน/โครงการรองรับเพ่ือสนับสนุนและสงเสริมใหชุมชนไดมีสวน
รวมในการจัดการศึกษา เชน จัดกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา ระหวางโบสถ
และวัดบริเวณรอบโรงเรียน นิมนตพระสงฆและบาทหลวงมาใหความรู  
เปดโอกาสใหชุมชนเขามาใชสถานท่ีของโรงเรียนในการศึกษาหาความรู 
การพักผอน ออกกําลังกาย เปดโอกาสใหสถาบัน องคกรตาง ๆ เขาศึกษาดู
งาน  จัดทําโครงการรับนักศึกษาฝกสอน โดยรวมกับคณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  เขารวมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนกับ The 

Universtiy of Oregon and Oak Hill School ใหบริการอาคารสถานท่ีสําหรับ
จัดงานและกิจกรรมตาง ๆ ของชุมชนและหนวยงานตาง ๆ  นอกจากนี้ 
โรงเรียนไดสงบุคลากรเขารวมเปนคณะกรรมการ/อนุกรรมการของมูลนิธิ
คณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย เพ่ือเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง
โรงเรียนในเครือฯ เปนตน 

97.00 
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สรุปผลการประเมินระดับมาตรฐาน 
มาตรฐานท่ี 13  สถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรู 

มาตรฐาน/ตัวบงช้ี เฉล่ีย 
รอยละ 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 

13.1 มีการสรางและพัฒนาแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษาและใช 
        ประโยชนจากแหลงเรียนรูท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา  
        เพ่ือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนและบุคลากรของสถานศึกษา  
        รวมท้ังผูเกี่ยวของ 

93.00    P 

13.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคลากรภายในสถานศึกษา  
        ระหวางสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองคกรท่ีเกี่ยวของ 

97.00    P 

มาตรฐานท่ี 13 สถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนุน ให 
                         สถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรู 

95.00    P 

 

จุดเดนในมาตรฐานท่ี 13 
สถานศึกษาสงเสริมและสนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหวาง

โรงเรียน  ครอบครัว ชุมชน และองคกรท่ีเกี่ยวของ   เพ่ือใหโรงเรียนเปนสังคมแหงการเรียนรู 
 

จุดควรพัฒนาในมาตรฐานท่ี 13 
สถานศึกษาควรสงเสริมและสนับสนุนใหผูเรียนใชแหลงเรียนรูอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง  และชวยกันดูแล

รักษาแหลงเรียนรูของโรงเรียน 
 

แนวทางการพัฒนาในมาตรฐานท่ี 13 
ครูผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเชื่อมโยงกับแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษาและใชประโยชนจากแหลงเรียนรู

ภายในสถานศึกษาอยางคุมคา และชวยกันดูแลรักษาแหลงเรียนรูของโรงเรียน 
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3.4  มาตรฐานดานอัตลักษณของสถานศึกษา 
 

มาตรฐานท่ี 14   การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน ปรัชญาและจุดเนนท่ีกําหนดข้ึน 
ตัวบงช้ีท่ี รายละเอียดการประเมิน รอยละ 

14.1 จัดโครงการ กิจกรรมท่ี 
        สงเสริมใหผูเรียนบรรล ุ
        ตามเปาหมาย  
 
 
 

          ปรัชญาของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  คือ  “ จุดมุงหมายของชีวิต คือ 
การรูจักสัจธรรมและการเขาถึงธรรมอันสูงสงเปนบอเกิดแหงชีวิต  มนุษย
ทุกคนตองทํางาน    ความวิริยะ อุตสาหะ เปนหนทางนําไปสูความสําเร็จ 
ดังคติพจนท่ีวา  LABOR  OMNIA  VINCIT  ซึ่งไดโรงเรียนจัดกิจกรรม 
โครงการรองรับ  เพ่ือปลูกฝงและเสริมสรางผูเรียนใหบรรลุตามปรัชญา 
ไดแก โครงการจริยธรรมยามเชา โครงการสายสัมพันธ บานโรงเรียน สู
ชุมชน โครงการยกยองนักเรียนประพฤติและปฏิบัติหนาท่ีดีเดน โครงการ
สงเสริมวัฒนธรรมประเพณีและวันสําคัญ  โครงการวจนพิธีกรรมเปด-ปด 
ปการศึกษา2554 และโครงการวันประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเดน เปนตน 

ดานการพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศนนั้น  
โรงเรียนไดจัดกิจกรรม โครงการตาง ๆ ท่ีสงเสริมสนับสนุนผูเรียนให
เ ป น ไ ป ต า ม วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค ข อ ง โ ร ง เ รี ย น  เ ช น  ก า ร เ ข า ร ว ม
โครงการ  Energy  Mind  Award ของการไฟฟานครหลวง  คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และสํานักงานคณะกรรมการการสงเสริมการศึกษา
เอกชน การเขารวมเขารวมโครงการโรงเรียนตนแบบมาตรฐานระบบตาน
ยาเสพติด  (QAD)  ของสภากาชาดไทย  โครงการแขงขันภายนอก  เปนตน 

ดานจุดเนนของโรงเรียน คือ ผูเรียนมีสุนทรียภาพดานศิลปะ  ดนตรี
และกีฬา โดยโรงเรียนไดจัดกิจกรรม โครงการดานตาง ๆท่ีมุงสงเสริม
สนับสนุน ใหผูเรียนเห็นคุณคาของศิลปะ ดนตรี และกีฬา เขารวมกิจกรรม
ตาง ๆ  อยางมีความสุขสามารถสรางสรรคผลงานไดตามจินตนาการของตน
จนเปนท่ียอมรับ เชน โครงการราตรีสัมพันธ(การแสดงออกของนักเรียน) 
โครงการสงเสริมศักยภาพนักเรียนดานศิลปะ ดนตรี  โครงการคอนเสิรต 
50 ป เปนตน นอกจากนี้ไดดําเนินการปรับปรุงสถานท่ีใหเหมาะสมเพ่ือการ
สงเสริมพัฒนาศักยภาพผูเรียนดานสุนทรียภาพ   เชน  ปรับปรุงหองเรียน
ดนตรี ใหทันสมัย  จัดสรางอาคาร Golden Jubilee ปรับสนามฝกซอมกีฬา 
เปนตน รวมท้ังการจัดหาครูผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางดานศิลปะ ดนตรี และ
กีฬา มาใหความรูและฝกผูเรียนใหมีทักษะตามมาตรฐานสากล 
          จากการประเมินความพึงพอใจในกิจกรรม และโครงการตาง ๆ ของ
ผูเกี่ยวของ พบวา มีความพึงพอใจในระดับดีถึงดีมาก 

96.00 
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มาตรฐานท่ี 14  การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน ปรัชญาและจุดเนนท่ีกําหนดข้ึน (ตอ) 
ตัวบงช้ีท่ี รายละเอียดการประเมิน รอยละ 

14.2  ผลการดําเนินงานสงเสริม 
         ใหผูเรียนบรรลุเปาหมาย 
          วิสัยทัศน ปรัชญา และ 
          จุดเนนของสถานศึกษา 
 

          ผลการดําเนินงานตามปรัชญา  วิสัยทัศนและจุดเนนของโรงเรียน 
สงผลใหโรงเรียน  บุคลากรและนักเรียน  ประสบความสําเร็จไดรับรางวัล
เกียรติบัตร  และรางวัลตางๆมากมาย เชน รางวัล Energy Mind Award 
2011 ระดับ 5 ดาว  การไดรับรองมาตรฐานรับรองมาตรฐานระบบการตาน
ยาเสพติด (QAD) ตอเนื่องเปนปท่ี 3  เปนตน 

100.00 

 
สรุปผลการประเมินระดับมาตรฐาน 
มาตรฐานท่ี 14  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการท่ีสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

มาตรฐาน/ตัวบงช้ี เฉล่ีย 
รอยละ 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 

14.1 จัดโครงการ กิจกรรมท่ีสงเสริมใหผูเรียนบรรลุตามเปาหมาย  96.00    P 
14.2  ผลการดําเนินงานสงเสริมใหผูเรียนบรรลุเปาหมาย วิสัยทัศน  
         ปรัชญา และจุดเนนของสถานศึกษา 

100.00    P 

มาตรฐานท่ี 14  การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน  
                          ปรัชญาและจุดเนนท่ีกําหนดข้ึน 

98.00    P 

 

จุดเดนในมาตรฐานท่ี 14  
สถานศึกษาสามารถดําเนินโครงการสงเสริมใหผูเรียนบรรลุเปาหมาย วิสัยทัศน ปรัชญา และจุดเนนของ

สถานศึกษา ไดบรรลุเปาหมายท่ีสถานศึกษากําหนดไว 
 

จุดควรพัฒนาในมาตรฐานท่ี 14 
- 

 
แนวทางการพัฒนาในมาตรฐานท่ี 14 

- 
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3.5  มาตรฐานดานมาตรการสงเสริม 
 

มาตรฐานท่ี 15  การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน แนวทางการปฏิบัติรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนาและสงเสริมสถานศึกษา 
                         ใหยกระดับคุณภาพสูงข้ึน 

ตัวบงช้ีท่ี รายละเอียดการประเมิน รอยละ 
15.1 จัดโครงการ กิจกรรม 
        พิเศษเพ่ือตอบสนอง 
        นโยบาย จุดเนน ตามแนว 
        ทางการปฏิรูปการศึกษา 

โรงเรียนไดเขารวมโครงการโรงเรียนตนแบบมาตรฐานระบบ
ตานยาเสพติด  (QAD)  ของสภากาชาดไทย โดยมีบุคคลท่ีเกี่ยวของ ไดแก
ครู   นักเรียน  ผูปกครอง  หนวยงาน และชุมชน  และมีคณะกรรมการ
นักเรียนเปนแกนนําในการดําเนินงานเผยแพรความรูสูชุมชน ดวยการใช
กระบวนการควบคุมคุณภาพอยางครบวงจร คือ  กระบวนการ P D C A   
เปนหลักในการทํางาน 

โรงเรียนกําหนดนโยบายใหผูเรียนไดออกไปสัมผัสชีวิตผูท่ีไดรับ
ความยากลําบากในสังคม  เพ่ือฝกผูเรียนใหเปน  ผูเสียสละ รับใชชุมชน
และสังคม และสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข โดยผานการจัด
กิจกรรมของโครงการสายสัมพันธ บาน โรงเรียนสูชุมชน ซึ่งมีบุคคลท่ี
เกี่ยวของ ไดแก ครู  นักเรียน ผูปกครอง  และชุมชน และมีผูปกครองซึ่ง
เปนคณะกรรมการหองเรียนเปนแกนนําในการดําเนินงาน 

95.00 

15.2  ผลการดําเนินงานบรรล ุ
         ตามเปาหมาย 
 

ผลการดําเนินงานโรงเรียนไดรับการรับรองมาตรฐานตาม
หลักเกณฑและเงื่อนไขในการรับรองมาตรฐานระบบการตานยาเสพติด 
(QAD) ของสภากาชาดไทย  พรอมท้ังไดรับมอบหมายใหดูแลโรงเรียน
เครือขายภายในชุมชนรอบโรงเรียน จํานวน 6 โรงเรียน ไดแก  โรงเรียนวัด
ศาลาแดง   โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณสามัคคี   โรงเรียนหมูบานเศรษฐกิจ  
โรงเรียนวัดบุญยประดิษฐ   โรงเรียนบางไผ  และโรงเรียนบางเชือกหนัง 

ผลการดําเนินงานโครงการสายสัมพันธ บาน โรงเรียนสูชุมชน 
พบวาเปนการเสริมสรางความสัมพันธ  และสงเสริมความเขาใจอันดี
ระหวางผูปกครอง  ครู และชุมชน  รวมท้ังเปนการสงเสริมความรวมมือ
ระหวางผูปกครอง  คร ูและชุมชน  ในการทํากิจกรรมชวยเหลือซึ่งกันและ
กันดวย ซึ่งบรรลุวัตถุประสงคของโครงการฯ   

100.00 
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สรุปผลการประเมินระดับมาตรฐาน 
มาตรฐานท่ี 15  การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน แนวทางการปฏิบัติรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนาและสงเสริมสถานศึกษา 

                      ใหยกระดับคุณภาพสูงข้ึน 

มาตรฐาน/ตัวบงช้ี เฉล่ีย 
รอยละ 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 

15.1 จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบาย จุดเนน ตาม 
         แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

95.00    P 

15.2  ผลการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมาย 100.00    P 
มาตรฐานท่ี 15  การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน แนวทางการ 
                         ปฏิบัติรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนาและสงเสริมสถานศึกษา 
                         ใหยกระดับคุณภาพสูงข้ึน 

97.50    P 

 

จุดเดนในมาตรฐานท่ี 15 
สถานศึกษาสามารถดําเนินโครงการท่ีเปนจุดเนนของสถานศึกษาบรรลุตามเปาหมาย เชน โรงเรียนตนแบบ

มาตรฐานระบบตานยาเสพติด  (QAD)  ของสภากาชาดไทย   โครงการสายสัมพันธ บาน โรงเรียนสูชุมชนและโครงการ
สถานศึกษาดีเดนดานพลังงาน   

 

จุดควรพัฒนาในมาตรฐานท่ี 15 
สถานศึกษาควรมีการเผยแพรการดําเนินงานโครงการดีเดนสูสาธารณชน และมีการจัดกิจกรรมโดยขยาย

กลุมเปาหมายไปสูครอบครัวและชุมชนใกลเคียง 
 

แนวทางการพัฒนาในมาตรฐานท่ี 15 
จัดทําสื่อประชาสัมพันธเผยแพรการดําเนินงานโครงการดีเดนสูสาธารณชน ในรูปแบบท่ีหลากหลาย  เชน 

จัดทําวีดิทัศน  นิทรรศการ  ปายประชาสัมพันธ  หรือจัดทําวีดิทัศนเผยแพรผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ต เปนตน 
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3.6    สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ตามมาตรฐานและตัวบงชี ้    ประจําปการศึกษา 2554 
 

 

มาตรฐาน / ตัวบงช้ี ผลการประเมิน 
รอยละ ระดับคุณภาพ 

ดานท่ี  1  มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน  (มาตรฐานท่ี 1 – 6) 
มฐ.1 ผูเรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 95.93 ดีมาก 

 1.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกําลังกายสมํ่าเสมอ 97.00 ดีมาก 
 1.2 มีน้ําหนัก สวนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐาน 91.54 ดีมาก 
 1.3 ปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะ 

      ท่ีเสี่ยงตอความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปญหาทางเพศ 
96.56 ดีมาก 

 1.4 เห็นคุณคาในตนเอง มีความม่ันใจ กลาแสดงออกอยางเหมาะสม 93.00 ดีมาก 
 1.5 มีมนุษยสัมพันธท่ีดีและใหเกียรติผูอื่น 97.50 ดีมาก 
 1.6 สรางผลงานจากการเขารวมกิจกรรมดานศิลปะ ดนตรี / นาฏศิลป กีฬา/ 

      นันทนาการตามจินตนาการ 
100.00 ดีมาก 

มฐ.2 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมอันพึงประสงค 97.91 ดีมาก 
 2.1 มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามหลักสูตร 100.00 ดีมาก 
 2.2 เอื้ออาทรผูอื่นและกตัญูกตเวทีตอผูมีพระคุณ 98.62 ดีมาก 
 2.3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกตาง 98.00 ดีมาก 
 2.4 ตระหนัก รูคุณคา รวมอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม 95.00 ดีมาก 

มฐ.3 ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรู และพัฒนาตนเอง
อยางตอเนื่อง 

95.43 ดีมาก 

 3.1 มีนิสัยรักการอานและแสวงหาความรูดวยตนเองจากหองสมุด แหลงเรียนรู  
      และสื่อตาง ๆ รอบตัว 

95.20 ดีมาก 

 3.2 มีทักษะในการอาน ฟง ดู พูด เขียน และต้ังคําถามเพ่ือคนควาหาความรูเพ่ิมเติม 90.49 ดีมาก 
 3.3 เรียนรูรวมกันเปนกลุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรูระหวางกัน 96.00 ดีมาก 
 3.4 ใชเทคโนโลยีในการเรียนรูและนําเสนอผลงาน 100.00 ดีมาก 

มฐ.4 ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค ตัดสินใจแกปญหาได
อยางมีสติสมเหตุผล 

92.50 ดีมาก 

 4.1 สรุปความคิดจากเรื่องท่ีอาน ฟง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตาม 
      ความคิดของตนเอง 

88.00 ดี 

 4.2 นําเสนอวิธีคิด วิธีแกปญหาดวยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 85.00 ดี 
 4.3 กําหนดเปาหมาย คาดการณ ตัดสินใจแกปญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 97.00 ดีมาก 
 4.4 มีความคิดริเริ่ม และสรางสรรคผลงานดวยความภาคภูมิใจ 100.00 ดีมาก 
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มาตรฐาน / ตัวบงช้ี 
ผลการประเมิน 

รอยละ ระดับคุณภาพ 
มฐ.5 ผูเรียนมีความรูและทักษะท่ีจําเปนตามหลักสูตร 84.75 ดี 

 5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแตละกลุมสาระเปนไปตามเกณฑ 77.79 ดี 
 5.2 ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรเปนไปตามเกณฑ 90.00 ดีมาก 
 5.3 ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียนเปนไปตามเกณฑ 100.00 ดีมาก 
 5.4 ผลการทดสอบระดับชาติเปนไปตามเกณฑ 71.20 พอใช 

มฐ.6 ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน   รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได และมีเจต
คติท่ีดีตออาชีพสุจริต 

95.75 ดมีาก 

 6.1 วางแผนการทํางานและดําเนินการจนสําเร็จ 88.00 ดี 
 6.2 ทํางานอยางมีความสุข มุงม่ันพัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง 100.00 ดีมาก 
 6.3 ทํางานรวมกับผูอื่นได 95.00 ดีมาก 
 6.4 มีความรูสึกท่ีดีตออาชีพสุจริตและหาความรูเกี่ยวกับอาชีพท่ีตนเองสนใจ 100.00 ดีมาก 

ผลการประเมินภาพรวม มาตรฐานดานผูเรียน 93.71 ดีมาก 
ดานท่ี  2  มาตรฐานดานการจัดการศึกษา   (มาตรฐานท่ี 7 – 12) 
มฐ.7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 92.33 ดีมาก 
 7.1 ครูมีการกําหนดเปาหมายคุณภาพผูเรียนท้ังดานความรู ทักษะกระบวนการ  

      สมรรถนะ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
95.00 ดีมาก 

 7.2 ครูมีการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล และใชขอมูลในการวางแผนการ 
      จัดการเรียนรู เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผูเรียน 

85.00 ดี 

 7.3 ครูออกแบบและจัดการเรียนรูท่ีตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลและ 
      พัฒนาการทางสติปญญา 

85.00 ดี 

 7.4 ครูใชสื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมผนวกกับการนําบริบทและภูมิปญญา 
      ของทองถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู 

94.00 ดีมาก 

 7.5 ครูมีการวัดและประเมินผลท่ีมุงเนนการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนดวย 
      วิธีการท่ีหลากหลาย 

97.00 ดีมาก 

 7.6 ครูใหคําแนะนํา คําปรึกษา และแกไขปญหาใหแกผูเรียนท้ังดานการเรียน 
      และคุณภาพชีวิตดวยความเสมอภาค 

96.00 ดีมาก 

 7.7 ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรูในวิชาท่ีตนรับผิดชอบ และ 
      ใชผลในการปรับการสอน 

86.00 ดี 

 7.8 ครูประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี และเปนสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา 97.00 ดีมาก 
 7.9 ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาท่ีไดรับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ 96.00 ดีมาก 
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มาตรฐาน / ตัวบงช้ี 
ผลการประเมิน 

รอยละ ระดับคุณภาพ 
มฐ.8 ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 95.89 ดีมาก 
 8.1 ผูบริหารมีวิสัยทัศน ภาวะผูนํา และความคิดริเริ่มท่ีเนนการพัฒนาผูเรียน 100.00 ดีมาก 
 8.2 ผูบริหารสามารถบริหารแบบมีสวนรวมและใชขอมูลผลการประเมินหรือ 

      ผลการวิจัยเปนฐานคิดท้ังดานวิชาการและการจัดการ 
100.00 ดีมาก 

 8.3 ผูบริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนดไวใน 
      แผนปฏิบัติการ 

93.55 ดีมาก 

 8.4 ผูบริหารสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหพรอมรับการกระจายอํานาจ 100.00 ดีมาก 
 8.5  นักเรียน ผูปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา 81.80 ดี 
 8.6 ผูบริหารใหคําแนะนํา คําปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใสการจัดการศึกษา 

      เต็มศักยภาพและเต็มเวลา 
100.00 ดีมาก 

มฐ.9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผูปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาท หนาท่ี
อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

98.00 ดีมาก 

 9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารูและปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีระเบียบกําหนด 100.00 ดีมาก 
 9.2 คณะกรรมการสถานศึกษากํากับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการดําเนินงาน 

      ของสถานศึกษาใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย 
100.00 ดีมาก 

 9.3 ผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาสถานศึกษา 94.00 ดีมาก 
มฐ.10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ

ผูเรียนอยางรอบดาน 
93.33 ดีมาก 

 10.1 หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคลองกับทองถิ่น 90.00 ดีมาก 
 10.2 จัดรายวิชาเพ่ิมเติมท่ีหลากหลายใหผูเรียนเลือกเรียนตามความถนัด  

        ความสามารถและความสนใจ 
95.00 ดีมาก 

 10.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนท่ีสงเสริมและตอบสนองความตองการ 
        ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผูเรียน 

100.00 ดีมาก 

 10.4 สนับสนุนใหครูจัดกระบวนการเรียนรูท่ีใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงจน 
        สรุปความรูไดดวยตนเอง 

90.00 ดีมาก 

 10.5 นิเทศภายใน กํากับ ติดตามตรวจสอบ และนําผลไปปรับปรุงการเรียนการ 
        สอนอยางสมํ่าเสมอ 

91.00 ดีมาก 

 10.6 จัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนท่ีมีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผูเรียน 
        ทุกคน 

94.00 ดีมาก 
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มาตรฐาน / ตัวบงช้ี 
ผลการประเมิน 

รอยละ ระดับคุณภาพ 
มฐ.11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการท่ีสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็ม

ศักยภาพ 
95.00 ดีมาก 

 11.1 หองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารเรียนม่ันคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่ง 
        อํานวยความสะดวก พอเพียง อยูในสภาพแวดลอมรมรื่น และมีแหลง 
        เรียนรูสําหรับผูเรียน 

97.00 ดีมาก 

 11.2 จัดโครงการ กิจกรรมท่ีสงเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของ 
        ผูเรียน 

93.00 ดีมาก 

 11.3 จัดหองสมุดท่ีใหบริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอื้อใหผูเรียน 
         เรียนรูดวยตนเองและหรือเรียนรูแบบมีสวนรวม 

95.00 ดีมาก 

มฐ.12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง 

94.17 ดีมาก 

 12.1 กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 97.00 ดีมาก 
 12.2 จัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศกึษาของสถานศึกษาท่ีมุง 

        พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
93.00 ดีมาก 

 12.3 จัดระบบขอมูลสารสนเทศและใชสารสนเทศในการบริหารจัดการเพ่ือ 
        พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

98.00 ดีมาก 

 12.4 ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ 
        สถานศึกษา 

90.00 ดีมาก 

 12.5 นําผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอกไปใชวางแผนพัฒนา 
        คุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 

92.00 ดีมาก 

 12.6 จัดทํารายงานประจําปเปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 95.00 ดีมาก 
ผลการประเมินภาพรวม มาตรฐานดานการจัดการศึกษา 94.79 ดีมาก 

ดานท่ี  3  มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู   (มาตรฐานท่ี 13) 
มฐ.13 สถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรู    95.00 ดีมาก 

 13.1 มีการสรางและพัฒนาแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษาและใชประโยชนจาก 
       แหลงเรียนรูท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาการเรียนรูของ 
       ผูเรียนและบุคลาการของสถานศึกษา รวมท้ังผูเกี่ยวของ 

93.00 ดีมาก 

 13.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหวาง        
       สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองคกรท่ีเกี่ยวของ 

97.00 ดีมาก 

ผลการประเมินภาพรวม มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู    95.00 ดีมาก 
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มาตรฐาน / ตัวบงช้ี 
ผลการประเมิน 

รอยละ ระดับคุณภาพ 
ดานท่ี  4  มาตรฐานดานอัตลักษณของสถานศึกษา   (มาตรฐานท่ี 14) 
มฐ.14 การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน ปรัชญา และจุดเนน ท่ี

กําหนดข้ึน 
98.00 ดีมาก 

 14.1 จัดโครงการ กิจกรรมท่ีสงเสริมใหผูเรียนบรรลุตามเปาหมาย  96.00 ดีมาก 
 14.2 ผลการดําเนินงานสงเสริมใหผูเรียนบรรลุเปาหมาย วิสัยทัศน ปรัชญา  

        และจุดเนนของสถานศึกษา 
100.00 ดีมาก 

ผลการประเมินภาพรวม มาตรฐานดานอัตลักษณของสถานศึกษา    98.00 ดีมาก 
ดานท่ี  5  มาตรฐานมาตรการสงเสริม   (มาตรฐานท่ี 15) 
มฐ.15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนาและ

สงเสริมสถานศึกษาใหยกระดับคุณภาพสูงข้ึน 
97.50 ดีมาก 

 15.1 จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบาย จุดเนน ตามแนวทาง 
        การปฏิรูปการศึกษา 

95.00 ดีมาก 

 15.2 ผลการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมาย 100.00 ดีมาก 
ผลการประเมินภาพรวม  มาตรฐานมาตรการสงเสริม    97.50 ดีมาก 

 
 

ตารางสรุปผลการประเมินภายในสถานศึกษา  ภาพรวมรายดาน 
ประจําปการศึกษา 2554 

 

มาตรฐาน / ตัวบงช้ี ผลการประเมิน 
รอยละ ระดับคุณภาพ 

ดานท่ี  1  มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน  (มาตรฐานท่ี 1 – 6) 93.71 ดีมาก 
ดานท่ี  2 มาตรฐานดานการจัดการศึกษา   (มาตรฐานท่ี 7 – 12) 94.79 ดีมาก 
ดานท่ี  3 มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู   (มาตรฐานท่ี 13) 95.00 ดีมาก 
ดานท่ี  4 มาตรฐานดานอัตลักษณของสถานศึกษา   (มาตรฐานท่ี 14) 98.00 ดีมาก 
ดานท่ี  5 มาตรฐานมาตรการสงเสริม   (มาตรฐานท่ี 15) 97.50 ดีมาก 
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บทท่ี  4 
 

สรุปผลการพัฒนาและการนําผลไปใช 
 

  การจัดการศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  ยึดหลักการแบบมีสวนรวมตามโครงสรางการบริหารโรงเรียน 
ปการศึกษา 2554  แบงการบริหารงานเปน 6 ฝาย  ไดแก  ฝายธุรการ-การเงิน  ฝายวิชาการ  ฝายกิจการนักเรียน  ฝาย
อาคารสถานท่ี  ฝายบริหารท่ัวไป  และสํานักผูอํานวยการ   โดยดําเนินการในรูปของคณะกรรมการ  มีแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  ระยะท่ี 3 พ.ศ.  2550 – 2554  เปนแนวทางในการพัฒนาโรงเรียน   มีการดําเนินการอยางเปนระบบ  
โดยผานกระบวนการวางแผน  ดําเนินการตามแผนท่ีวางไว  มีการตรวจสอบ นิเทศ  ติดตามผลเปนระยะตามสภาพของ 
งาน / กิจกรรม / โครงการ และมีการรายงานผล ตามระบบการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ   P D C A  และนําการสรุป
รายงานผลมาเปนขอมูลสารสนเทศในการวางแผนปรับปรุงพัฒนาตอไป จะเห็นไดวาผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
ปการศึกษา 2554 ท่ีผานมามีผลผลิต (ผูเรียน) เปนท่ีนาพอใจ ผูเรียนมีความรู (เกง)  ผูเรียนเปนผูมีคุณธรรมจริยธรรม (ดี) 
และผูเรียนมีความสุขในการเรียนรู (มีความสุข) สนองตอเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  ตาม
ศักยภาพ และมีคุณภาพตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
 

4.1 สรุปผลการประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา  ประจําปการศึกษา 2554 
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี   ดําเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  15 มาตรฐาน   65 ตัวบงชี้   

มีผลสรุปการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ประจําปการศึกษา 2554    ดังนี้ 
      ตัวบงชี ้  

 มาตรฐาน 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

คาเฉลี่ย
รอยละ 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานดานผูเรียน 93.71 ดีมาก 
ม.1 97.00 91.54 96.56 93.00 97.50 100.00    95.93 ดีมาก 
ม.2 100.00 98.62 98.00 95.00      97.91 ดีมาก 
ม.3 95.20 90.49 96.00 100.00      95.43 ดีมาก 
ม.4 88.00 85.00 97.00 100.00      92.50 ดีมาก 
ม.5 77.79 90.00 100.00 71.20      84.75 ดี 
ม.6 88.00 100.00 95.00 100.00      95.75 ดีมาก 

มาตรฐานดานการจัดการศึกษา 94.79 ดีมาก 
ม.7 95.00 85.00 85.00 94.00 97.00 96.00 86.00 97.00 96.00 92.33 ดีมาก 
ม.8 100.00 100.00 93.55 100.00 81.80 100.00    95.89 ดีมาก 
ม.9 100.00 100.00 94.00       98.00 ดีมาก 
ม.10 90.00 95.00 100.00 90.00 91.00 94.00    93.33 ดีมาก 
ม.11 97.00 93.00 95.00       95.00 ดีมาก 
ม.12 97.00 93.00 98.00 90.00 92.00 95.00    94.17 ดีมาก 

มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู 95.00 ดีมาก 
ม.13 93.00 97.00        95.00 ดีมาก 

มาตรฐานดานอัตลักษณของสถานศึกษา 98.00 ดีมาก 
ม.14 96.00 100.00        98.00 ดีมาก 

มาตรฐานดานมาตรการสงเสริม 97.50 ดีมาก 
ม.15 95.00 100.00        97.50 ดีมาก 
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4.2  จุดเดนและจุดที่ควรพัฒนาของสถานศึกษา 
 

4.2.1  มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน 
 จุดเดน  

1. ผูเรียนมีความสามารถในการสรางสรรค ดนตรี/นาฏศิลป/กีฬาและนันทนาการตามจินตนาการ โดยรูจักริเริ่ม
สิ่งใหม ๆ ตามความคิดของตนไดอยางมีระบบ และสามารถพัฒนาศักยภาพของตนจนเปนท่ียอมรับในระดับ
สากล ซึ่งพิจารณาไดจากผลงานดานดนตรี กีฬาและนันทนาการ  

2.   ผูเรียนทุกคนผานการประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามหลักสูตร ในระดับดีถึงดีมาก โดยเฉพาะในดาน
การเอื้ออาทรผูอื่น ดวยการรวมกันบริจาคทรัพยสิ่งของแกเพ่ือนนักเรียน ผูยากไรในชุมชน   และองคกรการ
กุศลตาง ๆ ในสังคมดวยความเต็มใจ ในดานความกตัญูกตเวทีตอผูมีพระคุณ ผูเรียนทุกคนผานการประเมิน
ลักษณะลูกท่ีดีของพอแมในระดับดีมาก 

3.   ผูเรียนไดเขารวมหรือมีสวนรวมในกิจกรรมดานการอนุรักษและสิ่งแวดลอมอยางหลากหลาย เชน โครงการ
สถานศึกษาดีเดนดานพลังงาน  โครงการเยาวชนรักษสิ่งแวดลอม และโครงการคายอนุรักษธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

4.  โรงเรียนมีทรัพยากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยและเพียงพอตอความตองการของผูเรียน  
5.  ผูเรียนมีความรูและสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศสงเสริมการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 
6.  ผูเรียนมีความคิดริเริ่ม และสรางสรรคผลงานตาง ๆ ดวยความภาคภูมิใจ  
7.  ผูเรียนมีความสามารถดานการอาน คิดวิเคราะห และเขียนเปนไปตามเกณฑ 
8.  ผลการทดสอบระดับชาติในทุกรายวิชาของผูเรียนในระดับประถมศึกษาปท่ี 6  ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 3 และ

ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 6  มีคาเฉลี่ยสูงกวาระดับประเทศ 
9.  ผูเรียนสามารถทํางานอยางมีความสุข  มุงม่ันพัฒนางาน ภูมิใจในผลงานของตนเอง และมีความรูสึกท่ีดีตอ

อาชีพสุจริต  รวมท้ังสามารถแสวงหาความรูเกี่ยวกับอาชีพท่ีตนเองสนใจไดอยางเหมาะสม 
 

จุดควรพัฒนา 
1.   ผูเรียนบางสวนควรไดรับการสงเสริมความรูดานโภชนาการท่ีเหมาะสมตามวัย และปลูกฝงการเลือก

รับประทานอาหารท่ีเปนประโยชนตอรางกาย รวมท้ังการออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอและเหมาะสมตาม
พัฒนาการทางดานรางกายเพ่ือใหมีสุขภาพท่ีสมบูรณแข็งแรง 

2.   ผูเรียนบางสวนควรไดรับการปลูกฝงในเรื่องการใชทรัพยสินสวนตัวและสวนรวมอยางประหยัด คุมคา และ
รวมกันรักษาความสะอาดท้ังภายในและภายนอกหองเรียน 

3.   ผูเรียนบางสวนควรไดรับการสงเสริมและปลูกฝงใหมีทักษะในการอาน ฟง ดู พูด เขียน และต้ังคําถามเพ่ือ
คนควาหาความรูเพ่ิมเติม 

4.   ผูเรียนบางสวนควรไดรับการสงเสริมพัฒนาความสามารถในนําเสนอวิธีคิด วิธีแกปญหาดวยภาษาหรือวิธีการ
ของตนเองอยางสรางสรรค 

5.   ผูเรียนในระดับมัธยมศึกษา ควรไดรับการพัฒนาดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงขึ้น 
6.   ผูเรียนบางสวนควรไดรับการสงเสริมใหมีทักษะในการวางแผนการทํางาน และมีความมุงม่ันในการ

ดําเนินการจนบรรลุความสําเร็จ 
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4.2.2   มาตรฐานดานการจัดการศึกษา 
  จุดเดน  

1.   ครูมีความรู  ความเขาใจและสามารถวัดและประเมินผลท่ีมุงเนนการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน ดวยวิธีการท่ี
หลากหลาย 

2.   ครมีูความประพฤติ และปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกผูเรียน  รวมท้ังเปนสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา 
3.   ผูบริหารมีวิสัยทัศน ภาวะผูนํา และความคิดริเริ่มท่ีเนนการพัฒนาผูเรียน  สามารถบริหารแบบมีสวนรวมและ

ใชขอมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเปนฐานคิดท้ังดานวิชาการและการจัดการ มีความมุงม่ันในการ
สงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหพรอมรับการกระจายอํานาจ รวมท้ังสามารถใหคําแนะนํา คําปรึกษา
ทางวิชาการและเอาใจใสการจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

4.   คณะกรรมการสถานศึกษามีความรู  ความเขาใจ และสามารถปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีระเบียบกําหนด  รวมท้ัง
สามารถกํากับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการดําเนินงานของสถานศึกษาใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย 

5.   สถานศึกษาไดจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนท่ีสงเสริมและตอบสนองความตองการ ความสามารถ ความถนัด และ
ความสนใจของผูเรียนอยางหลากหลาย 

6.   สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมท่ีรมรื่น เอือ้ตอการเรียนรู มีอาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ  
อาคารเรียนม่ันคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอํานวยความสะดวก พอเพียงเหมาะสมและอยูในสภาพพรอมใชงาน  

7.   สถานศึกษามีการดําเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในอยางตอเนื่อง ตามกฎกระทรวงฯ ครบท้ัง 8 ขอ และ
มีการจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพภายในเผยแพรตอผูเกี่ยวของและสาธารณชนเปนประจําทุกป
การศึกษา 

 

จุดควรพัฒนา 
1.   ครบูางสวนยังขาดการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล และการนําขอมูลมาใชสําหรับวางแผนการจัดการเรียนรู     

เพ่ือพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่อง  
2.  ครบูางสวนควรไดรับการสงเสริมและพัฒนาความสามารถดานออกแบบการเรียนรู ใหมีความสามารถใน 
      การจัดการเรียนรูท่ีตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล 
3.   การเผยแพรประชาสัมพันธผลการดําเนินงานของโรงเรียนใหผูเกี่ยวของรับทราบยังไมท่ัวถึง  
4.   การบูรณาการภูมิปญญาทองถิ่น กับการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับสภาพทองถิ่น   
5.  การออกแบบการจัดการเรียนรูของครูผูสอนบางคนยังไมสงเสริมใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู  

  ไดดวยตนเองเทาท่ีควร 
6.  สถานศึกษาควรจัดโครงการ กิจกรรมท่ีสงเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผูเรียนอยางสมํ่าเสมอ  
7.  การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูแผนปฏิบัติการของแตละฝาย  ยังไมสามารถดําเนินงานได  

  ตรงตามแผนท่ีกําหนดไวในแผนปฏิบัติการประจําป 
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4.2.3   มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู                                        
จุดเดน 
สถานศึกษาสงเสริมและสนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหวาง

โรงเรียน  ครอบครัว ชุมชน และองคกรท่ีเกี่ยวของ   เพ่ือใหโรงเรียนเปนสังคมแหงการเรียนรู 
 

จุดควรพัฒนา 
สถานศึกษาควรสงเสริมและสนับสนุนใหผูเรียนใชแหลงเรียนรูอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง  และชวยกันดูแล

รักษาแหลงเรียนรูของโรงเรียน 
 

4.2.4   มาตรฐานดานอัตลักษณของสถานศึกษา                                              
จุดเดน  
สถานศึกษาสามารถดําเนินโครงการสงเสริมใหผูเรียนบรรลุเปาหมาย วิสัยทัศน ปรัชญา และจุดเนนของ

สถานศึกษา ไดบรรลุเปาหมายท่ีสถานศึกษากําหนดไว 
 

จุดควรพัฒนา   
    - 

 

4.2.5   มาตรฐานดานมาตรการสงเสริม 
จุดเดน  

   สถานศึกษาสามารถดําเนินโครงการท่ีเปนจุดเนนของสถานศึกษาบรรลุตามเปาหมาย เชน โรงเรียนตนแบบ
มาตรฐานระบบตานยาเสพติด  (QAD)  ของสภากาชาดไทย โครงการสายสัมพันธบาน โรงเรียน สูชุมชน   และโครงการ
สถานศึกษาดีเดนดานพลังงาน   

 

  จุดควรพัฒนา 
สถานศึกษาควรมีการเผยแพรการดําเนินงานโครงการดีเดนสูสาธารณชน และมีการจัดกิจกรรมโดยขยาย

กลุมเปาหมายไปสูครอบครัวและชุมชนใกลเคียง 
 

4.3   แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐาน 
4.3.1 แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน 

1.  จัดกิจกรรมสงเสริมความรูดานโภชนาการ และปลูกฝงการเลือกรับประทานอาหารท่ีเปนประโยชน  
2.  จัดกิจกรรมสงเสริมการออกกําลังกายท่ีเหมาะสมตามวัยอยางสมํ่าเสมอ รวมท้ังจัดกิจกรรมสงเสริมสําหรับ    

ผูเรียนท่ีมีปญหาเรื่องน้ําหนัก สวนสูง  และสมรรถภาพทางกายไมเปนไปตามเกณฑ  
3.  จัดกิจกรรมปลูกฝงใหผูเรียนมีจิตสํานึกในการประหยัดและรูจักการใชทรัพยากรอยางคุมคา   
     และสนับสนุนใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการรักษาสิ่งแวดลอมของโรงเรียน 
4. จัดกิจกรรมสงเสริมการอาน ฟง ดู พูด เขียน และฝกการต้ังคําถามเพ่ือคนควาหาความรูเพ่ิมเติม   
5. ทุกกลุมสาระการเรียนรูควรจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ังในหลักสูตรและนอกหลักสูตร ท่ีเนนการพัฒนา

ผูเรียนใหเกิดทักษะการคิดและสามารถนําเสนอวิธีคิด วิธีแกปญหาดวยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 
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6. กําหนดแนวปฏิบัติดานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางเรียนใหครูผูสอนในทุกกลุมสาระการเรียนรู เพ่ือสงเสริม
และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางเรียนในแตละระดับชั้นใหบรรลุเปาหมายของทุกกลุมสาระการเรียนรูและ
เปาหมายท่ีกําหนด 

7. ครูผูสอนควรจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีพัฒนาผูเรียนใหเกิดทักษะในเรื่องการวางแผน การกําหนดเปาหมาย 
และสงเสริมใหผูเรียนมีความมุงม่ันในการดําเนินงานจนบรรลุความสําเร็จ 

 

4.3.2  แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานดานการจัดการศึกษา 
1.  สงเสริมใหครูไดทําวิจัยเพ่ือแกปญหาในชั้นเรียนเปนรายบุคคล 
2.  จัดอบรมหรือศึกษาดูงาน เพ่ือเปนการสงเสริม พัฒนาครูใหมีความรู ความสามารถดานออกแบบการ 
     เรียนรูท่ีตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลและพัฒนาการทางสติปญญาของผูเรียนตามศักยภาพ 
3.  จัดทําแผนการเผยแพรประชาสัมพันธผลการดําเนินงานของโรงเรียนใหผูเกี่ยวของรับทราบอยางท่ัวถึง   
      ผานสื่อประชาสัมพันธตาง ๆ อยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ   ท้ังเอกสารสิ่งพิมพ และสื่ออิเล็กทรอนิกส 
4.   ครูผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยการนําแหลงเรียนรูตาง ๆ และภูมิปญญาในทองถิ่นมาบูรณาการใน 

                    เนื้อหาสาระตาง ๆ  
5.   ครผููสอนควรเพ่ิมเติมการออกแบบการจัดการเรียนรูท่ีเปนการสงเสริมใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงจน 

   สรุปความรูไดดวยตนเอง  และจัดกิจกรรมเสริมท้ังในหลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีเปดโอกาส 
  ใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง 

6.   ครูผูสอน/ครูประจําชั้น  ใหความรูเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพ  ความปลอดภัยท้ังภายในและภายนอก  
โรงเรียน  และงานประชาสัมพันธจัดกิจกรรมเผยแพรความรูผานสื่อวีดิทัศนในชวงเวลาตาง ๆ  

7.   ผูรับผิดชอบควรกําหนดมาตรฐานในการติดตามขอมูลการสรุปผลการดําเนินงานของแตละฝายให 
    เปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายท่ีวางไว 

 

4.3.3  แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู              
     ครูผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเชื่อมโยงกับแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษาและใชประโยชนจากแหลง

เรียนรูภายในสถานศึกษาอยางคุมคา และชวยกันดูแลรักษาแหลงเรียนรูของโรงเรียน 
 

4.3.4 แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานดานอัตลักษณของสถานศึกษา    
  - 
 

4.3.5  แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานดานมาตรการสงเสริม 
     จัดทําสื่อประชาสัมพันธเผยแพรการดําเนินงานโครงการดีเดนสูสาธารณชน ในรูปแบบท่ีหลากหลาย  เชน 

จัดทําวีดิทัศน  นิทรรศการ  ปายประชาสัมพันธ  หรอืจัดทําวีดิทัศนเผยแพรผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ต เปนตน 
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4.4 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)  
4.4.1   ผลการประเมินคุณภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน  
           คุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)   รอบแรก   

     โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบแรก  เม่ือวันท่ี 11 ถึง 13 เดือน 
ธันวาคม พ.ศ. 2545 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา มีการประเมิน 3 ดาน คือ ดานผูเรียน ดานครผููสอน 
และดานผูบริหาร ซึ่งสรุปผลการประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐานเปนตารางดังตอไปนี ้
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบแรก  จําแนกตามมาตรฐานการศึกษาตามกฎกระทรวงฯ 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา    

มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช ดี 

ดานผูเรียน 
มาตรฐานที่ ๑  ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค 

   
P 

มาตรฐานที่ ๔  ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห   มีวิจารณญาณ 
                        มีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรองและมีวิสัยทัศน 

  
P 

มาตรฐานที่ ๕  ผูเรียนมีความรูและทักษะท่ีจําเปนตามหลักสูตร   P 
มาตรฐานที่ ๖  ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรู  
                       และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

  
P 

มาตรฐานที่ ๙  ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได 
                       และมีเจตคติท่ีดีตออาชีพสุจริต 

  
P 

มาตรฐานที่ ๑๐  ผูเรียนมีสุขนิสัย  สุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี   P 
มาตรฐานที่ ๑๒  ผูเรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรีและกีฬา   P 
ดานครูผูสอน 
มาตรฐานที่ ๒๒  ครูมีความรูความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ 
                          และเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

  
P 

มาตรฐานที่ ๒๔  ครูมีคุณวุฒิ /ความรูความสามารถตรงกับงานท่ีรับผิดชอบ และมีครูเพียงพอ                     P 
ดานผูบริหาร 
มาตรฐานที่ ๑๓  สถานศึกษามีการจัดองคการ / โครงสรางและการบริหารงาน   
                          อยางเปนระบบครบวงจร  ใหบรรลุเปาหมายการศึกษา 

  
P 

มาตรฐานที่ ๑๔  สถานศึกษาสงเสริมความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนใน 
                         การพัฒนาการศึกษา 

  
P 

มาตรฐานที่ ๑๘  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ   P 
มาตรฐานที่ ๒๐  ผูบริหารมีภาวะผูนําและมีความสามารถในการบริหารจัดการ   P 
มาตรฐานที่ ๒๕  สถานศึกษามีหลักสูตรเหมาะสมกับผูเรียนและทองถิ่นมีสื่อ 
                          การเรียนการสอนท่ีเอื้อตอการเรียนรู 

  
P 
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4.4.2   ผลการประเมินคุณภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน 
คุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)   รอบสอง  

      โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบสอง  (พ.ศ.2549 -2553)  เม่ือ
วันท่ี 23 ถึง 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา  มีการประเมิน  3 ดาน คือ 
ดานผูเรียน ดานครู และดานผูบริหาร   ซึ่งสรุปผลการประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐานเปนตารางดังตอไปนี ้

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสอง  จําแนกตามมาตรฐานการศึกษาตามกฎกระทรวงฯ 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา    

มาตรฐาน 
ผลการประเมิน ผลการรับรอง

มาตรฐาน คาเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 
ดานผูเรียน 
มาตรฐานที่ ๑  ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค 

 
๓.๘๖ 

 
ดีมาก 

 
ได 

มาตรฐานที่ ๒  ผูเรียนมีสุขนิสัย  สุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี ๓.๘๕ ดีมาก ได 
มาตรฐานที่ ๓  ผูเรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรีและกีฬา ๓.๘๖ ดีมาก ได 
มาตรฐานที่ ๔  ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห    
                       มีวิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรองและมีวิสัยทัศน 

๓.๘๗ ดีมาก ได 

มาตรฐานที่ ๕  ผูเรียนมีความรูและทักษะท่ีจําเปนตามหลักสูตร ๓.๔๔ ดี ได 
มาตรฐานที่ ๖  ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรู  
                       และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

๓.๘๔ ดีมาก ได 

มาตรฐานที่ ๗  ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได 
                      และมีเจตคติท่ีดีตออาชีพสุจริต 

๓.๙๐ ดีมาก ได 

ดานครู 
มาตรฐานที่ ๘  ครูมีคุณวุฒิ /ความรู ความสามารถตรงกับงานท่ีรับผิดชอบและมีครูเพียงพอ                   

 
๔.๐๐ 

 
ดีมาก 

 
ได 

มาตรฐานที่ ๙  ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ 
                       และเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

๔.๐๐ ดีมาก ได 

ดานผูบริหาร 
มาตรฐานที่ ๑๐  ผูบริหารมีภาวะผูนําและมีความสามารถในการบริหารจัดการ 

 
๔.๐๐ 

 
ดีมาก 

 
ได 

มาตรฐานที่ ๑๑  สถานศึกษามีการจัดองคการ / โครงสรางและการบริหารงาน   
                         อยางเปนระบบครบวงจร  ใหบรรลุเปาหมายการศึกษา 

๔.๐๐ ดีมาก ได 

มาตรฐานที่ ๑๒  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียน 
                         เปนสําคัญ 

๔.๐๐ ดีมาก ได 

มาตรฐานที่ ๑๓  สถานศึกษามีหลักสูตรเหมาะสมกับผูเรียนและทองถิ่นมีสื่อ 
                         การเรียนการสอนท่ีเอื้อตอการเรียนรู 

๔.๐๐ ดีมาก ได 

มาตรฐานที่ ๑๔  สถานศึกษาสงเสริมความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนใน 
                         การพัฒนาการศึกษา 

๔.๐๐ ดีมาก ได 

ผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวมไดมาตรฐานคุณภาพ สมศ.     R  ได        £  ไมได 
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4.4.3   ผลการประเมินคุณภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน  
คุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)   รอบสาม  

    โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบสาม  (พ.ศ.2554 -2558)  เม่ือ
วันท่ี 11 ถึง 13 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา  มีการประเมิน  3 ดาน 
คือ ดานผูเรียน ดานครู และดานผูบริหาร   ซึ่งสรุปผลการประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐานเปนตารางดังตอไปนี ้

 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม  จําแนกตามมาตรฐานการศึกษาตามกฎกระทรวงฯ 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา    

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
น้ําหนัก 

(คะแนน) 
คะแนน          
ท่ีได 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑   ผลการจัดการศึกษา    
ตัวบงช้ีท่ี ๑  ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี   ๑๐.๐๐ ๙.๘๔ ดีมาก 
ตัวบงช้ีท่ี ๒  ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมท่ีพึงประสงค   ๑๐.๐๐ ๙.๘๐ ดีมาก 
ตัวบงช้ีท่ี ๓  ผูเรียนมีความใฝรู และเรียนรูอยางตอเนื่อง ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ดีมาก 
ตัวบงช้ีท่ี ๔  ผูเรียนคิดเปน ทําเปน  ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ดีมาก 
ตัวบงช้ีท่ี ๕  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน ๒๐.๐๐ ๑๑.๓๔ พอใช 
ตัวบงช้ีท่ี ๙  ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค 
                    ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

      ๕.๐๐ ๔.๐๐ ดี 

ตัวบงช้ีท่ี ๑๐  ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนท่ีสงผลสะทอนเปนเอกลักษณ 
                      ของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบงช้ีท่ี ๑๑  ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพื่อสงเสริมบทบาทของสถานศึกษา ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
มาตรฐานที่ ๒  การบริหารจัดการศึกษา    
ตัวบงช้ีท่ี ๗  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
ตัวบงช้ีท่ี ๑๒   ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา   
                        มาตรฐาน และพัฒนาสูความเปนเลิศท่ีสอดคลองกับแนวทางการ 
                        ปฏิรูปการศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๓  การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ    
ตัวบงช้ีท่ี ๖  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ดีมาก 
มาตรฐานที่ ๔  วาดวยการประกันคุณภาพภายใน    
ตัวบงช้ีท่ี ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและตนสังกัด ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

รวมผลคะแนนทั้งหมด ๑๐๐.๐๐ ๘๙.๙๘ ดี 
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จุดเดน 
1. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ มีการมอบหมายงานตรงกับความถนัดและความรู 

ความสามารถของบุคลากร  มีระบบประกันคุณภาพภายในท่ีดี มีอาคารสถานท่ี สภาพแวดลอมกวางขวาง 
สะอาด สวยงาม ปลอดภัย มีแหลงเรียนรูเพียบพรอม  เอื้อตอการเรียนรู มีกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผูเรียนอยาง
หลากหลาย ท้ังการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนภาษาตางประเทศ การจัดการเรียนแบบกลุมยอย  มีการสงเสริม
สุนทรียภาพดานกีฬา ดนตรี ศิลปะ อยางหลากหลายตามความสนใจและศักยภาพของผูเรียน 

2. บุคลากรมีความรู ความสามารถ มีความพรอมและกระตือรือรนในการพัฒนาตนเองและพัฒนางาน มีความรู 
ความสามารถในดานการใชสื่อเทคโนโลยี และภาษาตางประเทศ มีการดูแล เอาใจใสผูเรียนอยางใกลชิดโดยมี
การประสานงานกับผูปกครองอยางสมํ่าเสมอ 

3. ผูเรียนมีความม่ันใจในตัวเอง กลาคิด กลาแสดงออกมีจิตสาธารณะในการบําเพ็ญประโยชน มีทักษะในการใช
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย  และมีความสามารถในการใชภาษาตางประเทศ  ผูเรียนมีสุนทรียภาพ  โดยเฉพาะดาน
กีฬา และดนตรี 
 

จุดท่ีควรพัฒนา 
1. ผูเรียนบางสวนขาดการแสดงออกตามรูปแบบวัฒนธรรมไทย  โดยเฉพาะการทําความเคารพดวยการไหว 
2. ผลการทดสอบระดับชาติของผูเรียนท่ีลดลงเม่ือเทียบกับปท่ีผานมา (2552)         

    

ขอเสนอแนะเพ่ือพัฒนามาตรฐานคุณภาพสถานศึกษาตามมาตรฐานกฎกระทรวงวาดวยระบบหลักเกณฑและวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 
ดานผลการจัดการศึกษา 

1. ครูควรวิเคราะหหาสาเหตุและปจจัยท่ีสงผลตอผลการทดสอบระดับชาติ  เพ่ือหาแนวทางการพัฒนาในอนาคต 
2. ครูควรทบทวนกระบวนการพัฒนาผูเรียนต้ังแตการจัดทําหลักสูตร การจัดการเรียนรูการประเมินผลให 

สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน 
3. สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมในการสงเสริมใหผูเรียนเกิดความม่ันใจท่ีจะแสดงออกตามรูปแบบวัฒนธรรมไทย 

โดยเฉพาะการไหว ซึ่งครูควรปฏิบัติเปนตัวอยางใหกับผูเรียน  โดยมีการทักทายผูเรียน เพ่ือกระตุนใหผูเรียนได
ทักทายครูทุกครั้งท่ีพบกัน  รวมท้ังการประสานความรวมมือกับผูปกครองในการปลูกฝงผูเรียนใหมีมารยาท
แบบไทย ๆ ท้ังขณะอยูบานและอยูท่ีโรงเรียน 
 

นวัตกรรมหรือตัวอยางการปฏิบัติท่ีดี (Good Practice)  ของสถานศึกษาท่ีเปนประโยชนตอสังคม 
 สถานศึกษาไดพัฒนานวัตกรรมการศึกษาดานสุนทรียภาพ  โดยเฉพาะดานดนตรี  ดวยการจัดต้ังศูนยดนตรี
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีขึ้น  เพ่ือเปนแหลงเรียนรูดานดนตรีท่ีไดมาตรฐานสากล  ท้ังดานสถานท่ี อุปกรณ หลักสูตร
และบุคลากร  บริการใหกับผูเรียน ผูปกครอง และบุคคลท่ัวไปในชุมชน  สามารถพัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการสอน
ดนตรีแบบบูรณาการ  ตามมาตรฐานสากลในหลักสูตรปกติเกิดเปนกระบวนการพัฒนาศักยภาพทางดนตรีตามความ
สนใจขอบงผูเรียน  ต้ังแตระดับขั้นพ้ืนฐานถึงระดับเปนเลิศสงผลใหผูเรียนมีความสามารถ  เกิดทักษะและสุนทรียภาพ
ทางดนตรีจนเปนท่ียอมรับของผูเรียน  ผูปกครองและชุมชนอยางแทจริง 
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การนําผลการประเมินคุณภาพภายนอกไปใช 
 
 

จากการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก (รอบสาม)  ระหวางวันท่ี 11 - 13 กรกฎาคม  2554  คณะผูประเมิน
ภายนอก  ไดใหขอเสนอแนะเพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยโรงเรียนไดนําไปวิเคราะหและ
ดําเนินการดังนี้  

 

ขอท่ี ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา
สถานศึกษา ในภาพรวม 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 
ท่ีดําเนินการ ผลสําเร็จ 

1 ผูเรียนบางสวนขาดการแสดงออก
ต า ม รู ป แ บ บ วั ฒน ธ ร ร ม ไ ท ย  
โดยเฉพาะการทําความเคารพดวย
การไหว 

      โรงเรียนตระหนักและเห็นความสําคัญ
ในการปลูกฝงใหผูเรียนประพฤติปฏิบัติตน 
และแสดงออกตามรูปแบบวัฒนธรรมไทย
ตลอดจนภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมไทย 
โดยกําหนดในแผนงาน/โครงการ ตาง ๆ 
เ ชน  โครงการส ง เสริม วันสํ าคัญและ
ประเพณีไทย โครงการสงเสริมการไหวและ
การทําความเคารพ และโครงการไหวงาม
อยางไทย  รวมท้ังจัดประชุมผูปกครอง  เพ่ือ
ประชาสัมพันธ และแนะนําผูปกครองใน
การปลูกฝงมารยาทแบบไทย ๆใหแกผูเรียน
ในขณะอยูท่ีบานดวยอีกทางหนึ่ง 

     จากการดําเนินงานเพ่ือ
สงเสริมและปลูกฝงคานิยม
ท่ีดีงามในเรื่องการไหว 
การทําความเคารพตอคร ู
และผูใหญ พบวาผูเรียนมี
ความประพฤติสุภาพออน
นอม และมีสัมมาคารวะ  
สามารถแสดงออกตาม
รูปแบบวัฒนธรรมไทย 
โดยเฉพาะการทําความ
เคารพดวยการไหว  คิด
เปนรอยละ 95.00 

2 ผลการทดสอบระดับชาติของผูเรียน
ท่ีลดลงเม่ือเทียบกับปท่ีผานมา 
(2552)         

     โรงเรียนดําเนินการจัดกิจกรรมท่ีมุง
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน ดวยการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียน
เป นสํ า คั ญ     และ ใช วิ ธี ก า ร สอน ท่ี
หลากหลาย   รวมถึงมีการจัดโครงการ
สงเสริมการเรียนรูระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย โครงการวันวิชาการ  โครงการ
พัฒนาศักยภาพนักเรียนสูความเปนเลิศ  
โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตรสู
โครงการ สอวน. ชวงชั้นท่ี 3 -4  โครงการ
สงเสริมศักยภาพนักเรียนดานศิลปะและ
ดนตรี  โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาภาษาไทย    โครงการพัฒนา
นักเรียนสูความเปนเลิศทางคอมพิวเตอร  
เปนตน 

    จากผลการดําเนินงาน 
พบว า ผล ก าร ปร ะ เ มิน
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
ระดับชาติ  (O-NET) ป
ก า ร ศึ ก ษ า  2554  ข อ ง
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีมี
ค ะ แ น น เ ฉ ลี่ ย สู ง ก ว า
ร ะ ดั บ ป ร ะ เ ท ศ ใ น ทุ ก
รายวิชา ของทุกระดับชั้น  
และมีนั ก เ รี ยนสอบได
คะแนนเต็ม 100 คะแนน  
จํานวน 22 คน  มีนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาป ท่ี  6  
ผานการสอบคัดเลือกเขา
ศึกษาตอระดับอุดมศึกษา
ในคณะ แพทย ศ าสต ร
บัณฑิต  จํานวน  11  คน 
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ขอท่ี ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา
สถานศึกษา ในภาพรวม 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 
ท่ีดําเนินการ ผลสําเร็จ 

3 ครูควรวิเคราะหสาเหตุและปจจัยท่ี
สงผลตอการทดสอบระดับชาติ  เพ่ือ
หาแนวทางการพัฒนาในอนาคต 

     โรง เรี ยน เ ห็นความสํ าคัญของการ
ทดสอบระ ดับช าติ   จึ งมอบหมาย ให
ผูรับผิดชอบโดยตรง ไดแก ฝายวิชาการและ 
คณะกรรมการ  8 กลุมสาระการเรียนรู  
รวมกันวิเคราะห สาเหตุและปจจัยท่ีสงผล
ตอการทดสอบระดับชาติ รวมถึงการหา
แนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โดยจัดทํา
โครงการรองรับ เชน  โครงการประเมิน
คุณภาพการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน  ( BSG) 
กิจกรรม Intensive Course งานสงเสริมการ
เรียนรูมัธยมศึกษาตอนปลาย  เปนตน 

     จากผลการดําเนินงาน
พบว า ผล ก าร ปร ะ เ มิน
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
ระดับชาติ  (O-NET) ป
การศึกษา 2554 ระหวาง
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
กับระดับประเทศโรงเรียน
อัสสัมชัญธนบุรีมีคะแนน
เฉลี่ยสูงกวาระดับประเทศ
ในทุกร าย วิชา  ของทุก
ระดับชั้น 

4 ครูควรทบทวนกระบวนการพัฒนา
ผูเรียนต้ังแตการจัดทําหลักสูตร การ
จัดการ เรี ยนรู ก ารประ เ มินผลให
สอดคลองกับแนวทางการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน 

     โรงเรียนดําเนินการจัดกิจกรรมท่ีมุง
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน ดวยการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียน
เป นสํ า คั ญ     และ ใช วิ ธี ก า ร สอน ท่ี
หลากหลาย  มีการนิเทศการสอน พัฒนา
บุคลากร และใชเครื่องมือท่ีหลากหลายใน
การวัดผลการประเมินผลตามสภาพจริง มี
การวิเคราะหผู เรียนเปนรายบุคคลและ
วิ เ คร าะหหลั กสู ตร  รวมถึ ง มีก าร จัด
โครงการสง เสริมการเรียนรูระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการวันวิชาการ  
โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสูความ
เปนเลิศ   โครงการพัฒนาศักยภาพทาง
วิทยาศาสตรสูโครงการ สอวน. ชวงชั้นท่ี 3 
-4  โครงการสงเสริมศักยภาพนักเรียนดาน
ศิ ล ปะ แ ละ ดนตรี   โ คร ง กา ร พัฒน า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย   
โครงการพัฒนานักเรียนสูความเปนเลิศทาง
คอมพิวเตอร  เปนตน 

     ครูผูสอนในแตละกลุม
สาระการเรียนรูไดรวมกัน
ทบทวนกระบวนการจัดทํา
หลักสูตร การจัดการเรียนรู 
ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล แ ล ะ
ดําเนินการกิจกรรมเสริม
ห ลั ก สู ต ร ต า ง  ๆ ใ ห
สอดคลองกับแนวทางการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตามมาตรฐานการศึกษา
ของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และมาตรฐานการศึกษา
ของมูลนิธิคณะเซนตคาเบรี
ยลแหงประเทศไทย (BSG)  
สงผลใหผลการประเมินผล
สั มฤทธิ์ ท า งก า ร ศึ ก ษ า
ระ ดับชาติ  (O-NET) ป
ก า ร ศึ ก ษ า  2554  ข อ ง
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีมี 
ค ะ แ น น เ ฉ ลี่ ย สู ง ก ว า
ร ะ ดั บ ป ร ะ เ ท ศ ใ น ทุ ก
รายวิชา ของทุกระดับชั้น 
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ขอท่ี ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา
สถานศึกษา ในภาพรวม 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 
ท่ีดําเนินการ ผลสําเร็จ 

5 สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมในการ
สงเสริมใหผูเรียนเกิดความม่ันใจท่ีจะ
แสดงออกตามรูปแบบวัฒนธรรมไทย  
โดยเฉพาะการไหว ซึ่งครูควรปฏิบัติ
เปนตัวอยางใหกับนักเรียน โดยมีการ
ทักทายผูเรียน เพ่ือกระตุนใหผูเรียนได
ทักทายครูทุกครั้งท่ีพบกัน รวมท้ังการ
ประสานความรวมมือกับผูปกครองใน
การปลูกฝงผูเรียนใหมีมารยาทแบบ
ไทย  ๆ  ท้ังขณะอยู ท่ีบานและอยู ท่ี
โรงเรียน  

      โรงเรียนตระหนักและเห็นความสําคัญ
ในการปลูกฝงใหผูเรียนประพฤติปฏิบัติตน 
และแสดงออกตามรูปแบบวัฒนธรรมไทย
ตลอดจนภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมไทย 
โดยกําหนดในแผนงาน/โครงการ ตาง ๆ 
เ ชน  โครงการส ง เสริม วันสํ าคัญและ
ประเพณีไทย โครงการสงเสริมการไหวและ
การทําความเคารพ และโครงการไหวงาม
อยางไทย   จัดกิจกรรมสง เสริมใหครู มี
คุณธรรมจริยธรรม  พัฒนาตนเองให มี
คุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและเปน
แบบอยางท่ีดีแกผูเรียน ดวยการแสดงออก
ตามรูปแบบวัฒนธรรมไทย  รวมท้ังจัด
ประชุมผูปกครอง  เพ่ือประชาสัมพันธ และ
แนะนําผูปกครองในการปลูกฝงมารยาท
แบบไทย ๆใหแกผูเรียนในขณะอยูท่ีบาน
ดวยอีกทางหนึ่ง 

     ผู เ รี ย น ไ ด รั บ ก า ร
สงเสริมและปลูกฝงคานิยม
ท่ีดีงามในเรื่องการไหว 
การทําความเคารพตอครู 
และผูใหญ สงผลใหผูเรียน
เปนผู มี ค ว ามประพฤ ติ
สุภาพ  ออนนอม  และมี
สัมมาคารวะ  สามารถอยู
ร วมกั บผู อื่ น ได อ ย า ง มี
ความสุข 
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บทท่ี  5 
 

ภาคผนวก 
 

ตารางท่ี 1      แสดงจํานวนรอยละของผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ระดับ 3-4 ขึ้นไป  (ป.1-ม.6)    

ตารางท่ี 2      แสดงจํานวนรอยละของผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ระดับ 3-4 ขึ้นไป  (ป.1-6)    

ตารางท่ี 3      แสดงจํานวนรอยละของผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ระดับ 3-4 ขึ้นไป  (ม.1-6)  
ตารางท่ี 4      ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) ปการศึกษา 2554 เปรียบเทียบทุกรายวิชา 

ตารางท่ี 5      สรุปจํานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ท่ีศึกษาตอระดับอุดมศึกษา  ปการศึกษา 2550-2554 

ตารางท่ี 6 สรุปผลการศึกษาตอระดับอุดมศึกษา  ปการศึกษา 2555 

ตารางท่ี 7 สรุปจํานวนนักเรียนสอบเขามหาวิทยาลัยประจําปการศึกษา 2555  (จําแนกตามคณะ) 

§ คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน ประจําปการศึกษา 2554 
§ คํารับรองและมติของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ใหความเห็นชอบรายงานการ

ประเมินตนเอง ( SAR )  ปการศึกษา  2554 
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             ตารางท่ี 1      แสดงจํานวนรอยละของผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิระดับ 3-4 ข้ึนไป 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1  -   มัธยมศึกษาปท่ี  6  ปการศึกษา 2554 

กลุมสาระการเรียนรู ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 
คาเฉล่ียของ
รอยละ 

คณิตศาสตร  98.05 89.30 89.38 84.72 82.69 58.41 44.16 48.87 41.32 36.86 39.38 68.46 65.13 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 98.16 98.91 99.79 99.58 96.88 99.55 84.08 86.17 86.04 66.25 59.98 66.34 86.81 
ภาษาไทย  92.62 89.96 90.02 86.67 95.91 74.32 65.76 65.03 59.62 50.31 49.43 40.01 71.64 
สุขศึกษาและพลศึกษา  99.78 100.00 98.51 99.72 97.36 94.32 97.74 92.90 81.13 98.58 98.38 96.86 96.27 
วิทยาศาสตร  93.06 94.98 93.63 90.56 94.71 75.91 44.50 63.19 58.96 53.64 59.85 38.49 71.79 
ศิลปพ้ืนฐาน  94.79 96.07 100.00 99.17 98.56 90.91 72.08 77.55 72.36 65.58 84.75 71.41 85.27 
สังคมศึกษา  93.49 96.29 93.63 94.72 90.87 84.55 54.33 64.43 59.72 71.33 64.19 85.93 79.46 
ภาษาตางประเทศ 94.14 80.79 74.95 73.61 75.24 62.95 58.86 67.28 68.43 46.79 43.80 44.94 65.98 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทุกกลุม 95.51 93.29 92.49 91.09 91.53 80.11 65.55 70.68 65.95 61.17 62.47 64.06 77.79 
 

หมายเหตุ  การคิดคาเฉลี่ยทําโดยการคิดรวมระหวางวิชาพ้ืนฐานและวิชาเพ่ิมเติม 
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 ตารางท่ี 2      แสดงจํานวนรอยละของผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิระดับ 3-4 ข้ึนไป   
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1-6 

เปรียบเทียบกับเปาหมายกลุมสาระฯ  และเปาหมายโรงเรียน 

กลุมสาระการเรียนรู ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 
คาเฉล่ียของ
รอยละ 

เปาหมาย
กลุมสาระฯ 

เปาหมา ย 
โรงเรียนฯ 

คณิตศาสตร  98.05 89.30 89.38 84.72 82.69 58.41 83.76 80.00 80.00 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 98.16 98.91 99.79 99.58 96.88 99.55 98.81 90.00 80.00 
ภาษาไทย  92.62 89.96 90.02 86.67 95.91 74.32 88.25 80.00 80.00 
สุขศึกษาและพลศึกษา  99.78 100.00 98.51 99.72 97.36 94.32 98.28 98.00 80.00 
วิทยาศาสตร  93.06 94.98 93.63 90.56 94.71 75.91 90.47 88.00 80.00 
ศิลปพ้ืนฐาน  94.79 96.07 100.00 99.17 98.56 90.91 96.58 90.00 80.00 
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 93.49 96.29 93.63 94.72 90.87 84.55 92.26 90.00 80.00 
ภาษาตางประเทศ 94.14 80.79 74.95 73.61 75.24 62.95 76.95 85.00 80.00 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทุกกลุม 95.51 93.29 92.49 91.09 91.53 80.11 90.67  80.00 

 

ตารางท่ี 3      แสดงจํานวนรอยละของผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิระดับ 3-4 ข้ึนไป 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1-6 

เปรียบเทียบกับเปาหมายกลุมสาระฯ  และเปาหมายโรงเรียน 

กลุมสาระการเรียนรู ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 
คาเฉล่ียของ
รอยละ 

เปาหมาย
กลุมสาระฯ 

เปาหมา ย 
โรงเรียนฯ 

คณิตศาสตร  44.16 48.87 41.32 36.86 39.38 68.46 46.51 70.00 70.00 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 84.08 86.17 86.04 66.25 59.98 66.34 74.81 75.00 70.00 
ภาษาไทย  65.76 65.03 59.62 50.31 49.43 40.01 55.03 70.00 70.00 
สุขศึกษาและพลศึกษา  97.74 92.90 81.13 98.58 98.38 96.86 94.27 95.00 70.00 
วิทยาศาสตร  44.50 63.19 58.96 53.64 59.85 38.49 53.11 70.00 70.00 
ศิลปพ้ืนฐาน  72.08 77.55 72.36 65.58 84.75 71.41 73.96 85.00 70.00 
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 54.33 64.43 59.72 71.33 64.19 85.93 66.66 85.00 70.00 
ภาษาตางประเทศ 58.86 67.28 68.43 46.79 43.80 44.94 55.02 70.00 70.00 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทุกกลุม 65.55 70.68 65.95 61.17 62.47 64.06 64.92  70.00 

 



รายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2554 

111 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 4   แสดงผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ปการศึกษา 2554 
ระหวางโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีกับระดับประเทศ 

ระดับช้ัน วิชา คะแนนเต็ม 
คาเฉล่ียรอยละ 

อัสสัมชัญธนบุรี ระดับประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ภาษาไทย 100 53.00 50.04 
 คณิตศาสตร 100 64.98 52.40 
 วิทยาศาสตร 100 47.98 40.82 
 สังคมศึกษา 100 61.08 52.22 
 ภาษาอังกฤษ 100 59.92 38.37 
 สุขศึกษา 100 65.85 58.87 
  ศิลปะ 100 48.87 46.75 
  การงานอาชีพฯ 100 62.00 55.38 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาษาไทย 100 55.29 48.11 
 คณิตศาสตร 100 40.99 32.08 
 วิทยาศาสตร 100 41.30 32.19 
 สังคมศึกษาฯ 100 49.27 42.73 
  ภาษาอังกฤษ 100 47.27 30.49 
  สุขศึกษา 100 54.16 50.87 
  ศิลปะ 100 46.74 43.50 
  การงานอาชีพฯ 100 54.88 47.29 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ภาษาไทย 100 48.36 41.88 
  คณิตศาสตร 100 37.36 22.73 
  วิทยาศาสตร 100 35.55 27.90 
  สังคมศึกษา 100 36.56 33.39 
  ภาษาอังกฤษ 100 38.08 21.80 
  สุขศึกษา 100 58.34 54.61 
  ศิลปะ 100 34.29 28.54 
  การงานอาชีพฯ 100 55.37 48.72 
 

จากตารางสรุปไดวา จากตารางสรุปไดวา โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรมีีคะแนนเฉลี่ยสูงกวาระดับประเทศใน
ทุกรายวิชา ของทุกระดับชั้น 
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ตารางท่ี  5   สรุปจํานวนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ท่ีศึกษาตอระดับอุดมศึกษา                                                                         
ปการศึกษา 2550-2554 

สถาบัน ป 2550 % ป 2551 % ป 2552 % ป 2553 % ป 2554 % 
รัฐบาล 166 54.61 149 43.31 167 47.58 201 49.14 204 45.54 
เอกชน 104 34.21 127 36.92 150 42.74 140 34.23 96 21.43 

ตางประเทศ+อินเตอร 29 9.54 58 16.86 31 8.83 25 6.11 142 31.70 
อื่นๆ (รอสอบใหม) 5 1.64 10 2.91 3 0.85 43 10.51 6 1.34 

รวม 304 100 344 100 351 100 409 100 448 100 
 

 
 

          
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 
 

 
 
 

ตารางท่ี 6      สรุปผลการศึกษาตอระดับอุดมศึกษา  เปรียบเทียบ ปการศึกษา 2552-2554 

รายการ 
ปการศึกษา 2552 ปการศึกษา 2553 ปการศึกษา 2554 

จํานวน (คน) รอยละ จํานวน (คน) รอยละ จํานวน (คน) รอยละ 
แอดมิดชั่น 66 18.80 80 19.56 76 16.96 
สอบตรง+เคลียริ่งเฮาส+กสพท 254 72.36 264 64.55 344 76.79 
ทุนมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 13 3.70 8 1.96 5 1.12 
โควตา/ทุน 10 2.85 7 1.71 8 1.79 
ศึกษาตอตางประเทศ 5 1.42 7 1.71 9 2.01 
รอสอบใหม 3 0.85 43 10.51 6 1.34 

รวม 351 100 409 100 448 100 
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ตารางที่ 7   สรุปจํานวนนักเรียนสอบเขามหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2554 (จําแนกตามคณะ) 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา ปที่  6    ปการศึกษา 2554 

คณะ จํานวน (คน) รอยละ 
แพทยศาสตร 8 1.79 
ทันตแพทยศาสตร 4 0.89 
เทคนิคการแพทย 1 0.22 
ความผิดปกติของการสื่อความหมาย 1 0.22 
สัตวแพทยศาสตร 3 0.67 
เภสัชศาสตร 6 1.34 
วิทยาศาสตร 18 4.02 
วิศวกรรมศาสตร 87 19.42 
เทคโนโลยีสารสนเทศ/นวัตกรรม/ออกแบบมัลติมีเดีย/เทคโนโลยีมีเดีย 19 4.24 
วิทยาการคอมพิวเตอร 3 0.67 
เศรษฐศาสตร 18 4.02 
สถาปตยกรรมศาสตร 18 4.02 
นติิศาสตร 12 2.68 
รัฐศาสตร 11 2.46 
บริหารธุรกิจ 82 18.30 
พาณิชยศาสตรและการบัญชี 7 1.56 
การจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร 7 1.56 
การจัดการไมซและอิเว็นตส 1 0.22 
การทองเท่ียวและการโรงแรม/อุตสาหกรรมการทองเท่ียวและการจัดการ 14 3.13 
การบิน 4 0.89 
เกษตรศาสตร  1 0.22 
ครุศาสตร 5 1.12 
จิตวิทยา 1 0.22 
ดุริยางคศาสตร/วิทยาลัยดนตรี 7 1.56 
เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ/คหกรรมการครัว 2 0.45 
เทคโนโลยีและการจัดการ 2 0.45 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  2 0.45 
ธรณีศาสตร 1 0.22 
นวัตกรรมการสื่อสารสังคม 2 0.45 
นิเทศศาสตร/ออกแบบภาพยนตร 25 5.58 
ประมง 1 0.22 
ภาษาจีน 3 0.67 
มนุษยศาสตร 13 2.90 
มัณฑนศิลป 3 0.67 
วิจิตรศิลป 1 0.22 
วิทยาการการจัดการ(ประกอบการ) 3 0.67 
ศิลปกรรมศาสตร 5 1.12 
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คณะ จํานวน (คน) รอยละ 
ศิลปศาสตร 18 4.02 
อักษรศาสตร  2 0.45 
สังคมศาสตร (รัฐศาสตร ) 2 0.45 
ศิลปะและการออกแบบ(แฟชั่นดีไซน) 1 0.22 
สังคมสงเคราะหศาสตร 2 0.45 
สาธารณสุข 1 0.22 
ออกแบบนิเทศศิลป 1 0.22 
อัญมณี 1 0.22 
อุตสาหกรรมการเกษตร 4 0.89 
ตางประเทศ 9 2.01 
อ่ืนๆ(รอสอบใหม) 6 1.34 

รวม 448 100 
 

สรุปจํานวนนักเรียนช้ัน ม.6 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปการศึกษา 2554 
ที่สอบศึกษาตอระดับอุดมศึกษา ปการศึกษา 2555 (จําแนกตามสถาบัน) 

มหาวิทยาลัย โควตา/ทุน สอบตรง+เคลียริ่งเฮาส กสพท แอดมิดชั่น รวม 
จุฬาลงกรณ 1 6    
จุฬาลงกรณ(อินเตอร)   5     5 
เกษตรศาสตร 1 27   20 48 
เกษตรศาสตร(อินเตอร)   5     5 
ธรรมศาสตร 1 8   8 17 
ส.เทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร(อินเตอร) 7 12   2 21 
มหิดล 1 4 6 8 19 
มหิดล(อินเตอร) 2 31   2 35 
ว.แพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา     1   1 
กรุงเทพมหานคร     1   1 
ศรีนครินทรวิโรฒ   7   5 12 
ศรีนครินทรวิโรฒ(อินเตอร)   1     1 
ศิลปากร   15   4 19 
ศิลปากร(อินเตอร)   3     3 
เทคโนโลยีฯธนบุรี   20   3 23 
เทคโนโลยีฯธนบุรี(อินเตอร)   3   1 4 
เทคโนโลยีฯพระนครเหนือ   1   1 2 
ส.เทคโนโลยีฯลาดกระบัง   12   1 13 
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร   2     2 
เชียงใหม   3   2 5 
เชียงใหม(อินเตอร)       1 1 
บูรพา   2   1 3 
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มหาวิทยาลัย โควตา/ทุน สอบตรง+เคลียริ่งเฮาส กสพท แอดมิดชั่น รวม 
แมฟาหลวง   6     6 
แมโจ       1 1 
นเรศวร       1 1 
พะเยา       1 1 
ราชภัฎบานสมเด็จเจาพระยา   2     2 
ราชภัฎสวนดสุิต   3     3 
ราชภัฎสวนดุสิต(อินเตอร)   1     1 
ราชภัฎสวนสุนันทา   2   3 5 
ราชภัฎสวนสุนันทา(อินเตอร)   2     2 
ราชภัฏราชนครินทร ฉะเชิงเทรา   1     1 
รามคําแหง   1     1 
อัสสัมชัญ 5 45     50 
กรุงเทพ   24     24 
กรุงเทพ(อินเตอร)   1     1 
กรุงเทพธนบุรี   8     8 
รังสิต 1 12   1 14 
รัตนบัณฑิต   1     1 
เนชั่น       1 1 
ส.การบินพลเรือน   2     2 
ส.เทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุน   1   1 2 
สยาม   9     9 
สยาม(อินเตอร)   1     1 
สแตมฟอรด   2     2 
หอการคาไทย   15     15 
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ   6     6 
ธุรกิจบัณฑิต   1     1 
ว.ดุสิตธาน ี   10     10 
อีสเทร์ินเอเซีย   2     2 
เอเซียอาคเนย   2     2 
Asia Institute Technology(AIT)   1     1 

รวม 19 328 10 76 433 
 

หมายเหต ุ
 - มีนักเรียนชั้น ม.6 ท่ีสอบศึกษาตอในการคัดเลือกตรง เคลียร่ิงเฮาส โควตา  ทุน จํานวน 357 คน จากจํานวนนักเรียนท้ังหมด  
    448 คน คิดเปน 79.69 % 
 - มีนักเรียนชั้น ม.6 ท่ีสอบศึกษาตอในระบบแอดมิดชั่น จํานวน 76 คน จากจํานวนนักเรียนท้ังหมด 448 คน คิดเปน 16.96% 
 - มีนักเรียนท่ีศึกษาตอท่ีตางประเทศ จํานวน 9 คน จากจํานวนนักเรียนท้ังหมด 448 คน คิดเปน 2.01 % 
 - มีนักเรียนท่ีรอสอบใหมในปหนาจํานวน 6 คน จากจํานวนนักเรียนท้ังหมด 448 คน คิดเปน 1.34 % 

 



รายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2554 

116 
 

 

 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2554 

117 
 

 
 
 
 
 
    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2554 

118 
 

 
 
 

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 
 

                 คณะกรรมการบริหารโรงเรียน  ไดพิจารณา เห็นชอบและอนุมัต ิ รายงานการประเมินตนเอง  
[Self  Assessment  Report]  ของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  ประจําปการศึกษา 2554  ในการประชุม
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน  ครั้งท่ี 1 /2555   ณ  วันท่ี…………………….  เพ่ือนําไปใชในการพัฒนา
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ตอไป 

 

ภราดา ดร.ชํานาญ เหลารักผล  ผูแทนผูรับในอนุญาต     .......................................... 

ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม  ผูทรงคุณวุฒ ิ          .......................................... 

ภราดา ดร.อานันท ปรีชาวุฒ ิ  ผูทรงคุณวุฒ ิ                   .......................................... 

ภราดา ผศ.ดร.วินัย วิริยวิทยาวงศ ผูทรงคุณวุฒ ิ                   .......................................... 

รศ.การุณ         ใจปญญา  ผูทรงคุณวุฒ ิ                   .......................................... 

นายสองแสง        ปทะวานิช  ผูทรงคุณวุฒ ิ                   .......................................... 

นายสงา              กลอมจิตเจริญ ผูแทนผูปกครอง                   ..........................................  

นายจรัญ นอยอ่ิม  ผูแทนคร ู                   .......................................... 
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