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คํานําคํานํา  
 
 รายงานประเมินตนเอง ( Self  - Assessment - Report ) ของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  ได
จัดทําขึ้นเพื่อสรุปและรายงานผลการดําเนินงานในการจัดการศึกษาของโรงเรียนตลอดปการศึกษา 
2547 โดยดําเนินการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน  เพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณของ
พระราชบัญญติัการศึกษาแหงชาต ิพ.ศ.2542  ธรรมนญูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ระยะที ่2  พ.ศ.2545 
– 2549 ฉบับปรับปรุง ( 31 สิงหาคม 2547 ) และมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ของมูลนิธิคณะเซนต
คาเบรียลแหงประเทศไทย ฉบับปรับปรุง คร้ังที ่2 พุทธศกัราช 2546  ใน 27 มาตรฐาน 138 ตัวบงชี ้ 

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ไดดําเนนิการการแตงตั้งคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายใน     
เพื่อประสานในการดําเนนิการและติดตามขอมูล จากเอกสารหลกัฐานการดําเนนิงาน งาน / โครงการ /
กิจกรรม  และนํามาสรุปประมวลผลแตละมาตรฐานและตัวบงชี ้ในเรื่อง วิธีการพัฒนา  ผลการ
ดําเนนิงาน  สัมฤทธิผลการดําเนนิงาน และแนวทางการพัฒนาปรับปรุง  นอกจากนีย้ังไดประเมิน
แนวทางการพฒันาปรับปรุงการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนในอนาคต  สําหรับขอมูลรายงาน
ประเมินตนเองของโรงเรียนเลมนี ้จะไดนําเสนอรายงานตอมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย  
ผูปกครอง   นักเรียน   บุคลากรในโรงเรียน   ชุมชน และผูเกี่ยวของตอไป  
 
        
 
 
 
         ภราดาอาจณิ   เตงตระกูล 
       (  ผูอํานวยการ/อาจารยใหญ  ) 
           โรงเรียนอสัสัมชัญธนบุรี 
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สารบัญสารบัญ  
 
เรื่อง                หนา 
 
คํานํา         1 
สารบัญ         2 
1.ขอมูลพื้นฐานของโรงเรยีน      3   
   เกียรติยศชือ่เสียง/จุดเดนของโรงเรียน               11 
2.การดําเนินงานของโรงเรียน                                    13     
    2.1 ปรัชญา  คติพจน  วสัิยทัศน พันธกิจ และเปาหมายของโรงเรยีน        13 
    2.2 แนวคิดหลักของการพฒันาโรงเรียน                           15 
    2.3 ลักษณะของการบริหารงาน                16 
มาตรฐานดานผูเรียน                  19  
มาตรฐานดานกระบวนการ                                        35   
มาตรฐานดานปจจัย                   46  
แนวทางการพฒันาโรงเรียนในอนาคต                 57   
จุดออน – จุดแข็งของโรงเรยีน                             60   
แผนพัฒนาสถานศกึษาในปการศึกษา 2548                           61   
รายชื่อคณะกรรมการในการดําเนินงานจดัทํารายงานประเมินตนเอง   62 
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โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เปนโรงเรียนอนัดบัที ่8 ในเครือมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหง
ประเทศไทย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน   กรุงเทพมหานคร   เขต 3   
กระทรวงศึกษาธิการ  ต้ังอยูเลขที่ 30 ม.3 แขวงบางไผ   เขตบางแค    กทม. 10160  โทรศัพท           
0-2807-9555-63 โทรสาร 0-2421-8121  บนเนื้อที ่79 ไร 89 ตารางวา เปดทาํการสอนนักเรียนมา
ต้ังแตปการศึกษา 2504 จนถึงปจจุบัน รวม 43 ป  โดยมีจุดมุงหมายในการจัดการศึกษาตามแนวทาง
ของทานนักบญุหลุยส  มารี  เดอ  มงฟอรต ผูกอต้ังคณะภราดาเซนตคาเบรียล  ที่มีจิตตารมณ มุง
อบรมส่ังสอน ใหเยาวชนมีความรู อานออก เขียนได คิดเลขเปนและใชหลักธรรมทางศาสนา ในการ
ดําเนนิชีวิต      การอบรมนักเรียนในการประพฤติปฏิบัติตนใหเปนคนด ีรูจักรับใชผูอ่ืน เสียสละ โดยยึด
คติพจนวา วิรยิะ  อุตสาหะ  นํามาซ่ึงความสาํเร็จ  ( Labor  Omnia  Vincit  ) 
 
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน   ประกอบดวย 
 
1. ภราดาอาจิณ   เตงตระกลู ผูอํานวยการ/อาจารยใหญ/หัวหนาสํานักผูอํานวยการ 
2. ภราดาธัณฑกร  ตันสุวงษ หัวหนาศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ  
3. ม.สมนกึ งามยืนยงค หัวหนาฝายธุรการ 
4. ม.วิศิษฐ ใจมั่น  หัวหนาฝายปกครอง 
5. มีสกุณฑล ี ลิมปนุสสรณ หัวหนาฝายวชิาการ 
6. ม.จํารัส พัฒนศร ี หัวหนาฝายกจิกรรม 
7. ม.บัณดิษ คุณาบุตร หัวหนาฝายบริการ 
8. ม.สมจิตร ชันแสง  หัวหนาฝายการเงิน 
 
 
 
 
 
 
 
 

11..ขอมูลพ้ืนฐานของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีขอมูลพ้ืนฐานของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
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แผนภูมิโครงสรางการบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีแผนภูมิโครงสรางการบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  ปการศึกษาปการศึกษา  22554477  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศ

 

ผูรับใบอนุญาต / ผูอํานวยการ สมาคมผูปกครองและครูฯ 

รองผูอํานวยการ 
สมาคมศิษยเกาฯ 

คณะกรรมการสถานศึกษา  

สํานักผูอํานวยการ ฝายวิชาการ ฝายปกครอง ฝายกิจกรรม ฝายธุรการ ฝายการเงิน ฝายบริการ 

-งานกลุมสาระการเรียนรู 
-งานวัดผลประเมินผล 
-งานหลักสูตร 
-งานนิเทศการสอน 
-งานหองสมุด 
-งานศูนย A.C.T. BELL 
-งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

ผช.หน.ฝายวิชาการ ผช.หน.ฝายปกครอง ผช.หน.ฝายกิจกรรม ผช.หน.ฝายธุรการ ผช.หน.ฝายการเงิน ผช.หน.ฝายบริการ 

-งานระดับชั้น  
-งานระเบียบวินัย 
-งานคุณธรรม จริยธรรม 
-งานประชาธิปไตย 
-งานสวัสดิภาพ     
  และความปลอดภัย 
-งานพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน 

-งานกีฬา 
-งานดนตรี 
-งานสระวายน้ํา 
-งานสัมพันธชุมชน 
-งานลูกเสือ 
-งานนักศึกษาวิชาทหาร 
-งานอาสาพัฒนา 

-งานทะเบียน 
-งานสารบรรณ 
-งานสารสนเทศ 
-งานบุคลากร 
-งานประชาสัมพันธ 

-งานบัญชีและ  
   งบประมาณ 
-งานรับ และจายเงิน 
-งานจัดซื้อ และ 
   พัสดุครุภัณฑ 
-งานรานคา 

-งานอาคารสถานที่ 
-งานโภชนาการ 
-งานพยาบาล 
-งานยานพาหนะ 
-งานรถรับ-สงนักเรียน 
-งานระบบสาธารณูปโภค 

-งานนโยบายและแผน 
-งานมาตรฐาน
การศึกษา 
-งานวิจัยและพัฒนา 
-งานอภิบาล 
-งานตางประเทศ 
-งานเทคโนโลย ี

ผช.หน.สํานักฯ 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

อาจารยใหญ 



ขอมูลเกี่ยวกับนักเรียน ปการศึกษา 2547 
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีเปดทําการสอนตัง้แตระดับชั้นประถมศึกษาปที ่1 ถึงชัน้มัธยมศึกษา 

ปที ่6 โดยปการศึกษา 2547  ภราดาอาจิณ   เตงตระกลู  ดํารงตําแหนงผูอํานวยการและอาจารยใหญ 
มีจํานวนนกัเรียนทั้งหมด 4,606 คน  จําแนกไดดังนี ้

ตารางที ่1 จํานวนนักเรยีน 
จํานวนนักเรยีน 

        ระดับชั้น 
ชาย หญิง 

รวม หมายเหต ุ

ประถมศึกษาปที ่1 369 * 369  
ประถมศึกษาปที ่2 339 * 339  
ประถมศึกษาปที ่3 403 * 403  
ประถมศึกษาปที ่4 440 * 440  
ประถมศึกษาปที ่5 475 * 475  
ประถมศึกษาปที ่6 422 * 422 2508 
มัธยมศึกษาปที ่1 384 * 384  
มัธยมศึกษาปที ่2 392 * 392  
มัธยมศึกษาปที ่3 400 * 400 1176 
มัธยมศึกษาปที ่4 270 43 313  
มัธยมศึกษาปที ่5 266 66 332  
มัธยมศึกษาปที ่6 241 36 277 922 

รวม 4,606 4,606 
 
ขอมูล ณ วันที ่31 มกราคม  พ.ศ.2548  งานทะเบียนฝายธุรการ 
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ขอมูลเกี่ยวกับครู/บุคลากร ปการศึกษา 2547  
   โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี มคีรู/อาจารยจาํนวน  277  คน  เปนเพศหญิงจํานวน 174 คน เพศ
ชายจาํนวน  103  คน เจาหนาที ่22 คน จําแนกสงักัดตามระดับชั้นดงันี ้(ไมรวมครูตางชาต)ิ  

ตารางที ่2 จํานวนบุคลากรสังกัดระดับชั้น 
จํานวนนักเรยีน 

        ระดับชั้น 
ชาย หญิง 

รวม หมายเหต ุ

ประถมศึกษาปที ่1 2 13 15  
ประถมศึกษาปที ่2 1 14 15  
ประถมศึกษาปที ่3 4 12 16  
ประถมศึกษาปที ่4 5 10 15  
ประถมศึกษาปที ่5 5 10 15  
ประถมศึกษาปที ่ 6 4 9 13  
มัธยมศึกษาปที ่1 3 12 15  
มัธยมศึกษาปที ่2 5 10 15  
มัธยมศึกษาปที ่3 7 7 14  
มัธยมศึกษาปที ่4 8 5 13  
มัธยมศึกษาปที ่5 5 6 11  
มัธยมศึกษาปที ่6 6 3 9  
                              รวม 53 98 161  

 
ตารางที ่ 3  ครูสังกัดฝายและสนบัสนนุการสอน 

 
จํานวนบุคลากร เจาหนาที ่

       สังกัดฝาย 
ชาย หญิง ชาย หญิง 

รวม 

ธุรการ 2 7 - 1 10 
การเงนิ 2 10 1 - 13 
วิชาการ 3 20 3 1 27 
ปกครอง 4 3 1 - 8 
กิจกรรม 7 4 1 - 12 
บริการ 4 5 2 5 16 

สํานกัผูนวยการ 14 5 2 4 25 
อ่ืนๆ 7 6 - 1 14 

                        รวม 103 22 125 
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ตารางที ่4 ตารางแสดงจาํนวนครูตางชาติ 

 
จํานวนบุคลากร เจาหนาที ่

สังกัดฝาย 
ชาย หญิง ชาย หญิง 

รวม 

ศูนยเบลล 5 6 - - 11 
งานตางประเทศ 22 13 - - 35 

รวม 27 19 - - 46 
 

ตารางที ่5  ตารางแสดงวฒิุการศกึษา 
 

จํานวน 
ครูไทย ครูตางชาติ    วุฒิการศึกษา 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
ปริญญาเอก - - - - - - 
ปริญญาโท 11 16 27 4 - 4 
ปริญญาตร ี 88 158 246 22 19 41 
ตํ่ากวาปริญญาตร ี 4 - 4 1 - 1 
                    รวม 103 174 277 28 19 46 
 
คณะกรรมการอํานวยการโรงเรียน 
 โรงเรียนแตงตัง้คณะกรรมการอํานวยการโรงเรียน  จํานวน  12  คน  ตามคําสั่งที ่96/2546 
ประกอบดวย 
1. ภราดาอาจิณ      เตงตระกูล   ผูรับใบอนุญาต/ผูอํานวยการ  ประธานกรรมการ 
2. ภราดาธัณฑกร    ตันสุวงษ   รองผูอํานวยการ/หน.ฝายวชิาการ กรรมการ 
3. นายโอภาส      ผิวเกลีย้ง   ครูอาวโุส    กรรมการ 
4. ผูแทนจากสํานักบริหารงานสงเสริมการศึกษาเอกชน   กรรมการ 
5. นายอภิศักดิ์     เทพผดงุพร   ผูทรงคุณวุฒ ิ    กรรมการ 
6. รศ.ดร.รังสรรค    ต้ังตรงจิต   ผูทรงคุณวุฒ ิ    กรรมการ 
7. ผศ.ดร.นพ     ศรีบุนนาค   ผูทรงคุณวุฒ ิ    กรรมการ 
8. นายสองแสง     ปทะวานชิ   นายกสมาคมผูปกครองและครูฯ  กรรมการ 
9. ภราดาศักดา     กิจเจริญ   ประธานมูลนิธิฯ   กรรมการ 
10.นายทักษณิ    ศรีสุริฉัน   ที่ปรึกษาสมาคมฯ   กรรมการ 
11.นางกมลลกัษณ อรวัฒนศรีกุล   ที่ปรึกษาสมาคมฯ   กรรมการ 
12.นายเกรียงไกร  ไกรลาศรัตนศิริ  นายกสมาคมศิษยเกาฯ   กรรมการ 
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กรรมการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน               
จํานวน 12 คน โดยมีวาระ 2 ป ตามคําสัง่ที ่135/2547 ประกอบดวย 
1. ภราดาอาจิณ    เตงตระกูล ผูรับใบอนุญาต/ผูอํานวยการ ประธานกรรมการ 
2. ภราดาธัณฑกร  ตันสุวงษ ผูแทนคร ู   กรรมการ 
3. นายอภิศักดิ์    เทพผดุงพร ผูทรงคุณวุฒ ิ   กรรมการ 
4. ผศ. การุณ    ใจปญญา ผูทรงคุณวุฒ ิ   กรรมการ 
5. นายสองแสง   ปทะวานชิ ผูแทนผูปกครอง   กรรมการ 
6. นางวรีรัตน   ยมจินดา ผูแทนผูปกครอง   กรรมการ 
7. นายเกรียงไกร   ไกรลาศรัตนศิริ ผูแทนศิษยเกา   กรรมการ 
8. พ.ต.ท.อาวธุ   พรอมสันติชน ผูแทนชุมชน   กรรมการ 
9. นายประสาร   คูรัตนสุวรรณ ผูแทนชุมชน   กรรมการ 
10. นายวิศิษฐ   ใจมัน่  ผูแทนคร ู   กรรมการ 
11.นางสาวขวญัตา  จริยสถติกุล ผูแทนคร ู   กรรมการ 
12.นายสมนึก   งามยืนยงค ผูแทนคร ู   กรรมการและเลขานุการ 
หมายเหต ุ เร่ิมการประชุมคร้ังแรกในภาคเรียนที ่2/2547 
 
คณะกรรมการสภานักเรียน 
 โรงเรียนแตงตัง้คณะกรรมการสภานักเรยีน โดยแบงเปน 2 กลุม ดังนี ้
กลุมที ่1 ระดับประถมศกึษา จํานวน 21 คน ตามคําสั่งที ่53/2547 ประกอบดวย 
1. เด็กชายวรธรรม บวรกีรติโรจน ประธานสภานักเรียน 
2. เด็กชายปยวัฒน เลิศวิทยากาํจร รองประธานระดับชั้นประถมศึกษาปที ่6 
3. เด็กชายภคพล ศุภนิรัติศัย รองประธานระดับชั้นประถมศึกษาปที ่5 
4. เด็กชายภวูนัตถ วาด ี  รองประธานระดับชั้นประถมศึกษาปที ่4 
5. เด็กชายพลวัฒน รัตนศิริพิบูลย กรรมการ 
6. เด็กชายสิรวิชญ วิทยปฐมวงศ กรรมการ 
7. เด็กชายชัชพิมุข รุจิธรรมกุล กรรมการ 
8. เด็กชายชยตุ  พิมพา  กรรมการ 
9. เด็กชายธนวุฒ ิ เกตุสิน  กรรมการ 
10. เด็กชายจติติ  วิบูลยกาญจน กรรมการ 
11. เด็กชายณัฐดนัย จันทรจาํรัส กรรมการ 
12. เด็กชายฐติิพงษ พูนสกุลทพิย กรรมการ 
13. เด็กชายวริทธิ์พงศ แซล่ิว  กรรมการ 
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14. เด็กชายศุภกรณ พรสุขอนันต กรรมการ 
15. เด็กชายแทนไทย ชีวโศภิษฐ กรรมการ 
16. เด็กชายจตุรวิทย จันทรศรีวงศ กรรมการ 
17. เด็กชายธนชัย วรประเสริฐศักดิ์ กรรมการ 
18. เด็กชายฐานัส ลีวัฒนากรณ กรรมการ 
19. เด็กชายสรุชัย บุญญสิริ กรรมการ 
20. เด็กชายธรีศักดิ์ เกลียวกนกพนัธ กรรมการ 
21.เด็กชายสรร ตอศรีเจริญ กรรมการและเลขานุการ 
 
กลุมที ่2 ระดับมัธยมศึกษา จํานวน 20 คน ตามคําสั่งที ่54/2547 ประกอบดวย 
1.  นายอธิป ดาวประกายมงคล ประธานสภานักเรียน 
2.  นายสุนทร ศรีเหมือน  รองประธานระดับชั้นมัธยมศึกษาปที ่6 
3.  นายอํานวย ต้ังตระกูลวงษ  รองประธานระดับชั้นมัธยมศึกษาปที ่5 
4.  นายถิรพทุธ ปติฉัตร   รองประธานระดับชั้นมัธยมศึกษาปที ่4 
5.  นายสุเมธ จินาพันธ  กรรมการ 
6.  นายณัฐพล กลิ่นคําหอม  กรรมการ 
7.  นายอิติ อรุณขจรศักดิ์  กรรมการ 
8.  นายเอกพงษ  อรุณวุฒิพงศ  กรรมการ 
9.  นายนนทวรรธน  ลียานุกลู  กรรมการ 
10. นายปฏิวติั สุขประกอบ  กรรมการ 
11. นายสรวิศ เต็มวิวัฒนศิริ  กรรมการ 
12. ศรายุทธ เต็มประเสริฐฤดี  กรรมการ 
13. นายภัทรพล เหลืองบุญช ู  กรรมการ 
14. นายวีระวฒัน   เฟองการกล  กรรมการ 
15. นายญาตนินท   กาญจนพิบูลย กรรมการ 
16. นายณัฐพงศ     อาระชัยกุล  กรรมการ 
17. นายธนพฒัน    วองนราธิวัฒน กรรมการ 
18. นางสาวเจนจิรา   ต้ังพุทธรักษ กรรมการ 
19. นางสาวสพุัตรา    โภคาธิกรณ กรรมการ 
20. นางสาววชิุดา    กาญจนาภิญโญกุล กรรมการและเลขานุการ  

นอกจากนีย้ังมีมีคณะกรรมการบริหารสมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี     
คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษยเกาอัสสัมชัญธนบุรี โดยคณะกรรมการมีหนาที่ใหขอคิด                
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ขอเสนอแนะและวิธีการปฏิบัติงานและการพัฒนาโรงเรียนในกิจกรรมดานตางๆ รวมทัง้จัดกิจกรรม
ระดมทุนเพื่อสนับสนนุการจดัการศึกษาของโรงเรียนเปนประจํา รวมทั้งการรวมกันแกไขปญหาทีเ่กิดขึ้น 
 
ขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากร 

จํานวนอาคารเรียนหลกั 4 หลัง เปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก    ไดแก 
1.  อาคารเซนตคาเบรียล   
2.  อาคารอิลเดอฟองโซ 
3.  อาคารอัสสัมชัญ 
4.  อาคารราฟาแอล 

มีอาคารประกอบการเรียนจาํนวน  8 หลัง ไดแก 
  1.  อาคารรัตนบรรณาคาร 
  2.  อาคารหอประชุมอเนกประสงคหลยุส มาร ีเดอ มงฟอรต 
  3.  อาคารเซนตโยเซฟ 
  4.  อาคารเซนตแมรี่ 
  5.  อาคารยอหน แมรี ่
  6.  อาคารสระวายน้ําเทิดเทพรัตน 36 
  7.  อาคารเซนตมารติน 
  8.  อาคารเซนตแอนดรูว 
  มีหองเรยีน และหองประกอบตาง ๆ ดังนี ้หองเรียนระดบัประถมศึกษาปที ่1 – 6  จาํนวน  50  
หองเรียน  ระดับมัธยมศึกษาปที ่1–3  จํานวน  24  หองเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจาํนวน 18 
หองเรียน มีหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร 5 หอง หองปฏิบัติการทางภาษา (sound lab) จํานวน 1 หอง 
หองเรียนคอมพิวเตอรจํานวน 9 หอง  หองเรียนภาษา 18 หอง หองสมุดขนาดใหญจํานวน 2 หอง 
หองพักคร ู15 หอง  หองกจิกรรมตางๆ 7 หอง  หองพยาบาล 1 หอง หองแนะแนว  2 หอง   หอง
ประชุมสัมมนา  9  หอง และหองทํางานของฝายตางๆซึง่มีเพยีงพอตอจํานวนนักเรียนและบุคลากร  
พรอมทัง้สนามกีฬาและแหลงเรียนรูตางๆ  

ในปงบประมาณ 2547 โรงเรียนไดจัดเก็บคาธรรมเนยีมการเรียนได  19,969.680 บาท ไดรับ
เงินอดุหนนุเปนเงนิอุดหนุนจากรัฐบาลจํานวน 25,403,320 บาทและไดรับจากการจัดหาและสนบัสนุน
จากชุมชน 200,601,300 บาท  งบประมาณเหลานี้ไดนาํมาใชจายเพือ่เปนเงนิเดือนครูและบุคลากร
ของโรงเรียนประมาณ 68,761,000 บาท  คาใชจายประจํา เชน คาสาธารณูปโภคตางๆ และใชคืน    
มูลนิธิฯ 34,160,000 บาท สวนที่เหลือไดจดัสรรใหฝายตางๆ เพื่อเปนงบประมาณในการดําเนินงาน/
โครงการเปนจาํนวนเงิน  143,053,300  บาท 
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ขอมูลเกี่ยวกับชุมชน 
 ลักษณะของชมุชน เเขวงบางไผ  เขตบางแค กรุงเทพมหานคร ที่โรงเรยีนตั้งอยูมีประชากร
ประมาณ 172,284 คน  มีเขตติดตอใกลเคียง คือ เขตหนองแขม เขตทวีวัฒนา  ประชาชน รอยละ 97 
นับถือศาสนาพุทธ   สวนใหญมีอาชีพคาขาย  เกษตรกร ขาราชการ และรัฐวิสาหกิจ  ชุมชนมี
ความสัมพันธกับสถานศึกษาเปนอยางดี  มีสวนรวมในการจัดการศึกษา และจัดกิจกรรมรวมกัน
พอสมควร   
 
 

เกียรติยศชื่อเสียงและจุดเดนของโรงเรียน 
 
 โรงเรียนไดรับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบรมวงศานวุงศ  เสด็จมาทรงเปนองคประธาน     
ในการเปดงานของโรงเรยีนหลายครัง้ นับเปนศิริมงคลและพระมหากรุณาธิคุณเปนลนพน อาท ิ
 
   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุาร ีเสด็จมาโรงเรียนอัสสมัชัญธนบรุ ีดังนี้ 

• เสด็จทรงเปนองคประธานในงานฉลองครบรอบ 36 ปของโรงเรียนและทรงทําพิธี
เปดอาคารสระวายน้ําเทดิเทพรัตน 36 เมื่อวันที ่22 มิถุนายน 2535 

• เสด็จทรงเปนองคประธานในพธิีเปดอาคาร”ศูนยการศึกษารัตนบรรณาคาร” และ     
พระราชทานชื่ออาคารและศูนยการเรยีนวา “รัตนบรรณาคาร” ความหมายวา 
อาคารแหงหนังสือที่รุงเรอืง  และทรงผสมเกสรพนัธุกลวยไมระหวางสายพนัธุมา
ดามวิภา และเขียวบางเลน ทรงพระราชทานนามวา “ พันธุอัสสมัชัญ ”       เมื่อ
วันที ่17 ธันวาคม 2540 

• เสด็จทรงเปนองคประธานในพธิีเปดอาคาร ”หอประชุมหลุยส มาร ีเดอ มงฟอรต”  
เมื่อวันที ่31 พฤษภาคม 2543   

• พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวล ี พระวรชายาฯ ในสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชสยามกฎุราชกุมาร  เสด็จเปนองคประธานในงานฉลองครบรอบ 25 ป
ของโรงเรยีน และทรงเปดอาคารอัสสมัชัญ  เมื่อวนัที่18 ธันวาคม 2529  

  
นอกจากนี้โรงเรียนมีผลงานดีเดนทั้งทางดานการบริหารจัดการและการจัดการเรียน

การสอนโดยไดรับรางวัลดังนี้  
• ไดรับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ จาก

กระทรวงศกึษาธกิาร ในป พ.ศ. 2543  
• ไดรับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสาํนักงานคณะกรรมการการศกึษา

เอกชนทั้งระดับประถมศกึษาและมัธยมศึกษาในป พ.ศ.2543-2547  
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• ไดรับรางวัลหองสมุดดีเดนระดับประถมศึกษาขนาดใหญในปการศกึษา 2543 

จากสมาคมหองสมุดแหงประเทศไทยในพระราชปูถัมภของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

• ไดรับรางวัลหองสมุดดีเดนระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ ในปการศกึษา 2544 จาก
สมาคมหองสมุดแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

• ไดรับรางวัลชมเชยโรงเรยีนพระราชทานระดับประถมศึกษา จาก
กระทรวงศกึษาธกิาร ในป พ.ศ.2544  

• เขารับการตรวจประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จากสํานกังาน
คณะกรรมการประเมนิคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (สมศ.) องคการมหาชน
ในป พ.ศ.2545 

• รับรางวัลเกียรติคุณสัญญา  ธรรมศักด์ิ (ดีเดน) โรงเรียนระดับมธัยมศึกษา 
ประจําปการศึกษา 2547 

• ผลงานการแขงขันทักษะทางดานวิชาการของนักเรียนและการแขงขันกฬีา
ภายนอกจํานวนมากมาย  

 
โรงเรียนมีความพรอมดานเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอรและอินเตอรเนต็ ส่ือและนวัตกรรมการ

เรียนการสอน  อาคารสถานที่และแหลงเรียนรูตางๆ อาท ิอาคารรัตนบรรณาคาร  สวนสมนุไพร สวน
เกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดําริ  พืชพนัธุไมในวรรณคดี ฯลฯ ที่เอื้อประโยชนอยางครบถวนแก
นักเรียน ชุมชนและบุคลภายนอกที่สนใจ 
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22..  การดําเนินงานของโรงเรียนการดําเนินงานของโรงเรียน  

 
 
2.1 ปรัชญา  คติพจน  วิสัยทัศน  พันธกิจและเปาหมายของโรงเรียน 
 

ปรัชญา 
 
“จุดหมายของชีวิตคือการรูจักสัจธรรม   และการเขาถึงธรรมเปนบอเกิดแหงชีวิต” 
 

คติพจน 
 

วิริยะ อุตสาหะ  นํามาซึ่งความสําเร็จ 
Labor  Omnia  Vincit 

 
คําขวัญ 

 
วินัยดี  กีฬาเดน  เนนคุณธรรม  นําวิชาการ 

  
ในปการศึกษา 2544 โรงเรียนไดดําเนนิการจัดทําธรรมนูญโรงเรียนอสัสัมชัญธนบุรี ระยะที ่2 

(พ.ศ.2545 – 2549 )   ซึ่งเปนแผนแมบทในการจัดการศึกษาของโรงเรยีนโดยมีการวเิคราะหจุดออน  
จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค โดยใชเทคนิค SWOT  เพื่อนาํมากําหนด วิสัยทัศน พันธกิจและเปาหมาย 
ยุทธศาสตร และในปการศึกษา 2547  โรงเรียนไดมีการปรับปรุงธรรมนูญ โดยปรับพันธกิจ เปาหมาย 
และเพิ่มเติมตัวชี้วัดความสําเร็จจากเดิมเพือ่ใหเกิดความสมบูรณและสอดคลองกับขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการตรวจเยี่ยมของมูลนธิิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย ประกาศใช 31 สิงหาคม 
2547 ดังนี ้
 

วิสัยทัศน ( Vision) 
 
 นักเรียนโรงเรยีนอัสสัมชัญธนบุรี มีความเปนเลิศในวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและ
ภาษาอังกฤษ  มีทกัษะในการใชเทคโนโลย ีสามารถใชภาษาตางประเทศไดอยางนอย 2 ภาษา และ         
การพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ  เปนผูมีคุณธรรมจริยธรรม  มีจติสํานึกในความเปนไทย           
มีพลานามัยด ีมีสุนทรียภาพทางดนตรีและศิลปะ  สามารถอยูในสงัคมรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสขุ 
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 โรงเรียนมีการบริหารจัดการอยางเปนระบบ  จัดทรัพยากรและสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการ
เรียนรู  นําภูมปิญญาไทยมามีสวนรวมในการจัดการศึกษาและเปนศูนยกลางในการบริการชุมชน 
 

พันธกิจ ( Missions ) 
 
1. พัฒนานักเรียนใหมีความเปนเลิศทางวิชาการ 
2. พัฒนานักเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค 
3. สงเสริมและพฒันานักเรยีนใหมีทกัษะในการใชเทคโนโลยี 
4. พัฒนานักเรียนใหมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีและมีสุนทรียภาพทางดานศิลปะ ดนตรี 

และกีฬา 
5. สงเสริมและสนับสนนุดานการจัดการศึกษาพิเศษ 
6. สงเสริมและใหความรูดานภูมิปญญาไทยแกนกัเรียน 
7. พัฒนาความรูความสามารถ ทักษะ และคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร 
8. พัฒนาการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 
9. พัฒนาสภาพแวดลอมและทรัพยากรของโรงเรียนใหเอือ้ตอการเรียนรูแกนักเรียน 
10. สงเสริมความสัมพันธและใหบริการแกชุมชน 
 

เปาหมาย ( Goals ) 
 
1. รอยละ 80 ของผูเรียนระดับชั้นประถมศกึษา มีผลการเรยีนในรายวชิาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร 

และภาษาตางประเทศ ต้ังแต 2.00 ข้ึนไป 
2. รอยละ 70 ของผูเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา มีผลการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร 

และภาษาตางประเทศ ต้ังแต 2.00 ข้ึนไป 
3. ผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาระดับชาติโดยเฉลี่ย ของนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชญัธนบุรี ในทกุ

รายวิชาสูงกวาผลการประเมินเฉลี่ยระดับประเทศ 
4. รอยละ 70 ของผูเรียนสามารถใชภาษาตางประเทศในการสื่อสารได 2 ภาษา 
5. นักเรียนรอยละ 98 ปฏิบัติตามระเบียบวินยัของโรงเรียน 
6. นักเรียนรอยละ 98 ประพฤติตนเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม 
7. นักเรียนทกุคนมีจิตสํานกึของความเปนไทยและชวยเหลอืสังคม 
8. นักเรียนทกุคนปลอดสิ่งเสพติดและอบายมุข 
9. นักเรียนทกุคนมีความเปนประชาธิปไตย 
10. นักเรียนทกุคนรูจักแหลงเรียนรูและนํามาประยุกตใชใหเกิดประโยชน 
11. นักเรียนรอยละ 80 สามารถใชคอมพิวเตอรเพื่อการสื่อสารขอมูล 
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12. นักเรียนทกุคนสามารถเลนกฬีาไดอยางนอย 1 ประเภท 
13. นักเรียนทกุคนสามารถเลนเครื่องดนตรีไดอยางนอย 1 อยาง 
14. นักเรียนรอยละ 90 มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐาน 
15. นักเรียนทกุคนสามารถแสดงทักษะดานศิลปะ ไดตามศักยภาพของตน 
16. นักเรียนทกุคนที่ตองการการศึกษาพเิศษ ไดรับการสงเสรมิและพัฒนาตามศักยภาพ 
17. นักเรียนทกุคนสามารถนําภมูิปญญาไทยและภูมิปญญาทองถิน่มาประยุกตใชในชวีิตประจําวนัได

อยางเหมาะสม 
18. นักเรียนทกุคนมีจิตสํานกึและภาคภูมิใจในภูมิปญญาไทย 
19. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพการศกึษา 
20. โรงเรียนไดรับการประเมนิดานระบบการบริหารจัดการทีม่ีประสิทธิภาพ ของ BSG  ต้ังแตระดับ 3 

ข้ึนไป และ ของ สมศ. ไดระดับ 3 
21. มีแหลงการเรยีนรูและสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนการสอน 
22. บุคลากรรอยละ 90 มีความรู ความเขาใจ และชวยกนัดแูลรักษาพรอมทั้งมีจิตสํานกึ ที่ดีตอ

ส่ิงแวดลอม 
23. มีการจัดกิจกรรมรวมกับผูปกครอง ชุมชน องคกรอื่น ในโอกาสสําคัญ 
24. บุคลากรรอยละ 90 มีความรู ความสามารถและทักษะในการประกอบวิชาชพี 
25. บุคลากรทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ 
 
2.2 แนวคิดหลักของการพัฒนาโรงเรียน 

โรงเรียนใชหลกัการบริหารจดัการแบบมีสวนรวมโดยมีสวนรวมคิด รวมวางแผน รวมปฏิบัติ 
งานของบุคลากร ทุกงาน / โครงการและกจิกรรม   โดยใชทฤษฎีการดําเนนิงานแบบ  P D C A             
( Plan  Do Check Action ) นอกจากนี้ยงัมีการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานเปน
ระยะๆ และ   รายงานผลการปฏิบัติงาน/โครงการและกจิกรรมเปนลายลักษณอักษร และประสานงาน
แจงผูเกี่ยวของทราบ  
 จุดเริ่มตนที่สําคัญในการพฒันาโรงเรยีนในทุกดานนัน้  โรงเรียนฯสรางความตระหนกั และ 
ปลูกจิตสํานกึใหกับบุคลากรของโรงเรียนฯ โดยผูอํานวยการและคณะครูผูรวมบริหารโรงเรียนประชุม
และแถลงนโยบายและแนวทางในการพฒันาและการจัดการศึกษาของโรงเรียนตอที่ประชุมคณะครู  
ในโอกาสประชุมสัมมนากอนเปดปการศึกษา รวมทัง้จัดใหประชุมครูในทกุวนัศุกรเพือ่รับทราบแนวทาง
การดําเนินงานของโรงเรยีนในงาน/โครงการและกิจกรรมรวมกนัโดยแบงการประชมุออกเปนวันศกุร
สัปดาหที ่1 เปนของฝายตางๆ วันศุกรสัปดาหที ่2 เปนของฝายกิจกรรม วันศุกรสัปดาหที ่3 เปนของ
ระดับชั้น และวันศุกรส้ินเดือนเปนการประชุมของผูอํานวยการ นอกจากนี้ในการจัดโครงการ งานและ
กิจกรรม มีการแตงตั้งเปนคณะกรรมการในการดําเนนิงาน มีแผนการดําเนนิงาน  มีการประชุมและ
สรุปผลการดําเนินงาน เมื่อส้ินสุดงาน/โครงการและกิจกรรม 
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2.3 ลักษณะของการบริหารงาน 
 โรงเรียนมีการดําเนนิงานในการบริหารจัดการศึกษาตามโครงสรางสายงานการบริหารโรงเรียน
และจัดอัตรากําลังของบุคลากรรับผิดชอบในหนวยงานตางๆตามโครงสรางและตามบทพรรณนางาน 
นอกจากนี้ในบางหนวยงานมีการจัดทาํคูมือปฏิบัติงานเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติสําหรับการ
ใหบริการแกผูมาติดตอ   
 โรงเรียนมีการบริหารงาน/โครงการและกิจกรรมแบบมีสวนรวม  โดยการแตงตั้งเปน
คณะกรรมการดําเนินงาน  นอกจากนี้คณะกรรมการยงัรวมกันจัดทําแผนปฏิบัติการและจัดสรร
งบประมาณประจําป ที่สอดคลองกับธรรมนูญโรงเรียนฯ  โดยมีเปาหมายการดําเนนิงานดังนี ้
 
 

มาตรฐานที่เกี่ยวกับผูเรียน 
มีเปาหมายการดําเนินงานทีเ่นนการพฒันานักเรียนครบทุกมิติทั้งทางดานรางกาย จิตใจ สติปญญา 
อารมณ สังคม ในหลายดาน อาท ิดานความเปนเลิศทางวิชาการ ดานสุขภาพรางกายและอนามัย   
ดานคุณธรรมและจริยธรรม  ดานการใชเทคโนโลย ี และการศึกษาคนควาดวยตนเองตามแหลงเรยีนรู
ตางๆในโรงเรียน มีจิตสํานึกในความเปนไทย อนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทยและสามารถใชชีวิตอยูรวมกัน
ในสังคมอยางมีความสุข 
 
 

มาตรฐานที่เกี่ยวกับครู 
 มีเปาหมายการดําเนินงานเกีย่วกับครูคือ การจัดอัตรากําลังบุคลากรตามความรูความสามารถ  
ในดานของการปฏิบัติงานตามหนวยงาน / ฝาย   ในการจัดการเรียนการสอนตามวฒุิการศึกษา / 
ประสบการณ / ความถนัดของตนเอง จัดสรรใหมีครูจํานวนที่เพียงพอตอจํานวนนกัเรียน  นอกจากนีย้ัง
มีการพฒันาครูทางดานจิตวญิญาณ โดยการฟงธรรมและการเขาเงียบฟนฟูจิตใจสําหรับครูคาทอลิก 
การจัดกิจกรรมตามวนัสําคญัของศาสนา นอกจากนีย้ังมีการพฒันาบคุลากรทางดานวิชาชีพไดแกการ
สงเสริมการใชภาษาอังกฤษโดยเรียนกับครูเจาของภาษา และการสงครไูปศึกษาตอตางประเทศ        
การอบรมพัฒนาทางดานการใชเทคโนโลย ีส่ือ และนวัตกรรมในการจดัการเรียนการสอนที่เนนนกัเรียน
เปนสําคัญ การจัดอบรม E – learning และการสงเสริมใหครูมีการพฒันาตนเองในดานการใช
อินเตอรเน็ต เปนตน  
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มาตรฐานที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษา 

 มีเปาหมายการดําเนินงานคอืผูบริหารมีความรูความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา        
มีภาวะผูนํา  ในบทบาทหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย  มีการศึกษาโครงสรางโรงเรียนที่สอดคลองกับการ
ดําเนนิงาน ตามพระราชบญัญัติการศึกษาแหงชาติและตามสายงานการบงัคับบัญชาอยางเปนระบบ  
มีการจัดทาํแผนงานของโรงเรียน แผนงานของฝาย / หนวยงานตางๆ    มีการจัดทําหลักสูตร
สถานศกึษาทีเ่หมาะสมกับผูเรียน  มีการจัดการเรียนการสอนทีเ่นนนกัเรียนเปนสําคัญ นอกจากนี้ใน
ระดับชั้นประถมศึกษา มีการจัดทําและการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ นอกจากนี้ยงัมีการ
บริหาร     จัดการที่สงเสริมความสัมพันธและความรวมมือระหวางผูปกครองนักเรยีนในทุกระดับชั้น
รวมกับ      โรงเรียน และการจัดกิจกรรมรวมกนัระหวางโรงเรียนและชมุชน  
 
วิธีการดําเนินงาน 
 ในการดําเนนิงาน มีการจัดทําแผนงานตลอดปการศึกษา  เพื่อเปนแนวทางในการวางแผนการ
ดําเนนิงาน/โครงการและกิจกรรมของโรงเรียนโดยใชหลกัการบริหารจดัการแบบมีสวนรวม โดยแตงตั้ง
เปนคณะกรรมการ  กําหนดจัดทําเปนปฏิทินโรงเรียนตลอดปการศึกษา  มีการปรบัปรุง เพิ่มเตมิและ 
แกไขเปนรายเดือนที่สอดคลองกับความเปนจริง   และแจงใหนักเรียน  ผูปกครองบุคลากร ชุมชนและ  
ผูเกี่ยวของทราบ  มีการวางแผนการจัดงาน/โครงการและกิจกรรม และประชุมครู เพื่อนาํไปสูการปฏิบัติ
ของฝายตางๆ โดยผูเกีย่วของเปนผูเสนอแผนปฏิบัติงานตามขั้นตอน  การแตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนนิงาน  รวมทัง้การติดตาม ตรวจสอบการประเมนิผลและการสรุปรายงานผลการดําเนินงาน เปน
ตน 
 
การนําแผนสูการปฏิบัติ 
แตละฝายมีการกําหนดปฏทิินปฏิบัติงานตลอดปการศึกษา  มีการดําเนินงานตามแผนงานฝาย   ใน
งาน /โครงการและกิจกรรม โดยแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน มีการกํากับติดตาม การตรวจสอบ
จากผูที่ไดรับมอบหมายเปนระยะๆจากการประชุมยอย จากการนิเทศงานทั้งเปนแบบทางการและไม
เปนทางการ  และมีการสรุปประเมินผลเพือ่นําใชในการปรับปรุงและพัฒนาที่เปนลายลักษณอักษร
ตอไป 
 
การติดตามตรวจสอบ   

มีการกาํกับติดตามการดําเนินงาน / โครงการและกิจกรรม จากหวัหนาฝาย / หนวยงาน โดย
การกําหนด วัน เวลาและสถานที่ลงในปฏิทินโรงเรียน  การติดตาม ตรวจสอบจากรายงานผลการ
ดําเนนิงาน / โครงการและกจิกรรมที่แตละฝายไดจัดขึ้นในแตละเดือนในที่ประชมุคณะ กรรมการ
ประกันคุณภาพภายใน  เพื่อนําผลจากการรายงานมาศึกษาวิเคราะห การดําเนนิงานในภาพรวมของ
แตละแผนงานอีกครั้งหนึง่เมื่อส้ินปการศึกษา 
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การพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน   

มีการศึกษาวิเคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดาํเนนิงานกับงบประมาณที่ไดรับตาม
แผนงานของหนวยงาน / ฝายตางๆ เพื่อสะทอนการปฏบัิติงาน ในการปรับปรุงแกไข  การพัฒนางาน 
และนําผลการวิเคราะหขอมูลการปฏิบัติงาน /โครงการและกิจกรรมตลอดปการศึกษา มาจัดทาํเปน
แผนพัฒนาโรงเรียนในปการศึกษาตอไป 
   นอกจากนี้คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน มีการศึกษาวเิคราะห มาตรฐานและตัวบงชี ้
พรอมทัง้เอกสารประกอบ / รองรอยการดาํเนนิงาน /โครงการและกจิกรรมตางๆ เพื่อนํามาวิเคราะห
และเขียนรายงานผลการประเมินตนเอง เพื่อประเมนิผลการดําเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาและรายงานเผยแพรใหผูเกีย่วของทราบ เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนา การแกไขปญหาและ   
ขอความรวมมอืจากบุคคล/หนวยงานที่เกี่ยวของในโอกาสตอไป 
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มาตรฐานดานผูเรียนมาตรฐานดานผูเรียน  
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มาตรฐานที ่1   เรื่อง ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค 
วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนไดจัดอบรมนักเรียนประจําวนัหนาแถว ประจําทกุวันจันทรหนาเสาธง และประจํา             
ทุกเดือนในทุกระดับชั้น มีการจัดการเรียนการสอนจริยธรรมในหองเรยีน นิมนตพระมาเทศนทุกวนัศุกร
ตนเดือนและทําพิธีมิสซาในวนัคริสตศาสนา 
 จัดกิจกรรมในวันสาํคัญทางศาสนา เพื่อไดนักเรียนไดมีสวนรวมในกจิกรรม ไดแก การทําบุญ
ตักบาตร วันขึน้ปใหม วันสงกรานต และไดจัดกิจกรรมสงเสริมระเบียบวินัยนักเรียน ประกวด                       
“ ระเบียบวินยัของนักเรียน ” ประกวดความสะอาดแตละหองเรยีน ยกยองนกัเรียนประพฤติดีโดยแตละ
หองรวมพิจารณาเด็กไดแก เด็กดี มีวนิัย เด็กดีมีน้าํใจ  โดยติดประกาศแจงใหนักเรียนทราบแตละเดือน 
และแสดงความชื่นชมนักเรียนที่มีความซื่อสัตย สุจริต 
 นอกจากนีย้ังมีการจดัโครงการอบรมพัฒนาทักษะชีวิต แกนักเรียนเพือ่ใหนักเรียนไดพัฒนา     
ตนเองในดานระเบียบวนิัยและคุณธรรมจริยธรรม 
ผลการดาํเนนิงาน 
  ผลจากการดาํเนนิกิจกรรมตาง ๆ ผลปรากฎวามนีักเรียนเขารวมกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา 
โดยพรอมเพรียงกนัเปนไปตามเปาหมายและวัตถุประสงค ตามทีก่ําหนดไว นักเรียนใหความรวมมอืใน
กิจกรรมสงเสริมระเบียบวนิยั โดยประกวดระเบียบวนิัย ความสะอาดของหองเรยีน นักเรียนมวีินัยมาก
ยิ่งขึ้น กิจกรรมยกยองนกัเรยีนประพฤติดี ทําใหนกัเรียนเห็นคุณคาในตนเองในการกระทําความด ี
สัมฤทธิผลการดําเนินงาน 
 จากการทีน่ักเรียนไดเขารวมกิจกรรมตาง ๆ นักเรียนรอยละ 98 เปนผูมคุีณธรรม จริยธรรม     
มีระเบียบวนิัย แตงกายการเรียบรอยมีความซื่อสัตย ในตนเอง และที่สําคัญ ป 2547 โรงเรียนจงึไดรับ
รางวลัเกียรตคุิณสัญญา ธรรมศักดิ์ จากมลูนิธิธารน้ําใจ โรงเรียนสงเสรมิคุณภาพจริยธรรมดีเดน       
ในโครงการเชดิชูเกียรติสถานศึกษาที่สรางคนดีในสงัคมดวยการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมดีเดน     
วันที ่31 มีนาคม 2548 
แนวทางการพัฒนาปรับปรุง 

การติดตาม สรุป ประเมินและวิเคราะห โครงการ งาน กิจกรรมตาง ๆ ที่เกีย่วของกบัผูเรียน   
ใหเปนผูมีคุณธรรมจรยิธรรม และคานิยมที่พงึประสงคใหครอบคลุมชัดเจน และสรางแรงจูงใจใหแก           
ผูเรียนอยางหลากหลายมากยิ่งขึน้  เนนเรื่องการสงเสรมิคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย ของนักเรียน
ในแตละระดับชั้นติดตามดูแลนักเรียนที่ขาดระเบียบ ขาดวินัย อยางตอเนื่องและจัดกิจกรรม เขาคาย 
อบรมใหกับนกัเรียน 
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มาตรฐานที ่2    ผูเรียนเปนสมาชกิที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคมและปฏิบัติตนตาม 

ระบอบประชาธิปไตย 
วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ไดตระหนกัถึงความสําคัญของสถาบันครอบครัว จึงสงเสริมสนับสนนุ
ใหนักเรียนทุกคนเปนสมาชกิที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และปฏิบัติตามระบอบประชาธิปไตยเพื่อ
ดําเนนิชีวิตไดอยางมีความสขุโดยกําหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรม เพื่อสงเสริมสนบัสนุนใหนกัเรยีน
เขารวมกิจกรรมตาง ๆ   ทั้งในดานการบาํเพ็ญประโยชนเพื่อสวนรวมโดยจัดอบรมความเปนผูนาํใหกับ
หัวหนาหอง รองหวัหนา กิจกรรมสารวัตรนักเรียนการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ดานสงเสริม
ระเบียบวนิัย ไดจัดใหมีการปฐมนิเทศนกัเรียน ม.1 และ ม.4 เชิญบุคคลในชุมชนมาใหความรูและ   
แบงปนประสบการณในการปฏิบัติตนในสังคม อีกทัง้ยงัไดจัดกิจกรรมวันแม เดินการกุศลรวมกับชุมชน
และผูปกครอง งานสัปดาหปองกันสารเสพติด โรคเอดส เพศศึกษาและอัคคีภัย เพื่อใหไดความรูและ   
รูจักปองกนัตนเอง ชวยเหลอืผูอ่ืนไดตามความสามารถของตน มีการใชเวลาวางใหเปนประโยชนโดย
การเขารวมจดักิจกรรมกีฬาและดนตรีตอตานยาเสพตดิ เปนตน 
ผลการดาํเนนิงาน 
 จากงานโครงการกิจกรรมตางๆ ที่โรงเรยีนไดจัดขึ้นนักเรยีนไดเขารวมกิจกรรมตางๆ แลวทาํให
นักเรียนไดรับความรูมีแนวทางปฏบัิติไดรูจักตนเอง เปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และ
ปฏิบัติตามระบอบประชาธปิไตย เคารพสิทธิของตนเองและผูอ่ืน และสามารถนาํไปประยุกตใชในการ
ดําเนนิชีวิตไดเปนอยางด ี
สัมฤทธิผลการดําเนินงาน 
 นักเรียนทกุคนใหความสนใจและใหความรวมมือเขารวมกิจกรรมที่จัดขึน้  นักเรียนสวนใหญ
ประพฤติตนเปนสมาชิกที่ดีของสังคมมีสัมมาคารวะ รักษาระเบยีบวนิัย มีความซื่อสัตย ไมสรางความ
เดือดรอนและปญหาใหกับตนเอง ครอบครัว และสถานศกึษา สถาบันครอบครัวมีความอบอุน ชุมชน
นาอยู รอยละ 100 ของผูเรียนใชสิทธิในการเลือกตั้งหวัหนาหองและตัวแทนนักเรียนระดับชั้น    ตาม
ระบอบประชาธิปไตย 
แนวทางการพัฒนาปรับปรุง 
 ดําเนนิการติดตามงานและประเมินผลงานที่เกี่ยวของ โดยจัดใหมีการพบปะระหวางผูปกครอง
และครูเพื่อติดตามพฤตกิรรมนักเรียน นอกจากนัน้ติดตอเชญิวิทยากรในชุมชนเพิม่ข้ึนตามสาขาตางๆ 
เพื่อมาใหความรู  แนะนาํ ใหแนวทางในการปฏิบัติตนเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และ
ปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตย ใหดียิ่งขึ้นอยางตอเนื่อง 
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มาตรฐานที ่3  เรื่อง  ผูเรียนมีจิตสาํนึกเหน็แกประโยชนสวนรวม อนุรักษและพัฒนา 

สิ่งแวดลอม 
วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  ไดใหความสําคญัในการปลูกจิตสํานึกของผูเรียนใหเหน็แกประโยชน
สวนรวม  อนุรักษและพฒันาสิ่งแวดลอม  โดยการจัดกิจกรรมสงเสริมการอนุรักษธรรมชาติ และพัฒนา
ส่ิงแวดลอม เชน การเขารวมโครงการอนรัุกษส่ิงแวดลอมโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ซึ่งเปนโครงการรวม
ระหวาง  โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร   และสถาบันไวมารของประเทศ
เยอรมัน จัดกิจกรรมประชาสัมพันธการอนุรักษส่ิงแวดลอม  การทาํปุยจากตนไมใบไมภายในโรงเรียน 
การคัดแยกขยะ เปนตน  นอกจากนี้คณะครูและนักเรียนไดรวมกันจัดกจิกรรมตาง ๆ  เชน  กิจกรรม
คายอนุรักษธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม  กิจกรรมคายนกัพฤกษศาสตรนอย เปนตน   อีกทัง้สาระเรื่อง
การอนุรักษ และพัฒนาสิง่แวดลอมนัน้ยงัสอดแทรกอยูในหลกัสูตรการเรียนการสอนของกลุมสาระการ
เรียนรูสังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม และกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  รวมทั้งกลุมสาระ  
การเรียนรูอ่ืน ๆ ดวย 
ผลการดาํเนนิงาน 
 จากวธิีการพฒันาทําใหเกดิกิจกรรมโครงการที่ใหนักเรยีนในโรงเรียนมีการรณรงคคัดแยกขยะ  
เขารวมกิจกรรมพัฒนาชมุชน  เขาคายอนรัุกษธรรมชาต ิและสิ่งแวดลอม  เขาคายนกัพฤกษศาสตร
นอย กิจกรรมบาํเพ็ญประโยชนเนื่องในวนัสําคัญ และการนําสาระการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม
บรรจุในหลักสตูรสถานศึกษา 
สัมฤทธิผลของการดําเนนิงาน 
 นักเรียนรอยละ  70  สามารถคัดแยกขยะไดถูกตอง  ทําใหปริมาณขยะลดลง  บริเวณโรงเรียน
สะอาด  นักเรียนในโครงการตางๆ  หมัน่ดแูลรักษาความสะอาด   กิจกรรมตางๆ ในโครงการสงผลให
นักเรียนมีจิตสาํนึกในการอนรัุกษธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมโรงเรียน  และโรงเรียนสามารถทาํปุยหมกั 
ภายใตชื่อปุย ACT แจกเปนของขวัญปใหมและจําหนายแกผูสนใจทัว่ไป 
แนวทางการพัฒนาปรับปรุง 
 โรงเรียนจัดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแกครู   เพื่อนาํความรูที่ไปอบรมส่ังสอนแกนักเรยีน       
โดยจัดกิจกรรมที่เนนใหนกัเรียนบําเพ็ญประโยชนตอสวนรวมอยางสม่าํเสมอ   จัดกจิกรรมตาง ๆ ที่
สนับสนนุสงเสริมการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม   เชน  โครงการอนุรักษส่ิงแวดลอมโรงเรียน
อัสสัมชัญธนบุรี  โครงการคายอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   โครงการนกัพฤกษศาสตรนอย   เปน
ตน 
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มาตรฐานที ่4   เรื่อง   ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสรางสรรค 

มีวิจารณญาณ มีความไตรตรอง และมีวิสยัทัศน 
วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  ไดจัดทําหลักสูตรที่เนนความรูทักษะกระบวนการ  และเจตคติจัดให
มีการประเมนิอยางเปนระบบตามสภาพจริง จัดประเมินผลการอาน คิดวิเคราะห และเขียนสื่อความ 
ทุกรายวิชา จัดอบรม สัมมนา ฝกปฏิบัติ และจัดการศึกษาดูงานแกคุณครู ในเรื่องการจัดกระบวนการ
เรียนการสอนที่สงเสริมศักยภาพใหแกผูเรียน เชน การสงเสรมิเด็กเกง  การชวยเหลือเด็กออน และการ
ทํางานเปนทีมของนักเรียน และการจัดสอนดวยโครงงาน  เปนตน  ใหครูจัดทําแผนการสอนบูรณาการ   
และกําหนดใหผูเรียนสรางชิ้นงาน และโครงงาน 1ชิ้นในแตละชวงชัน้  สงเสริมใหผูเรียนเสนอความคิด
รวบยอดในรูปแบบตาง ๆ เปนตน 
ผลการดาํเนนิงาน 
 จากการพัฒนาทาํใหโรงเรียนมีหลกัสูตรสถานศกึษาที่เนนความรู  ทกัษะ  กระบวนการ  และ
เจตคติ มีการวัดและประเมินผลอยางเปนระบบตามสภาพจริง  ทุกรายวิชามีการวัดประเมนิผลการ
อานคิดวิเคราะห และเขียนสื่อความ นักเรียนเสนอความคิดรวบยอดในรูปแบบตาง ๆ ครูจัดทําแผนการ
สอนบูรณาการ และการสอนแบบโครงงาน นักเรียนสรางชิ้นงาน และโครงงาน 1 ชิ้น ในแตละชวงชั้น 
สัมฤทธิผลของการดําเนนิงาน 
 นักเรียนทกุคนผานการประเมินผลการอาน  คิดวิเคราะห  และเขียนสื่อความ   พรอมทั้งสราง
ชิ้นงาน  โครงงาน 1 ชิ้นในแตละชวงชัน้  ครูจัดการสอนแบบบูรณาการ นักเรียนสามารถเสนอความคิด
รวบยอดในรูปแบบตาง ๆ   เชน  Mind   Mapping  เปนตน 
แนวทางการพัฒนาปรับปรุง 
 จัดกิจกรรมทีส่งเสริมในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห  มีวิจารณญาณ  มีความคิดสรางสรรค 
คิดไตรตรอง ทั้งในและนอกหองเรียน  โดยการมอบหมายงานใหนักเรียนฝกการอาน  คิดวิเคราะห และ
เขียนสื่อความอยางสม่ําเสมอ  การจัดกิจกรรมการสอนทีฝ่กใหนกัเรียนเสนอความคิดรวบยอด  เปนตน 
 
มาตรฐานที ่5    เรื่อง  ผูเรียนมีความรู และทักษะทีจ่ําเปนตามหลักสูตร 
วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีไดกาํหนดใหผูเรียนมีความเปนเลิศในวิชาคณติศาสตร  วิทยาศาสตร 
และภาษาอังกฤษ มีทกัษะในการใชเทคโนโลย ีสามารถใชภาษาตางประเทศไดอยางนอย 2 ภาษา และ
พัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ  โรงเรียนจึงไดกาํหนดใหครูผูสอนจัดทําแผนการเรียนรูบูรณาการ    
โดยเนนผูเรียนเปนสาํคัญ   และจัดกิจกรรมหลากหลาย  เพื่อพัฒนาทกัษะกระบวนการแกผูเรียน      
จดัหลักสูตรพิเศษที่จัดประเมินคุณภาพทางการศึกษาของผูเรียนในแตละชวงชัน้  โดยใชแบบทดสอบ
ของกรมวิชาการ  และงานพฒันาการศึกษาของมูลนิธิเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย  จัดพัฒนาครู   
ผูสอนโดยจัดอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน เพื่อเปนแนวทางการปรับปรุงพัฒนาการเรยีนการสอน       
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แตงตั้งคณะกรรมการการนเิทศการสอนภายในและดาํเนินการนเิทศการสอนเพื่อการพัฒนาปรับปรุง
กระบวนการคดิ และประเมนิผลทีห่ลากหลายใหสอดคลองกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  
พ.ศ. 2542 
ผลการดาํเนนิงาน 
 จากวธิีการพฒันาทําใหครูผูสอนจัดการเรียนการสอนอยางหลากหลาย มีการพัฒนาทักษะ
กระบวนการใหกับนักเรียน จัดดําเนนิการพัฒนาศักยภาพผูเรียนตามหลักสูตรพิเศษ  งานวัดผลจัด
ประเมินคุณภาพทางการศึกษากับผูเรียน  ครูไดเขารับการอบรมสัมมนา  เพิ่มพนูความรู และ
ประสบการณของตนเอง  ทัง้ยังนาํความรู  และประสบการณที่ไดมาประยุกตใชใหเหมาะสมกับสภาพ
ของผูเรียน 
สัมฤทธิผลของการดําเนนิงาน 
 นักเรียนมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนตามที่กาํหนดไวในธรรมนูญโรงเรียน นักเรียนสามารถสื่อสาร
ได 2 ภาษา นักเรียนมีผลการเรียนดีข้ึน และนักเรียนไดรับรางวัลการแขงขันทกัษะภายนอก ซึ่งเปนสิ่งที่
แสดงใหเหน็วานักเรียนมีความรูและทักษะที่จาํเปนตามหลักสูตรกําหนดไว รอยละของผูเรียนระดับชั้น
ตางๆ ที่มีระดบัผลการเรียนตั้ง 2.00 ข้ึนไปในวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาตางประเทศ 

รอยละของนกัเรียนระดับชั้นที่มีระดับผลการเรียน 2.00 ขึ้นไป 
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 

คณิตศาสตร 100 96.90 96.96 99.76 90.32 94.54 74.79 57.06 74.18 86.84 
75.24 

74.61 
81.65 

70.14 
69.42 

วิทยาศาสตร 100 98.48 99.24 95.10 97.84 95.97 82.57 56.29 61.40 90.13 
84.69 

93.27 
89.90 

91.36 
88.48 

ภาษาอังกฤษ 98.91 99.49 98.73 98.83 87.95 87.44 91.95 68.12 76.44 61.84 
77.85 

84.70 
90.51 

90.64
87.41 

   รอยละของผูเรียนระดับชั้น ป.3  ป.6  ม.3 และ ม.6 ที่มีระดับผลการเรยีนตั้ง 3 –4 ในวิชา 
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาไทย  ภาษาองักฤษ  ศิลปะ  การงานอาชพีและเทคโนโลย ีสังคมศึกษา
ศาสนาและวฒันธรรม สุขศึกษาและพลศกึษา 

รอยละของนกัเรียนระดับชั้นที่มีระดับผลการเรียน 3 , 4 
กลุมสาระการเรียนรู ป.3 ป.6 ม.3 ม.6 เทอม 1 ม.6 เทอม 2 

วิทยาศาสตร 83.84 69.91 25.56 65.11 57.19 
คณิตศาสตร 69.19 62.09 43.36 47.12 36.33 
ภาษาไทย 93.69 33.89 41.60 68.70 72.30 

ภาษาตางประเทศ 85.35 63.51 46.87 59.35 51.44 
สังคมศกึษาฯ 85.35 88.39 75.19 87.05 81.65 

ศิลปะ 97.98 97.63 66.17 76.98 84.89 
สุขศึกษา / พลศกึษา 94.95 98.58 47.12 96.76 97.12 
การงานอาชพีฯ 100 88.86 91.98 88.85 81.29 
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แนวทางการพัฒนาปรับปรุง 
 จัดใหมีการวิเคราะหหลักสตูร และการวดัประเมินผลทกุกลุมสาระฯ เพื่อศึกษาผลการเรียนรู   
ที่คาดหวัง การวัดผลการเรียนรู และหนวยการเรียน จัดอบรม  สัมมนา  และพาครูศึกษาดูงาน      เพื่อ
พัฒนาประสทิธิภาพการทาํงานใหเกิดประสิทธิผลแกนักเรียน  เชน  การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 
การจัดกระบวนการสอนอยางหลากหลาย  จัดปรับปรุงกระบวนการคิด  และประเมินผลอยาง
หลากหลาย  จดัการนิเทศการสอนเพื่อปรับปรุงพัฒนาคณุภาพการสอน รวมถึงการจดัคายกิจกรรม
โครงการตาง ๆ  เปนตน 
 
มาตรฐานที ่6   เรื่อง  ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรู และ 

พัฒนาตนเองอยางตอเนือ่ง 
วิธีการพัฒนา 
 นักเรียนโรงเรยีนอัสสัมชัญธนบุรีมีความกระตือรือรน สนใจการเรียนรูจากแหลงการเรียนรู รูจัก
ต้ังคําถามเพื่อหาเหตุผล    แสวงหาความรูจากอนิเตอรเน็ต       ศึกษาหาความรูจากบทเรียนสําเรจ็รูป
อิเล็กทรอนกิส    หองสมุด    ศูนยการเรียนรู    สวนพฤกษศาสตร    บานดํารงไทย 
 นอกจากนกัเรยีนจะแสวงหาความรูจากแหลงความรูและสื่อภายในโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
แลวนักเรียนสามารถหาความรูจากแหลงความรูภายนอกโรงเรียนดวยตนเอง 
ผลการดาํเนนิงาน 
 นักเรียนมีความกระตือรือรนในการแสวงหาความรูดวยตนเอง    โดยมกีารจัดกิจกรรมสงเสริม
การอาน โครงการหนังสือทวปีญญา  โดยใหนกัเรียนอานตามความสนใจอยางนอยปละ 2 เลม  และ
สรุปใจความสาํคัญจากการอาน  มีโครงการชวนนองอาน   สงเสริมใหนักเรียนมีโอกาสฝกฝนการอาน
จากนักเรียนรุนพี ่ โครงการหองสมุดเคลื่อนที ่ โครงการมือนอยทําเอง  การแสดงหุนมือ  มีการจัด 
Account  lnternet  จํานวน 20 ชั่วโมง / คน / เดือน ใหกบันักเรียนทกุคน   มีการจัดกิจกรรมการเรยีน
การสอนที่สงเสริมใหนักเรียนสรุปเนื้อหา   มีหองซีดีรอมสําหรับนักเรียน และมีการจดักิจกรรมวิชาการ    
จัดปายนเิทศตามเทศกาลตาง ๆ เพื่อการอาน คิดวิเคราะหและเขียนในแตละรายวชิา   เพื่อใหนักเรียน
ไดแสวงหาความรูตามความสนใจของตนเอง 
สัมฤทธิผลของการดําเนนิงาน 
 นกัเรียนรอยละ 80% ใชแหลงการเรียนรูตาง ๆ สรุปใจความสาํคัญและขอคิดจากหนังสือที่
อานได     มีความสนใจและรักการอานมากขึ้น นักเรียนไดใชขอมูลจากแหลงการเรียนรูประกอบการ
เรียนการสอน      สามารถสรุปประเด็นสําคัญจากเนื้อหาสาระที่เรียนรูไดครบถวน และถูกตอง 
แนวทางการพัฒนาปรับปรุง 
 จัดทําสถิติการใชแหลงการเรียนรูตาง ๆ จัดทําบัตรสมาชิกโครงการชวนนองอาน จัดแสดงผล
งานนกัเรียนจากโครงการตาง ๆ เชนใบงาน แบบบันทกึการอาน ภาพถายการเขารวมกิจกรรม โครงการ
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ตาง ๆ ของนักเรียน จัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่สงเสรมิการอานคิดวเิคราะห และเขียนในแตละ
รายวิชา จัดทาํเกณฑการประเมินใบงานที่เหมาะสม 
 
มาตรฐานที ่7    เรื่อง  ผูเรียนเห็นคณุคาและภูมใิจในภูมิปญญาไทย  ศิลปวัฒนธรรม 

ที่ดีงามของไทย 
วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีมีการบริหารจัดการอยางเปนระบบ จัดทรัพยากรและสิ่งแวดลอมที่เอื้อ
ตอการเรียนรู  มีการจัดหลักสูตรใหผูเรียน  รูจักรักทองถิน่  และรวมพฒันาทองถิ่นของตนเอง โดย
การศึกษาสภาพความเปนอยู  จารีตประเพณี  ทรัพยากรทางธรรมชาติ  สถานที่สําคัญ บุคคลสําคัญ
ลักษณะที่ต้ังทองถิ่นตนเอง  มีการจัดกิจกรรมใหผูเรียนมสีวนรวมในกจิกรรมพัฒนาทองถิ่น 
ตัวอยาง เชน การทาํความสะอาดบริเวณรอบโรงเรียน การรณรงคการเลือกตั้ง ทําใหผูเรียนเกิดความ
ตระหนักถึงความสําคัญของสิ่งแวดลอมในทองถิน่ การจัดใหมีวทิยากรทองถิน่มาใหความรูเกีย่วกบัการ
สานใบลาน  การนวดแผนไทย  การใชอุปกรณการเกษตร  การทําขนมไทย น้ํา สมุนไพรการจัดกจิกรรม
ชมรมนาฏศิลป  ดนตรีไทย  ดนตรีพื้นเมือง  ศิลป ะ  จัดกิจกรรมสงเสรมิใหผูเรียนไดแสดงออก ซึ่งการ
เลือกรับวัฒนธรรมอื่น เชน การจัดกิจกรรมวันคริสตมาส วนัวาเลนไทนและการใชเทคโนโลยีไดอยาง
เหมาะสมและคุมคา 
 นอกจากนัน้ โรงเรียนไดมีการจัดการศึกษาใหผูเรียนไดใฝรู แสวงหาสาระ ความเชื่อ คานิยม 
วิถีชีวิตของคนในทองถิน่ และมีวิจารณญาณในการแลกเปลี่ยนเลือกรับวัฒนธรรมอยางฉนัทมิตรและ
นําไปประยกุตใชในการดํารงชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม 
ผลการดาํเนนิงาน 
 จากผลของการจัดหลักสูตรและการจัดการเรียนรูที่ใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมพัฒนา   
ทองถิน่ ในการจัดการเรียนการสอน ไดมุนเนนใหผูเรียน มีความรู ความเขาใจภูมิปญญาไทย 
โดยเฉพาะภูมปิญญาทองถิน่ ซึ่งไดรับความรูโดยตรงจากวทิยากรทองถิ่น  ผูเรียนไดลงมือปฏิบัติ  และ
นํามาใชใหเกดิประโยชน รวมทั้งมีการ สงเสริม  สนบัสนนุ  เผยแพร ศิลปวัฒนธรรมและประเพณทีี่ดี
งาม เขารวมกจิกรรมกับชุมชนในทองถิ่น ตามวัฒนธรรมประเพณีไทย ตามโอกาสเพื่อใหผูเรียนมี
ความรูสึกชืน่ชม และสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีของทองถิ่นไทย    เปนการกระตุนใหผูเรียนใฝรู
ใฝเรียนและเหน็ความสําคัญของการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย   
สัมฤทธิผลของการดําเนนิงาน 
 ผลจากการดําเนินงานตลอดปการศึกษาทีผ่านมา   นักเรียน ไดรับความรูประสบการณจาก
การจัดกิจกรรมการเรียนรูตาง ๆ มีการนาํเสนอผลงานของผูเรียนในกจิกรรมชมรมผูเรียนสามารถปฏิบัติ
กิจกรรมไดตามวัตถุประสงคที่ต้ังไว  
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แนวทางการพัฒนาปรับปรุง 
 จัดกิจกรรมการเรียนรูเกี่ยวกบัภูมิปญญาทองถิ่นและภูมปิญญาไทยในดานตาง ๆ  เพื่อให      
ผูเรียนไดเรียนรู   ฝกปฏิบัติ    พัฒนาศักยภาพของตน 
 
มาตรฐานที ่8    เรื่อง   ผูเรียนรูจกัตนเอง พึ่งตนเองได มีบุคลิกภาพที่ดี 
วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนไดมนีโยบายในการดําเนนิโครงการกิจกรรมตาง ๆ เพื่อใหผูเรียนไดรูจักตนเอง              
พึ่งพาตนเองได มีบุคลิกภาพที่ดี โดยไดจัดกิจกรรมใหนกัเรียนทุกคนทาํแบบสํารวจความถนัดของ             
ตนเองเกี่ยวกบัการเรียน เปาหมายในชีวิต จุดเดน จุดดอย การเขาใจและยอมรับตนเอง สามารถ
กําหนดเปาหมายในการเลอืกศึกษาตอ คณะสาขาวิชาและอาชพีทีต่รงกับความสามารถและสอดคลอง
กับความถนัดของตนเองได และพัฒนาตนเอง นอกจากนีท้างโรงเรียนยังไดจัดกิจกรรมสงเสริมให     
นักเรียน   รูจักการเปนผูนํา กิจกรรมสารวตัรนักเรียน กิจกรรมเลือกตั้งหวัหนาหองและตัวแทนระดับชั้น  
กิจกรรมเลือกตั้งประธานสภานักเรียน  ยกยองนกัเรียนประพฤติดี  และปลูกฝงการอนุรักษวัฒนธรรม
ไทย กิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม  อบรมนักเรียนหนาเสาธงทุกเชาวนัจนัทร  อบรมนักเรียน   
ตอนเชากอนขึน้หองเรยีน เพือ่ใหนักเรียนมวีินัยในตนเองและปลูกฝงความรับผิดชอบ รูจักกําหนด    
บทบาทและหนาที่วางแผนการจัดตารางเวลาการแบงเวลาใชเวลาอยางมีคา สามารถตัดสินใจและ   
แกปญหาได 
ผลการดาํเนนิงาน 
 จากการดําเนนิงานใหนกัเรยีนไดเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ทําใหนกัเรียนเปนผูที่รูจักตนเอง              
พึ่งพาตนเองได รูถึงความถนัด ความสนใจ รูเปาหมายในการเรียน การศึกษาตอ และอาชพี มีความ  
มั่นใจ กลาคิดกลาแสดงออก มีมารยาทและกาลเทศะ เปนผูมีบุคลิกภาพที่ดี สามารถใชเปนแนวทาง 
ในการดําเนนิชีวิตประจําวันและปรับตนเองใหเขากับส่ิงแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไดอยางมีความสขุ 
สัมฤทธิผลการดําเนินงาน 
 จากการจัดโครงการตาง ๆ และดําเนนิการตลอดปการศึกษา นักเรียนสวนใหญรูจกัตนเอง               
พึ่งพาตนเอง รูถึงความถนัด ความสนใจ มีเปาหมาย การเรียนชัดเจน การศกึษาตอและอาชีพ           
ในอนาคตรอยละ 90 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย ในสวนของ          
นักเรียนระดับชั้นประถมศกึษาปที ่1-3 สามารถพึง่พาตนเอง กลาพูดกลาแสดงออก และนักเรียน           
ชั้นประถมศกึษาปที ่4-6 มีการฝกและเตรียมตนเองจากการทาํโครงการ กิจกรรมตาง ๆ เพื่อพฒันาให   
รูจักตนเอง เขาใจตนเองและรูถึงความถนดัความสนใจ เปนทีย่อมรับของผูปกครอง ชุมชน สามารถ
ดํารงตนในสงัคมไดอยางมีความสุข 
แนวทางการพัฒนาปรับปรุง 

จัดใหนักเรียนทุกคนในโรงเรยีนรูจักวิเคราะหตนเอง เพื่อใหรูจักตนเองมากขึ้น  สามารถ      
วางแผนและกาํหนดเปาหมายในการดําเนนิชีวิตตนเองไดชัดเจน และสอดคลองกับความถนัด       
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ความสามารถ และความสนใจ  สงเสริมและพัฒนานักเรียนดานความเปนผูนําในระบอบ
ประชาธิปไตย การกลาแสดงออก รูจักกาลเทศะ ความรับผิดชอบในบทบาทและหนาที่ของตนเอง 
อยางตอเนื่องทั้งในและนอกโรงเรียน โดยการจัดกิจกรรมอยางตอเนื่องและเขมขน    จัดใหนักเรียนทุก
คนวางแผนตารางชีวิตในการใชเวลาใหเกดิประโยชนอยางคุมคา  โดยการฝกและปฏิบัติจริง เพื่อให
นักเรียนไดมีทกัษะ  ในการวางแผนเวลาในการเรียน การทํากิจกรรมและเลนไดอยางเหมาะสมและมี
ความสุข  ติดตามผลและประเมนิผลการจัดโครงการ กจิกรรม อยางเปนระบบ มีผูรับผิดชอบดูแล
ติดตามอยางชัดเจน เพื่อปรับปรุง สงเสริมและพัฒนาอยางตอเนื่องและจริงจัง โดยถอืเปนนโยบายของ
โรงเรียนอยางเครงครัด 
 
มาตรฐานที ่9  เรื่อง  ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทาํงาน สามารถทํางานรวมกับ 

ผูอ่ืนได และมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต 
วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีเปนสถานศกึษาทีจ่ัดแผนการเรยีนรูที่สงเสริมใหผูเรียนมีการวางแผน
ดําเนนิในโครงการตาง ๆ มีการทํางานตามลําดับข้ันตอนในการทําโครงการ   และผลงานออกมาม ี 
ประสิทธิภาพ นักเรียนมีความขยัน อดทน มีความละเอียดรอบคอบในการทาํงาน และมีการพัฒนางาน 
สามารถทํางานเปนทีม ใหความรวมมือยอมรับฟงความคิดเห็น และความสามารถของผูอ่ืนการเขียน
แผนการสอนมุงเนนการทาํกิจกรรมกลุม มีการจัดโครงการศึกษาในสถานประกอบการตาง ๆ  
ผลการดาํเนนิงาน 
 จากผลการดําเนินงานของโรงเรียนนักเรยีนสามารถจัดทํารายงาน   โครงงาน   แบงกลุม
ทํางานตามหนาที่อยางชัดเจน    โครงการศึกษาในสถานประกอบการตาง ๆ นักเรียนไดประสบการณ
ตรงในการไปศึกษาดูงาน 
สัมฤทธิผลของการดําเนนิงาน 
 นักเรียนทกุคนใหความรวมมอืในการปฏิบัติกิจกรรมเปนอยางด ี  และใหความสนใจใน
โครงงานที่จัดขึ้น 
แนวทางการพัฒนาปรับปรุง 
 ใหนักเรียนมีการทํางานเปนกลุมมากขึ้น    กําหนดใหมีการสรางชิน้งานบูรณาการระหวางกลุม
สาระการเรียนรู    สงเสริมนกัเรียนทํางานโดยใชกระบวนการทางวทิยาศาสตร 
 
มาตรฐานที ่ 10  เรื่อง ผูเรียนมีสขุนสิัย สุขภาพกาย และสขุภาพจิตที่ดี 
วิธีการพัฒนา   

โรงเรียนใหความสําคัญกับการสงเสริม พฒันา และปองกันในเรื่องสขุภาพกายและใจแก        
ผูเรียน โดยมีการตรวจสุขภาพเปนประจําทกุป  มีการจัดสัปดาหปองกนัอุบัติเหต ุ มีการชั่งน้ําหนัก    
วัดสวนสงูดูการเจริญเติบโตของนักเรียน มีการทดสอบสมรรถภาพทางกายและประมวลผลของนักเรียน
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ทั้งโรงเรียน การใหความรูดานการดูแลรักษาสุขภาพ  และการปองกันไมใหเกิดอุบัติเหต ุ ใหความรู 
ดานเพศศึกษา ใหความรูเร่ืองการเจริญชวีิตอยางเหมาะสม          มกีารใหคําปรึกษาแกปญหาแบบ
รายบุคคล      โรงเรียนจัดใหมีโครงการอาหารกลางวัน มีการสนบัสนนุใหด่ืมนมทุกวัน มีการรณรงค 
ด่ืมน้ําผลไมแทนน้ําอัดลม  มีการเผยแพรความรูทางโภชนาการ   
ผลการดาํเนนิงาน  
 นักเรียนใหความสนใจในการเขารวมกจิกรรมตาง ๆ ที่จัดขึ้น ทางดานสขุภาพ นักเรียนเอาใจใส
ตอการดูแลสุขภาพอยูในเกณฑดี  อัตราการเจ็บปวยตอวันมนีอย สวนอุบัติเหตุยังเกดิขึ้นบอยในกลุม
นักเรียนระดับประถม ดานภาวะโรคอวนยงัพบอยูรอยละ 8.42  
สัมฤทธิผลการดําเนินงาน  
จากการจัดกิจกรรม งาน / โครงการ นักเรยีนสวนใหญมสุีขภาพแข็งแรง  คาเฉลี่ยผลการตรวจรางกาย  
98.63% สุขภาพแข็งแรงที่เหลือไมพบโรคราย  นักเรียนมีน้ําหนักและสวนสงูไดมาตรฐาน  ยังมพีบ    
นักเรียนทีม่ีน้าํหนกัเกนิเกณฑรอยละ     มนีักเรียนทีม่ีทกัษะ รักการเลนกีฬา และดนตรีมาก  รูจักโทษ
และหลีกเลี่ยงจากสิ่งเสพติด มีสุขภาพจิตที่ดี ราเริง แจมใส มีมนุษยสัมพันธที่ดีกบับุคคลรอบตัว   รูจัก
บทบาทและหนาที่ของตนเองนักเรียนสวนใหญใชเวลาวางในการออกกาํลังกาย นักเรียนมีการดูแล
สุขภาพตนเอง อัตราเจ็บปวยตอวัน  1.82 %  นักเรียนเหน็ความสําคัญของการตรวจสุขภาพประจาํป 
ซึ่งมนีักเรียนเขารับการตรวจ 96.63%  อัตราการเกิดอบัุติเหตุตอวัน 0.41% นักเรียนเขาใจเลือก        
รับประทานอาหารไดถูกตอง  นักเรียนพยายามปรับปรุงตนเองใหรางกายสูงใหญ แข็งแรง  นักเรียน
เรียนรูวิธีดูแลสุขภาพ และวิธีปองกนัอุบัติเหตุ  นักเรยีนเขาใจเรื่องเพศและดําเนนิชีวติอยางมีความสุข 
 
 
แนวทางการพัฒนาปรับปรุง  
 ควรเพิ่มการใหความรู และการดูแลสุขภาพแกนกัเรียน การรูจักเลือกรับประทานอาหาร   
รณรงค การลดการบริโภคอาหารประเภทไขมันและแปงปริมาณมากๆ เพิ่มอาหารประเภทผักและผลไม
ใหมากขึ้น จัดใหมีการรายงานผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย และผลการชัง่น้าํหนักวัดสวนสูง เพื่อ
การพัฒนาแกไขมีการตรวจสอบคุณภาพของอาหารขบเคี้ยวมากขึ้นอกี สงเสริมใหนกัเรียนใชเวลาวาง
ในการออกกําลังกายเลนกีฬา และรวมกจิกรรมยามวาง เชน ฟงเพลง เลนกีฬา เลนดนตรี เปนตน     
เปดโอกาสใหนักเรียนทีม่ีทกัษะทางดานดนตรี หรือดานกีฬาไดแสดงออกมากขึน้ 
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มาตรฐานที ่11    เรื่อง  ผูเรียนปลอดจากสิง่เสพติดใหโทษและสิง่มอมเมา 
วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนมีนโยบายสนบัสนนุและสงเสริมการจัดโครงการ แผนงาน กิจกรรมที่กอใหเกิดความรู
ปองกัน การคัดกรองชวยเหลือใหผูเรียนปลอดจากสิ่งเสพติดใหโทษ และสิ่งมอมเมาตาง ๆ ทุกชนดิ โดย
จัดใหมีการอบรม  ใหความรู และเขารวมกจิกรรมตาง ๆ โดยหาวิธกีารดูแลคัดกรอง ชวยเหลือ  ปองกัน 
ปรับปรุงหลายรูปแบบ เชน จัดสัปดาหใหความรูและปองกันสารเสพติด นาํนกัเรียนไปศึกษาสภาพจริง
โดยไปเยี่ยมผูปวยที่ติดยาเสพติด จัดกิจกรรมรวมกับชุมชนในการตานสิ่งเสพติด   ออกกฎระเบียบ  
การปองกนัและปราบสิ่งเสพติด และจัดครูดูแลออกตรวจคนอยางใกลชดิโดยรวมกับหนวยงานทั้งของ
รัฐและเอกชน  ในการสงเสรมิใหนกัเรียนหางไกลจากสิง่เสพติดใหโทษ เชน หนวยงานของสํานักงาน
อาสากาชาด สภากาชาดไทย รวมแสดงละครตานยาเสพติด ที่ศูนยเยาวชนกรุงเทพมหานคร         
(ไทย-ญ่ีปุน) ดินแดง มูลนิธิปองกันอาชญากรรม ฯลฯ 
ผลการดาํเนนิงาน 
 จากผลการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ พบวาผูเรียนไดเขารวมกิจกรรมตามเปาหมายที่กาํหนด             
มีการดําเนินการอยางตอเนือ่ง โดยเฉพาะกิจกรรมการจดัสัปดาหใหความรูและปองกันสิ่งเสพติด                                  
ประจําป เปนกิจกรรมชวยใหนกัเรียนไดตระหนกัตอพิษภัยและโทษของสิ่งเสพติด อยางเหน็ได          
ชัดเจน  การขอรับรองตามโครงการตนแบบโรงเรยีนมาตรฐานโรงเรียนระบบการตานยาเสพติด              
ของสํานกังานอาสากาชาด สภากาชาดไทย ประสบความสําเร็จดีมาก ผูปกครองมีความพึงพอใจใน                
สัมฤทธิผลของการดําเนนิงาน 
 โดยภาพรวมนกัเรียนของโรงเรียนรอยละ 100 ปลอดจากสิ่งเสพติด คือ ปลอดจาก ยาบา 
เฮโรอีน ฝน ยาอี ยาเค กัญชา โดยขอมูลไดจากการสุมตรวจในแตละภาคเรียน ผูปกครองสวนใหญ     
มีความพึงพอใจในการปลอดจากสิ่งเสพตดิของนักเรียน  โรงเรียนไดการรับรองมาตรฐานในโครงการ
ตนแบบโรงเรยีนมาตรฐานระบบการตานยาเสพติด จากสํานกังานอาสากาชาด สภากาชาดไทย    
อยางไรก็ตามนักเรียนบางสวนประมาณรอยละ 2 ยังไมสามารถวิเคราะหขอมูลดานสิ่งเสพติดได   เชน              
การเลนเกม การใชโทรศัพทมือถือ ฯลฯ ตองมีการกําหนดแผนพัฒนาตอไป 
 
แนวทางการพัฒนาปรับปรุง 

เนนการใหความรู ความเขาใจ แกนกัเรียนเกี่ยวกับเร่ืองสิง่เสพติดและสิง่มอมเมา เนื่องจาก  
นักเรียน   ไมเขาใจ หรือวิเคราะหคําวาสิง่เสพติดไมชัดเจน ในปการศึกษา 2548 นักเรียนของโรงเรียน
รอยละ 100 ตองรูจักวิเคราะหไดวาสิง่เสพติดไดแกอะไรบาง จัดทําแผนพัฒนาการปองกัน ดูแล       
ชวยเหลือ รวมกับภาครัฐและเอกชน และชุมชน มากยิง่ขึ้น 
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มาตรฐานที ่ 12  เรื่อง ผูเรียนมีสนุทรียภาพ และลักษณะนสิยัดานศลิปะ ดนตรี และกฬีา 
วิธีการพัฒนา   

เพื่อสงเสริมใหผูเรียนมีสุนทรยีภาพทางดานศิลปะ ดนตรีและกีฬา ตามวิสัยทัศน ( VISTION ) 
ของโรงเรียน จึงไดกําหนดแผนงานโครงการตาง ๆ  เชน สงเสริมการเลนกีฬา และการแขงขันกีฬาทัง้
ภายในและภายนอก  โดยจดัใหมีสนามกฬีาที่ไดมาตรฐานและการเรยีนการสอน เชน สนามฟุตบอล 
บาสเกตบอล วอลเลยบอล ลูวิ่ง สระวายน้าํ และสนามกฬีาในรมอยางเพียงพอ โรงเรียนจัดตั้งศนูย
ดนตรีไทย และดนตรีสากล  มีการจัดชมรมศิลปะ ดนตรี และกีฬาในทกุระดับชั้น  มีการฝกซอมดนตรี
ใหแกนกัเรียนที่มีความสามารถและมีความสนใจ เพื่อสงเสริมใหนักเรยีนทุกคน เลนดนตรีเปน อยาง
นอยคนละ 1 ชนิด  จัดใหมีโครงการประกวดวาดภาพในเทศกาลสาํคญัตางๆ จัดประกวดการออกแบบ
เสื้อกรีฑาส ีการประกวดการตกแตงพานไหวครู ประกวดการทํากระทง  จัดโครงทาํหองเซรามิกให    
นักเรียนเรียนรูและมีผลงานอยางนอยคนละ 1 ชิ้นเปนตน  และโรงเรียนยังสงเสริมใหนกัเรียนเขารวม
ประกวดดานศิลปะตลอดปการศึกษา 
ผลการดาํเนนิงาน  
 นักเรียนใหความสนใจในการเขารวมกิจกรรมตางๆ ที่จัดขึ้น ทางดานดนตรี กีฬา และศิลปะ  
ทําใหการดําเนินงานประสบผลสําเร็จ โดยนักเรยีนทุกคนมีความสามารถเลนเครื่องดนตรีไดอยางนอย 
1 ชนิด  มีความสามารถในการเลนกฬีาไดอยางนอย 1 ประเภท   และมีผลงานทางดานศิลปะ        
อยางนอย 1 ชิ้น ในปการศึกษา 2547   
สัมฤทธิผลการดําเนินงาน  

จากการดําเนนิงานนอกจากนักเรยีนบรรลุตามธรรมนญูที่กําหนดไว นักเรียนรอยละ 80       
เขารวมการแขงขันกรฑีาส ีกีฬาส ีและวายน้ําส ี อีกรอยละ 20 เขารวมกิจกรรมกองเชียร และ          
กายบรหิาร ประกอบจังหวะ โรงเรียนไดรับรางวัลจากการเขารวมการแขงขันภายนอกจํานวนมาก       
นักเรียนทกุคนมีผลงานทางดานศิลปะอยางนอย 1 ช้ิน  และ นักเรียนทุกคนชื่นชอบและมี
ความสามารถทางดานดนตรี นอกจากนั้นยังมีผลงานภายนอกดานดนตรี เขารวมประกวด แขงขัน และ
แสดงความสามารถมากมายตลอดปการศึกษา 
แนวทางการพัฒนาปรับปรุง  
 โรงเรียนจะมีการพัฒนาทางดานศิลปะในดานการผลิตงานเซรามิก  และงานภาพเขียน                                    
ใหทัว่ถึงทุกระดับชั้น สงเสรมิการจัดตั้งวงดนตรีทั้ง ดนตรีไทย ดนตรีอีสาน  วงโยธวาทิต วงดนตรี
ประเภทไวโอลนิ และวงดนตรีสากล ของนกัเรียนใหมีจาํนวนมากขึ้นกวาเดมิ ภายในปการศึกษา 2550           
สงเสริมการกฬีาสูระดับชาติ และระดับโลก  เพิ่มการจดัเตรียมสถานที่อุปกรณสงเสริมทั้งดานศลิปะ 
ดนตรี และ กีฬา  
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มาตรฐานที ่12 ( BSG) เรื่อง  คุณลกัษณะเฉพาะดานผูเรียนของโรงเรียนในเครือมูลนิธิ
คณะเซนตคาเบรียลฯ 
วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนตระหนักถงึคุณลักษณะเฉพาะของนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชญัธนบุรี โดนกาํหนดไวใน
ธรรมนูญโรงเรยีนอัสสัมชัญธนบุรี (ฉบับปรับปรุง 2547) ในหลกัสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรของกลุม
สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หลักสูตรวิชาครสิตศาสนา นอกจากนี้จัดใหมีงาน / โครงการ
และกิจกรรมในโอกาสวนัสําคัญทางศาสนา การนิมนตพระมาเทศนใหกับนักเรยีนอยางสม่าํเสมอเปน
ประจําทกุเดอืน รวมทัง้การจัดการเรียนคาํสอนและการอบรมดานคุณธรรมและจริยธรรม โดย
สอดแทรกในการอบรมทุกเชาวนัจันทร และในการอบรมหรือประชุมรวมของแตละระดับชั้น นอกจากนี้
ยังกาํหนดหวัขอในแบบเอกสารการประเมินคุณลักษณะที่พงึประสงค ซึ่งการดําเนินการพัฒนาดงักลาว
เปนการสงเสรมิและสนับสนนุใหนักเรียนมจีิตสํานึกในหลักธรรมของศาสนาทีน่ักเรียนนับถือ การ
สนับสนนุสงเสริมการเรียนรูศาสนพธิีและปฏิบัติธรรมตามวนัสําคัญของแตละศาสนาทั้งภายในโรงเรียน
และที่บาน 
ผลการดาํเนนิงาน 
 จากการดําเนนิงานดงักลาวสงผลใหนักเรยีนของโรงเรียนฯ สามารถประพฤติและปฏิบัติตนได
อยางเหมาะสมตามวยั หลักธรรมของศาสนา งาน / โครงการและกจิกรรมที่จัดขึ้นชวยทําใหนักเรียน    
มีจิตใจเอื้อเฟอเผื่อแผ รูจักหนาที่ของตนที่มีตอตนเอง ตอสังคมสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรม  กลาคิดกลา
แสดงออกและเปนที่ยอมรับแกบุคคลทั่วไปเปนผูมีระเบียบวนิยั รักความสะอาด มีความรักความ
สามัคคีในหมูคณะ และเคารพในสิทธิของผูอ่ืน 
สัมฤทธิผลการดําเนินงาน 
 การพัฒนาในการจัดการเรียนรูและผลการดําเนนิงานที่จดัขึ้น ทําใหผลสัมฤทธิ์ของนกัเรียนดี
ข้ึนเมื่อเทยีบเคียงกับผลการสอบระดับชาติ ในระดับชั้นของนักเรียนทีจ่ัดสอบรวมกนั นอกจากนี้ในการ
สงนักเรียนเขารวมในการแขงขันทัง้ภายนอกและภายใน ไดรับรางวัลจากการแขงขันอยูเสมอ 
นอกจากนีน้ักเรียนสามารถเลือกและตัดสินใจและการปฏบัิติในสิ่งทีถ่กูตองเหมาะสม ตามศักยภาพ
ของตนเอง มีความรักและภาคภูมิใจในสถาบันของตนเองซึ่งจะเหน็ไดจากการกลับมาเยีย่มโรงเรยีน ครู    
อาจารยในวนัสําคัญตาง ๆ เชนวนัไหวครู งานคืนสูเหยาศษิยเกา ฯลฯ 
แนวทางการพัฒนาปรับปรุง 
 จัดใหมีการดูแลและเอาใจใสเปนพิเศษกับนักเรียนบางคนรวมกบัผูปกครอง ที่อยูในสภาพ   
แวดลอม สังคมกลุมเสี่ยง ในยุคบริโภคนยิมซึ่งอาจจะทาํใหนักเรียนรูเทาไมถงึกาล และอาจหลงผดิไป
ได นอกจากนีย้ังตองดูแล และเอาใจใสนกัเรียนเพื่อใหเปนผูมีลักษณะอันพงึประสงค และมีคุณลักษณ
เฉพาะของนกัเรียนโรงเรยีนอัสสัมชัญธนบุรี 
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มาตรฐานดานกระบวนการมาตรฐานดานกระบวนการ  
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มาตรฐานที ่13  เรื่อง  สถานศกึษามกีารจัดองคกร / โครงสราง และการบริหารงานอยาง 

เปนระบบครบวงจร ใหบรรลุถึงปรัชญา เปาหมายการศึกษา 
วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ตระหนกัและใหความสาํคัญถึงการบริหารจัดการศึกษา ตาม
พระราชบัญญติัการศึกษาแหงชาต ิพ.ศ. 2542 กฎหมาย ระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 
แผนการศึกษามูลนธิิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย    โดยมีการดําเนินงานศกึษาวิเคราะห
ธรรมนูญ     โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (ฉบับปรับปรุง 2547) ศึกษาโครงสรางการบรหิารโรงเรยีน การ
ปรับหนวยงานในฝายตาง ๆ อยางเหมาะสม รวมทั้งการศึกษาขอมูลและจัดทําบทพรรณนางาน เพื่อให
บุคลากร        รูบทบาทหนาที ่ในการปฏิบัติงาน มีการแตงตั้งบุคลากร มีการจัดประชุมหนวยงานตาง ๆ 
อยางสม่ําเสมอเพื่อใหการดําเนนิงานเปนไปตามระบบ 
 โรงเรียนมีปรัชญา นโยบาย ธรรมนูญโรงเรยีนอัสสัมชัญธนบุรี ฉบับปรับปรุง 2547 ทีร่ะบุ    
วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย ยุทธศาสตร และตัวชี้วัดความสาํเร็จปรากฎชัดเจนทั้งในเอกสาร และ   
เว็บไซดของโรงเรียน มีแผนปฏิบัติการที่สอดคลองกับธรรมนูญโรงเรียน บุคลากรของโรงเรียนมีความรู
ความเขาใจเกีย่วกับธรรมนญูโรงเรียน และสวนรวมในการดําเนนิงานจัดทําแผนปฏบัิติการ และ        
งบประมาณประจําป แตละฝายมีการจัดทําแผนงาน / โครงการและกิจกรรมตลอดปการศึกษา มีการ
พัฒนาระบบการจัดทําสารสนเทศโรงเรียน การนิเทศติดตาม   ประเมินผลมีการศึกษาวิเคราะหผล   
การประเมนิงาน เพื่อนําขอมูลไปใชในการปรับปรุงและพัฒนางานในปการศึกษาตอไป  มีการอบรม 
ทบทวนความรูความเขาใจเกี่ยวกบัลักษณะเฉพาะการศึกษาเซนตคาเบรียล 
ผลการดาํเนนิงาน 
 ในการบริหารจักการศึกษา แตละฝายดําเนินการตามธรรมนูญโรงเรียน ฯ แผนปฏิบัติการ   
ประจําป โดยจัดทําแผนงาน / โครงการและกิจกรรม เพือ่สงเสริม สนบัสนุนใหนกัเรยีนไดพัฒนาดาน
รางกาย ดานจิตวิญญาณ ดานสติปญญา ดานอารมณ และดานสงัคม โดยมีการนาํแผนไปปฏิบัติจริง 
มีการดําเนินการที่ครบขั้นตอนและการปฏิบัติในการดําเนินงาน / โครงการและกจิกรรมตาง ๆ ที่กาํหนด
ข้ึน และเปนไปตามปฏิทนิโรงเรียนรายเดอืนที่มกีารปรบัปรุงใหสอดคลองกับการปฏิบัติ มีการนิเทศ 
กํากับติดตามการดําเนินงาน ที่หลากหลาย ทั้งเปนแบบทางการในรูปแบบของเอกสาร / ปฏิทินโรงเรียน
และไมเปนทางการ โดยการใหคําแนะนําตาง ๆ ทุกฝายมกีารประชุม เพื่อสรุปและประเมินผลหนวยงาน
ในสังกัด มีการบันทึกสรุปประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามแผนงาน รวมทั้งมีการศึกษาวิเคราะห
ประเมินผลจากการดําเนนิงานของแตละฝายเพื่อเปนขอมูลในการปรับปรุงและพัฒนา มีการนเิทศการ
เรียน การสอนภาคเรียนละ 2 คร้ัง โดยคณะกรรมการนิเทศ มีการสรุปประเมินผลในการวิเคราะห
ธรรมนูญ โรงเรียน ฯ ตามพนัธกิจเพื่อนําผลจากการดําเนินงานมาเทยีบเคียงกับเปาหมายทีก่ําหนดไว 
โดยกําหนดตวัชี้วัดความสําเร็จ และนาํไปพัฒนาและปรบัปรุงแกไขในปการศึกษาตอไป 
 โรงเรียนฯ มีการศึกษาวิเคราะหขอมูลพื้นฐานของโรงเรยีน เพื่อดําเนนิการจัดทําระบบขอมูล
สารสนเทศของนักเรียน บุคลากร และการดําเนนิงานในแตละฝายของโรงเรียนมาอยางตอเนื่อง และ   
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มีความคืบหนาเปนไปตามลาํดับ โดยขอมูลบางสวนอยูในชวงของการใชและการศึกษาผลกระทบ 
บางชวงอยูในการพัฒนา ซึ่งคาดวาจะแลวเสร็จในปการศึกษา 2548 เพื่อใหการดําเนินการจัดเก็บ     
ขอมูลอยางเปนระบบถูกตองและเปนปจจบัุน สามารถเชื่อมโยงขอมูลซึ่งกนัและกนัได และสามารถ
พัฒนาใหถูกตองตรงกับความตองการของแตละหนวยงาน และทักตอการใชงานเสมอโดยจะนาํขึ้น  
บนระบบโปรแกรมของโรงเรยีนและเผยแพรใหกับบุคลากรที่เกีย่วของไดทราบถงึขอมูลในเว็บไซดตอไป 
สัมฤทธิผลการดําเนินงาน 
 จากผลการดําเนินงานของโรงเรียนตลอดปการศึกษา สงผลใหการบริหารจัดการศึกษาของ
โรงเรียนเปนระบบ มีคุณภาพเปนที่ยอมรับจากบุคคลทัว่ไปในการพฒันาโรงเรียนที่มีความพรอมในทกุ
ดาน การเอาใจใสและใหความสนใจในนกัเรียน เพื่อใหนกัเรียนไดรับการพัฒนาตามศักยภาพของ
ตนเอง บุคลากรมีความพึงพอใจ มีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน และเพิ่มประสทิธิภาพในการทาํงาน
ตามหนาที่ของตนเองที่ไดรับมอบหมาย 
แนวทางการพัฒนาปรับปรุง 
 จัดใหมีการพฒันาครูในดานตาง ๆ อยางตอเนื่อง เพื่อเพิ่มพนูทักษะ ความรู และประสบการณ
ในกระบวนการทํางาน รวมทั้งเนื้อหาสาระ และความรูเกี่ยวกบัการศกึษาที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ 
พรองทัง้การศึกษาวิเคราะห การศึกษาวิจัย การบริหารการจัดการศึกษาของโรงเรียนในดานตาง ๆ 
อยางสม่ําเสมอ 
 
มาตรฐานที ่14    เรื่อง  สถานศึกษาสงเสริมความสมัพันธ และความรวมมือของชุมชนใน 

การพัฒนาการศกึษา 
วิธีการพัฒนา 
 เพื่อการพัฒนาการศึกษา สถานศกึษาและชุมชนตองมคีวามสัมพันธและรวมมือกนัในทุกดาน 
ซึ่งโรงเรียนไดมีการเชิญวทิยากรทีถ่ือเปนภูมิปญญาทองถิ่นมารวมใหความรูแกนกัเรียนในโอกาสตาง ๆ 
เชน มาสอนวธิีการเย็บกระทงใบตองแบบตาง ๆ ในชวงงานประเพณลีอยกระทง การสาธิตวธิีปลูกขาว  
การปฐมพยาบาลเบื้องตน  การประกอบธรุกิจ เปนตน นอกจากนี้ยงัใหบริการแกชุมชนในดานการใช
หองสมุดคนควาหาความรู แหลงศึกษาหาความรูหลายแหง เชนสวนสมุนไพร , สวนพรรณไมใน        
วรรณคดี  การใหบริการชุมชนใชสนามกฬีาในการออกกาํลังกายตอนเย็นหลังเลกิเรียน และวนัเสาร 
การจัดคายอาสาพัฒนานําอปุกรณการเรียนการสอนมอบใหนักเรียนในชุมชน มอบทุนการศึกษาใหแก
นักเรียนในชมุชนที่ขาดแคลนทนุทรพัย ซึ่งสรางความรูสึกที่ดีแกชุมชนในทองถิน่เปนอยางด ีนอกจากนี้
ยังจัดใหมีคณะกรรมการชุมชนสัมพันธ มีการประชุมปรึกษาหารือในการรวมกาํหนดการบริหารจัดการ
บางเรื่องที่เปนประโยชนแกสถานศกึษา 
ผลการดาํเนนิงาน 

จากการที่โรงเรียนไดจัดโครงการตาง ๆ ทําใหโรงเรียน และชุมชนมีความสัมพันธ ไดรับ    
ความรวมมือจากชุมชนตอบรับการเปนวิทยากรหลากหลายสาขาอาชพี  ชุมชนมีความพงึพอใจในการ
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ใหบริการแหลงเรียนรู และสถานที่ตาง ๆ ภายในโรงเรียน นักเรียนไดรับความรูจากวทิยากรทองถิน่ 
ชุมชนใหความรวมมือในการเขาเปนคณะกรรมการสัมพนัธชุมชน เขารวมประชุม และเขารวมกจิกรรม
ตาง ๆ ที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นอยางตอเนื่อง 
สัมฤทธิผลของการดําเนนิงาน 

โรงเรียนมีแผนงานในการจัดกิจกรรมสัมพนัธชุมชนที่เปนระบบ มีคณะกรรมการ   และ           
ผูรับผิดชอบ ชุมชนรอยละ 80 มีความพงึพอใจตอการเปนสวนหนึ่งของโรงเรียนไดรับการดูแล และ     
ใหโอกาสตางๆ เปนอยางด ี แตในเรื่องการจัดกิจกรรมบางครั้งของโรงเรียนประสานงานกับชุมชน      
ไมดีพอ กอใหเกิดปญหา เชน รถติดในหมูบาน โรงเรียนขาดการจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติแกบุคลากร   
ในโรงเรียน และชุมชน 
แนวทางการพัฒนาปรับปรุง 

เพิ่มบทบาทใหกับคณะกรรมการชุมชนในการเขามามีบทบาทในการใหขอเสนอแนะในการ
พัฒนาโรงเรียนในดานตาง ๆ ใหมากขึ้นจดัทําปายประชาสัมพนัธ กิจกรรมของโรงเรียนดานหนา       
โรงเรียนใหชุมชนไดรับทราบ จัดใหมกีารกระจายเสียงออกอากาศใหชมุชนไดรับทราบ จัดทํารายการ
วิทยชุุมชนของเขตหนองแขม ออกอากาศกระจายเสยีงกิจกรรมของโรงเรียนใหชุมชนไดรับทราบ 
 
มาตรฐานที ่15    เรื่อง  มีการจัดสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรู สงเสริมสขุภาพอนามยั  

และความปลอดภัยของผูเรียน 
วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนมีการพัฒนาอยางเปนระบบ และตอเนื่อง ในดานของการจัดสภาพแวดลอมโดยการ
จัดเวรทําความสะอาดชวงเชา และชวงพกักลางวนั เพือ่ตองการใหสภาพบรรยากาศภายในโรงเรยีน                              
นาอยู มีความสะอาด เปนระเบียบและถกูสุขลักษณะ 
 โรงเรียนดาํเนนิการจัดกจิกรรมปองกนั และตอตานสารเสพติด โดยประสานงานกับหนวยงาน
ที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน เพื่อแจงขอมูลขาวสารพรอมทั้งบรรยาย และฝกอบรมการ  
ปองกันการใหโทษของยาเสพติด 
 มีการจัดสาธารณูปโภคที่ดีโดยสงเจาหนาที ่ ที่มีความสามารถและชาํนาญในดาน ไฟฟา 
ประปา  แอร  เปนผูตรวจเชค็  และทําการบํารุงซอมแซม  ในสวนที่ตองปรับปรุงแกไข  ในกรณีที่มี
เหตุขัดของ และไมสามารถดําเนนิการเองได หัวหนางานบํารุงรักษาระบบจะเปนผูประสานงานกบัทาง
บริษัทภายนอกใหเขามาดําเนินการแกไขเพื่อใหเสร็จทันตอความตองการใชงานในหนวยงานนัน้ ๆ  
 โรงเรียนไดตระหนกัถงึความสําคัญทางดานการจัดสิ่งอาํนวยความสะดวกโดยการเตรียมความ
พรอมทางดานวัสดุอุปกรณการเรียน–การสอน ใหกับครูและนักเรียนอยางเพียงพอและจัดใหมีการ  
ปรับปรุงพื้นทีบ่ริเวณโรงเรียนบาวสวนใหเปนศูนยการเรยีนขนาดยอมเพื่อใหนักเรียนไดเรียนรู  และ  
เกิดการพฒันาไดจริงอีกทัง้ไดทําการฝกอบรมการปองกนัความปลอดภัย   และแจงรายละเอียด     
เบื้องตนเกี่ยวกับการปองกนัการเกิดอัคคีภัย 
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ผลการดาํเนนิงาน 
 จัดอัตรากําลังพนักงานเพื่อมอบหมายหนาที่ในการดูแลรักษา     ทําความสะอาดภายใน  – 
ภายนอกอาคารทุกวัน จัดเวรทําความสะอาดชวงพักกลางวนัตั้งแตเวลา 12.30 น. – 13.00 น. 
ดําเนนิงานจัดกิจกรรมปองกนัและตอตานสารเสพติดภายใน – ภายนอกโรงเรียน จัดใหมีระบบ
สาธารณูปโภคที่ดีโดยการจดัเจาหนาที ่ทีม่ีความชาํนาญเปนผูดูแลรักษา ซอมบํารุงและแกไขในสวนที่
เกิดเหตุขัดของใหเสร็จทันเวลา ความจาํเปนที่ตองใชงาน 
 จัดสิ่งอํานวยความสะดวกดานวัสดุอุปกรณที่จําเปนตองใชประกอบในการเรียนการสอน  จัด
ตกแตงพื้นที่บริเวณสวนหยอมใหเปนสถานทีพ่ักผอน ปรับปรุงพื้นที่บริเวณโรงเรียนใหเปนศนูยการ
เรียนรู เพื่อใหสะดวกในเวลาที่มกีารจัดการเรียนการสอนภายนอกหองเรียน 
สัมฤทธิผลของการดําเนนิงาน 
 จากแนวทางการวางแผนพฒันาโดยการจัดสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกหองเรียน 
ทําใหนกัเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมีความกระตือรือรน มีความตองการที่จะเรียนรู ศึกษาในสถานที่
ที่ไดจัดทําการปรับปรุงและตอเติมใหม ทําใหสภาพบรรยากาศนาอยูยิ่งขึ้น ปราศจากมลภาวะที่เปนพิษ 
และสิ่งปฏิกูลตาง ๆ ที่กอใหเกิดน้ําเนาเสีย 
แนวทางการพัฒนาปรับปรุง 
 ทําการอบรมใหความรูกับนกัเรียน และบุคลากรในโรงเรียน ไดทราบถึงผลประโยชน และโทษ
ของเศษวัสดุทีทุ่กคนอุปโภคและบริโภค อีกทั้งการใชทรัพยสินของโรงเรียน เชน โตะ – เกาอี ้นักเรยีน  
ใหนักเรียนชวยกันดูแลรักษา 
 
มาตรฐานที ่16   สงเสริมและพัฒนาบคุลากร/ครู ตามความจําเปนและเหมาะสมอยาง 
                      สม่าํเสมอ 
วิธีการพัฒนา 
 จัดทําแผนพฒันาบุคลากรทั้งดานวิชาชพี ทักษะการสอน การทาํงาน การใชภาษาตางประเทศ 
เทคโนโลย ีคุณธรรม จริยธรรม และสงเสริมการสรางผลงานดานตาง ๆ ในดานการพัฒนาครูเกี่ยวกับ
เร่ืองที่ใชสอบหรือปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง และสอดคลองกับการเปลีย่นแปลงในปการศึกษา 2547  
โรงเรียนไดจัดใหมีการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาพิเศษใหครูและบุคลากรที่เกี่ยวของ 
ไดรับความรู หลักการ และแนวปฏิบัติเพือ่จัดการศึกษา  ใหกับผูเรียนที่ตองการความพิเศษ 
 นอกจากนี้ฝายวิชาการมกีารดําเนินการสงเสริมการทํางานเปนทีม   ดวยการจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการเกี่ยวกับหลกัสูตรบูรณาการ  วัดใหครูที่สังกัดในแตละกลุมสาระการเรียนรูมีโอกาสประชมุ  
ปรึกษาหารือ  และดําเนนิกิจกรรมรวมกนัตลอดปการศึกษา 
 ในการสรรหา  คัดเลือกบุคลากร  เขาทํางานในหนาที่ตาง ๆ ของโรงเรียน  มีระบบการ     
ดําเนนิการในรูปคณะกรรมการทุกหนวยงาน  มีระบบการรักษาวนิัยและใหรางวัลมีความชัดเจน        
ยุติธรรม  และสามารถตรวจสอบได 
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ผลการดาํเนนิงาน 
 ครูและบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ไดรับการสงเสรมิและพัฒนาโดยใหโอกาสศึกษาตอ
ในระดับปริญญาตรี และสูงเทาปริญญาตรี ไดรับการพฒันาทุก ๆ ดานดวยการอบรม สัมมนาการดูงาน 
นําผลมาใชในการพัฒนาการสอน การปฏิบัติงานใหเปนประโยชน และเปนระบบ มีกระบวนการทาํงาน 
การจัดเก็บเอกสารที่ชัดเจน   มีการใชขอมูลและผลการดําเนนิงานมาพัฒนาวชิาสอน  และในหนาที่
ตาง ๆ มากขึ้น มีจํานวนครูทีเ่พียงพอตอการปฏิบัติหนาทีท่ั้งระบบ 
สัมฤทธิผลของการดําเนนิงาน 
 จากผลการดําเนินงานใหครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี มีครูที่มีวฒุิการศึกษาตรงตามเกณฑ
มาตรฐานวิชาชีพคร ูและครูที่ไดรับการพิจารณาแลวสามารถทาํประโยชนจากการพัฒนามาใชประยุกต
พัฒนาวชิาการสอน และพัฒนาตนเอง 
แนวทางการพัฒนาปรับปรุง 
 สงเสริมสนับสนุนใหครูพัฒนาตนเอง ใหประสบความสาํเร็จ ตามมาตรฐานวิชาชพีครคูวรมีการ
กําหนดแผนพฒันาบุคลากรในเชิงรุก  มีทิศทางชัดเจนในทกุหนวยงานรวมทั้งมีการสงขอมูลการพฒันา
ของทุกหนวยงาน  โดยมีการรวบรวมไวที่ศูนยกลางการพฒันาบุคลากร  มีการติดตามประเมินผล      
นําไปพฒันาใหเปนรูปธรรม  นอกจากนี้ควรมีการจัดทาํเกณฑ  และเครื่องมือการประเมินประสทิธภิาพ
การปฏิบัติหนาทีง่านประจําป  ใหมีความชดัเจนยิง่ขึ้น 
 
มาตรฐานที ่ 17   เรื่อง มีการจัดการเรยีนการสอนสอดคลองกบัหลักสูตร  ความตองการของ 

ผูเรียน และทองถิ่น 
วิธีการพัฒนา 
 ตามพระราชบญัญัติการศึกษาแหงชาต ิพ.ศ. 2542   มาตรา  27  กําหนดใหสถานศกึษามกีาร
พัฒนาหลักสตูรใหสอดคลองกับสภาพความตองการของทองถิน่  โดยใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการ
จัดทําหลักสูตรสถานศึกษา     คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร และงานวิชาการไดจัดทําหลักสูตร  
สถานศกึษา โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อเปนแนวทางใหสถานศกึษาไดใช 
จัดการเรียนการสอน   ใหผูเรียนไดศึกษาหาความรูตามสภาพธรรมชาติที่เหมาะสมกับทองถิ่นของตน  
สถานศกึษาดาํเนนิการโดยการจัดอบรมและสงบุคลากรเขารับการพฒันาทักษะและความรูดานการ 
จัดทําหลักสูตรอยางตอเนื่อง   และเพื่อใหการใชหลกัสูตรเปนไปตามเปาหมายที่วางไว   สถานศึกษา 
ไดเชิญผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชามาเปนที่ปรึกษาดานการจัดสาระการเรียนรู   การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู ที่สอดคลองกับหลกัสูตร และการวัดประเมินผลในทุกกลุมสาระ ฯ   ในการจดักิจการจัด
การศึกษาตามมาตรา  24   โรงเรียนมีการจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมสอดคลองกบัความสนใจ และ
ความถนัดของผูเรียน โดยคํานงึถงึความแตกตางระหวางบุคคล  เชน ไดจัดทําสาระการเรียนรูเพิม่เติม
ใน  รายวชิาภาษาจนี  วิชาภาษาญี่ปุน  วชิาทองถิน่ของเรา  1-3  วิชาคอมพิวเตอร   วิชาดนตร ี เปนตน  
เพื่อใหผูเรียนไดเลือกเรียนตามความถนัด  ในสวนการจดัการเรียนเพือ่ฝกทักษะ กระบวนคิด           
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การจัดการ การเผชิญสถานการณ ไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน    
รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง สถานศกึษาไดจัดอบรมครูเร่ืองการสอนบูรณาการ โดย
คณาจารยจากมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร  มาใหความรูแกครูผูสอน  เปดโอกาสใหผูเรียนไดเลือกเรียน
ในรายวิชาที่ตนเองสนใจ เชน วิชาเลือกภาษาตางประเทศ  กิจกรรมชมรม   ครูผูสอนมีการวางแผน  
การจัดการเรียนรูรวมกนั มีการจัดทําสื่อการสอนคลองทีส่อดคลองกับเนื้อหาสาระ  และจัดทําแผนการ
จัดการเรียนรูที่สอดคลองกบัหลักสูตรกอนทาํการสอนลวงหนา  2  สัปดาห     
  นอกจากนีโ้รงเรียนไดจัดโครงการ / กิจกรรมตาง ๆ   เพื่อสงเสริมการจัดการเรียนการสอนที่
สอดคลองกับหลักสูตรและความตองการของผูเรียนและทองถิ่น  เชน  โครงการศึกษาภูมิปญญา    
ทองถิน่ จัดทําหลักสูตรทองถิ่นในกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ  มีการจดัทําแผนการสอนบูรณาการ        
มีการเชิญวทิยากรมาใหความรูแกนกัเรียน  โครงการทีป่รึกษากลุมสาระ ฯ   โครงการทัศนศึกษา     
การเขาคายวชิาการ  การจดักิจกรรมชมรม  การจัดการเรียนภาษาจนีเปนภาษาตางประเทศที ่2       
เพื่อตอบสนองความตองการของสภาพครอบครัวผูปกครองและชุมชน  การจัดการเรยีนการสอน    
โครงการ English Programme  เปนตน 
ผลการดาํเนนิงาน 
 จากการดําเนนิงานตามแผนงาน และจัดอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่องในเรื่องการ
จัดทําหลักสูตร  การพัฒนาวิธีสอน  สงผลใหครูสามารถจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมที่
สอดคลองกับความตองการของผูเรียน/ทองถิ่น  มีรายวิชาเพิ่มเติมที่สอดคลองกับความตองการของ
ผูเรียนและทองถิ่นเรียน  ผูเรียนมีความพึงพอใจ  สามารถเรียนรูและสามารถพัฒนาตนเองไดตามที่
ตนเองตองการ 
สัมฤทธิผลของการดําเนนิงาน 
 จากผลการดําเนินงานตลอดปการศึกษาทีผ่านมา  สงผลใหโรงเรียนมหีลักสูตรที่สอดคลองกับ
ความตองการของชุมชน เชน หลักสูตรคอมพิวเตอร  หลักสูตรภาษาตางประเทศ ( ภาษาองักฤษ  
ภาษาจนี ภาษาญี่ปุน )  หลักสูตรดนตรี  หลักสูตรทองถิ่นของเรา 1-3  เปนตน  ครูผูสอนสามารถ      
นําความรูที่ไดรับนําไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ตอบสนองผูเรียน ภายใตสภาพ
บรรยากาศที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูและแหลงการเรียนรูทั้งภายในและภายนอก   ทําใหผูเรียน       
เกิดความกระตือรือรนใฝรูและรักการแสวงหาความรู   และสามารถนาํความรูที่ไดไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสมกับวยัของตน 
แนวทางการพัฒนาปรับปรุง 
 ควรจัดโครงการศึกษาดงูานการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนทีม่ีการจดัการศึกษาในรูปแบบ
ตาง ๆ เชน  การจัดการเรียนการสอนโรงเรียนวถิีพทุธ  การจัดการเรียนการสอนโรงเรียน 2 ภาษา      
การจัดการเรียนการสอนโรงเรียนบูรณาการ  และจัดการเรียนการสอนโรงเรียนของโรงเรียนที่มกีารเรียน
รวม   เพื่อใหครูไดมีเรียนรูจากประสบการณจริง  
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มาตรฐานที ่18  เรื่อง  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน 

เปนสําคัญ 
วิธีการพัฒนา 

โรงเรียนมีวิสัยทัศนและเปาหมายในการจดัการศึกษาตามพระราชบญัญัติการศึกษาแหงชาต ิ
พุทธศกัราช  ๒๕๔๒    มาตรา ๒๒  การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู
และพัฒนาตนเองได และถอืวาผูเรียนมีความสาํคัญที่สุด โรงเรียนไดดําเนนิงานและโครงการเพื่อ
พัฒนาครูใหมคีวามรู ความสามารถ และตระหนักถึงความสําคัญในการจัดกิจกรรมและการเรียน    
การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  สงเสริมใหครูจัดการเรยีนรูอยางหลากหลาย  มีการจัดกิจกรรมการ
สอนที่บูรณาการ สงผลใหผูเรียนไดฝกคิด มีเหตุผล และกลาแสดงออก  เชน จัดอบรมครูที่ปรึกษาชั้น  
จัดอบรมครูเกี่ยวกับการจัดการศึกษาพิเศษ  จัดอบรมครูเร่ืองการวัดและประเมินผลอยางเปนระบบ
และหลากหลาย  สงครูอบรมเทคนิคการสอน เปนตน  ครูผูสอนมีการวางแผนการสอน จัดทําเอกสาร
ประกอบการเรียนและเขียนแผนการจัดการเรียนรูลวงหนา  มีการนเิทศการสอนของกลุมสาระ ฯ และ
นําผลการประเมินมาพฒันาทั้งการสอนและพัฒนาผูเรียน  โดยใชกระบวนการวิจยัในชั้นเรยีน (Class 
Room Research)    นอกจากนีโ้รงเรียนยงัมุงเนนใหครูจัดกิจกรรมการสอนทีห่ลากหลายทาํใหผูเรียน
คนพบความถนัด เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาความสามารถอยางเตม็ที ่ กระตุนใหผูเรียนเกิดการใฝรูอยาง
ตอเนื่อง มีสวนรวมและเกิดความรักที่จะเรียนรู  สงเสรมิการจัดกิจกรรมที่ทาํใหผูเรียนเกิดการเรยีนรู    
ที่มีความหมายและใชไดจริง โดยผานกระบวนการจัดการเรียนรูของครูผูสอนเชน มีการจัดกิจกรรมการ
สอนแบบโครงงาน การสอนแบบ Story line เพื่อใหผูเรียนทาํงานรวมกบัผูอ่ืนและรับฟงความคิดเหน็
ของผูอ่ืน ฝกทกัษะการทาํงานกลุม       โรงเรียนมีการจัดโอกาสและเวลาใหผูเรียนไดศึกษาหาความรู 
แสวงหาคําตอบและสรางองคความรูดวยตนเอง โดยการจัดหาแหลงเรียนรูและจัดสิ่งอํานวยความ
สะดวก เชน หองสมุดที่มบีริการการสืบคนทาง Internet ที่สะดวกและทนัสมยั มีการจัดศูนยการเรียนรู  
(Learning  Centre)  รวมทัง้สงเสริมใหมกีารจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียนไดรับการพฒันา  
ทั้งรางกาย อารมณ สังคม  สติปญญาและสามารถทาํงานรวมกับผูอ่ืนได  โดยสงเสริมใหครูใชแหลง
การเรียนรูอยางหลากหลายในโรงเรียน  เชน สวนสมนุไพร สวนพันธุไมในวรรณคดี  สวนเกษตร
ผสมผสานทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดําริ  สวนพฤกษศาสตร หองสมุดที่มีส่ือและเทคโนโลยทีี่ทนัสมัย     
มีการจัดกิจกรรมสงเสริมผูเรียนใหสามารถแสวงหาความรูไดอยางหลากหลายจากสือ่เทคโนโลยีและ
ภูมิปญญาทองถิ่นทัง้ในและนอกสถานศึกษา    โรงเรียนมีการสงเสริมและเปดโอกาสใหผูเรียนได      
นําเสนอผลงานอยางหลากหลายสงผลใหนักเรียนมีความคิดสรางสรรคและกลาแสดงออก   มีการจัด
กิจกรรมใหผูเรียนไดพัฒนาสนุทรียภาพและทักษะดานดนตรี  ทักษะดานศิลปะ  ทักษะดานกีฬา ทักษะ
ดานดนตร ี  ตลอดจนสงเสรมิใหผูเรียนไดเรียนรูตามความถนัดและความสนใจ ซึ่งในปการศกึษา  
2547   มีการจัดกิจกรรมพฒันาผูเรียนในรูปกิจกรรมชมรมสงเสริมวิชาการ และกิจกรรมชมรมเพือ่   
พัฒนาศักยภาพใหผูเรียนไดเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ มีกิจกรรมชมรมใหผูเรียนเลือก
เรียนครอบคลุมทุกกลุมสาระการเรียนรู  รวม 53  ชมรม   เชน  ชมรม  Crossword  ชมรม word up 
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ชมรม Speech  ชมรม A-math   ชมรม Robot  ชมรมหมากลอม  ชมรมอนุรักษธรรมชาต ิ และ     
ส่ิงแวดลอม ชมรม Computer  ชมรมนักพฤกษศาสตรนอย ชมรมศิลปะ ชมรมดนตรี  เปนตน 
นอกจากนีย้ังมีการจัดกิจกรรมเพื่อฝก  และสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม  เชน  กิจกรรมวันอาสาฬหบชูา - 
เขาพรรษา   กิจกรรมวันสงกรานต  กิจกรรมลอยกระทง กิจกรรมทาํบญุตักบาตรเถลิงศกใหม  กิจกรรม
เทิดพระคุณแม  กิจกรรมวนัพอ  กิจกรรมมอบเกียรตบัิตรนักเรียนดีเดน  กิจกรรมสงเสริมระเบียบวินัย  
กิจกรรมสงเสริมดานสนุทรยีภาพ  เชน  การจัดดนตรีตอตานยาเสพตดิ  กิจกรรมสงเสริมดานกฬีา  เชน  
การแขงขันกฬีาตากสนิคัพ   การแขงขันกรฑีาส ี การแขงขันวายน้าํส ีและการจัดตั้งโครงการนกักีฬา
ชางเผือก  กิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน  เชน  การจัดตั้งสภานักเรียน  การเลอืกตั้งประธาน
นักเรียน  เปนตน    
ผลการดาํเนนิงาน 
 จากผลการดําเนินงาน /โครงการตลอดปการศึกษา ทําใหครูมีความรูความสามารถในการจัด
กิจกรรมการเรยีนการสอนทีส่งเสริมและพฒันาผูเรียนไดตามความถนดัและสนใจ ครูสามารถเลือกใช
วิธีการสอนและการประเมนิผลที่หลากหลาย มีการผลิตสื่อและเลือกใชส่ือเพื่อประกอบการเรียน     
การสอน ใชแหลงการเรียนรูใหผูเรียนรูจกัแสวงหาความรูไดอยางเหมาะสม มีการเชญิวิทยาทองถิน่และ
นําภูมปิญญาทองถิน่มาใชในการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน มีการจัดกิจกรรมวิชาการ กิจกรรมการ
เรียนการสอนที่หลากหลาย กิจกรรมดนตร ีกิจกรรมกฬีา กิจกรรมชมรม กิจกรรมคายวิชาการตาง ๆ   
ทําใหผูเรียนมคีวามกระตือรือรนที่จะแสวงหาความรูจากแหลงการเรียนรูทั้งใน และนอกโรงเรียน         
ผูเรียนไดรับการพัฒนาตนเองตามความถนัด  และความสนใจตามศักยภาพของตน   
สัมฤทธิผลของการดําเนนิงาน 
 จากผลการดําเนินงาน/โครงการตามแผนงานประจาํป  สงผลใหครูสวนใหญมีความรูและ
สามารถเลือกใชวิธีการสอนไดสอดคลองกับสาระ และความถนัดความสนใจของผูเรียน  สงผลให       
ผูเรียนมีความคิดสรางสรรค กลาแสดงออก มีความฉลาดทางดานสตปิญญา  สุขภาพจิตด ี สามารถ
ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางด ีและรักทีจ่ะแสวงหาความรูตามความถนัดและความสนใจของตน  
ตลอดจนรูจักใชเวลาวางในการศึกษาหาความรูตามแหลงเรียนรูตาง ๆ ไดอยางถกูตองและเหมาะสม  
สามารถสรางสรรคผลงาน /ชิ้นงาน / โครงงานไดดวยตนเองตามศักยภาพ 
แนวทางการพัฒนาปรับปรุง 
 เชิญผูเชี่ยวชาญมาเปนที่ปรึกษาในเรื่องการทําวิจัยและใหคําแนะนําในขั้นการนาํผลการวิจยั
ไปใชในเรื่องการในการปรับปรุงการเรียนการสอนติดตามการนิเทศภายในที่มีประสิทธิภาพ   
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มาตรฐานที ่18 (BSG)  เรือ่ง   คุณลักษณะเฉพาะดานกระบวนการของโรงเรยีนในเครือ 

มูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลฯ 
วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีเปนสถานศกึษาทีบ่ริหารจัดการศึกษาโดยคณะภราดารวมกบัฆราวาส 
โดยโรงเรียนบริหารตามโครงสรางสายการบริหารโรงเรยีนอัสสัมชัญธนบุรี มีภราดาดํารงตําแหนงผูรับ
ใบอนุญาต ผูอํานวยการ ซึ่งเปนผูบริหารสูงสุด โรงเรียนแบงการบริหารงานออกเปนฝายตาง ๆ ดังนี ้    

1. ฝายสาํนักผูอํานวยการ  
2. ฝายธุรการ  
3. ฝายการเงนิ  
4. ฝายวิชาการ  
5. ฝายกิจกรรม  
6. ฝายปกครอง  
7. ฝายบริการ  
โดยแตละฝายมีหัวหนาฝายรวมเปนคณะกรรมการบริหารโรงเรียน มีการประชุมปรึกษาหารือ

เกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนรวมกันเปนประจําทกุเดือน 
 ในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนมุงเนนในการนาํหลักธรรมของคริสตศาสนา และวิถีจิต
นักบุญหลุยส มารีย มาเปนแนวทางหลักในการประยุกตใช โดยการกําหนดเปาหมายทั้งในปจจบัุนและ
อนาคต เพื่อพฒันาโรงเรียนในทุกดานตามธรรมนูญโรงเรียนอัสสัมชญัธนบุรี (ฉบับปรับปรุง 2547) และ
จัดโครงการและกิจกรรมตาง ๆ โดยอาศัยหลักธรรมในคริสตศาสนา มุงใหนักเรียนทาํงานอยางมีระบบ 
มีความเจริญงอกงามในทุกดาน มีจิตใจเปยมดวยคุณธรรม จริยธรรม มีความวิริยะอุตสาหะ อดทน 
และพรอมที่จะเสียสละรับใชสังคม ดวยความรับผิดชอบ และยึดหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ    
เปนแนวทางในการดํารงชวีติประจําวนั 
 นอกจากนีโ้รงเรียนไดจัดการบริหารโดยการกระจายอํานาจที่สอดประสานกันอยางมีเอกภาพ
ตามเปาหมาย ปรัชญา และนโยบายที่ชัดเจน ตามโครงสรางสายการบริหารโรงเรียนอยางเปนรูปธรรม 
และจัดทําธรรมนูญโรงเรียนฯ เพื่อเปนแนวทางในการพฒันาโรงเรียน และบุคลากรมีบทบาทหนาที ่
ตามสายงานบังคับบัญชาในการบรหิารงาน และเปนไปตามบทพรรณนางานของบุคลากรอยางชัดเจน 
ในการบริหารงานมีการแตงตั้งมอบหมายหนาที่ในการดําเนนิงานในตาํแหนงตาง ๆ มีอํานาจในการ  
ตัดสินใจในขอบเขตตามภาระงาน และหนาที่ตามความเหมาะสม 
ผลการดาํเนนิงาน 
 จากผลการดําเนินงานของโรงเรียน ทําใหมฆีราวาสเขารวมบริหารกับคณะภราดาตามคําสั่ง
แตงตั้งอัตรากาํลังของบุคลากรทุกป โดยมีหัวหนาฝาย ผูชวยหัวหนาฝาย หัวหนาระดับชั้น หัวหนากลุม
สาระการเรียนรู หัวหนางาน ฯลฯ การบริหารงานตาง ๆ อยูในรูปของคณะกรรมการ ซึ่งมีการแตงตั้ง 
และการประชมุอยางสม่ําเสมอ จัดใหมีการอบรมคุณธรรมจริยธรรมใหกับครู และนกัเรียนโดยการเชิญ
บาทหลวง พระภิกษ ุหรือผูมคีวามสามารถมาแสดงธรรม เพื่ออบรมจิตใจใหกับนักเรยีนทุกระดับชัน้
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เดือนละครั้ง นอกจากนีย้ังจัดใหครูทั้งศาสนาพุทธ และคริสต ไปเขาเงียบฟนฟูจิตใจ การปฏิบัติธรรม 
ยังสถานที่ตาง ๆ ปละครั้ง จัดกิจกรรมชวยเหลือเพื่อนมนษุยโดยใหนักเรียนรวมกันบริจาคปจจัย และ 
ส่ิงของตาง ๆ เพื่อนาํไปชวยเหลือผูยากจน และดอยโอกาสในทองถิน่ ทรุกันดาร จัดโครงการคาย  
อาสาพฒันา เพื่อชวยเหลือผูประสบภัยจากคลื่นสึนาม ิที่จังหวัดพังงา และจัดโครงการของขวัญมอืสอง
ใหนองผูดอยโอกาส เปนตน 
สัมฤทธิผลของการดําเนนิงาน 
 ผลจากการดําเนินงานของโรงเรียนตลอดปการศึกษาที่ผานมาสงผลใหการบริหารจัดการ    
เปนไปดวยความเรียบรอย มีการบริหารจดัการทุกอยางในรูปของคณะกรรมการทําใหการดําเนนิงาน
ทุกงาน และทกุโครงการสาํเร็จตามวัตถุประสงคทีว่างไว   บุคลากรทํางานอยางเต็มความรู
ความสามารถ และทาํงานดวยความเต็มใจ เสียสละ อดทน มีจิตใจเอื้อเฟอเผื่อแผ โอบออมอารี สงผล
ให   นักเรียนเปนผูมีความรู คุณธรรม จริยธรรม รักเพื่อนมนุษย และพรอมที่จะชวยเหลือผูยากจน และ   
ดอยโอกาส และโรงเรียนรักษามาตรฐานการศึกษา และพัฒนาที่ดีข้ึนเปนลาํดับ 
แนวทางการพัฒนาปรับปรุง 
 จัดอบรมและพัฒนาจิตใจของบุคลากรตลอดจนนักเรียนตามหลักธรรมของแตละศาสนา และ
ปลูกฝงการดําเนินชวีิตตามวถิีจิตนักบุญหลุยส มารีย โดยนํามาประยกุตใชตามความเหมาะสมทั้งใน
การบริหารจัดการ และการเรียนการสอนตลอดจนดําเนนิชีวิตที่ดี เพื่อประพฤติปฏิบัติตนเปนตัวอยางที่
ดีแกผูอ่ืน 
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มาตรฐานดานปจจัยมาตรฐานดานปจจัย  
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มาตรฐานที ่19    เรื่อง  ผูบริหารมีคุณธรรม จริยธรรมเปนแบบอยางที่ดี 
วิธีการพัฒนา 
 มูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย มีนโยบายในการมอบหมายใหนักบวชของมูลนธิิ
คณะเซนตคาเบรียลฯ ผลัดเปลี่ยนมาเปนผูอํานวยการบริหารโรงเรียนตามความเหมาะสม โดยยึด
หลักธรรมในการเปนนักบวช  เปนผูรับใชตระหนกั  และเขาใจในจิตตารมณของนักบญุหลุยส มารี 
ตลอดจนวิสัยทัศน พนัธกิจ ของคณะในดานการศึกษา เขาใจและเหน็ความสาํคัญของการมีสวนรวมใน
การบริหารของฆราวาส มีอุดมการณในการบริหารงานอยางอทุิศตน และดวยความรับผิดชอบ มีความ
เมตตา กรุณาและยอมรับใหเกียรติตอผูใตบังคับบัญชา มีความสุภาพตอบุคลากรทกุคน สงเสริม
สนับสนนุในการดําเนนิงานดานสังคมสงเคราะห เพื่อเปนการแบงปน และชวยเหลือผูดอยโอกาส 
ผลการดาํเนนิงาน 
 ผูอํานวยการใหคําปรึกษา การอบรม และคําแนะนําในการทํางานดานตาง ๆ ครูและบุคลากร
ในโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี มีโอกาสไดรวมเปนคณะทํางานตาง ๆ รวมกับผูอํานวยการ ครู บุคลากร
ไดรับความเอาใจใส ไดรับความชวยเหลือ และไดรับการใหกําลงัใจ นกัเรียนไดรับการเอาใจใสดูแล
อยางใกลชิด ในการเรียนการสอน การทํางาน การรับประทานอาหารของนักเรียนประจํา และการเดิน
ตรวจดูความเรียบรอยตามสถานที่ตาง ๆ ของโรงเรียนอยางสม่ําเสมอ รวมทั้งใหการอบรมเปนประจํา
ทุกเดือน 
สัมฤทธิผลของการดําเนนิงาน 
 ครูและบุคลากรทุกคนที่มโีอกาสไดปฏิบัติงาน และ/หรือไดรับความดูแลชวยเหลือใหกําลงัใจ
ไดรับคําแนะนาํจากผูอํานวยการ เกิดความพึงพอใจ และมีขวัญกําลงัใจในการปฏิบัติหนาที ่ในโรงเรียน
อัสสัมชัญธนบุรีอยางมีความสุข มีความตระหนกัในวิชาชีพ หนาที่ความรับผิดชอบ สรางสรรคพัฒนา
ตนเอง 
 
มาตรฐานที ่20    เรื่อง ผูบริหารมภีาวะผูนํา และมีความสามารถในการบริหารจัดการ 
วิธีการพัฒนา 
 ในปการศึกษา 2547 ผูอํานวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี มีแนวนโยบายการบริหารโรงเรียน
อัสสัมชัญธนบุรีที่แสดงถึงการมีวิสัยทัศนในการจัดการศึกษาใหทนักับการเปลี่ยนแปลง มีความเปน    
ผูนํา มีมนุษยสัมพันธเปนทีย่อมรับของผูเกี่ยวของ ศึกษา และวางแผนการกอสรางอาคารยิมเนเซียม 
การกอสรางหองเบเกอรร่ี การศึกษาและดําเนนิการโครงการ English  Programme ในระดับชัน้ ป.1 ,
ป.4 และ ม.1ในปการศึกษา 2548 เปนปแรก นํารูปสัตวนานาชนิดมาตกแตงไวในสวนตาง ๆ พรอม   
ชื่อที่เปนภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพื่อเปนแหลงการเรียนรูใหกับนักเรียน นําขอความสําคัญ ๆ    
มาเปนขอคิดคติสอนใจ ปรับปรุงบรรยากาศสระวายน้าํดวยภาพวาดเซรามิค ปรับปรุงสนามฟุตบอล 
และสรางอัฒจันทร ปรับปรุงสวนพรรณไม ปรับปรุงพื้นที่บริเวณหนาอาคารอิลเดอฟองโซและอาคาร
เซนตคาเบรียล เพื่อใหนกัเรียนไดใชประโยชนใชสอยใหมากขึ้น ปรับปรุงภูมิทัศน ทาสีอาคาร การเขา
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รวมโครงการกาํจัดขยะกับหนวยงานจากประเทศเยอรมัน นอกจากนีผู้อํานวยการยงัมีความเปน
ประชาธิปไตย โดยการแจงนโยบายการบรหิารงานประจาํปในการประชุมครูทั้งโรงเรียน ต้ังแต          
ตนปการศึกษา เปดโอกาสใหครู และบุคลากรไดแสดงความคิดเห็นในการประชุมตางๆ เปนขวัญและ
กําลังใจในการเปนที่ปรึกษางาน/โครงการ/กิจกรรมของโรงเรียนอยางสม่ําเสมอ 
ผลการดาํเนนิงาน 
 จากการดําเนนิงานการบริหารโรงเรียนของผูอํานวยการ ทาํใหการทาํงานตาง ๆ ในโรงเรยีน
ดําเนนิการในลักษณะของคณะกรรมการโดยมีผูอํานวยการเปนที่ปรึกษา หรือเปนประธานสนับสนุน
งานสําคัญของโรงเรียนทกุงาน โดยเฉพาะดานขวัญและกําลังใจในการสมานสามัคคี ดูแลรวมมือกัน
อยางใกลชิด ดวยการจัดกจิกรรมตาง ๆ เชนงานวันเกิดครูและบุคลากร งานสงัสรรคครอบครัวครูและ
บุคลากร กิจกรรมทัศนศึกษาบุคลากร เชญิครูเกษียณเขารวมกิจกรรมในโอกาสตาง ๆ การสราง
บรรยากาศ สภาพแวดลอมและวัสดุอุปกรณตาง ๆ ที่เอือ้ตอการเรียนรูของนักเรียน และอํานวยความ
สะดวกตอการปฏิบัติงานของครู และบุคลากรทุกหนวยงาน 
สัมฤทธิผลของการดําเนนิงาน 
 ครูและบุคลากรสามารถทํางานตามบทบาทหนาที ่และตามนโยบายของผูอํานวยการไดอยาง
มีประสิทธิภาพ ครูและบุคลากรมีขวัญและกําลงัใจที่ดีในการปฏิบัติหนาที ่และการทํางานนอกจากนี ้
ยังสามารถใชประโยชนจากแหลงการเรียนรู และทรัพยากรทางการศกึษาที่ผูอํานวยการจัดทาํขึ้นใน
การพัฒนาการเรียนการสอนและกิจกรรมตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม 
 
มาตรฐานที ่21     เรื่อง  ครูมีจิตวิญญาณความเปนครู มีคุณธรรม จริยธรรม 
วิธีการพัฒนา 
  โรงเรียนไดกําหนดเปาหมายในอนาคต เพื่อพัฒนาโรงเรียนไวในธรรมนูญของโรงเรียน      
ระยะที ่3 จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรยีน เพื่อกาํหนด แนวนโยบาย วิธีการดําเนนิงาน
ตาม   จิตตารมณของนักบญุหลุยส มารีฯ จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการฝายตาง ๆ ประชุมครูใน
ระดับชั้น ประชุมครูทุกวนัศกุร เพื่อสงเสรมิจิตวิญญาณของความเปนครู นอกจากนัน้จัดใหมโีครงการ 
อบรมคุณธรรมจริยธรรม ครู และบุคลากรของโรงเรียน โดยครูที่นับถือศาสนาพทุธไดนิมนตพระ        
มาบรรยายธรรมใหขอคิด หลักธรรม การมีสมาธิไปใชในชีวิตประจาํวนั ณ หอประชมุหลุยส โรงเรียน  
อัสสัมชัญธนบุรี  ในทางเดยีวกนัครูทีน่ับถือศาสนาคริสต ณ อาสนวหิาร แมพระบงัเกิด บางนกแขวก 
สมุทรสงคราม มีการบริจาคเงินใหคายอาสาพฒันาไปชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติภาคใต รวมกิจกรรม
ทางศาสนา พรอม ๆ กับนักเรียน ตลอดจนมีการสงเสริมใหกําลงัใจ มอบรางวัลใหกับครูที่ปฏิบัติหนาที่
ดีเดน ทุกป เพือ่กระตุนเตือน เติมเต็มใหแรงเสริมแกครู บุคลากร โดยมีการประเมนิผลงานของการ
ทํางานทกุฝายทุกหนวยงาน 
 
 



 47
ผลการดาํเนนิงาน 
  ผลการดําเนนิกิจกรรมตาง ๆ พบวาครูและบุคลากรมกีารวางแผนและดําเนนิงานตามวิถ ี          
จิตตารมณของนักบุญหลุยส มารีฯ เขาใจหลักธรรม แนวทางไปใชในชวีิตประจําวนั ความเปนครู   
อยางมีคุณธรรมจริยธรรมดี ชื่นชม เปนเกยีรติกับรางวัลที่ปฏิบัติหนาทีดี่เดนในแตละระดับชั้นดี       
นอกจากนัน้ครูบางสวนยงัตดิภาระเรื่องการเรียน  และพรอมรับพัฒนาตนเองใหดียิ่งขึ้นตอไป 
สัมฤทธิผลการดําเนินงาน 
 จากการปฏิบัติงาน/ โครงการกิจกรรมตาง ๆ เปนผลทําใหครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี มีความ
รับผิดชอบในการงานด ีอุทศิตนในการพฒันาผูเรียนดมีีบุคลิกภาพด ีมีจิตวิญญาณของความเปนครูดี 
โดยภาพรวมคิดเปนรอยละ 98 ครูเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม โดยมีความเปนครูและมีจรรยาบรรณดี 
พรอมเปนที่เชือ่ถือเปนแบบอยางและยอมรับของนักเรยีน ผูปกครอง ชุมชน อยางไรก็ตามมีครูบางสวน
ยังไมไดเขารับการอบรม จําเปนตองมกีารพัฒนา ฟนฟูตอไป โดยใหตระหนกัถงึความสําคัญการม ี            
คุณธรรม จริยธรรม และปลกูฝงในจิตใจไดดี 
แนวทางการพัฒนาปรับปรุง 

ไดจัดใหมีโครงการอบรมคณุธรรม จริยธรรม แกบุคลากรทั้งโรงเรียน ทั้งศาสนาพทุธ และ
ศาสนาคริสต  เนนใหคุณครบุูคลากร ตระหนกัในจรรยาบรรณของครูใหมากขึ้นกวาเดิม 
 
มาตรฐานที ่22   เรื่อง  ครูมีความสามารถในการจดัการเรยีนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ  

และเนนผูเรยีนเปนสําคัญ 
วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จัดทําหลักสูตรสถานศกึษา โดยครูผูสอนจัดการเรียนการสอนที่เนน  
ผูเรียนเปนสําคัญ  โดยจัดอบรมสัมมนาครูใหมีความรูความเขาใจในเรื่องหลักสูตร  และการปรับปรุง
พัฒนาหลักสตูรอยางตอเนือ่ง สงเสริมใหทุกกลุมสาระการเรียนรู จัดหา อาจารยทีป่รึกษาเพื่อให
คําแนะนําหรือนิเทศแกครูในกลุมสาระการเรียนรูในเรื่องการจัดทาํหลกัสูตร การปรบัปรุงพัฒนา
หลักสูตร    การจัดกระบวนการการเรียนรู การจัดทาํสื่อการสอน และการประเมินผลอยางหลากหลาย 
 นอกจากนี้ครูผูสอนดําเนินการจัดการเรียนการสอนทีม่กีารบูรณาการในแตละกลุมสาระ     
การเรียนรู และการบูรณาการขามกลุมสาระการเรียนรู รวมถงึการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน
เพื่อใหนักเรียนเกิดการคิดสรางสรรคในผลงาน เปนตน 
ผลการดาํเนนิงาน 
 จากการพัฒนาของโรงเรียน  ทาํใหครูมีความรูในเรื่องหลักสูตรสามารถจัดทาํหลักสูตรและ
ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร  ครูสามารถบูรณาการการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสม นักเรียนสามารถ
 สรางองคความรูใหใหม นักเรียนสามารถถายทอดการเรยีนรูได นักเรียนสามารถทําโครงงาน
ตามความสนใจ และตามความถนัดของตน 
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สัมฤทธิผลของการดําเนนิงาน 
 จากผลการดําเนินงานทางโรงเรียนครทูุกคนเขารวมอบรม  และนําไปใชในการจัดทําปรับปรุง
หลักสูตรรวมถึงการจัดการเรียนการสอนใหแกนกัเรียน นักเรียนมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนสูงขึน้        
นักเรียนสามารถถายทอดการเรียนรูได นักเรียนสามารถทาํโครงงานตามความสนใจ และความถนดั
ของตน เปนตน 
แนวทางการพัฒนาปรับปรุง 
 จัดอบรมสัมมนา และจัดการศึกษาดูงานใหแกครูเพื่อใหครูมีความรู ความสามารถ และ
ประสบการณที่ทนัสมัย ใหครูนําความรูที่ไดรับประยุกตนําไปใชใหเกดิประโยชน  สนับสนนุใหทุกกลุม
สาระการเรียนรูมีอาจารยที่ปรึกษา เพื่อใหคําแนะนําเกีย่วกับการวิจัยการเรียนการสอนและการพัฒนา
แตละกลุมสาระฯ ไดอยางมปีระสิทธิภาพ 
 
มาตรฐานที ่23   เรื่อง  ครูมีความสามารถในการแสวงหาความรู คิดวิเคราะห และสรางองค 

ความรูเพื่อพฒันากระบวนการจัดการเรียนรู 
วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีสงเสริมสนับสนนุการแสวงหาความรู พาครูโดยการจัดอบรมสัมมนา
ใหแกครูในเรื่องตาง ๆ เชน ความรูในแวดวงการศึกษา การใชเทคโนโลยีเพื่อการแสวงหาความรู เปนตน 
นอกจากนีท้างโรงเรียนไดจัดแหลงการเรียนรูเพื่อการพฒันากระบวนการจัดการเรียนการสอนแกครู 
เชน หองสมุด หองวิจัยคร ูแหลงเรียนรูธรรมชาต ิเปนตน 
 โรงเรียนไดกาํหนดแนวทางการพัฒนาคร ูโดยใหครูจัดทาํวิจัยชั้นเรียนเพื่อการพัฒนาการเรียน
การสอน เปนตน 
ผลการดาํเนนิการ 
 จากวธิีการพฒันาโรงเรียน ครูทุกคนไดเขารวมการสัมมนาทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน   
ครูไดรับความรูจากการศึกษาดูงานยงัสถานที่ตาง ๆ  ครูไดรับการสงเสรมิ และสนับสนุนใหจัดทาํวจิัย
ชั้นเรียนเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน 
สัมฤทธิผลของการดําเนนิงาน 
 จากผลการดําเนินงานของโรงเรียน ครูทุกคนไดเขารับการพัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอ 
ครูผูสอนทุกคนมีผลงานวิจยัชั้นเรียนเพื่อการพัฒนาปการศึกษาละ 2 ชิ้น ครูมีแหลงแสวงหาความรูที่      
ทันสมยั และครูทุกคนไดรับ Account Internet คนละ 20 ชั่วโมงตอเดือน 
แนวทางการพัฒนา 
 จัดอบรมสัมมนาใหความรู และประสบการณแกครูในทุก ๆ เร่ืองอยางสม่าํเสมอ และตอเนื่อง 
สงเสริมสนับสนุนการทาํวิจยัชั้นเรียนแกครูผูสอนทกุคน  รวมทัง้การสนบัสนุนแหลงเรยีนรูทาง Internet 
แกครูทุกคน เปนตน 
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มาตรฐานที ่24  เรื่อง  ครูมีวุฒิ /ความรู ความสามารถตรงกบังานที่รบัผิดชอบ และ 

มีครูเพียงพอ 
วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จัดใหมีโครงสรางการบริหารงานบุคลากรสงักัดฝายธุรการ มีการจัด
อัตรากําลังมอบหมายหนาทีป่ระจําป ตามความสามารถ ความถนัดและตรงตามวฒุทิางการศึกษา     
ที่จบ จัดทําบทพรรณนางานทกุหนวยงานในโรงเรียน จัดครูอยางเพยีงพอตามความจําเปนและความ
ตองการของแตละหนวยงาน จัดใหมีการศึกษาความตองการและจัดทําแผนพัฒนาของบุคลากร          
มีโครงการพัฒนาครูอยางตอเนื่อง ทั้งทางดานวิชาชพี ทักษะการสอน การใชภาษาตางประเทศ 
เทคโนโลย ีและคุณธรรมจริยธรรม 
ผลการดาํเนนิงาน 
 โรงเรียนมีจํานวนครูเพยีงพอในการสอน และสนับสนุนการสอน  ครูมีความสามารถและไดรับ
การพัฒนาอยางตอเนื่อง และครูสวนมากมีความพึงพอใจในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย  
สัมฤทธิผลของการดําเนนิงาน 
 ครูในโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีมีวุฒิทางการศึกษาปริญญาโท รอยละ 9.8  วุฒิปริญญาตรี   
รอยละ 88.8 คน  และวุฒิตํ่ากวาปริญญาตรี รอยละ 1.4  ครูทุกคนมคีวามรูความสามารถ และทํางาน
ตรงกับสาขาวชิาเอก ครูรอยละ 100 ไดรับการสงเสริมอบรมและพัฒนาในสาขาวิชาที่สอนไมตํ่ากวา 20 
ชั่วโมง / ป และมีจํานวนครูมากกวาเกณฑนกัเรียนตอครู คือ ครู 1 / นักเรียน 16.62  
แนวทางการพัฒนาปรับปรุง 
 สงเสริมครูใหมีความรูความสามารถในดานภาษา และเทคโนโลยีเพิม่ข้ึน เพื่อรองรับการเปด
โปรแกรมนักเรยีน 2 ภาษา ( English Programme ) ศึกษาภาระงาน ความตองการพัฒนาและ 
ความสามารถดานอื่นของครูทั้งโรงเรียน  
 
มาตรฐานที ่ 25  เรื่อง สถานศกึษามหีลักสูตรที่เหมาะสมกับผูเรยีนและทองถิ่น มีสื่อการเรียน 

การสอนที่เอ้ือตอการเรียนรู 
วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนมีหลกัสูตรและเนื้อหาสาระของหลักสูตรที่สอดคลองกับเปาหมายของการจดั
การศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542     มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหาร      
หลักสูตรและงานวิชาการเพือ่จัดทําหลักสตูรสถานศึกษา มีการกาํหนดจุดหมาย/วัตถุประสงคของ   
หลักสูตร และคุณลักษณะอันพงึประสงคของผูเรียน โดยยึดแนวทางตามพระราชบัญญัติการศึกษา 
แหงชาติ  พ.ศ. 2542 แผนการศึกษาชาติและมาตรฐานการศึกษาของมลูนิธิเซนตคาเบรียล (BSG)   
โรงเรียนสงเสรมิใหคณะครูไดพัฒนาหลกัสูตรและสื่อการเรียนการสอนอยางหลากหลาย   ตามสาระ
การเรียนรูของหลักสูตร  มีการทําแบบสอบถามผูปกครอง – นักเรียน เกี่ยวกับการจัดศึกษาของโรงเรียน  
มีการประชุม  ผูปกครองชุมชน  เพื่อรับฟงความคิดเหน็ ความตองการของผูปกครอง ชุมชน           
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คณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน  และผูเรียน โดยนาํขอมูลมาใชในการจัดทาํสาระของสูตร
สถานศกึษาในสวนที่เกี่ยวกบัสภาพปญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปญญาทองถิ่น และนําขอมูลมา
จัดทํารายวิชาเพิ่มเติม ที่สนอง  จุดเนนตามธรรมนูญโรงเรียนและความตองการของชุมชน      โรงเรียน
จัดอบรมบุคลากรเรื่องการวดัและประเมินผล    จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสรางหลักสูตรบูรณาการ         
มีการวิเคราะหสภาพปญหาการใชหลักสตูรของกลุมสาระ ฯ และเชิญผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวชิามาให     
คําแนะนําเกีย่วกับการจัดสาระหลักสูตร     การจัดการเรียนรู การจัดทาํสื่อการเรียนการสอน และ   
หลักการวัดและประเมินผล           จัดอบรมครูเร่ืองการสรางบทเรียนอิเล็กทรอนกิส    สงเสริมใหผูสอน
ทําการผลิตเอกสารประกอบการเรียนการสอนและผลิตสื่อการสอนประเภทตาง ๆ   จัดโครงการนิเทศ
ภายในเพื่อกํากับติดตามผลการจัดการเรียนการสอน   โดยมีกิจกรรมการนิเทศ  เชน  ครูผูสอนจะไดรับ
การสังเกตการสอนภายในชัน้เรียน ภาคเรียนละ 2 คร้ัง    การเยี่ยมชั้นเรยีนของฝายบริหาร   การศึกษา
ดูงานดานหลกัสูตรและการจัดการเรียนการสอน    การประชุมกลุมยอยของกลุมสาระ ฯ ทุกสัปดาห    
นอกจากนีโ้รงเรียนยงัจัดอบรมสภาพบรรยากาศภายในสถานศกึษาใหเปนสถานที่เอือ้ตอการเรียนรู  
จัดทําโครงการสวนพฤกษศาสตร  โครงการอนุรักษส่ิงแวดลอมภายในโรงเรียน  โครงการศึกษา        
ภูมิปญญาทองถิ่น มีการเชญิวิทยากรมาสาธิตและใหความรูแกนักเรยีนเพื่อใหผูเรียนไดมีโอกาสเรียนรู
จากภูมิปญญาทองถิน่และไดปฏิบัติจริง 
ผลการดาํเนนิงาน 
 จากผลการดําเนินงาน / โครงการตลอดปการศึกษา        สงผลใหครูมคีวามรูความเขาใจใน
การจัดทาํหลกัสูตรสถานศกึษา และการจัดการเรียนการสอน    ผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมและ   
ใหความรวมมอืในการจัดการศึกษาและจดักิจกรรมเสริมหลักสูตร   โรงเรียนมหีลักสูตรสถานศึกษา     
ที่เหมาะสมกบัผูเรียนและทองถิ่น เพื่อใชเปนแนวทางในการจัดการศึกษา  ครูมีคูมือหลักสูตรรายวชิา
และแผนการสอนรายวิชา   มีคูมือการวัดและประเมินผล     มีส่ือประกอบการเรียนการสอนที่สามารถ
นําไปใชประกอบการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ   มีแหลงการเรียนรูที่เอื้อตอการจัด           
กิจกรรมการเรยีนการสอนทีส่อดคลองกับแผนการเรียนการรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  เชน                  
สวนพฤกษศาสตร  สวนเกษตรผสมผสาน  สวนสมุนไพร  สวนนก  สวนพันธุไมในวรรณคดี  หองสมดุ
เคลื่อนที ่ หองศูนยการเรียนกลุมสาระภาษาไทย /ภาษาตางประเทศ /   คณิตศาสตร / สังคมศึกษา    
หองเรียนสีเขยีว  หองปฏิบัติการไฟฟา  หองเรียนคอมพวิเตอรและ Internet   หองศนูยเทคโนโลย ี    
หองสมุดภาพ – เสียง   หองปฏิบัติการฟสิกส  หองปฏิบัติการเคม ี หองปฏิบัติการชวีวทิยา 
หองปฏิบัติการวิทยาศาสตรทั่วไป หองปฏบัิติการทางภาษา      ศูนยดนตรี – กีฬา   หองเรียนศิลปะ 
หองเรียน  เซรามิค หองศนูยวิทยาการ  เปนตน  
สัมฤทธิผลของการดําเนนิงาน 

โรงเรียนมีหลกัสูตรสถานศกึษาที่ใชเปนแนวทางในการจัดการศึกษาที่สอดคลองกบัความ
ตองการของชมุชนทองถิน่ เชน   หลักสูตร EP  หลักสูตรบูรณาการ หลกัสูตรคอมพิวเตอร  หลักสูตร
ดนตรี  หลักสตูรภาษาตางประเทศ  หลักสูตรทองถิน่ของเรา 1 - 3  เปนตน  มีคูมือการจัดการเรียนรู
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ครบทุกรายวิชา  มีขอมูลจากการประเมนิการใชหลกัสูตร เพื่อใชเปนแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศกึษา  ครูผูสอนมีส่ือการสอน ส่ืออิเล็กทรอนกิส  หนงัสือประกอบการสอนทีส่อดคลองกับสาระ ฯ 
ตามหลกัสูตร   
แนวทางการพัฒนาปรับปรุง 
 จัดอบรมครูเร่ืองการสรางสือ่นวัตกรรมทีส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู   เพื่อใหครูไดนํา
ความรูไปประยุกตใชในการสรางและใชส่ือการสอนอยางมีประสิทธิภาพและหลากหลาย    จัดทํา
แผนการประชาสัมพนัธหลักสูตรสถานศึกษา เชน ทําเอกสารเผยแพร  จัดบรรยายพเิศษ  เร่ืองหลกัสูตร
สถานศกึษา  โดยวิทยากรผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรเพื่อใหความรูแกครู ผูปกครอง 
 
มาตรฐานที ่26 เรื่อง สถานศึกษามีอาคาร สถานที ่และสิ่งอํานวยความสะดวกตามเกณฑ 
วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนมีการพัฒนาอยางเปนระบบและตอเนื่อง ในดานการจัดสภาพแวดลอม และสิ่งอํานวย
ความสะดวกตาง ๆ เพื่อรองรับความตองการของบุคลากรทั้งภายใน และภายนอก 
 โรงเรียนไดดําเนินการปรับปรุงซอมแซมอาคารตาง ๆ ใหอยูในสภาพทีม่ั่นคงแข็งแรงอยู
สม่ําเสมอ โดยหัวหนาฝายบริการเปนผูประสานงานกับวิศวกรรมการกอสรางของบริษัทภายนอกที่ทาง
โรงเรียนจัดหา ใหคอยตรวจเช็ค และดูแลความเรียบรอย 
 มีการจัดเตรียมสถานที ่และคอยอํานวยความสะดวกให เมื่อมีการจัดงาน / กิจกรรม และ      
จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ การเรียนการสอนใหเพยีงพอตอความตองการของผูเรียน ดําเนินการปรับปรุง
พื้นที่รอบ ๆ บริเวณโรงเรียนบางสวน ใหเปนศูนยการเรียนขนาดยอม เพื่อตองการพฒันาใหนกัเรียน   
ไดรับรู เรียนรู เกิดทักษะ และมีเจตคติที่ดี 
ผลการดาํเนนิงาน 
 จัดสถานที่บริเวณสวนตาง ๆ ใหนักเรียนและบุคลากรภายใน – ภายนอก ไดพักผอนอยาง
สะดวก สบาย จัดใหมกีารปรับปรุงพื้นที่บริเวณโรงเรียนบางสวนใหเปนศูนยการเรียนขนาดยอม เพื่อให
นักเรียนไดรับรู และเกิดทักษะ เมื่อมีการเรียนการสอนภายนอกหองเรียน ดําเนนิการปรับปรุงสนาม
กีฬาใหมีประสิทธิภาพในการใชงาน จัดระบบสาธารณูปโภคที่ดีโดยการจัดเจาหนาที ่ที่มีความชาํนาญ
เปนผูดูแลรักษาและซอมบํารุง 
สมัฤทธิผลของการดําเนนิงาน 
 จากแนวทางการวางแผนพฒันา โดยการจัดสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกหองเรียน
ทําใหนกัเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมีความกระตือรือรน มีความตองการที่จะเรียนรู ศึกษาในสถานที ่
ที่ไดทําการปรบัปรุงและตอเติมใหม ทําใหมีสภาพบรรยากาศที่ดี และนาอยูมากยิ่งขึ้น 
แนวทางในการปรับปรงุ 

ใหครูชวยสอดสองดูแลพฤตกิรรม หรือการเลนของเด็กนกัเรียนตามแตละจุดพรองตกัเตือน 
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มาตรฐานที ่27 เรื่อง ชุมชน / ผูปกครองมีศักยภาพในการสนับสนุนการจัดและ 

พัฒนาการศกึษา 
วิธีการพัฒนา   

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี มีนโยบายการบริหารปการศึกษา 2547 ที่กําหนดใหประชาสมัพันธ
และสรางความสัมพนัธที่ดีระหวางโรงเรียนกับชุมชนสมาคมฯ  และองคการตาง ๆ   มีการจัดตั้ง     
คณะกรรมการชุมชน  คณะกรรมการตัวแทนผูปกครองแตละระดับชั้น มีการประสานงานกับชมุชน และ
ผูปกครองเพื่อสนับสนนุการจัดและพัฒนาการศึกษาหลายรูปแบบไดแก การจัดกิจกรรมวิชาการ       
กิจกรรมวอรคแรลลี่เชิญศิษยเกาที่ประสบความสาํเรจ็มาแบงปนประสบการณแกนกัเรียน ม.3 และ    
ม.ปลายเกี่ยวกับการเตรียมตัวเขาศึกษาตอในระดับมหาวิทยาลัย และการเลือกประกอบอาชีพตาม
ความถนัดและความสนใจ   นอกจากนี้ผูนาํชุมชนยงัใหการสนับสนุนกจิกรรมตาง ๆ ที่โรงเรียนจัด เชน 
เดิน-วิ่งการกุศล พรอมทั้งชวยสอดสองดูแลพฤติกรรมของนักเรียน และชุมชนดานอบายมุข ปญหา
อาชญากรรม และยาเสพติด 
สมาคมผูปกครองและครู ฯ ใหการชวยเหลอืในการจัดหาทนุ ชวยสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
ของโรงเรียน เชน งานกาลาดินเนอร  จัดการแขงขันแรลลี่การกุศล  แขงขันโบวล่ิงการกุศล ฯลฯ สวน    
ผูปกครองและผูมีความรูในชมุชนไดเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยชวยเปน
วิทยากรใหความรูแกนกัเรียนในสาขาตาง ๆ เชนการเพาะเห็ด การผสมพันธกลวยไม การประดิษฐ  
ผลิตภัณฑเครื่องประดับจากเขาควาย เปนตน 
ผลการดาํเนนิงาน  

นักเรียนมีความเขาใจในการเตรียมตัวเพื่อเขาเรียนตอมหาวทิยาลยัมากขึ้น ทําใหโรงเรียนกับ
ชุมชน มีความใกลชิดสนิทสนมกนั เวลามกีิจกรรมตางๆก็ชวยเหลือเกือ้กูลกัน   ผลการดําเนนิงานของ
สมาคมผูปกครอง ฯ  ทําใหโรงเรียนและผูปกครอง มีความใกลชิดกนัมากขึ้น โรงเรียน และผูปกครอง 
จึงมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกนัซึง่เปนประโยชนตอการพัฒนาโรงเรียน และผลจากการ           
มวีิทยากรทองถิ่นสงผลใหนกัเรียนไดรับความรูตรง จากการปฏิบัติจริง ทาํใหการศึกษาของโรงเรียน    
มีความกาวหนายิง่ขึ้น 
สัมฤทธิผลการดําเนินงาน  

ชุมชน ผูปกครอง และศิษยเกา ไดทํางานรวมมือประสานกับโรงเรียน  ผลที่ไดจึงนาํประโยชน
ไปสูนักเรียนและองคกร ทําใหการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล 
แนวทางการพัฒนาปรับปรุง  

จัดตั้งองคกรชมุชนใหเขมแข็งมากขึ้น โดยเชิญหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนมาเปน   
ที่ปรึกษากับทางโรงเรียน โรงเรียนตองพยายามรวมมือกบัชุมชนในการจัดกิจกรรมตางๆ เชน           
งานประจําปของวัด ( ในชุมชน ) งานบุญตางๆ งานสงกรานต การแขงขันกฬีาในชมุชนเปนตน รวมทัง้
เพิ่มบทบาทแกผูปกครอง ชุมชน และศิษยเกาใหมีสวนรวมในการจัดการศึกษามากกวาจัดกิจกรรม 
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มาตรฐานที ่27(BSG)   เรือ่ง   คุณลักษณะเฉพาะดานปจจัยของโรงเรียนในเครือมูลนิธ ิ

คณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย 
วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนไดกาํหนดกจิกรรมตาง ๆ ที่แสดงใหเหน็วาผูบริหาร และบุคลากรของโรงเรยีนแนวแน
ในอุดมการณและปฏิบัติตนเปนผูรับใชที่ดีตามแบบอยางวิถีจิตของนักบุญหลุยส มารี โดยปรากฎใน
ปฏิทินโรงเรียนเปนประจําทกุปการศึกษา นอกจากนีย้ังกําหนดไวในเปาหมาย และจุดเนนในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาในธรรมนูญโรงเรียนอัสสัมชญัธนบุรีระยะที ่2 (2545-2549) ใหมกีารบริหาร
และดําเนนิงานตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของมลูนิธ ิมีการศึกษาขอมูล สงบคุลากรเขารับการ 
อบรม สัมมนา ในหนวยงานที่จัดขึ้นโดยมลูนิธิฯ และหนวยงานอืน่ ๆ ที่เกี่ยวของ โรงเรียนยงัไดมีสวน
รวมในเครือขายการทาํงานตาง ๆ กับคณะกรรมการและอนุกรรมการตาง ๆ ของมูลนธิิ โดยรวมเปน
คณะอนุกรรมการงานวิจัยการศึกษา อนุกรรมการงานมาตรฐานการศกึษา อนกุรรมการงานวิชาการ 
อนุกรรมการงานบุคลรากรของมูลนธิิฯ เปนคณะกรรมการโครงการรวมพัฒนาการศกึษาโรงเรียน     
สวนกลาง จนเปนทีย่อมรับจากทุกสถาบนัในเครือมูลนธิิฯ 
 อนึ่งโรงเรียนยงัมีการประสานสัมพนัธระหวางผูปกครอง ชุมชน ศิษยเกา และองคกรอื่น ๆ 
อยางเหมาะสม และทั่วถงึ อาทิเชนจัดประชุมผูปกครองเพื่อรับทราบนโยบายของโรงเรียน และพบครู
ประจําชั้น เพือ่ปรึกษาหารือเกี่ยวกับนกัเรยีนภาคเรียนละ 2 คร้ัง จัดใหมีหนวยงานสมัพันธชุมชน และ
จัดประชุมปละ 2 คร้ัง ในการวางแผนดําเนินงานจัดกิจกรรม และการเรียนการสอนรวมกับชุมชน โดย
การเชิญวทิยากรจากชุมชนมาใหความรูแกนักเรยีน พานักเรียนไปศึกษาภูมิปญญาทองถิน่ ใหบริการ
ชุมชนในดานแหลงการเรียนรู บริการใชสถานที่ใหทุกการศึกษาแกเยาวชนผูดอยโอกาสในชมุชน 
ผลการดาํเนนิงาน 
 โรงเรียนไดวางแผนดําเนนิงานเกี่ยวกบักิจกรรมการปฏิบัติตน  เปนผูรับใชที่ดีตามวถิีจิต   บุญ
หลุยส มารี โดยการจัดกิจกรรมสดุดีนักบญุหลุยสในสัปดาหนกับุญหลุยสเปนประจาํทุกป เพื่อให
บุคลากร และนักเรียนไดถือนักบุญหลุยส มารี เปนแบบอยางในการดําเนนิชีวิต นอกจากนี ้ยังมอบทุก
การศึกษาใหกบันักเรียนในชมุชนใกลเคยีงที่ขาดแคลนทนุทรัพย อยางนอยปละ 10 ทุน ในโอกาส 
คริสตมาส และขึ้นปใหม และเพื่อรักษามาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ยังไดดําเนินการ    
แตงตั้งคณะกรรมการขึ้นเพือ่รวมประชุมวางแผนและดาํเนินงานประกนัคุณภาพภายใน เพื่อเขารับการ
ประเมินจากคณะกรรมการจากมูลนิธิฯ และโรงเรียนไดรับความรวมมอือยางดีจากชมุชนใกลเคยีง ใน
การจัดกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน อาทิเชน กิจกรรมเดนิเทิดพระเกยีรติ 5 ธันวาคมมหาราช ทําบญุตัก
บาตรในวนัสําคัญทางศาสนา เขารวมเปนกรรมการจัดกจิกรรมใหเยาวชน เชน      กิจกรรมบําเพญ็
ประโยชนในวนัสําคัญ วันเดก็ วันขึ้นปใหม ฯลฯ 
สัมฤทธิผลของการดําเนนิงาน 
 ผลจาการดําเนินการตาง ๆ ทําใหผูบริหารตลอดจนบุคลากรทุกฝายทํางานอยางเต็ม
ความสามารถ เสียสละ อดทน อดออม และอุทิศตนชวยเหลือผูยากไร และผูดอยโอกาส และไดรับการ
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ยอมรับจากทกุหนวยงานภายนอก และชุมชนใกลเคยีงถึงความมนี้ําใจ เอื้ออาทร ชวยเหลือ
ผูดอยโอกาส และผูขาดแคลน ผูปกครองและชุมชนมทีศันคติที่ดีตอโรงเรียน และใหความรวมมอืกับ
โรงเรียนทุกวิถทีางในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ทําใหมีมาตรฐานการศึกษาอยูในเกณฑดี ในทุก ๆ   
มาตรฐานและตัวบงชี้ตามผลของการตรวจประเมินของคณะกรรมการ BSG และขององคการมหาชน 
(สมศ.) 
แนวทางการพัฒนาปรับปรุง 
 โรงเรียนจะตองประชาสมัพนัธงาน / กิจกรรมตาง ๆ ที่จะจัดใหผูปกครองไดทราบมากขึ้น เพื่อ 
ผูปกครอง / ชุมชนจะไดมีโอกาสเขามารวมกิจกรรมของโรงเรียนมากกวาเดิม ซึ่งจะเปนประโยชนในการ
มีสวนรวมระหวางโรงเรียนกบัชุมชนในโอกาสตอไป นอกจากนี้จะเปนแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงให
เปนไปตามเกณฑมาตรฐานของ BSG และของ สมศ. ทีย่ั่งยนืตอไป  
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แนวทางการพัฒนาโรงเรียนในอนาคต 
 

จากผลการดาํเนินงานของโรงเรยีน ตลอดปการศกึษา 2547     ที่ผานมาในแตละ
มาตรฐานและตัวบงชี้ในภาพรวมอยูในระดับเปนทีน่าพอใจ  แตในบางมาตรฐานโรงเรยีน   
ยังไมสามารถดําเนินการไดตามที่คาดหวังไวซ่ึงสรปุไดดังนี ้

ผลที่เกิดจากมาตรฐานและตัวบงช้ีที่นาพอใจ 
มาตรฐานดานนักเรยีนมาตรฐานดานนักเรยีน 

1. นักเรียนเปนผูมีคุณธรรมจริยธรรม   มีวินัย มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติตามระเบียบ มีความ
ซื่อสัตยสุจริต  มีความเมตตากรุณา  เอื้อเฟอเผื่อแผและเสียสละเพื่อสวนรวม ปฏิบัติตามระเบียบและ
หลักธรรมเบื้องตนและความแตกตางของแตละศาสนาที่ตนนับถือ 
 2.  นักเรียนเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคมและปฏิบัติตนตามระเบียบ
ประชาธิปไตย มีความรูและปฏิบัติตนตามกฎหมาย  เคารพและรับฟงคําแนะนาํของพอแม ญาติและ  
ผูใหญ  รักษาสิทธิเสรีภาพของตนเองและเคารพในสทิธิเสรีภาพของผูอ่ืน เขารวมกิจกรรมในการพฒันา
โรงเรียนและทองถิ่น และใชเวลาวางใหเปนประโยชน 
        3. มีจิตสํานึกที่เหน็แกประโยชนสวนรวม และอนุรักษส่ิงแวดลอม มีการใชทรัพยากรอยาง
ประหยัด 

4. นักเรียนมีทกัษะกระบวนการคิดที่เปนระบบ รูจักจําความรูที่ไดรับมาประยุกตใชใน
ชีวิตประจาํวันไดดี  มีปฏิภาณไหวพริบในการแกปญหาและตัดสินใจเหมาะสมตามวัย 

5. ผลการเรียนของนกัเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุมประสบการณสูงกวาเกณฑ
มาตรฐาน และมีความสามารถในการใชภาษาสื่อสาร สามารถพัฒนาและสรางสรรคองคความรูทั้ง
ศาสตรและศิลป 

6. มีความกระตือรือรน  สนใจการเรียนรูจากแหลงตางๆ  มีการตั้งคําถามเพื่อหาเหตุและผล  
รักการอาน สามารถใชหองสมุดและศูนยการเรียนและแหลงเรียนรูในโรงเรียนและภายนอก 

7. นักเรียนมีความเปนตัวของตวัเอง  พึ่งตนเองได  มีความมัน่ใจ กลาแสดงออก  มี
กิริยามารยาทดีและการแตงกายถกูตามระเบียบของโรงเรียน เปนที่ยอมรับของสังคม 

8. นักเรียนสามารถรวมกันทาํงานเปนทีมได ใหความรวมมือและยอมรับความคิดเหน็ของ   
ผูอ่ืน  มีความขยัน อดทนและภูมิใจในผลงานของตนเอง 

9. นักเรียนมีสุขภาพที่สมบูรณ แข็งแรง มีอารมณและจิตใจดี  รูจักการหลีกเลี่ยงยาเสพติดและ
ส่ิงมอมเมาตางๆ รวมทั้งการปองกันอบัุติภัยตางๆ 

10. นักเรียนรูจักการใชเวลาวางใหเกิดประโยชนโดยการฝกฝนทกัษะที่เสริมสรางบคุลิกภาพ
ตนเองไดแกดานกฬีา  ศิลปะและดนตรี 

11. นักเรียนมีจิตสาํนึกในหลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ  มีระเบียบวนิัย รักษาความสะอาด 
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และสภาพแวดลอม  มีความรักในสถาบนั  สามารถใชเทคโนโลยีไดเมาะสมตามวยั  และประพฤติ
ปฏิบัติตามในสิ่งที่ถกูตอง 
มาตรฐานดานกระบวนการมาตรฐานดานกระบวนการ 

1.  มีโครงสรางการบรหิารโรงเรียนอยางชดัเจน  มีปรัชญา  คติพจน  วิสัยทัศน พันธกิจ และ
เปาหมายที่ชัดเจนซึง่กําหนดไวในธรรมนูญโรงเรียน รวมทั้งมีแผนพฒันาประจาํปทีส่อดคลองตาม
ลักษณะเฉพาะของการศึกษาเซนตคาเบรียล    สงเสริมการทาํงานเปนทีม 

2. ผูบริหารและคณะครูสรางความสัมพันธที่ดีกับชุมชนในการรวมพัฒนาการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน   และผูปกครองเขามามสีวนรวมในการจัดการศึกษารวมกับโรงเรยีน 

3. มีการจัดสภาพแวดลอมที่สะอาด เปนระเบียบและปลอดภัยที่เอื้อตอการเรียนรู  จัดระบบ
สาธารณูปโภคที่ดีและเพียงพอ  จัดการปองกันใหความรูแกบุคลากรและนักเรียน ในเรื่องสารเสพยติด 
อาชญากรรมและอบายมุขอยางตอเนื่อง   พรอมทัง้จัดสิ่งอํานวยความสะดวกใหครูและบุคลากรอยาง
เพียงพอ 

4. โรงเรียนสงเสริมและพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่องและสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงตลอด
ปการศึกษา  ครูมีจํานวนเพยีงพอและสอนตรงตามสาขาวิชา มีความรูความสามารถและทํางานเปนทมี
ได   มีการสรรหาและคัดเลือกที่เปนระบบ รวมทัง้การจัดสรรในเรื่องสวสัดิการและรางวัลตามความ
เหมาะสม 

5. มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคลองกับหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และการ
จัดการเรียนการสอนที่สอดคลองกับหลกัสูตรที่สอดคลองกับการเปลีย่นแปลงทางสังคม เศรษฐกิจและ
การเมือง 
  6.โรงเรียนจัดดําเนนิการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสาํคัญ  อยางหลากหลายเหมาะสมกับ
ธรรมชาติและตามความตองการของผูเรียน  เพื่อใหเกิดการคิดวิเคราะหและสรางสรรองคความรูดวย
ตนเอง  มีการจัดกิจกรรมทีพ่ัฒนาศักยภาพของนักเรียนในดานกฬีา สุนทรียภาพทางศิลปะและดนตรี  
สงเสริมการทาํงานแบบประชาธิปไตย  การทํางานเปนทมี  

7. โรงเรียนมกีารบริหารงานรวมกันระหวางคณะภราดาและฆราวาส   โดยนาํจิตตารมณ    
ของนักบุญหลยุส มารีฯ มาประยุกตใชในการบริหารจัดการ    มีการกระจายอาํนาจการบริหารอยาง
เหมาะสม 
มาตรฐานดานปจจัยมาตรฐานดานปจจัย 

1. ผูบริหารอุทศิตนใหกับการปฏิบัติงานในโรงเรียน  มีความเมตตากรณุา มีความรบัผิดชอบ 
ยุติธรรม และสื่อสัตย  ใหการยอมรับและเคารพในศักดิศ์รีความเปนมนุษย 

2. ผูบริหารมีวสัิยทัศนในการจัดการศึกษาใหทนัตอการเปลี่ยนแปลง  มมีนุษยสัมพนัธเปนที่
ยอมรับของผูเกี่ยวของและมคีวามเปนประชาธิปไตย 

3. ครูเอาใจใสในการเรียนการสอน  มีความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพนัธ  ซื่อสัตย ตรงตอเวลา 
วางตนเหมาะสมกับการเปนครู มีทัศนคตทิี่ดีตออาชีพ และเปนแบบอยางที่ดี 
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4. ครูรูเปาหมายของหลักสตูร และเปาหมายในการจัดการศึกษา มีความรูความสามารถใน

การพัฒนาหลกัสูตร สามารถบูรณาการเพือ่นําไปสูการเรียนการสอน   มีการจัดทาํงานวิจยัชั้นเรยีนเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน 

5. ครูมีความถนัด/ความเชีย่วชาญตรงกับสาขาวิชาที่สอนหรือปฏิบัติและมีครูเพียงพอตาม
เกณฑ 

6. โรงเรียนมหีลักสูตรและเนือ้หาของหลักสูตรที่เหมาะสมสอดคลองกบัเปาหมายการศึกษา มี
ส่ือการเรียนที่เหมาะสมและเพียงพอเอื้อตอการเรียนรู 

7. มีอาคารสถานที่และสิ่งอาํนวยความสะดวกตามเกณฑมาตรฐาน 
8. ผูปกครองมีความรักและเอาใจใสอบรมส่ังสอนและเปนแบบอยางที่ดี ผูปกครอง ศิษยเกา มี

สวนในการประสานความรวมมือเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียน 
9.โรงเรียนมีการดําเนนิงานตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของมูลนิธิฯและรวมเปนเครือขาย

กับอนุกรรมการตางๆของมลูนิธิฯ มีการประสานสัมพนัธอันดีกับชุมชน ผูปกครอง ชุมชน ศิษยเกาอยาง
เหมาะสม 
 

ผลที่เกิดจากมาตรฐานและตัวบงช้ีที่ตองปรับปรุง 
มาตรฐานดานนักเรยีนมาตรฐานดานนักเรยีน 

1. นักเรียนบางคนยังไมสามารถใชจายอยางประหยัดและการอดออมได   รวมทั้งการรักษา   
สาธารณสมบติั การรักษาสภาพแวดลอมสวนรวมของโรงเรียน 

2. ยังไมชัดเจนในเรื่องของภูมปิญญาทองถิน่และการรวมพัฒนาทองถิน่ของตนเอง รวมทั้ง 
การอนุรักษและสืบสาน ศิลปะและวัฒนธรรม ประเพณทีี่ดีงามของทองถิ่นและของไทย เนื่องจากการ
รับอารยธรรมจากตะวันตกผานทางสื่อตางๆ 

3. เร่ืองการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลเปรียบเทียบ  กําลังมกีารพัฒนารวมทั้งการนําผลการ
ปฏิบัติมาใชในการตัดสินใจและปรับปรุงงาน 

4. การประชาสมัพันธกิจกรรมตางๆของโรงเรียนสูชุมชนยงันอยไมทั่วถึง 
5. หลักสูตรทองถิ่นยงัไมชัดเจนเทาที่ควร 

มาตรฐานดานกระบวนการมาตรฐานดานกระบวนการ 
1.ครูบางสวนยังไมแสวงหาความรู ขอมูลขาวสารจากแหลงตางๆเพื่อมาพฒันาการเรียนการ

สอน  รวมทั้งการวิจัยชัน้เรียนเทาที่ควร 
2.โรงเรียนยังไมสามารถพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นไดเทาทีค่วร เนื่องจากขอจํากัดหลายประการ 
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แผนพัฒนาสถานศึกษาในปการศึกษา 2548 
 
มาตรฐานดานนักเรียน 

• ดําเนนิการจัดทําหลักสูตร English Programme ระดับชั้นประถมศกึษาปที ่2  
ประถมศึกษาปที ่5  และมัธยมศึกษาปที ่2  ดําเนินการจัดทําหลักสูตรการเรียน
ภาษาตางประเทศของนกัเรยีนทั้งภาษาองักฤษ  และภาษาจนี 

• ดําเนนิการสงโรงเรียนเขารวมประกวดโรงเรียนพระราชทานในระดับประถมศึกษา 
• ดําเนนิการเพือ่ใหนักเรียนมคุีณลักษณะทีพ่ึงประสงคตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

และของมูลนธิิคณะเซนตคาเบรยีลแหงประเทศไทย 
• ดําเนนิการประเมินสมรรถภาพรางกายนักเรียนเปนรายบุคคล และแกปญหานักเรียนอวน 
• สงเสริมใหนักเรียนมีสุนทรียภาพและความสามารถในดานดนตร ีกีฬาและศิลปศึกษา   
• ดําเนนิโครงการรวมกับสมาคมผูปกครองในการพัฒนานกัเรียนในทกุดาน 
• สงเสริมนกัเรียนที่มีความเปนเลิศทางวิชาการ เขาแขงขันโอลิมปควชิาการ 
• ดําเนนิการออกแบบเครื่องมอืและวิธีการประเมินผลนกัเรียนทีห่ลากหลาย 

มาตรฐานดานกระบวนการ 
• ศึกษาและวเิคราะหหลักสูตรสถานศกึษา 
• ดําเนนิโครงการอบรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหกับคณะครูในเรื่องการจัดหลักสตูร

บูรณาการ  การวัดผลประเมินผลการเรียน 
• สงเสริมและสนับสนนุครูไปศึกษาหาความรูเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ ณ ประเทศอินเดยี 
• ใหความรูในวชิาชีพการสอนสูครูมืออาชพี 
• ใหความรูแกครูเร่ืองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา เพื่อรองรับการประเมินรอบ 2  
• ศึกษาขอมูลและดําเนนิงานจดัเก็บขอมูลพื้นฐานและสารสนเทศโรงเรียน 
• ดําเนนิการศึกษาขอมูลเพื่อจัดทําธรรมนญู ระยะที ่3 พ.ศ.2550 – พ.ศ.2554  
• กําหนดกรอบและวิธีประเมนิผลมาตรฐานตามตัวบงชี ้

มาตรฐานดานปจจัย 
• ดําเนนิการศึกษาและวางแผนการกอสรางอาคารเรียน ม.ปลาย 
• พัฒนาและปรบัปรุงภูมิทัศนและสภาพแวดลอมเพื่อสรางบรรยากาศในการเรียนรู 
• ระดมทรัพยากรจากแหลงตางๆมาใชในการจัดการศึกษา 
• ดําเนนิการเพือ่ใหการบริหารจัดการเปนไปตามวิสัยทัศน พันธกิจและเปาหมาย           

ตามธรรมนูญโรงเรียน  
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รายชื่อคณะกรรมการดําเนินการจัดทาํรายงานประเมินตนเองรายชื่อคณะกรรมการดําเนินการจัดทาํรายงานประเมินตนเอง  
 
  1. มาสเตอรจรัญ นอยอิ่ม  ประธาน 

2. มาสเตอรวาทิตย ศรีวิชัยรัตน  รองประธาน 
3. มาสเตอรสมนึก งามยืนยงค  กรรมการ 
4. มาสเตอรสมจิตร ชันแสง  กรรมการ 
5. มีสกุณฑลี  ลิมปนุสสรณ  กรรมการ 
6. มาสเตอรวิศิษฐ  ใจมั่น   กรรมการ 
7. มาสเตอรสมบัติ บุญสาพิพัฒน กรรมการ 
8. มาสเตอรบัณดิษ คุณาบุตร  กรรมการ 
9. มาสเตอรบุดดี วุฒิเสลา  กรรมการ 
10. มีสสุนิสา  ทรวงสังเวียน  กรรมการ 
11. มีสนฤมล  นอยอิ่ม  กรรมการและเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


