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บทท่ี 1 
ขอมูลพ้ืนฐาน 

1.  ขอมูลท่ัวไป 
 1.1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ตั้งอยูเลขท่ี 30 หมู 3 ถนนอัสสัมชัญ แขวงบางไผ เขตบางแค จังหวดั
กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย 10160 โทรศัพท 0-2807-9555 ถึง 63 โทรสาร 0-2421-8121    E-mail Address - 
Website http://www.act.ac.th   สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 
 1.2  เปดสอนต้ังแตระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ถึงระดับ.มัธยมศึกษาปท่ี 6 
 1.3  ในเขตพืน้ท่ี  โรงเรียนใหบริการทางการศึกษาแกเดก็และเยาวชนในทองถ่ินใกลเคียง โดยสวนใหญ   
จะมาจากเขตบางแค , เขตหนองแขม , เขตภาษีเจริญ, เขตตล่ิงชัน , เขตบางกอกนอย , เขตบางขุนเทียน และ
จังหวดัใกลเคียง เชน สมุทรสาคร , นนทบุรี , นครปฐม 
2.  ขอมูลเก่ียวกับการบริหาร 
 2.1  ภราดาชํานาญ  เหลารักผล   วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขา บริหาร
การศึกษา ดํารงตําแหนง ผูรับใบอนุญาต  ผูจัดการ และอาจารยใหญ  ตั้งแต  1 พฤษภาคม 2550 จนถึง ปจจุบัน 
เปนเวลา 1 ป 
 2.2  ผูรวมบริหาร (ท่ีไดรับการแตงต้ัง) จาํนวนท้ังส้ิน 13 คน  ดังนี ้
  ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม วุฒิการศึกษา การศึกษามหาบัณฑิต 
  ภราดาศุภนันท ขันธปรีชา วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ 
  มาสเตอรสมนึก งามยืนยงค วุฒิการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 
  มิสวรนุช รัตนจรัสโรจน วุฒิการศึกษา บริหารธุรกิจมหาบัณฑติ 
  มิสอุดมลักษณ นกพึ่งพุม วุฒิการศึกษา การศึกษามหาบัณฑิต 
  มาสเตอรสมบัติ บุญสาพิพัฒน วุฒิการศึกษา ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
  มาสเตอรบัณดิษ คุณาบุตร วุฒิการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 
 มาสเตอรวาทิตย ศรีวิชัยรัตน วุฒิการศึกษา ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
  มิสกาญจนา ชูประดิษฐ วุฒิการศึกษา เศรษฐศาสตรบัณฑิต 
  มาสเตอรวิศิษฐ ใจม่ัน  วุฒิการศึกษา ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
  มาสเตอรอดุลย  ประเสริฐสม วุฒิการศึกษา ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
  มาสเตอรสําเนียง  พิมผ้ึง  วุฒิการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 
  มิสขวัญตา จริยสถิตกุล วุฒิการศึกษา การศึกษามหาบัณฑิต 
โดยมีกําหนดระยะเวลา 1 ปการศึกษา ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 14 พฤษภาคม 2550 ถึง วันท่ี 30 เมษายน 2551 
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       2.3  โรงเรียน ( ประวัติโดยยอ )  
 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เปนสถาบันการศึกษาที่กอต้ังเปนลําดับท่ี 8 ของมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียล
แหงประเทศไทย ตั้งอยูในหมูบานเศรษฐกิจ เลขท่ี 30 หมู 3 แขวงบางไผ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160   
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เกิดข้ึนดวยดําริของทานภราดาผูใหญท่ีปรารถนาจะใหมีโรงเรียนของภราดาคณะเซนต
คาเบรียลในจังหวัดธนบุรี เพื่อจัดการศึกษาใหแกกุลบุตรฝกฝนใหเปนคนมีความรู มีคุณธรรมและความดีงาม  
กอปรกับในขณะนั้น โรงเรียนอัสสัมชัญกรุงเทพและโรงเรียนเซนตคาเบรียล มีนักเรียนไปสมัครเขาเรียน      
เปนจํานวนมาก แตโรงเรียนท้ังสองไมสามารถสนองความตองการของผูปกครองไดท้ังหมด 
 ดังนั้น ทานภราดายอหน แมร่ี อธิการเจาคณะแขวงในขณะนั้นและทานภราดาฮีแลร จึงไดติดตอ
ปรึกษาหารือกับคุณไถง สุวรรณทัต ซ่ึงเปนศิษยเกาโรงเรียนอัสสัมชัญกรุงเทพ อดีตสมาชิกผูแทนราษฎร จังหวัด
ธนบุรีและอดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลนครธนบุรี ซ่ึงขณะนั้นกําลังเปดโครงการจัดสรรท่ีดินขนาดใหญ        
แหงแรกของประเทศไทย ในเขตอําเภอภาษีเจริญ และอําเภอหนองแขม จังหวัดธนบุรี ซ่ึงคุณไถง สุวรรณทัต 
ไดรับทราบถึงความตองการของคณะภราดาเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย จึงไดบริจาคท่ีดิน 56 ไร 1งาน 9 
ตารางวา ใหแกคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย เพื่อจัดต้ังโรงเรียนแหงใหมในฝงธนบุรี แรกเร่ิมดําเนินการ
กอสรางอาคารหลังแรกเปนเรือนไม 2 ช้ัน ใชเปนบานพักคณะภราดาวา    "บานมงฟอรต" กระทรวงศึกษาธิการ
อนุญาตใหเปดดําเนินการสอนไดเปนปการศึกษาแรก เม่ือวันท่ี 15 พฤษภาคม 2504 โดยรับนักเรียนต้ังแตช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 1-5 และช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2-3 (ช้ันมัธยมหลักสูตรเกา ม.2 เทียบกับช้ัน ป.6 ตามหลักสูตร  
พ.ศ.2524) ซ่ึงในปการศึกษาแรกมี 7 หองเรียน  นักเรียน 97 คน แบงการเรียนเปนปละ 3 ภาคเรียน โดยมี ภราดา
อารซีเนียว อานเกล  อินฟานเต  เปนอธิการคนแรก และภราดามารติน  ประทีป  โกมลมาศ เปนครูใหญคนแรก 
มีครูท้ังหมด 5 คน 
 เม่ือวันท่ี 12 กรกฎาคม 2515 โรงเรียนไดรับการรับรองวิทยาฐานะเทียบเทาโรงเรียนรัฐบาล              
โดยกระทรวง ศึกษาธิการ  ในป 2516 โรงเรียนไดซ้ือท่ีดินดานหลังเพื่อขยายโรงเรียนเพิ่มอีก 10 ไร 9 ตารางวา 
โรงเรียนไดมีการพัฒนาอาคารสถานท่ีเพ่ือรองรับความเจริญของชุมชนมาโดยตลอด และ ในปการศึกษา 2525 
ดําเนินการจัดทําหลักสูตรและขออนุญาตจากกรมวิชาการกระทรวงศึกษา เพ่ือสอนถึงระดับมัธยมศึกษาปท่ี6 
และไดรับอนุญาตใหเปดสอนได โดยในปแรกไดเปดทําการสอนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 มี 2 แผนการเรียน 
แผนการเรียนละ 1 หองเรียนคือ 

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

 ปจจุบัน ภราดาชํานาญ  เหลารักผล  เขามารับตําแหนง ผูรับใบอนุญาต  ผูจัดการ และผูอํานวยการ ลําดับ
ท่ี 13 วาระที่ 1 ปการศึกษา 2550 – 2552  ตอจากภราดาอาจิณ  เตงตระกลู    ซ่ึงครบวาระการบริหาร  
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ปรัชญา  คาํขวัญ  คติพจน  วตัถุประสงค และนโยบายของโรงเรียน 
ปรัชญา    จดุหมายของชีวติ คือ การรูจักสัจธรรม ความจริง และการเขาถึงธรรมเปนบอเกิดแหงชีวติ 

หมายถึง การจัดการศึกษาท่ีมุงเนนใหนักเรียนยึดม่ันในศาสนาท่ีนักเรียนนับถือ โดยตั้งม่ันอยูใน
คุณธรรมและจริยธรรม ซ่ึงเปนส่ิงสําคัญในการดํารงชีวิต มีความรับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัว ชุมชนและ
สังคม สามารถอยูในสังคมอยางมีความสุขท้ังกายและใจ มีความกตัญูกตเวที เอ้ือเฟอเผ่ือแผ ซ่ือสัตยสุจริต 
เคารพในกฎระเบียบและวินัยของโรงเรียน และกฎหมายของประเทศ 
คําขวัญ       วินัยดี  กฬีาเดน  เนนคุณธรรม  นําวิชาการ 
คติพจน        LABOR OMNIA VINCIT     “ วิริยะ อุตสาหะ นํามาซ่ึงความสําเร็จ ” 

หมายถึง การมุงพัฒนานักเรียนท้ังทางดานรางกาย จิตใจ สติ ปญญา อารมณและสังคม เพื่อใหนักเรียนมี
ความขยันหม่ันเพียร มีความพยายามท่ีไมยอทอตอความลําบาก กลาคิด กลาทํา กลาพูด กลาแสดงออกเพ่ือ
สามารถนําส่ิงตางๆ ท่ีไดรับไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน และอยูในสังคมไดอยางมีความสุข  
วัตถุประสงค ของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 

1. ใหการศึกษาอบรมนักเรียนเพื่อจักเปนผูมีความรู มีทักษะ ในทุกระดับซ่ึงเปนพื้นฐานสําคัญในการศึกษา
คนควาหาความรูตอเนื่องไดตลอดชีวิต 

2. มุงสรางใหนักเรียนเปนผูมีศาสนาและหลักธรรมยึดม่ัน อันจะชวยใหเขารูจักดํารงชีวิตในโลกแหงความ
เปนจริงสามารถแกปญหาดวยสันติวิธีตัดสินใจดวยสตปิญญา และความสุขุมพรอมท่ีจะรับผิดชอบตอ
สังคมในภายภาคหนา  

นโยบาย  
1. พัฒนาเดก็นักเรียนครบทุกดาน คือ การพฒันาสติปญญารางกาย ความเปนผูนํามีระเบียบวนิัย รักษา

ความสะอาดและอนุรักษส่ิงแวดลอม 
2. ปลูกฝงความรักตอชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย อันเปนวิถีชีวติของคนไทยในระบอบ

ประชาธิปไตยรูจักรักษาศิลปวัฒนธรรมและคงไวซ่ึงประเพณีตาง ๆ ท่ีดีงามของชาติ 
3. เนนความดีเลิศทางวิชาการการเจนจัดทางภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร วทิยาศาสตรคอมพิวเตอร  และ 

จริยศึกษา 
4. เนนการปฏิบัตแิละการปลูกฝงคานิยมของการเคารพในสิทธิตอกันและกัน การมีความคิดสรางสรรค

การผนึกกําลังทําความดีและการรวมพัฒนาชุมชนท่ีตนอาศัยอยู 
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วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมาย ของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 
วิสัยทัศน  โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี มุงพัฒนาบุคคลแหงการเรียนรู สูความเปนเลิศทางภาษา วิทยาศาสตร และ
เทคโนโลยี มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึกแหงความเปนไทย อยูในสังคมรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข เปน
แหลงวิทยบริการเพื่อชุมชนที่มีมาตรฐานสากล 
พันธกิจ 

1. จัดการศึกษาตามอุดมการณของนักบุญหลุยส มารีฯ และลักษณะเฉพาะการศึกษาเซนตคาเบรียล 
2. พัฒนาผูเรียนใหมีระเบียบวนิยั พรอมดวยคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงคตาม

หลักสูตรสถานศึกษา 
3. สงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหเปนบุคคลแหงการเรียนรู พัฒนาตนเองตามศักยภาพอยางตอเนื่องมีความ

เปนประชาธิปไตย อยูรวมกบัผูอ่ืนอยางมีความสุข 
4. สงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีความเปนเลิศทางวิชาการ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรมีทักษะ

ในการคิด วิเคราะหอยางเปนระบบ การใชเทคโนโลยี และใชภาษาในการส่ือสาร 
5. สงเสริมและสนับสนุนใหผูเรียนไดแสดงออกถึงความสามารถพิเศษตามศักยภาพของตน 
6. สงเสริมพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ตามมาตรฐานวิชาชีพ มีความสามารถในการบริหารงานการจัดการ

เรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ และมีทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
7. สงเสริมและพัฒนาบุคลากรมีคุณภาพชวีิตท่ีดี มีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติหนาท่ีระบบการบริหาร              

จัดการศึกษาและการจัดการเรียนการรูใหมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพการศกึษา 
8. พัฒนาทรัพยากรดานการศึกษา แหลงการเรียนรู ใหเพียงพอตอการจัดการเรียนรู สงเสริมการอนุรักษ

ส่ิงแวดลอมและพลังงาน 
9. สงเสริมการอนุรักษ ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ภูมิปญญาไทยและภูมิปญญาทองถ่ิน 
10. สงเสริมสัมพันธภาพท่ีดแีละการมีสวนรวม ระหวางบาน โรงเรียน ศิษยเกาและชุมชน 

เปาหมาย 
1. มีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเหมาะสมกับผูเรียนและทองถ่ิน พัฒนาตามการเปล่ียนแปลงและความเจริญ 

กาวหนาทางวทิยาการตางๆและสอดคลองกับการศึกษาของชาติและการศึกษาเซนตคาเบรียล 
2. ผูเรียนระดับช้ันประถมศึกษา รอยละ 90 และผูเรียนระดบัช้ันมัธยมศึกษา รอยละ 80  มีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนทุกกลุมสาระการเรียนรู ฯ อยูในระดับ 3- 4  
3. ผูเรียนประพฤติปฏิบัติตนเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะท่ีพึงประสงคและคานิยมท่ีดีงาม 
4. ผูเรียนมีทักษะที่จําเปนในการดําเนินชีวิต มีสุขภาพและบุคลิกภาพท่ีดี มีสุนทรียภาพ สามารถอยูรวมกับ

ผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 
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5. ผูเรียนสามารถใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
6. ผูเรียนสามารถใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในการส่ือสารไดอยางมีประสิทธิภาพ 
7. ผูเรียนสรางสรรคผลงานอยางหลากหลาย เต็มตามศักยภาพ ตามความถนัดและความสนใจ 
8. ผูเรียนเหน็คุณคาและภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณีไทยภูมิปญญาไทยและภมิูปญญาทองถิ่น 
9. ผูเรียนเหน็คุณคาและรวมอนรัุกษทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน และส่ิงแวดลอม 
10. ผูเรียนสามารถใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรสรางผลงานและพัฒนานวัตกรรมตางๆ ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 
11. บุคลากรมีความรู ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรมและมีจรรยาบรรณ มีทักษะ 

ในการใชเทคโนโลยีอยางมีประสิทธิภาพ 
12. บุคลากร มีขวัญกําลังใจและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
13. มีการบริหารจดัการและการจัดการการเรียนรูอยางเปนระบบมีคุณภาพสามารถตรวจสอบได 
14. มีการพัฒนาระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและสามารถนําไปใชอยางมีประสิทธิภาพ 
15. โรงเรียน ผูปกครอง ชุมชน มีความสัมพันธท่ีดีและมีสวนรวมในการพฒันาการศึกษาของโรงเรียน 
16. มีการบริหารจดัการตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา มีระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิภาพ 
17. มีอาคารสถานท่ี แหลงเรียนรูและทรัพยากรทางการศึกษาอยางเพียงพอและใชใหเกิดประโยชนสูงสุด 
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แผนภมูิโครงสรางการบริหารโรงเรียนอสัสัมชัญธนบุรี ปการศึกษา 2550 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย

 

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.ฝาย ผช.หน.ฝาย ผช.หน.ฝาย ผช.หน.ฝาย ผช.หน.ฝาย ผช.หน.ฝายบริการ

-งานระดับชั้น  

-งานระเบียบวินยั 

-งานคุณธรรม จริยธรรม 

-งานประชาธิปไตย 

-งานสวัสดิภาพ     

  และความปลอดภยั 

-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 

-งานมาตรฐานการศึกษา 

-งานวิจัยและพัฒนา 

-งานอภิบาล 

-งานตางประเทศ 

-งานเทคโนโลย ี

ผช.หน.สํานักฯ 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน

อาจารยใหญ
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3.  ขอมูลเก่ียวกับนักเรียน 
       ปจจุบันมจีํานวนนักเรียน  4,579 คน  นักเรียนชาย 4,425 คน  นักเรียนหญิง 172 คน  แบงเปน 12 ระดับช้ัน 

เพศ เพศ ระดับชั้น 

ชาย หญิง 

รวม (คน) ระดับชั้น 

ชาย หญิง 

รวม (คน) 

ป.1 333 - 333 ม.1 466 - 466 
ป.2 362 - 362 ม.2 469 - 469 
ป..3 291 - 291 ม.3 384 - 384 
ป.4 408 - 408 ม.4 287 77 364 
ป.5 427 - 427 ม.5 294 50 344 
ป.6 438 - 438 

 

ม.6 266 45 311 
รวม 2,259 - 2,259  รวม 2,166 172 2,338 
              1.  นักเรียนท่ีมีความบกพรองเรียนรวมกับนักเรียนท่ัวไป    -    คน 
              2.  นักเรียนท่ีมีภาวะทุพโภชนาการ  30  คน 
              3.  นักเรียนปญญาเลิศ   -   คน 
              4.  นักเรียนท่ีตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ  2  คน 
              5.  จํานวนนักเรียนตอหองเฉล่ีย  45  คน  
              6.  สัดสวนของจํานวนครู  : นักเรียน   =   1 : 18 
              7.  จํานวนนักเรียนท่ีลาออกกลางคัน   43  คน 
              8.  สถิติการขาดเรียนของนักเรียน / เดือน   373  คน  
4.  ขอมูลเก่ียวกับบุคลากร  

เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด ประเภท
บุคลากร ชาย หญิง ตํ่ากวา ป.ตรี ป.ตรี สูงกวา ป.ตรี 

อายุ 
โดยเฉล่ีย 

ประสบการณ 
สอนเฉล่ีย 

ผูอํานวยการ 1 - - - 1 46  
รองผูอํานวยการ - - - - - - - 
ครูประจําการ 106 179 2 239 44 41  
ครูอัตราจาง - - - - - - - 
พนง. / ภารโรง 35 93 127 1 - 39  
อ่ืนๆ  เจาหนาที่ 11 10 15 6 - 35  

รวม 153 282 144 246 45   
ขอมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2551 
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- ครูท่ีสอนตรงตามวิชาเอก    179     คน  ( 62.59% ) 
- ครูท่ีสอนวิชาตามความถนดั    107    คน  ( 37.41% ) 

5.  สภาพชุมชนโดยรวม 
 5.1 สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเปนพื้นท่ีเกษตรกรรม และหมูบานจัดสรรมีประชากร
ประมาณ  187,000  คน   บริเวณใกล เ คียงโดยรอบโรงเ รียนไดแก  โรงพยาบาลราชพิพัฒน  (  สังกัด
กรุงเทพมหานคร ) อาชีพหลักของชุมชน  คือ เกษตรกร กิจการพานิช รวมถึง อุตสาหกรรม เนื่องจาก          
สภาพพื้นดินท่ีอุดมสมบูรณ มีคูคลองหลายสายผานทุกพ้ืนท่ีเอ้ือตอการเกษตร นอกจากนั้นยังมีแหลงโรงงาน
อุตสาหกรรม เปนศูนยกลางการขนสงสินคาจากภาคกลางไปทุกทิศ เปนศูนยกลางการคาชานเมืองคือ           
ตลาดนัดธนบุรี สนามหลวง 2 มีสถานศึกษาตั้งแตระดับอนุบาล ถึง ระดับอุดมศึกษา กวา 30 แหง  มีโบสถ
สําหรับผูนับถือศาสนาคริสต 1 แหง และวัด 5 แหง มีกิจกรรมทางศาสนาอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะประเพณี
พิธีกรรมทางศาสนาศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินท่ีเปนท่ีรูจักโดยท่ัวไป ท่ีสําคัญของประเทศท่ีจัดข้ึน ณ พุทธมณฑล 
เชน วันวิสาขบูชา  วันมาฆบูชา  วันอาสาฬหบูชา หรือ วันเขาพรรษา  เปนตน 

5.2  ผูปกครองสวนใหญ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 53.94  ประกอบอาชีพ คาขาย 
และธุรกิจสวนตัว คิดเปนรอยละ  44.46  นับถือศาสนาพุทธ  คิดเปนรอยละ 90.10 ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได  
โดยเฉล่ีย ตอป ประมาณ 400,000 บาท จํานวนคนเฉล่ียตอครอบครัว 4 คน 
 5.3 โอกาสของโรงเรียนและสภาพชุมชน โรงเรียนไดรับความรวมมือจากชุมชนในการใหขอเสนอแนะ 
ขอแนะนําและรวมแกปญหาตางๆ  ในรูปของคณะกรรมการ เชน การเขารวมเปนคณะกรรมการสัมพันธชุมชน 
คณะกรรมการสมาคมผูปกครองและครู  คณะกรรมการสมาคมศิษยเกา และคณะกรรมการสถานศึกษา เปนตน  

6. โครงสรางหลักสูตร 
  โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  จัดสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช  2544  โรงเรียนไดจัดสัดสวนสาระการเรียนรูและเวลาเรียน ดังแสดงในตารางตอไปนี้ 
ชวงชั้นท่ี 1  (ป.1 -  ป.3) 

เวลาเรียน (ชั่วโมง / สัปดาห) 
ชั้น 

ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมฯ สุขศึกษาฯ ศิลปะ การงานฯ 
ภาษาตาง 
ประเทศ 

ก.พัฒนา 
ผูเรียน 

รวม 

ป.1 200 160 60 60 60 60 100 100 200 1,000 

ป.2 200 160 60 60 60 60 100 100 200 1,000 

ป.3 160 160 100 60 60 60 100 100 200 1,000 

รวม 560 480 220 180 180 180 300 300 600 3,000 
จํานวนช่ัวโมงท่ีจัดใหนักเรียนเรียนท้ังป  เทากับ      1,000    ช่ัวโมง 
แผนการเรียนรู/จุดเนนการพัฒนาผูเรียนท่ีตองการเนนเปนพิเศษ  คือ  ภาษาไทย คณติศาสตร ภาษาตางประเทศ 
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ชวงชั้นท่ี 2  (ป.4 -  ป.6) 

เวลาเรียน (ชั่วโมง / สัปดาห) 
ชั้น 

ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมฯ สุขศึกษาฯ ศิลปะ การงานฯ 
ภาษาตาง 
ประเทศ 

ก.พัฒนา 
ผูเรียน 

สาระ
เพ่ิมเติม 

รวม 

ป.4 160 160 60 60 60 60 60 100 240 40 1,000 

ป.5 160 160 60 60 60 60 60 100 240 40 1,000 

ป.6 160 160 60 60 60 60 60 100 240 40 1,000 

รวม 480 480 180 180 180 180 180 300 720 120 3,000 
 
จํานวนช่ัวโมงท่ีจัดใหนักเรียนเรียนท้ังป  เทากับ      1,000    ช่ัวโมง 
แผนการเรียนรู/ จุดเนนการพัฒนาผูเรียนท่ีตองการเนนเปนพิเศษ  คือ  ภาษาไทย คณติศาสตร ภาษาตางประเทศ 
สาระเพ่ิมเติมท่ีจัด คือ 
  ป.4 คอมพิวเตอร 

ป.5 คอมพิวเตอร 
ป.6 คอมพิวเตอร 

 
ชวงชั้นท่ี 3  (ม.1 -  ม.3) 

เวลาเรียน (ชั่วโมง / สัปดาห) 
ชั้น 

ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมฯ สุขศึกษาฯ ศิลปะ การงานฯ 
ภาษาตาง 
ประเทศ 

ก.พัฒนา 
ผูเรียน 

สาระ
เพ่ิมเติม 

รวม 

ม.1 120 120 120 120 80 40 80 120 120 480 1,400 

ม.2 120 120 120 120 80 40 80 120 120 480 1,400 

ม.3 120 120 120 120 80 40 80 120 120 480 1,400 

รวม 360 360 360 360 240 120 240 360 360 1,440 4,200 
จํานวนช่ัวโมงท่ีจัดใหนักเรียนเรียนท้ังป  เทากับ      1,400    ช่ัวโมง 
แผนการเรียนรู/ จุดเนนการพัฒนาผูเรียนท่ีตองการเนนเปนพิเศษ  คือ  ภาษาไทย คณติศาสตร ภาษาตางประเทศ 
สาระเพ่ิมเติมท่ีจัด คือ 
  ม.1 คณิตศาสตร วทิยาศาสตร ทองถ่ินของเรา  ดนตรี  คอมพวิเตอร ภาษาอังกฤษ ภาษาจนี 

ม.2 คณิตศาสตร วทิยาศาสตร ทองถ่ินของเรา  ดนตรี  คอมพวิเตอร ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน 
ม.3 คณิตศาสตร วทิยาศาสตร ทองถ่ินของเรา  ดนตรี  คอมพวิเตอร ภาษาอังกฤษ ภาษาจนี 
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ชวงชั้นท่ี 4  (ม.4 -  ม.6)       แผนการเรียน  วิทยาศาสตร - คณิตศาสตร 

เวลาเรียน (ชั่วโมง / สัปดาห) 
ชั้น 

ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมฯ สุขศึกษาฯ ศิลปะ การงานฯ 
ภาษาตาง 
ประเทศ 

ก.พัฒนา 
ผูเรียน 

สาระ
เพ่ิมเติม 

รวม 

ม.4 80 80 80 80 80 40 40 120 160 720 1,480 

ม.5 80 80 80 80 80 40 40 120 160 720 1,480 

ม.6 80 80 80 80 80 40 40 120 160 720 1,400 

รวม 240 240 240 240 240 120 120 360 480 2,160 4,440 
 
จํานวนช่ัวโมงท่ีจัดใหนักเรียนเรียนท้ังป  เทากับ      1,480    ช่ัวโมง 
แผนการเรียนรู/ จุดเนนการพัฒนาผูเรียนท่ีตองการเนนเปนพิเศษ  คือ  วิทยาศาสตร คณิตศาสตร  
สาระเพ่ิมเติมท่ีจัด คือ 
  ม.4 คณิตศาสตร ฟสิกส เคมี ชีววทิยา พุทธศาสนา ดนตรี คอมพิวเตอร ภาษาอังกฤษ 

ม.5 คณิตศาสตร ฟสิกส เคมี ชีววทิยา พุทธศาสนา ดนตรี คอมพิวเตอร ภาษาอังกฤษ 
ม.6 คณิตศาสตร ฟสิกส เคมี ชีววทิยา พุทธศาสนา ดนตรี คอมพิวเตอร ภาษาอังกฤษ 
 

ชวงชั้นท่ี 4  (ม.4 -  ม.6)       แผนการเรียน  คณิตศาสตร –  ภาษาอังกฤษ 

เวลาเรียน (ชั่วโมง / สัปดาห) 
ชั้น 

ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมฯ สุขศึกษาฯ ศิลปะ การงานฯ 
ภาษาตาง 
ประเทศ 

ก.พัฒนา 
ผูเรียน 

สาระ
เพ่ิมเติม 

รวม 

ม.4 80 80 80 80 80 40 40 120 160 720 1,480 

ม.5 80 80 80 80 80 40 40 120 160 720 1,480 

ม.6 80 80 80 80 80 40 40 120 160 720 1,400 

รวม 240 240 240 240 240 120 120 360 480 2,160 4,440 
 

 
จํานวนช่ัวโมงท่ีจัดใหนักเรียนเรียนท้ังป  เทากับ      1,480    ช่ัวโมง 
แผนการเรียนรู/ จุดเนนการพัฒนาผูเรียนท่ีตองการเนนเปนพิเศษ  คือ  คณิตศาสตร ภาษาตางประเทศ 
สาระเพ่ิมเติมท่ีจัด คือ 
 ม.4   คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาไทย สังคมศึกษา พุทธศาสนา ดนตรี คอมพิวเตอร ภาษาอังกฤษ ภาษาจนี 
ม.5   คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาไทย สังคมศึกษา พุทธศาสนา ดนตรี คอมพิวเตอร  ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน 
ม.6   คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาไทย สังคมศึกษา พุทธศาสนา ดนตรี คอมพิวเตอร ภาษาอังกฤษ ภาษาจนี 
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ชวงชั้นท่ี 4  (ม.4 -  ม.6)       แผนการเรียน  ภาษาอังกฤษ –  ภาษาจีน 

เวลาเรียน (ชั่วโมง / สัปดาห) 
ชั้น 

ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมฯ สุขศึกษาฯ ศิลปะ การงานฯ 
ภาษาตาง 
ประเทศ 

ก.พัฒนา 
ผูเรียน 

สาระ
เพ่ิมเติม 

รวม 

ม.4 80 80 80 80 80 40 40 120 160 720 1,480 

ม.5 80 80 80 80 80 40 40 120 160 720 1,480 

ม.6 80 80 80 80 80 40 40 120 160 720 1,400 

รวม 240 240 240 240 240 120 120 360 480 2,160 4,440 
 

จํานวนช่ัวโมงท่ีจัดใหนักเรียนเรียนท้ังป  เทากับ      1,480    ช่ัวโมง 
แผนการเรียนรู/ จุดเนนการพัฒนาผูเรียนท่ีตองการเนนเปนพิเศษ  คือ  ภาษาตางประเทศ 
สาระเพ่ิมเติมท่ีจัด คือ 
  ม.4 คณิตศาสตร ภาษาไทย สังคมศึกษา พุทธศาสนา ดนตรี คอมพิวเตอร ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน 

ม.5 คณิตศาสตร ภาษาไทย สังคมศึกษา พุทธศาสนา ดนตรี คอมพิวเตอร ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน 
ม.6 คณิตศาสตร ภาษาไทย สังคมศึกษา พุทธศาสนา ดนตรี คอมพิวเตอร ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน 
 

ชวงชั้นท่ี 4  (ม.4 -  ม.6)       แผนการเรียน  ภาษาอังกฤษ –  ภาษาญ่ีปุน 

เวลาเรียน (ชั่วโมง / สัปดาห) 
ชั้น 

ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมฯ สุขศึกษาฯ ศิลปะ การงานฯ 
ภาษาตาง 
ประเทศ 

ก.พัฒนา 
ผูเรียน 

สาระ
เพ่ิมเติม 

รวม 

ม.4 80 80 80 80 80 40 40 120 160 720 1,480 

ม.5 80 80 80 80 80 40 40 120 160 720 1,480 

ม.6 80 80 80 80 80 40 40 120 160 720 1,400 

รวม 240 240 240 240 240 120 120 360 480 2,160 4,440 
 

 
จํานวนช่ัวโมงท่ีจัดใหนักเรียนเรียนท้ังป  เทากับ      1,480    ช่ัวโมง 
แผนการเรียนรู/ จุดเนนการพัฒนาผูเรียนท่ีตองการเนนเปนพิเศษ  คือ  ภาษาตางประเทศ 
สาระเพ่ิมเติมท่ีจัด คือ 
  ม.4 คณิตศาสตร ภาษาไทย สังคมศึกษา พุทธศาสนา ดนตรี คอมพิวเตอร ภาษาอังกฤษ ภาษาญ่ีปุน 

ม.5 คณิตศาสตร ภาษาไทย สังคมศึกษา พุทธศาสนา ดนตรี คอมพิวเตอร ภาษาอังกฤษ ภาษาญ่ีปุน 
ม.6 คณิตศาสตร ภาษาไทย สังคมศึกษา พุทธศาสนา ดนตรี คอมพิวเตอร ภาษาอังกฤษ ภาษาญ่ีปุน 
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โครงสรางหลักสูตร English  Programme 
ชวงชั้นท่ี 1  English  Programme  (ป.1 -  ป.3)   

เวลาเรียน (ชั่วโมง / สัปดาห) 
ชั้น 

ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมฯ สุขศึกษาฯ ศิลปะ การงานฯ 
ภาษาตาง 
ประเทศ 

ก.พัฒนา 
ผูเรียน 

รวม 

ป.1 200 160 60 60 60 60 100 100 200 1,000 

ป.2 200 160 60 60 60 60 100 100 200 1,000 

ป.3 160 160 100 60 60 60 100 100 200 1,000 

รวม 560 480 220 180 180 180 300 300 600 3,000 
จํานวนช่ัวโมงท่ีจัดใหนักเรียนเรียนท้ังป  เทากับ      1,000    ช่ัวโมง 
แผนการเรียนรู/จุดเนนการพัฒนาผูเรียนท่ีตองการเนนเปนพิเศษ  คือ  ภาษาไทย คณติศาสตร ภาษาตางประเทศ 
ชวงชั้นท่ี 2   English  Programme  (ป.4 -  ป.6) 

เวลาเรียน (ชั่วโมง / สัปดาห) 
ชั้น 

ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมฯ สุขศึกษาฯ ศิลปะ การงานฯ 
ภาษาตาง 
ประเทศ 

ก.พัฒนา 
ผูเรียน 

สาระ
เพ่ิมเติม 

รวม 

ป.4 160 160 60 60 60 60 60 100 240 40 1,000 

ป.5 160 160 60 60 60 60 60 100 240 40 1,000 

ป.6 160 160 60 60 60 60 60 100 240 40 1,000 

รวม 480 480 180 180 180 180 180 300 720 120 3,000 
จํานวนช่ัวโมงท่ีจัดใหนักเรียนเรียนท้ังป  เทากับ      1,000    ช่ัวโมง 
แผนการเรียนรู/ จุดเนนการพัฒนาผูเรียนท่ีตองการเนนเปนพิเศษ  คือ  ภาษาไทย คณติศาสตร ภาษาตางประเทศ 
สาระเพ่ิมเติมท่ีจัด คือ  คอมพิวเตอร  ป. 4 – ป.6 
ชวงชั้นท่ี 3  English  Programme  (ม.1 -  ม.3) 

เวลาเรียน (ชั่วโมง / สัปดาห) 
ชั้น 

ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมฯ สุขศึกษาฯ ศิลปะ การงานฯ 
ภาษาตาง 
ประเทศ 

ก.พัฒนา 
ผูเรียน 

สาระ
เพ่ิมเติม 

รวม 

ม.1 120 120 120 120 80 40 80 120 120 480 1,400 

ม.2 120 120 120 120 80 40 80 120 120 480 1,400 

ม.3 120 120 120 120 80 40 80 120 120 480 1,400 

รวม 360 360 360 360 240 120 240 360 360 1,440 4,200 
จํานวนช่ัวโมงท่ีจัดใหนักเรียนเรียนท้ังป  เทากับ      1,400    ช่ัวโมง 
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แผนการเรียนรู/ จุดเนนการพัฒนาผูเรียนท่ีตองการเนนเปนพิเศษ  คือ  ภาษาไทย คณติศาสตร ภาษาตางประเทศ 
สาระเพ่ิมเติมท่ีจัด คือ 
  ม.1 คณิตศาสตร วทิยาศาสตร ทองถ่ินของเรา  ดนตรี  คอมพวิเตอร ภาษาอังกฤษ ภาษาจนี 

ม.2 คณิตศาสตร วทิยาศาสตร ทองถ่ินของเรา  ดนตรี  คอมพวิเตอร ภาษาอังกฤษ ภาษาจนี 
ม.3 คณิตศาสตร วทิยาศาสตร ทองถ่ินของเรา  ดนตรี  คอมพวิเตอร ภาษาอังกฤษ ภาษาจนี 

 
7.  ขอมูลดานอาคารสถานท่ี  
        7.1  อาคารเรียนและอาคารประกอบ มีจํานวน 11 หลัง  ไดแก  
 อาคารเรียน 5 หลัง  
 อาคารเอนกประสงค  6  หลัง 
 อาคารบานพักชาวตางชาติ 2 หลัง  
 อาคารชั่วคราว 2  หลัง   

7.2 หองเรียนท้ังหมด มีจํานวน  102  หอง  แบงเปน 
 

ระดับชั้น จํานวนหอง ระดับชั้น จํานวนหอง 
ประถมศึกษาปท่ี 1 8 มัธยมศึกษาปท่ี 1 10 
ประถมศึกษาปท่ี 2 9 มัธยมศึกษาปท่ี 2 11 
ประถมศึกษาปท่ี 3 8 มัธยมศึกษาปท่ี 3 9 
ประถมศึกษาปท่ี 4 9 มัธยมศึกษาปท่ี 4 7 
ประถมศึกษาปท่ี 5 9 มัธยมศึกษาปท่ี 5 7 
ประถมศึกษาปท่ี 6 9 มัธยมศึกษาปท่ี 6 6 

รวม 52 รวม 50 
 
8. ขอมูลดานงบประมาณและทรัพยากร 
8.1 งบประมาณ (รับ – จาย) 

รายได บาท รายจาย บาท 
เงินงบประมาณ(รายหัว) 
เงินนอกงบประมาณ 
เงินบริจาค 

25,487,100 
254,140,500 

- 

งบดําเนินการ 
งบพัฒนาคุณภาพวิชาการ 

136,216,700 
143,410,900 

- 
รวม 279,627,600  279,627,600 
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8.2 ขอมูลทรัพยากรท่ีจําเปน 
           1)  คอมพิวเตอร   มีจํานวนท้ังหมด     750  เคร่ือง 
      ใชเพื่อการเรียนการสอน        460  เคร่ือง 
       ใชสืบคนขอมูลทางอินเตอรเน็ตได      696  เคร่ือง 
        ใชในงานบริหาร       290  เคร่ือง 
       2)  ส่ือการสอน   มีจํานวนท้ังหมด  1010  ช้ิน 
       3) โสตทัศนูปกรณ   มีจํานวนท้ังหมด    646  ช้ิน 
8.3 หองท่ีจัดไวใชปฏิบัติกิจกรรมเฉพาะมีท้ังหมด  46  หอง ไดแก   
  หองวิทยาศาสตร             5  หอง   
  หองคอมพิวเตอร            9   หอง  
  หองกิจกรรมดนตรี                                   11  หอง 
  หองเซรามิค                                      3  หอง    
  หองศิลปะ                                     2   หอง 
  หองเรียนไฟฟา                                      2  หอง 
  หองนาฏศิลป                                      1  หอง 
  หอง Small Class                                  13  หอง  
8.4 พื้นท่ีปฏิบตัิกิจกรรม / นันทนาการ ไดแก สนามกีฬา  สนามเด็กเลน  
 สนามฟุตบอล    2   สนาม  สนามบาสเกตบอล 2   สนาม 
 สนามเด็กเลน 1   สนาม  สนามแบดมินตัน 6   สนาม 
 สนามเปตอง 2   สนาม  สนามเซปกตระกรอ 3   สนาม 
 สนามซอฟบอล 1   สนาม  สนามวอลเลยบอล 2   สนาม 
 สระวายน้ํา 2   สระ   สนามแฮนดบอล  1   สนาม 
9.  แหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถ่ินและการใช 
              -  หองสมุดมีขนาด  2,188 ตารางเมตร  จํานวนหนังสือในหองสมุดท้ังหมด  103,195 เลม การสืบคน
หนังสือและการยืม - คืน ใชระบบ  LAMP-PMB 
จํานวนนักเรียนท่ีใชหองสมดุในปการศึกษาน้ี คิดเปน  632  คน / วัน 
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 -  แหลงเรียนรูภายในและภายนอกโรงเรียน  
แหลงเรียนรูภายในโรงเรียน แหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน 

ชื่อแหลงเรียนรู 

สถิติการใช 
ตอป ชื่อแหลงเรียนรู 

สถิติการใช 
ตอป 

หองฟสิกส 25 สถานีโทรทัศน ทีวีสีชอง 3 1 
หองเคมี 57 โครงการเกษตรสวนจิตรลดา 1 
หองวิทยาศาสตรกายภาพ 54 โรงพยาบาลศิริราช 1 
สวนสมุนไพร 12 สํานักงานสหประชาชาติ 1 
สวนกาญจนาภิเษก 19 สํานักงานใหญธนาคารออมสิน 1 
สวนพันธุไมในวรรณคด ี 72 ซาฟารีเวิลด 1 
สวนเกษตรผสมผสาน 43 พิพิธภัณฑเดก็กรุงเทพฯ 1 
เรือนนิทรรศการการเกษตร 26 พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 1 
หองเรียนธรรมชาติ 35 พระท่ีนั่งอนนัตฯ รัฐสภา เขาดิน 1 
หองเรียนสีเขียว 16 พิพิธภัณฑวิทยาศาสตร (อพวช) 5 
หองปฏิบัติการวิทยาศาสตรประถม 31 เมืองโบราณ จ.สมุทรปราการ 1 
หองปฏิบัติการชีววิทยา 44 นิทรรศการวิทยาศาสตร ไบเทคบางนา 2 
 -ปราชญชาวบาน / ภูมิปญญาทองถ่ิน / ผูทรงคุณวุฒิท่ีมาใหความรูแกครู /นักเรียนในปการศึกษานี ้

ท่ี ชื่อ – สกุล หัวขอ/เร่ืองท่ีใหความรู 
1 นายสิรินทร   ยวนใยดี และ นายชะเอ้ียน  บุญชวย   การใชพิพิธภณัฑเปนแหลงเรียนรู 
2 นายสุรพล  นราพงศ การทําศิลปะบานเชียง 
3 คณะวิทยากรจากสํานักชางสิบหมู กรมศิลปากร   ศิลปะและการชางไทย 
4 ผศ.ฉัตรชาญ   ทองจัน การประหยัดพลังงานไฟฟา น้ํา และนํ้ามันเช้ือเพลิง 
5 นายแพทยสรุเศรษฐ   งาวหิรัญพัฒน   ความดันโลหติสูง และไขมนัในเสนเลือด 
6 บาทหลวงภัทรพงศ   ศรีวรกลุ    ฟนฟูจิตใจครคูาทอลิก 
7 บาทหลวงสุเทพ   ชอนทอง    ฟนฟูจิตใจนกัเรียนคาทอลิคระดับช้ันมัธยมศึกษา 
8 อาจารยสุรัชนี   มโนแจม   คุณคาชีวิตในวัยเรียน 
9 ผูชวยศาสตราจารยธํารงศักดิ ์ เพชรเลิศอนันต ทะลวงกรอบทลายกรง Thai Studies 
10 บาทหลวงสมเกียริย  บุญอนนัตบุตร 

อ.วิชญ   ดาราฉาย  และพระมหาปรกิติ์   กนัตสีโร 
ศาสนาเปรียบเทียบ พุทธ  คริสต อิสลาม 

11 นายรัฐภูมิ   อยูพรอม  (ผูพิชิต 500 วัน 1500 ไมล) ส่ิงแวดลอมชายฝงทะเลไทย 
12 รศ.สุนีย  สินธุเดชะ แนะแนวการศกึษาตอ โครงการนักเรียนแลกเปล่ียน 
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10.  เกียรติยศ ชื่อเสียง ของโรงเรียน  ครู  และนักเรียน  
10.1 โรงเรียน 

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีไดรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศกึษา จากสํานักงานรับรองและ
ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ( องคการมหาชน)  
10.2 ครู 

1. มาสเตอรประเทือง   โปรงมณี  และ มาสเตอรพิสิทธ์ิ   ฤทธ์ิเนติกุล  ไดรับรางวัลเหรียญเงิน โครงการ
หนึ่งโรงเรียนหน่ึงนวัตกรรม ของคุรุสภา ดานแหลงเรียนรู เร่ืองปุยหมักชีวภาพ ประจําปการศึกษา 2550 

2. ม.ยุทธพงษ   วงศเมืองสรรค รางวัล 
10.3 นักเรียน 

ดานวิชาการ 

ชื่อ  นามสกุล หอง ประเภท 

ภูรินท         อารียสวางกิจ ป.4/1 ชนะอันดับ 5 Crossword 

นราวิชญ     ธงชัย ป.4/1 ชนะอันดับ 5 Crossword 

กฤษดา       สุนทรวุฒิไกร ป.5/2 ชนะอันดับ 2 Crossword 

นรชัย          อนันตศักดากุล ป.5/2 ชนะอันดับ 2 Crossword 

รชต             เจริญพิมลกุล ป.6/4 รางวัลชมเชยงานวันประมงนอมเกลา คร้ังท่ี 19 

เวรภัทร       ศรีสุรภานนท ป.6/6 รางวัลชนะเลิศ งานศิลปะหตัถกรรม 2550 

ฉัตริน          เลิศประเสริฐพงศ ป.6/8 รางวัลชมเชย เพชรยอดมงกฏู 

การุณย         นิมิตจรูญ ป.6/8 อันดับ 2 Public Speech 

สุวิจักขณ      ไพรัชเวสส ม.2/1 รางวัลชนะเลิศ งานศิลปะหตัถกรรม 2550 

ธนัท             ธีรดาพานิชกุล ม.2/6 รางวัลชนะเลิศ งานศิลปะหตัถกรรม 2550 

สรร              ตอศรีเจริญ ม.3/1 เหรียญเงิน Public Speech 
สลิล             ตระกูลพูนทรัพย ม.3/1 แขงขันประเภทโครงงานวันวิชาการ / รับรางวัลชนะเลิศ

ประเภทโครงงาน 
กนตธีร         สิริแสงสวาง ม.3/6 รับรางวัลรองอันดับ 2 โครงงาน / แขงขันอัจฉริยะภาพทาง

วิทยาศาสตร / 
นรุตม           จรรยจรัสสิน ม.3/6 รับรางวัลอันดบั 2 ประเภทโครงงาน / แขงขันอัจฉริยภาพทาง

วิทยาศาสตร  

พีรพล           สุนทรญาณกิจ ม.3/8 เหรียญทองแดง Public Speech 
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ชื่อ  นามสกุล หอง ประเภท 

สุมิตร            ทรีปาตี ม.5/1 เหรียญทอง Public Speech รางวัลชมเชย เพชรยอดมงกฏุ 

พัชรชานนท  สุถิรนาถ ม.5/4 การแขงขัน A-MATH รุนโอเพน 
พศวีร            อภัยรัตน 
ฉัตริน            เลิศประเสริฐพงศ 

ป.3/5 
ป.6/8 

รองชนะเลิศอันดับ 1 อัจฉริยภาพทางคณติศาสตร สํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศกึษา กทม. เขต 3 

ฉัตริน            เลิศประเสริฐพงศ ป.6/8 ชนะ เ ลิศ  อั จฉ ริยภาพทางคณิตศาสตรภาคกลางและ  
ภาคตะวันออก 

ฐิติพันธ         จรัศศรีวิไล ม.1/1 ชนะเลิศ หมากลอมอประเภท Standard Ratting High Kyu 
สมาคมหมากลอมแหงประเทศไทย 

อเนก              จิรภิญโญชนม  
รองชนะเลิศอันดับ 2 ออกแบบเว็บไซต วดัสุทธิ Contest 

ธนวิน            สมุทสินธุ 
วรท               เหลืองประสิทธ์ิ 

 รองชนะเลิศอันดับ 2 ออกแบบเว็บไซต โรงเรียนศรีวกิรณ 

ธนวิน            สมุทสินธุ  ชนะเลิศ การออกแบบเว็บไซต โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ 

ตุลาการ         ตวงสิทธิสมบัติ 
ณัฐชยา         หอมจะบก 

 ชนะเลิศ การออกแบบเว็บไซต หัวขอโลกรอน 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

อภิชา            ถานวงศ 
พงศธร         งามธนกิจจา 
วิพุธ              ตั้งแตง 
ธัชคม           จินดาวัฒน 
สิทธิโชค       พลพัทธธนา 

 - รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดแตงเพลง จัดโดย มูลนิธิ  
ศุภนิมิตร แหงประเทศไทย 
- ชนะเลิศ  การประกวดแตงเพลงรักแม คร้ังท่ี 2 ชิงถวย
พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี  

เอกอัคนี        บุญสิทธ์ิ 
ภัทรคม          กรลักษณ 

 ชนะเลิศการวาดภาพศิลปกรรมยุวพัฒน กระทรวงวัฒนธรรม  

ดานกีฬา 

รางวัล / ประเภทกีฬา รุนอาย ุ จัดโดย 
ชนะเลิศ  แบดมินตัน  ประเภททีมชาย  9 ป กีฬากองทพัอากาศ 
ชนะเลิศ  แบดมินตัน  ประเภททีมชาย 13 ป กีฬากองทพัอากาศ 
ชนะเลิศ  แบดมินตัน  ประเภททีมชาย  10 ป สํานักงานพัฒนาการกฬีาและนันทนาการ 
ชนะเลิศ  แบดมินตัน  ประเภททีมชาย 12 ป สํานักงานพัฒนาการกฬีาและนันทนาการ 
ชนะเลิศ  ฟุตบอล ไออิชิ ยูธ ทัวรนาเมนต  14 ป ณ เมืองนาโกยา  ประเทศญ่ีปุน 
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รางวัล / ประเภทกีฬา รุนอาย ุ จัดโดย 
ชนะเลิศ  ยวุชนนานาชาติ ชัยพงศ คัพ  คร้ังท่ี 17 13 ป อินเตอรเนช่ันแนล ย-ู13 ซอกเกอร  
ชนะเลิศ  ฟุตบอลนักเรียน ประเภท ก  มัธยมฯ สํานักงานพัฒนาการกฬีาและนันทนาการ 
ชนะเลิศ  ฟุตบอล แมนเชสเตอร ยูไนเต็ด         
ฟรีเมียรคัพ  แหงประเทศไทย  2007 

15 ป ณ ประเทศไทย 

ชนะเลิศ  ฟุตบอล แมนเชสเตอร ยูไนเต็ด        
ฟรีเมียรคัพ  โซนเอเชียตะวนัออกเฉียงใต           

15 ป ณ ประเทศสิงคโปร 

ชนะเลิศ  ฟุตบอลเยาวชน  15 ป  
ชนะเลิศ  ฟุตบอลนักเรียน ประเภท ก  18 ป สํานักงานพัฒนาการกฬีาและนันทนาการ 
ชนะเลิศ  ฟุตบอลนักเรียน ประเภท ก  18 ป กองทัพอากาศ 
ชนะเลิศ  ฟุตบอลนักเรียน 12 ป สํานักงานพัฒนาการกฬีาและนันทนาการ 
ชนะเลิศ ฟุตบอลนักเรียนไพรมิสเตอร คัพ  
คร้ังท่ี 4 

มัธยมฯ  

 
11.  ครูท่ีไดรับเชิญเปนวิทยากรภายนอก 

รายชื่อ รายละเอียดการเปนวิทยากร สถานท่ี 

มิสวรนุช  รัตนจรัสโรจน ประชุมเชิงปฏิบัติการกลุมเครือขายงานการเงิน
โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ  27  มกราคม 2550 

มูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหง
ประเทศไทย 

มิสวรนุช  รัตนจรัสโรจน ประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ืองแนวทางการพัฒนา
งาน ร.ร.ในเครือมูลนิธฯ 5-6 พฤษภาคม  2550 

มูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหง
ประเทศไทย 

ม.จรัญ     นอยอ่ิม 
 

วิทยากรใหความรูแกนักศึกษาในหัวขอ     
อยากมีบุคลิกภาพอยางผูนําตองทําอยางไร 
 เม่ือ  23  พฤษภาคม  2550 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี   

ม.จรัญ   นอมอ่ิม 
 

วิทยากรใหความรูแกนักศึกษาในหัวขอ      
การพัฒนาบุคลิกภาพสูการเปนนักพดูท่ีม่ันใจ  
เม่ือ 16 มิถุนายน  2550 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี   

ม.จรัญ   นอยอ่ิม วิทยากรใหการอบรมแกผูตรวจประเมินรุน 4 
เร่ือง  การพัฒนาบุคลิกภาพสูการเปนผูตรวจ
มาตรฐาน  12  กรกฎาคม  2550 

มูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหง
ประเทศไทย ซอยทองหลอ  
กรุงเทพฯ 
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รายชื่อ รายละเอียดการเปนวิทยากร สถานท่ี 

มิสสุชาดา   สนองอุทัย 
 

Asian  studies  outreach  Program   
(ASOP) The  university  of  Vermont  VT, 
USA    3-5  สิงหาคม 2550 

โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย 
แผนกประถม 
จ.เชียงใหม 

ม.จรัญ   นอยอ่ิม วิทยากรใหความรูการแขงขันแรลล่ีการกุศล
โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียล 
ภาคตะวันออก  17 สิงหาคม 2550 

โรงเรียนเซนตหลุยส 
ฉะเชิงเทรา 

 
ม.จรัญ   นอยอ่ิม 
 

วิทยากรบรรยาย นวัตกรรมทางการศึกษา 
โปรแกรมการบันทึกและประมวลผล
สมรรถภาพทางกาย ใหกับโรงเรียนสังกัด 
สพท. กทม. เขต 3กลุมสาระการเรียนรูสุข
ศึกษาและพลศึกษา  22 สิงหาคม 2550 

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 

ม.จรัญ   นอยอ่ิม ผูตรวจประเมินมาตรฐาน BSG  โรงเรียนเซนต
คาเบรียล   14 -17 กันยายน 2550 

โรงเรียนเซนตคาเบรียล  
กรุงเทพฯ 

ม.จรัญ   นอยอ่ิม วิทยากรจัดกจิกรรมวอลดแรลล่ี ในการ
ปฐมนิเทศครูใหม โรงเรียนในเครือฯ ป
การศึกษา 2549   15-17 ตุลาคม 2550 

ศูนยวิชาการและนันทการเซนต
คาเบรียล   จ.นนทบุรี 

ม.จรัญ   นอยอ่ิม การจัดการแขงขันแรลล่ีการกุศล 
6-7  ตุลาคม  2550 

กรุงเทพ - ชะอํา 
 

ม.จรัญ   นอยอ่ิม วิทยากรจัดกจิกรรมในการแขงขันแรลล่ีการ
กุศล CE-PTA NETWORK  RALLY คร้ังท่ี  1 
11-13  ตุลาคม 2550 

จ.ฉะเชิงเทรา - เขาใหญ 

ม.สราวุธ    เก้ือกูล วิทยากรจัดกจิกรรมวอลดแรลล่ี ในการ
ปฐมนิเทศครูใหม โรงเรียนในเครือฯ ป
การศึกษา 2549   15-17 ตุลาคม 2550 

ศูนยวิชาการและนันทการเซนต
คาเบรียล   จ.นนทบุรี 

ม.ปรีชา      พรหมทอง วิทยากรจัดกจิกรรมวอลดแรลล่ี ในการ
ปฐมนิเทศครูใหม โรงเรียนในเครือฯ ป
การศึกษา 2549   15-17 ตุลาคม 2550 
 
 

ศูนยวิชาการและนันทการเซนต
คาเบรียล  จ.นนทบุรี 
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รายชื่อ รายละเอียดการเปนวิทยากร สถานท่ี 

มิสวิไล     ศรีประภาสุขสันต ิ วิทยากรจัดกจิกรรมวอลดแรลล่ี ในการ
ปฐมนิเทศครูใหม โรงเรียนในเครือฯ ป
การศึกษา 2549   15-17 ตุลาคม 2550 

ศูนยวิชาการและนันทการเซนต
คาเบรียล   จ.นนทบุรี 

มิสนฤมล   นอยอ่ิม วิทยากรจัดกจิกรรมวอลดแรลล่ี ในการ
ปฐมนิเทศครูใหม โรงเรียนในเครือฯ ป
การศึกษา 2549   15-17 ตุลาคม 2550 

ศูนยวิชาการและนันทการเซนต
คาเบรียล  จ.นนทบุรี 

ม.เอก         เอกสกุล วิทยากรจัดกจิกรรมวอลดแรลล่ี ในการ
ปฐมนิเทศครูใหม โรงเรียนในเครือฯ ป
การศึกษา 2549   15-17 ตุลาคม 2550 

ศูนยวิชาการและนันทการเซนต
คาเบรียล  จ.นนทบุรี 

ม.สถิตย     สืบชมภ ู วิทยากรจัดกจิกรรมวอลดแรลล่ี ในการ
ปฐมนิเทศครูใหม โรงเรียนในเครือฯ ป
การศึกษา 2549   15-17 ตุลาคม 2550 

ศูนยวิชาการและนันทการเซนต
คาเบรียล  จ.นนทบุรี 

มิสจิราพร  คุณาบุตร 
 

วิทยากรจัดกจิกรรมวอลดแรลล่ี ในการ
ปฐมนิเทศครูใหม โรงเรียนในเครือฯ ป
การศึกษา 2549   15-17 ตุลาคม 2550 

ศูนยวิชาการและนันทการเซนต
คาเบรียล  จ.นนทบุรี 

มิสณัฐนรี    คงสํารวย 
 
 

วิทยากรจัดกจิกรรมวอลดแรลล่ี ในการ
ปฐมนิเทศครูใหม โรงเรียนในเครือฯ ป
การศึกษา 2549   15-17 ตุลาคม 2550 

ศูนยวิชาการและนันทการเซนต
คาเบรียล  จ.นนทบุรี 

มิสนฤมล   นอยอ่ิม ผูตรวจประเมินมาตรฐาน BSG  โรงเรียน
อัสสัมชัญ แผนกมัธยม 27-30 พฤศจิกายน2550 

โรงเรียนอัสสัมชัญ  กรุงเทพฯ 

มิสวนิดา   ลอยช่ืน เปนวิทยากรแบงปน ใหความรู การทํางาน
อภิบาลและ  คําสอน   14 ธันวาคม 2550 

โรงเรียนมาเรียลัย  กทม. 

ม.จรัญ   นอยอ่ิม ผูตรวจประเมินมาตรฐาน BSG  โรงเรียน
อัสสัมชัญระยอง  24-27 กรกฎาคม 2550 

โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 

มิสนฤมล   นอยอ่ิม ผูตรวจประเมินมาตรฐาน BSG  โรงเรียนมง
ฟอรตวิทยาลัย  7 -10  มกราคม 2551 

โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย  
จ.เชียงใหม 

มิสวินิตา   เอ่ียมสะอาด วิทยากรแนะแนวการศึกษาตอในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย    9 มกราคม 2551 
 

โรงเรียนตรีมิตร  กรุงเทพฯ 
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รายชื่อ รายละเอียดการเปนวิทยากร สถานท่ี 

ม.ธีระพล   สุนทรกุล วิทยากรในการสาธิตงานเทคนิค    
17 , 25 มกราคม 2551 

โรงเรียนอัสสัมชัญ
สมุทรปราการ 

มิสวรนุช  รัตนจรัสโรจน  ผูตรวจมาตรฐานดานการเงินของมูลนิธิเซนต
คาเบรียลแหงประเทศไทย  พ.ศ.2550 

มูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหง 
ประเทศไทย 

ม.จรัญ   นอยอ่ิม ผูตรวจประเมินมาตรฐาน BSG  โรงเรียนมง
ฟอรตวิทยาลัย   21-25  มกราคม 2551 

โรงเรียนมงฟอรตแผนกมัธยม 
จ.เชียงใหม 

มิสวินิตา  เอ่ียมสอาด 
 
 

วิทยากรแนะแนวการศึกษาตอในระดับช้ัน    
ม.ปลาย    Orientation  for  Visiting  Teachers  
in    9 มีนาคม 2551 

โรงเรียนตรีมิตรวิทยา 
กรุงเทพฯ 

มิสจิราพร  คุณาบุตร การเขาคายศิลปะสัมพันธ มูลนิธิคณะเซนต
คาเบรียล  13 -15 มีนาคม 2551 

จ.ระยอง 

มิสวรรณนา   คําอิน การเขาคายศิลปะสัมพันธ มูลนิธิคณะเซนต
คาเบรียล  13 -15 มีนาคม 2551 

จ.ระยอง 

ม.ณรงคเดช   เลิศมงคล การเขาคายศิลปะสัมพันธ มูลนิธิคณะเซนต
คาเบรียล  13 -15 มีนาคม 2551 

จ.ระยอง 

ม.ปตินนัท   บวัสําลี การเขาคายศิลปะสัมพันธ มูลนิธิคณะเซนต
คาเบรียล  13 -15 มีนาคม 2551 

จ.ระยอง 

ม.นริศ  จันทรางกุร การเขาคายศิลปะสัมพันธ มูลนิธิคณะเซนต
คาเบรียล  13 -15 มีนาคม 2551 

จ.ระยอง 

ม.ปลวัชร   รอดดารา การเขาคายศิลปะสัมพันธ มูลนิธิคณะเซนต
คาเบรียล  13 -15 มีนาคม 2551 

จ.ระยอง 

 
 
 
 
 
 



 22 

12. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง 
 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสมศ.รอบท่ีสอง  เม่ือวันท่ี 23 ถึง 25
เดือน พฤษภาคม พ.ศ 2549 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา  มีการประเมิน  3 ดาน คือ ผูบริหาร 
ดานครู และดานผูเรียน ซ่ึงสรุปผลการประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐานเปนตารางดังตอไปนี ้

ระดับคุณภาพ 
มาตรฐาน 

ปรับปรุง พอใช ดี 

มาตรฐานท่ี  1 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค    
มาตรฐานท่ี  4  ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห มี
วิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรองและมีวิสัยทัศน 

  
 

มาตรฐานท่ี  5  ผูเรียนมีความรูและทักษะท่ีจําเปนตามหลักสูตร    
มาตรฐานท่ี  6  ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรู 
และพัฒนาตนเองอยางตอเนือ่ง 

  
 

มาตรฐานท่ี  9  ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางาน
รวมกับผูอ่ืนได และมีเจตคติท่ีดีตออาชีพสุจริต 

  
 

มาตรฐานท่ี 10  ผูเรียนมีสุขนิสัย  สุขภาพกาย   และสุขภาพจิตท่ีด ี    
มาตรฐานท่ี 12  ผูเรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรีและกีฬา    
มาตรฐานท่ี  13  สถานศึกษามีการจัดองคการ / โครงสรางและการบริหารงาน 
อยางเปนระบบครบวงจร  ใหบรรลุเปาหมายการศึกษา 

  
 

มาตรฐานท่ี 14   สถานศึกษาสงเสริมความสัมพันธและความรวมมือกบัชุมชน
ในการพัฒนาการศึกษา 

  
 

มาตรฐานท่ี  18  สถานศึกษามีการจัดกจิกรรมและการเรียนการสอนโดยเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ 

  
 

มาตรฐานท่ี  20 ผูบริหารมีภาวะผูนําและมีความสามารถในการบริหารจัดการ    
มาตรฐานท่ี 25  สถานศึกษามีหลักสูตรเหมาะสมกับผูเรียนและทองถ่ินมีส่ือการ
เรียนการสอนท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 

  
 

มาตรฐานท่ี  22  ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยางมี
ประสิทธิภาพและ เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

  
 

มาตรฐานท่ี 24  ครูมีคุณวุฒิ / ความรู ความสามารถตรงกับงานท่ีรับผิดชอบ            
และมีครูเพียงพอ 
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 12.1  ขอเสนอแนะจากการประเมินภายนอกคร้ังสุดทาย 
 1. สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมและโครงการเพ่ือใหผูเรียนรักการไหวทําความเคารพครูและผูใหญเพราะ
จากท่ีสถานศึกษามีหลักสูตรภาษาอังกฤษทําใหผู เรียนสวนใหญเวลาเดินผานผูใหญไมคอยทําการไหว         
แสดงความเคารพและในผูเรียนระหวางรุนพี่รุนนองท่ีแตกอนจะมีการไหวทําความเคารพกันก็หายไป ทําให
ความรักความเอาใจใสกันระหวางรุนพี่รุนนองไมมี 
 2. สถานศึกษามีระบบงานนิเทศภายในซ่ึงจะตองมีการติดตาม ประเมินผล ตรวจสอบ ขอมูลสารสนเทศ
ในแตละฝายวาขอมูลมีความถูกตองหรือไมและการประสานงานระหวางหนวยงานมีการประสานงานกันดีระดับ
ไหนเพราะในระบบ PDCA ทุกหนวยงานจะตองมีการสงงานใหกันและกันระหวางหนวยงานเพ่ือใหขอมูล
สารสนเทศถูกตองและนําไปใชในการตั้งเปาหมายหรือกําหนดแผนงานได ระยะเวลาในการพัฒนาสถานศึกษา
ใหไดมาตรฐานคุณภาพ สมศ. ในแตละมาตรฐานและในภาพรวม  2 ป 4 เดือน 
 12.2   นวัตกรรมและสิ่งดีเดนรวมท้ังการปฏิบัติท่ีเปนเลิศของสถานศึกษา 

สถานศึกษามีแหลงเรียนรูภายในที่หลากหลายเสมือนเปนโลกแหงคลังปญญาท่ีสมบูรณแบบเพื่อสนอง
ความตองการของผูเรียนใหเขาไปศึกษาหาความรูตามความถนัดโดยสถานศึกษาจะเนนความตองการของผูเรียน
เปนหลัก 
 12.3   ทิศทางการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษาในอนาคต 
 1. ระบบงานท่ีสถานศึกษาจดัใหมีการควบคุมติดตาม ประเมินผล โดยใหเนนการนําผลขอมูล
สารสนเทศจากแตละฝายมารวบรวมเพ่ือใหขอมูลท่ีไดเปนปจจุบันทันตอการใชงาน 
 2. ครูจะตองไดรับการอบรมในวิชาท่ีสอนใหตรงตามเอก-โท และเนนในวิชาท่ีไดสอนประจําเพื่อ
เพิ่มพูนความรูความสามารถ 
 12.4  การนําผลการประเมินคุณภาพภายนอกไปใช   
 มาตรฐานท่ี 2  ผูเรียนมีสุขนสัิย สุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 

สถานศึกษาตองทําขอมูลรายบุคคลของผูเรียน โดยในเอกสารนี้จะตองแสดงขอมูลระดับคุณภาพ        
ท้ัง 3 ดาน คือ  ดี  เกง สุข อยางชัดเจนเดนชัด วาในขณะนี้คุณภาพผูเรียนอยูในระดับใดและเม่ือเทียบกับ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและมาตรฐานการศึกษาของชาติแลว อยูหางไกลเพียงใด และผูเรียนไดรับ
การพัฒนาในแตละปอยางไรบาง ซ่ึงในกรณีท่ีสําคัญท่ีสุดคือการที่สถานศึกษาตองทราบขอมูลรายบุคคลของ
ผูเรียนทุกดาน ท้ังสถานศึกษา โดยสถานศึกษาควรดําเนินการใหแลวเสร็จภายในปการศึกษา 2550 
 มาตรฐานท่ี4  ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห  คิดสังเคราะห  มีวิจารณญาณ มีความคิด
สรางสรรค คดิไตรตรองและมีวิสัยทัศน 
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ในโครงการและกิจกรรมท่ีทางสถานศึกษาไดจัดควรท่ีจะกระตุนผูเรียนใหไดเขารวมทุกคนโดยจะตอง
นําขอมูลมาใสไวผูเรียนรายบุคคลเพ่ือจะไดทราบวากิจกรรมท่ีไดจัดข้ึนผูเรียนไดเขารวมและช่ืนชอบมากเพียงใด 
ระยะเวลาในการจัดทํา 1 ปการศึกษา 

จากกิจกรรมในมาตรฐานที่ 4 ทางสถานศึกษาไดจัดใหผูเรียนท่ีจะจบในชวงช้ันจะตองทํางานสง 1 ช้ิน 
ซ่ึงจากกิจกรรมตรงนี้นาจะนําผลงานท่ีไดมาสอบถามผูเรียนถึงช้ินงานท่ีทําข้ึนมาวาสอดคลองกับมาตรฐานท่ี 4  
ท่ีทางสถานศึกษาไดวางไวหรือไมและนําผลมาพัฒนาแกไขปรับปรุงไดอยางตอเนื่อง ระยะเวลาในการปฏิบัติซ่ึง
ทางสถานศึกษามีขอมูลแลวหรือแตนําขอมูลมาปรับแตงซ่ึงระยะเวลา 2 เดือน 

จากผลงานของผูเรียนในขอ 2 ที่เกิดข้ึนจะตองนําผลงานของผูเรียนทุกคนมาเสนอตามอาคารเรียนหรือ
ภายในสถานศึกษา ซ่ึงมีพื้นท่ีจํานวนมากเพื่อท่ีจะไดใหผูเรียนทุกคนเห็นความสําคัญและกระตุนผูเรียนใหมีการ
แขงขันกับเพื่อนในหองและเพื่อนตางหองเกิดการพัฒนาทักษะและคิดเพิ่มข้ึนท้ังทางตรงและทางออม ระยะเวลา
ในการปฏิบัติ 1 ปการศึกษา 
 มาตรฐานท่ี 6  ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่อง 

สถานศึกษาควรจัดการประชาสัมพันธเสริมกิจกรรมเพื่อกระตุนผูเรียนใหเขาไปศึกษาหาความรู          
ใหเพิ่มข้ึน ระยะเวลาในการปฏิบัติ 1 ปการศึกษา 

สถานศึกษาสํารวจ คนควาความตองการของผูท่ีเกี่ยวของท้ังหมดเพื่อพัฒนาและจัดการแหลงเรียนรูตาม
ความตองการของผูเรียน คณะครู และผูปกครองชุมชน ระยะเวลาในการปฏิบัติ 1 ปการศึกษา 
 มาตรฐานท่ี 7  ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สมารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได และมีเจตคติท่ีดี
ตออาชีพสุจริต  

หลักการในการใชกิจกรรมและโครงการท่ีสถานศึกษาในการสอนใหผูเรียนรูจักทักษะการทํางานและ   
มีทัศนคติในการทํางานท่ีดี ทํางานเปนกลุมได โดยสถานศึกษาตองมีการจัดทําขอมูลผูเรียนท่ีเขารวมกิจกรรม
ท้ังหมดวาอยูในชมรมอะไร สรุปเปนขอมูลสารสนเทศท่ีชัดเจนสามารถสอบถามได เพราะจากชมรมหรือ
กิจกรรมท่ีสถานศึกษาตองทําตองปฏิบัติกับผูเรียนทุกระดับช้ันเปนการปลูกฝงใหผูเรียนรักในการทํางานอยางดี 
ระยะเวลาในการจัดทําขอเสนอแนะเนื่องจากความพรอมในหลายดาน ๆ ท่ีทางสถานศึกษามีระยะเวลาท่ี           
จะทําการพัฒนา 1 ปการศึกษา 
 มาตรฐานท่ี 8  ครูมีวุฒิ/ความรู ความสามารถตรงกับงานท่ีรับผิดชอบและมีครูเพียงพอ   

ควรใหครูทุกคนไดรับการอบรมในวิชาท่ีสอนเปนประจําทุกป ท้ังกอนและขณะดําเนินการสอน         
เพื่อครูจะไดนําเทคนิคความรูในวิทยาการใหม ๆ มาประยุกตใชในการสอนตอไป 
 มาตรฐานท่ี 9  ครูมีความรูความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพและเนนผูเรียน
เปนสําคัญ   
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การประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน ควรคํานึงวาการประเมินผลเปนสวนหนึ่งของการจัดการเรียนรู 
ดังนั้นควรประเมินผลใหสอดคลองกับเปาหมายที่กําหนดไวใหผูเรียนมีคุณภาพครบท้ัง 3 ดาน คือ เกง ดี         
และมีสุข โดยใชแบบประเมินเฉพาะดาน กําหนดระยะเวลาในการประเมิน 1 ป  ควรทําผลการประเมินรายบุคคล
ท้ัง 3 ดาน ดังกลาวไปรับปรุงและพัฒนาปรับการเรียนและเปล่ียนการสอนอยางตอเนื่องเปนปจจุบัน กําหนด
ระยะเวลาในการประเมิน 1 ป   ควรเก็บขอมูลของผูเรียนรายบุคคลใหเปนระบบของขอมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษาเพื่อใชในการตรวจสอบคุณภาพของผูเรียนตอไป กําหนดระยะเวลาในการประเมิน 1 ป 
  การนําผลการประเมินคุณภาพภายนอกไปใช 
 จากผลการประเมินและขอเสนอแนะของคณะผูตรวจเยี่ยมเมื่อตนปการศึกษา 2549 เปนชวงท่ีโรงเรียน
ส้ินสุดแผนพัฒนาโรงเรียนระยะท่ี 2 ( ปการศึกษา 2545 – 2549 )โรงเรียนจึงไดนําขอเสนอแนะของการตรวจ
เยี่ยมคร้ังนี้ไปกําหนดเปนแนวทางพัฒนาและเพ่ิมเติมในแผนพัฒนาของโรงเรียนระยะท่ี 3 ปการศึกษา            
2550 – 2554 ซ่ึงจะไดมีการดําเนินการพัฒนาตามขอเสนอแนะในปการศึกษา 2550 เปนตนไป 
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บทท่ี 2 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําป 

 ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  ตามแผนพัฒนาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 
ระยะท่ี 3 พ.ศ.2550-2554   ไดกําหนดวิสัยทัศน  พันธกิจ เปาหมาย  ยุทธศาสตรและตัวช้ีวัดความสําเร็จ           
โดยมี งาน/โครงการและกิจกรรม ท่ีดําเนินการในปการศึกษา 2550 เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนดไว  ดังนี้ 

ดานวิชาการ/คุณภาพนักเรียน 
เปาหมายท่ี 1 มีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเหมาะสมกับผูเรียนและทองถ่ิน  พัฒนาตามการเปล่ียนแปลงและความ
เจริญกาวหนาทางวิทยาการตางๆและสอดคลองกับการศึกษาของชาติและ การศึกษาเซนตคาเบรียล 
ยุทธศาสตร 

1.มีแผนและกระบวนการพฒันาหลักสูตรและเนื้อหาสาระการเรียนรู 
2. ผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับผูเรียนและทองถ่ิน 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
รอยละ 80 ของผูเรียน ผูปกครอง บุคลากรและชุมชนมีความพึงพอใจ 

งาน / โครงการและกิจกรรม ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
1. โครงการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
 - งานพัฒนาหลักสูตรรายวิชา 

โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุมสาระการ
เรียนรูมีการพฒันาหลักสูตรอยางตอเนื่อง 

2. งานนิเทศการสอนในโรงเรียน มีข้ันตอน กระบวนการและแนวทางการการนิเทศการเรียน
การสอนทุกกลุมสาระการเรียนรู  

 
เปาหมายท่ี 2 ผูเรียนระดับช้ันประถมศึกษา รอยละ 80  และผูเรียนระดบัช้ันมัธยมศึกษา รอยละ  70  มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนทุกกลุมสาระการเรียนรู ฯ อยูในระดับ 3-4 
ยุทธศาสตร 

1. พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน  และพัฒนาการวัดผลและประเมินผล 
2. สงเสริมผูเรียนใหเปนบุคคล แหงการเรียนรู มีทักษะในการคิดวเิคราะห สังเคราะห ตัดสินใจและ

แกปญหาไดอยางเหมาะสม 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

1. ผูเรียนระดบัช้ันประถมศึกษารอยละ80 และผูเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษารอยละ70มีผลสัมฤทธ์ิ  
ทางการเรียนเฉล่ียทุกกลุมสาระการเรียนรูฯอยูในระดับดี 
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งาน / โครงการและกิจกรรม ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
1.โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กอัจฉริยะ นักเรียนท่ีมีศักยภาพไดรับการสงเสริมและการพัฒนา

เพื่อใหมีความรู ความสามารถตามความสนใจ 
2. โครงการสงเสริมกําลังใจนักเรียนจากการสอบ
ประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับประเทศ 

นักเรียนไดรับการเสริมแรง และมีขวัญกําลังใจในการสอบ
ประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับประเทศ 

3. โครงการเสริมสรางเด็กสมาธิส้ัน มีระบบการคัดกรองและแนวทางเพ่ือชวยเหลือนักเรียน      
ท่ีมีสมาธิส้ัน 

2.โครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผล 
- จัดทําขอมูลสารสนเทศผลสัมฤทธ์ิของผูเรียน 
-พัฒนาระบบโปรแกรมการรายงานพัฒนาการผล
การ เรียนรูของแตละสาระการเรียนรู   

ทุกกลุมสาระการเรียนรู  สามารถนําผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักเรียนไปพัฒนาในทุกรายวิชา และรายบุคคล 

3. โครงการพัฒนาความรูความสามารถของ
นักเรียนทางดานวิชาการ 
 - กิจกรรมรักการอานและการคนควา 
- กิจกรรมแขงขันทางวิชาการท้ังภายในแลภายนอก 

-นักเรียนไดรับการสงเสริมและสนับสนนุใหเปนบุคคลท่ี
รักการอาน 
-นักเรียนไดรับการสงเสริมในการการแขงขันทักษะ        
ท้ังภายในและภายนอกทุกกลุมสาระการเรียนรู  

 
เปาหมายท่ี 3 ผูเรียนประพฤติปฏิบัติตนเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะท่ีพึงประสงคและคานิยมท่ีดีงาม
ยุทธศาสตร 

1.สงเสริมผูเรียนใหมีวนิัย มีความรับผิดชอบ ประพฤติ ปฎิบัติตน ตามหลักธรรมเบ้ืองตนของแตละ
ศาสนาและมีคุณลักษณะท่ีพงึประสงคตามหลักสูตรสถานศึกษา 

2.พัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือผูเรียน 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

1. ผูเรียนรอยละ 95 ผานการประเมินตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
งาน / โครงการและกิจกรรม ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

1. งานสงเสริมระเบียบวินยันักเรียน 
    -การแตงกาย การทําความเคารพ พฤติกรรมฯลฯ 
2. งานสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
    -นั่งสมาธิกอนเรียน/จริยธรรมในโรงเรียน/
บําเพ็ญประ โยชนเพื่อสังคม/ ยกยองนักเรียนท่ี
ประพฤติด ี/ งามอยางไทย 

- นักเรียนรอยละ 95 ไดรับการดูแลเอาใจใส ในการอบรม 
การปฏิบัติตามระเบียบวินยัตามคูมือนักเรียน 
- นักเรียนรอยละ 95 ไดรับการสงเสริมทางดานคุณธรรม 
จริยธรรม 
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งาน / โครงการและกิจกรรม ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
3. โครงการวินัยดีมีความสุข  
4. โครงการพัฒนาทักษะชีวติ นักเรียนไดรับการชวยเหลือในการประพฤติปฏิบัติตน      

ท้ังทางดานรางกายและจิตใจ  
 
เปาหมายท่ี 4 ผูเรียนมีทักษะที่จําเปนในการดําเนินชีวิตมีสุขภาพ และบุคลิกภาพท่ีดีมีสุนทรียภาพสามารถอยู
รวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 
ยุทธศาสตร 

1. สงเสริมใหผูเรียนใหมีทักษะในการดําเนินชีวิต มีสุขภาพและบุคลิกภาพท่ีด ี
2. สงเสริมผูเรียนเขารวมกิจกรรมศิลปะ  ดนตรีและกีฬาดวยความช่ืนชมและเต็มใจ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
1. ผูเรียนทุกคนสามารถวิเคราะหและกําหนดเปาหมายของชีวิตได 
2. ผูเรียนทุกคนเขารวมกิจกรรมศิลปะ  ดนตรีและกีฬาตามความถนัดและความสนใจ ดวยความช่ืนชม

และเต็มใจ 

งาน / โครงการและกิจกรรม ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
1.กิจกรรมสงเสริมภาวะโภชนาการใหถูกหลัก
อนามัย 

เพื่อสงเสริมและสนับสนุนนักเรียนในการรับประทาน
อาหารที่ถูกสุขลักษณะตามหลักโภชนาการ 

2.โครงการสรางฐานสุขภาพ มีฐานสุขภาพท่ีเหมาะสมสําหรับนักเรียน ในการออกกําลัง
กาย 

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

นักเรียนท่ีเขารวมโครงการ ไดรับการดูแลและเอาใจใสใน
การดูแลและรักษาสุขภาพของตนเองใหอยูในเกณฑ
มาตรฐานทางดานรางกาย 

4.กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย นักเรียนทุกคนไดรับการประเมินโดยการทดสอบ
สมรรถภาพทางดานรางกาย ท่ีเหมาะสมกบัวัย 

5.โครงการคายศิลปะ  ดนตรี  กีฬา เปดโอกาสใหนักเรียนท่ีสนใจเขารวมโครงการทางดาน
สุนทรียภาพตามความถนัดและความสนใจ 
 

6.โครงการแขงขันภายนอกและภายใน นักเรียนท่ีมีศักยภาพ  ไดรับการสงเสริมและสนับสนุน    
เขารวมในการแขงขันท้ังภายในและภายนอก 
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งาน / โครงการและกิจกรรม ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
7.โครงการสงเสริมศักยภาพทางดานดนตรี นักเรียนท่ีมีศักยภาพ  ไดรับการสงเสริมและสนับสนุนใน

การเลนดนตรีตามแตละประเภทความถนดัและความสนใจ 
8.โครงการคายศิลปะสําหรับเด็ก เปดโอกาสใหนักเรียนท่ีสนใจเขารวมโครงการทางดาน

สุนทรียภาพตามความถนัดและความสนใจ 
9.โครงการศิลปนรุนเยาว เปดโอกาสใหนักเรียนท่ีสนใจเขารวมโครงการทางดาน

สุนทรียภาพตามความถนัดและความสนใจ 
10.งานสงเสริมนักเรียนแขงขันกีฬาภายนอก นักเรียนท่ีมีศักยภาพ  ไดรับการสงเสริมและสนับสนุน   

เขารวมในการแขงขันท้ังภายในและภายนอก 
 
เปาหมายท่ี 5 ผูเรียนสามารถใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร 

1. สงเสริมการใชเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมในทางท่ีสรางสรรค 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

ผูเรียนทุกคนสามารถใชและมีผลงานท่ีสรางสรรคโดยใชเทคโนโลย ี
งาน / โครงการและกิจกรรม ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

1.งานปรับปรุงหอง/ สถานท่ีปฏิบัติการ
คอมพิวเตอรนอกเวลาเรียน 

มีการสงเสริมและสนับสนนุในการจัดสรรเทคโนโลยี
ทางดานคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ตสําหรับการคนควา  
หาขอมูลตางๆ 

2.กิจกรรมประกวดการสรางเว็บไชต และการเขียน
โปรแกรมของกลุมสาระฯการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

 

 
เปาหมายท่ี 6 ผูเรียนสามารถใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในการส่ือสารไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร 

1. พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนดานภาษาและการส่ือสาร 
2. สงเสริมการใชภาษาท่ีถูกตองและเปนสากล 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ  รอยละ 80 ของผูเรียนป.3,ป.6,ม.3 และม.6 สามารถใชภาษาไทยและภาษา ตางประเทศใน
การส่ือสารไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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งาน / โครงการและกิจกรรม ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
1.โครงการพัฒนาทักษะภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 
          กิจกรรมเสียงตามสาย  กิจกรรมภาษาจีน/ภาษาอังกฤษ 
5 นาที  กิจกรรม speech contest   กิจกรรมประกวด / แขงขัน 
ภายในและภายนอก  กิจกรรมคลินิกภาษา  กิจกรรมรักษ
ภาษาไทย 

- นักเรียนไดรับการสงเสริมและแสดงออก       
ซ่ึงความสามารถ 

2. กิจกรรมสงเสริมเอกลักษณและความเปนไทย 
       กิจกรรมวนัสุนทรภู  วนัภาษาไทยแหงชาติ 

 

3. โครงการคายภาษาไทยและภาษาตางประเทศ เปดโอกาสใหนักเรียนท่ีสนใจเขารวมโครงการ
ทางดานสุนทรียภาพตามความถนัดและความ
สนใจจากโครงการท่ีจัดข้ึน 

 
เปาหมายท่ี 7   ผูเรียนมีผลงานอยางหลากหลายตามศักยภาพ ความถนัดและความสนใจ 
ยุทธศาสตร    

1. สงเสริมและสนับสนุนใหผูเรียนมีผลงานอยางหลากหลายตามความถนัดและความสนใจ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ  ผูเรียนทุกคนมีแฟมสะสมผลงานตามความสามารถสรางสรรค ผลงานอยางหลากหลายท้ัง
ในดานวิชาการ ดานการกฬีาและดานสุนทรียภาพ เต็มตามศักยภาพ ตามความถนัดและความสนใจ 

งาน / โครงการและกิจกรรม ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
1.กิจกรรมสงเสริมยกยองนกัเรียนท่ีมีความสามารถ
เฉพาะดาน 

นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในเกียรติบัตร และรางวัล          
ท่ีไดรับจากการนําความรู ความสามารถของตนเอง          
เปนประโยชนตอตนเองและตอสวนรวม 

2.โครงการสรางสรรคผลงานสูความเปนเลิศ 
กิจกรรมวนัวิชาการ กิจกรรมดานกฬีา ศิลปะ ดนตรี 

สงเสริมการนําความคิดสรางสรรคจากผลงาน และความรู
ความสามารถของนักเรียนเผยแพรตอสาธารณชน 

3.โครงการจัดทําโครงงาน นักเรียนไดใชข้ันตอนและกระบวนการทางวิทยาศาสตร     
ท่ีถูกตองในการสรางสรรคโครงงานตางๆ 

เปาหมายท่ี 8  ผูเรียนเหน็คุณคาและภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณีไทยภูมิปญญาไทยและภมิูปญญา
ทองถ่ิน 
ยุทธศาสตร 

1. สงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหเห็นคุณคาและภาค ภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ภูมิปญญาไทย
และภูมิปญญาทองถ่ิน 
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ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
1.ผูเรียนเหน็คุณคาและภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ภูมิปญญาไทยและภูมิปญญาทองถ่ิน 

งาน / โครงการและกิจกรรม ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
1.งานสืบสานภูมิปญญาไทย นักเรียนเหน็คุณคา ภาคภูมิใจในภูมิปญญาไทย และรวมมือ

ในการอนุรักษใหคงอยูสืบไป 
2. กิจกรรมวนัสําคัญทางศาสนา นักเรียนเขารวมกิจกรรมทางศาสนาท่ีตนเองนับถือท่ี

โรงเรียนจัดข้ึนตามโอกาสสําคัญตางๆ 
3.โครงการ บรรพชาสามเณร นักเรียนท่ีสนใจ เขารวมกจิกรรมบรรพชาสามเณรท่ี

โรงเรียนจัดข้ึน 
4. กิจกรรมวนัสําคัญของประเพณีไทย เชนวัน
สงกรานต  วันลอยกระทง ฯลฯ 

นักเรียนเหน็คุณคา ภาคภูมิใจในวันสําคัญของประเพณไีทย 
และรวมมือในการอนุรักษใหคงอยูสืบไป 

 
เปาหมายที่ 9 ผูเรียนเหน็คุณคาและรวมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและส่ิงแวดลอม  
ยุทธศาสตร 

1. สงเสริมผูเรียนใหตระ หนกัในคุณคาและมีสวนรวมอนุรักษทรัพยากร ธรรมชาติ  พลังงานและ
ส่ิงแวดลอม 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

1.ผูเรียนเรียน ตระ หนกัในคุณคาและมีสวนรวมอนุรักษทรัพยากรธรรม ชาติ  พลังงานและส่ิง แวดลอม 
งาน / โครงการและกิจกรรม ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

1. โครงการสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน สวนพฤกษศาสตรของโรงเรียนไดรับการพฒันาอยูเสมอ
เพื่อเปนแหลงเรียนรูสําหรับนักเรียนและบุคคลท่ีสนใจ  

2. โครงการคายนักพฤกษศาสตรรุนเยาว เปดโอกาสใหนักเรียนท่ีสนใจเขารวมโครงการตามความ
ถนัดและความสนใจจากโครงการท่ีจัดข้ึน 

3. โครงการคายภูมิศาสตร เปดโอกาสใหนักเรียนท่ีสนใจเขารวมโครงการตามความ
ถนัดและความสนใจจากโครงการท่ีจัดข้ึน 

4. กิจกรรมประหยัดพลังงาน การใชพลังงานของโรงเรียนในแตละเดือนลดลง 
5. โครงการอนุรักษส่ิงแวดลอมโรงเรียน  เปดโอกาสใหนักเรียนท่ีสนใจเขารวมโครงการตามความ

ถนัดและความสนใจจากโครงการท่ีจัดข้ึน 
6.โครงการคายยวุชนพิทักษส่ิงแวดลอม เปดโอกาสใหนักเรียนท่ีสนใจเขารวมโครงการตามความ

ถนัดและความสนใจจากโครงการท่ีจัดข้ึน 
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เปาหมายท่ี 10 ผูเรียนสามารถใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรสรางผลงานและพัฒนานวัตกรรมตางๆไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  
ยุทธศาสตร 

1. สงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะกระ บวนการทางวิทยาศาสตรและสรางผลงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

1.ผูเรียนใหมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและสรางผลงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
งาน / โครงกาและกิจกรรม ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

1.โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร นักเรียนนําความรูท่ีไดรับจากข้ันตอนและกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรมาสรางสรรคและสงเขาผลงานรวมประกวด 

งาน / โครงการและกิจกรรม ตัวช้ีวดัความสําเร็จ 
2.โครงการแขงขันโอลิมปกวิทยาศาสตร นักเรียนไดรับการสงเสริมในการเขารวมแขงขันโอลิมปก

วิทยาศาสตรในระดับประเทศ 
3. กิจกรรมสัปดาหวิทยาศาสตร สงเสริมการนําความคิดสรางสรรคจากผลงาน และความรู

ความสามารถทางวิทยาศาสตรของนักเรียนเผยแพรตอ
สาธารณชน 

4. โครงการจัดเตรียมนักเรียนแขงขันภายในและ
ภายนอก 

นักเรียนไดรับการสงเสริมในการเขารวมแขงขันทางดาน
วิทยาศาสตรท้ังภายในและภายนอก 

5. โครงการคายวิทยาศาสตร เปดโอกาสใหนักเรียนท่ีสนใจเขารวมโครงการตามความ
ถนัดและความสนใจจากโครงการท่ีจัดข้ึน 

 
ดานบุคลากร 
เปาหมายท่ี 11  บุคลากรมีความรู  ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจรรยาบรรณ  
มีทักษะในการใชเทคโนโลยีอยางมีประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร 

1. สงเสริมและพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพ 
2. สงเสริมและพัฒนาบุคลากรทางดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
1. บุคลากรไดรับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ 
2. บุคลากรไดรับการพัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ 
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งาน / โครงการและกิจกรรม ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

1.โครงการธรรมะกับการศึกษา 
-กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรมบุคลากรพุทธ / 
คริสต -กิจกรรมฟงธรรม / วันศุกรตนเดือน 
-กิจกรรมรวมพิธีกรรมทางศาสนา  

 
บุคลากรทุกคนไดรับการพฒันาทางดานคุณธรรม 
จริยธรรม 

2. โครงการอบรมสัมมนาบุคลากรประจําป บุคลากรทุกคนไดรับการพฒันาตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 
เปาหมายท่ี 12 บุคลากร มีขวัญกําลังใจและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
ยุทธศาสตร 

1. สงเสริมและสนับสนุนการสรางแรงจูงใจจากผลการปฏิบัติงาน 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

บุคลากรไดรับการสรางแรงจูงใจจากผลการปฏิบัติงาน 
งาน / โครงการและกิจกรรม ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

1.โครงการรวบรวม ปรับปรุงระเบียบ และสราง
ระเบียบใหมเกี่ยวกับเร่ืองสวัสดิการบุคลากร 

มีระเบียบและแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจนเกีย่วกับสวัสดกิาร
บุคลากร 

2.โครงการมอบรางวัลใหกับบุคลากรท่ีปฏิบัติงาน
และมีผลงานดเีดนประจําป 

บุคลากรท่ีไดรับรางวัล มีความภาคภูมิใจจากผลการปฏิบัติ 
ท่ีไดรับการยกยองและเชิดชู และเปนแบบอยางท่ีดีกับ
บุคคลอ่ืนๆ 

3.โครงการจัดกิจกรรมสมทบกองทุนสวัสดิการครู
และเจาหนาท่ี 

กิจกรรมตางๆท่ีจัดข้ึนเพื่อหาทุน  ดําเนนิการบรรลุตาม
วัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 

4. โครงการสงเสริมการศึกษาตอของบุคลากรใน
ระดับสูงข้ึน 

บุคลากรไดรับการสงเสริมทางดานการศึกษาท่ีสูงข้ึนตาม
ความตองการของโรงเรียน 

5. งานสงเสริมสวัสดิการบุคลากร สงเสริมและสนับสนุนในการจัดสวัสดิการใหกับบุคลากร 
เพื่อเปนแรงจูงใจในการปฏิบัติงานใหดีข้ึน 

6.. โครงการตัดเคร่ืองแบบคณะครูและเจาหนาท่ี  
 

บุคลากรแตงกายสุภาพและเรียบรอย และมีแบบฟอรม      
ท่ีเหมือนกนั  
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ดานการบริหารจัดการและคุณภาพศึกษา 
เปาหมายท่ี 13 โรงเรียนมีการบริหารจัดการและการจัดการการเรียนรูอยางเปนระบบ มีคุณภาพสามารถ
ตรวจสอบได 
ยุทธศาสตร 

1. สงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความสามารถเก่ียวกับระบบบริหารจัดการศึกษา และภาระงานท่ี
รับผิดชอบ 

2. สรางและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา ท่ีเปนระบบ  โปรงใส  ตรวจสอบได  
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

ผูรวมบริหารโรงเรียนทุกคนมีความรู ความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการทํางาน
แบบ P D C A 

งาน / โครงการและกิจกรรม ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
1.โครงการศึกษาวิจยัเพ่ือปรับปรุงโครงสรางการ
บริหาร บทพรรณนางาน และคูมือการปฏิบัติงาน 

โครงสรางการรบริหารโรงเรียนสอดคลองกับแนวทางการ
พัฒนาของโรงเรียนตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน 
พ.ศ.2550 

2.โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฎิบัติการแกบุคลากร
ตามสภาพปจจุบัน 

บุคลากรมีความรู ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
และการบริหารจัดการศึกษา 

3.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการ
บริหารงาน 

ผูรวมบริหารโรงเรียนทุกคนมีความรู ความสามารถในการ
บริหารจัดการศึกษา ตามหนวยงาน / ฝายท่ีรับผิดชอบ 

 
เปาหมายท่ี 14  โรงเรียนมีการพัฒนาระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและสามารถนําไปใชอยางมี
ประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร 

1. พัฒนาระบบเครือขายเทคโนโลยีสาร สนเทศโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

โรงเรียนมีระบบขอมูลสารสนเทศท่ีเปนปจจุบัน 
งาน / โครงการและกิจกรรม ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

1.โครงการติดตามประเมินผลระบบเครือขาย
เทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรียน 

ระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรียนไดรับการ
พัฒนา  และสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2.โครงการติดตามประเมินผลและปรับปรุงระบบ
ฐานขอมูลของโรงเรียน 

ระบบฐานขอมูลของโรงเรียนสามารถนํามาใชงานได   
อยางมีประสิทธิภาพ 
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เปาหมายท่ี 15โรงเรียน ผูปกครอง และชุมชนมีความสัมพันธท่ีดีและมีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษาของ
โรงเรียน 
ยุทธศาสตร 

1. สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวม และสรางความ สัมพันธท่ีดีของผูปก ครอง ชุมชนในการพัฒนา
การศึกษา 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
มีระบบการดําเนินงานในการสรางความสัมพันธอันดีระหวางโรงเรียน ผูปกครองและชุมชน 

งาน / โครงการและกิจกรรม ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
1. โครงการจัดกิจกรรมรวมกนัระหวางโรงเรียนกับชุมชน โรงเรียนและชุมชนมีการจดักิจกรรมและสราง

ความสัมพันธและความรวมมือซ่ึงกันและกัน 
2. กิจกรรมสงเสริมสุขภาพพลานามัยของชุมชน ชุมชนสามารถเขามาใชบริการทางดานอาคารสถานท่ี

ของโรงเรียน ในดานสุขภาพอนามัย  
3. โครงการจัดกิจกรรมรวมกนัระหวางโรงเรียนกับ
ผูปกครอง 

โรงเรียนและผูปกครองมีการจัดกิจกรรมตางๆ
รวมกันท้ังในสวนรวมและตามระดับช้ัน 

เปาหมายท่ี 16 โรงเรียนมีการบริหาร จัดการตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายใน  
ท่ีมีประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร 

1. สงเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพการศกึษา 
2. สงเสริมการวิจัยเพ่ือการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
1. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู ตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
2. โรงเรียนมีการวิจัยเพื่อการบริหารจัดการ ศึกษาของโรงเรียน 

งาน / โครงการและกิจกรรม ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
1. งานวิจยัการบริหารจัดศึกษาของโรงเรียน สงเสริมใหมีการจัดทําวจิัยเพือ่แกปญหา  และการพัฒนา

โรงเรียนอยางตอเนื่อง 
2. โครงการสงเสริมงานวิจยัของบุคลากร สงเสริมบุคลากรในการจัดทําการวิจยัทางการการศึกษาตาม

ระเบียบของงานวิจยั 

3. งานวิจยัช้ันเรียนของครูผูสอน สงเสริมบุคลากรในการจัดทําการวิจยัช้ันเรียนของครูผูสอน
และการนําไปใช 
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ดานทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
เปาหมาท่ี 17 โรงเรียนมีอาคารสถานท่ี แหลงเรียนรูและทรัพยากรทางการศึกษาอยางเพียง พอและใชใหเกิด
ประโยชนสูงสุด 
ยุทธศาสตร 

1. จัดสรรงบประมาณการกอสรางและการปรับปรุงอาคารสถานท่ี ทรัพยากรทางการศึกษา  
2. สงเสริมและพัฒนาแหลงเรียนรูใหเปนแหลงวิทยาการในการแสวงหาความรูและบริการชุมชน  

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
1. โรงเรียนมีอาคารสถานท่ี และทรัพยากรทางการศึกษา อยางเพียงพอและใชใหเกดิประโยชนสูงสุด 
2. โรงเรียนมีแหลงเรียนรูสําหรับการแสวงหาความรูและใหบริการชุมชนท่ีเพียงพอ 

งาน / โครงการและกิจกรรม ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
1. โครงการปรับปรุงและพฒันาแหลงเรียนรู แหลงเรียนรูของโรงเรียนไดรับการดูแลและเอาใจใสใหอยูใน

สภาพท่ีดี  พรอมใหบริการสําหรับนักเรียนและบุคคลท่ีสนใจ 
2. งานปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบ    
การเรียน  และสถานท่ีตางๆของโรงเรียน 

อาคารเรียน  อาคารประกอบการเรียนและสถานท่ีตางๆของ
โรงเรียนไดรับการดูแลและเอาใจใสใหอยูในสภาพท่ีดี   
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บทท่ี 3 
ผลการพฒันาคุณภาพการศึกษาในรอบป 

 ในปการศึกษา 2550 โรงเรียนมีการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาจนบรรลุความสําเร็จ
ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ดังนี ้
มาตรฐานการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 

มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน 
มาตรฐานท่ี 1 

ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค 
วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ไดตระหนักถึงความสําคัญของการมีคุณธรรมจริยธรรม และคานิยมท่ีพึง
ประสงคของผูเรียน ซ่ึงไดกําหนดไวในธรรมนูญโรงเรียนและไดทําแผนงาน โครงการและกิจกรรมตางๆ ไดแก 
การสงเสริมระเบียบวินัยและความรับผิดชอบโดยจัดกิจกรรมสงเสริมระเบียบวินัย กิจกรรมสงเสริมความสะอาด 
โครงการวินัยดีมีความสุข จัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม อบรมผูเรียน ปฐมนิเทศผูเรียน กิจกรรม
สงเสริมความเปนผูนํา สายสัมพันธบานและโรงเรียน จัดกิจกรรมยกยองผูเรียนประพฤติปฏิบัติหนาท่ีดีเดน      
จัดกิจกรรมใหนักเรียนไดรวมกิจกรรมทางศาสนาดวยการปฏิบัติจริง เชน ตักบาตรเนื่องในวันปใหม นั่งสมาธิ
กอนเขาเรียน นิมนตพระมาบรรยายธรรม จัดกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา จัดพิธีมิสซาในวันเปดปการศึกษา 
จัดการเรียนการสอนคําสอนสําหรับผูเรียนท่ีนับถือศาสนาคริสต จัดกิจกรรมฟนฟูจิตใจ จัดสอน จริยศึกษา  
จัดการเรียนการสอนเร่ืองศาสนสัมพันธในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในชวงช้ันท่ี 4 
สงเสริมใหผูเรียนมีความซ่ือสัตยสุจริตโดยจัดทําสมุดบันทึกความดีโดยเก็บของไดแลวสงคืนเจาของ และ     
มอบหนังสือช่ืนชมใหแกนักเรียนท่ีมีความซ่ือสัตย สงเสริมความกตัญูกตเวทีโดยจัดกิจกรรมวันไหวครู        
พิธีรําลึกพระคุณครู กิจกรรมวันแมแหงชาติ พิธีรําลึกพระคุณแม พิธีเทิดเกียรติแมพระอัสสัมชัญ  กิจกรรมวันพอ
แหงชาติ เดินเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว กิจกรรมถวายพระพรแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
และสมเด็จพระเจาพี่นางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทรเพื่อใหหายจากพระอาการ
ประชวร กิจกรรมสายสัมพันธบานและโรงเรียน ปจฉิมนิเทศนักเรียน สงเสริมความเมตตากรุณา โอบออมอารี 
เอ้ือเฟอเผ่ือแผและไมเห็นแกตัวโดยจัดกิจกรรมคายอาสาพัฒนา บริจาคทรัพยส่ิงของใหแกองคกรภายนอกและ  
ผูยากไรในชุมชน จัดกิจกรรมวันเด็กใหแกเด็กในชุมชน จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนโดยสภานักเรียน สารวัตร
นักเรียนและนักเรียนอาสาจราจร สงเสริมความประหยัดและใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคาโดยกลุมสาระ  
การเรียนรูคณิตศาสตรจัดโครงการออมไมมีอด ไมอดถามีออม ใหผูเรียนบันทึกรายรับรายจายประจําตัวและ
โครงการ ACT Bank  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมจัดโครงการอนุรักษส่ิงแวดลอม   
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วันรักษส่ิงแวดลอม  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรจัดหองเรียนสีเขียวสําหรับการเรียนการสอน  และจัดทํา
รายวิชาวิทยาศาสตรเพิ่มเติมในชวงชั้นท่ี 3  เร่ือง  การรีไซเคิล นําเศษวัสดุเหลือใชมาประยุกตใชในการทํา      
ของเลนของใช ฝายบริการรณรงคจัดทําปายประชาสัมพันธประหยัดน้ําและไฟฟาติดในหองเรียน ทําสวิตซ    
แยกสวนเปดปดไฟฟาในหองพักครู กําหนดเวลาเปดปดเคร่ืองปรับอากาศ จัดแหลงเรียนรูในการประหยัด
พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ สงเสริมความเปนไทย เห็นคุณคาภูมิปญญาไทย นิยมไทย โดยจัดกิจกรรม
ทําบุญตักบาตรเน่ืองในวันข้ึนปใหม  กิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง การละเลนไทย ประเพณีสงกรานต 
ประเพณีรดน้ํา ขอพรผูใหญ สงเสริมเอกลักษณการไหวอยางไทย โดยจัดใหมีโครงการไหวงามอยางไทย และ
การประกวดมารยาทไทย พิธีไหวครูดนตรีไทย ถวายสังฆทาน กิจกรรมชมรมดนตรีไทย กลุมสาระการเรียนรู
ศิลปะจัดหลักสูตรการสอนการวาดภาพศิลปะไทย อนุรักษมรดกไทยดวยการเขียนลวดลายไทยลงบนภาชนะ
เคลือบ (เบญจรงค) สงเสริมใหนักเรียนมีความรูและเขาใจถึงความแตกตางของแตละศาสนาวามีสวนสราง    
ความเปนอัตลักษณ ไดแก กิจกรรมคาย Y.C.S. ของนักเรียนคาทอลิก นักเรียนเขาโบสถรวมพิธีมิสซาของศาสนา
คริสต สงเสริมเคารพศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยดํารงชีวิตอยูในสังคมโดยสันติธรรม ยุติธรรม และมีภราดรภาพ 
โดยใหนักเรียนเลือกต้ังกรรมการสภานักเรียน กิจกรรมใหความรูเร่ืองการปองกันส่ิงเสพติดใหแกโรงเรียน
เครือขายในชุมชน กิจกรรมนันทนาการใหแกนักเรียน สงเสริมความออนนอมถอมตน ปฏิบัติตนเปนผูรับใชท่ีดี
ของเพื่อนรวมสังคมและไมละเลยที่จะกระทําความดีท่ีทําไดโดยใหนักเรียนไหวและทําความเคารพกอน          
ข้ึนหองเรียน กิจกรรมสงเสริมความเปนผูนํานักเรียน กิจกรรมยกยองนักเรียนประพฤติและปฏิบัติหนาท่ีดีเดน
พรอมมอบเกียรติบัตรใหแกนักเรียน สงเสริมเลือกและตัดสินใจ มีคานิยมและคติประจําใจที่ดี ปฏิบัติตน        
เปนแบบอยาง ท่ีดีตอ ผูออนวัย  โดยใหนัก เ รียนจัดทําแฟมผลงานโดยมีเป าหมายชีวิต  ศึกษาดูงาน                   
สถานประกอบการ กิจกรรมพัฒนาผูเรียน พี่นองอัสสัมชัญแบงปนประสบการณ สงเสริมจรรยามารยาท          
เปนสุภาพชนและเปนท่ียอมรับของสังคม โดยจัดกิจกรรมการสอนจริยศึกษา โครงการสงเสริมระเบียบวินัย     
จัดกิจกรรมสงเสริมการไหวและการทําความเคารพ 
ผลการดําเนินงาน 

1. ผูเรียนรอยละ 90 มีวินัย มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบ้ืองตนของศาสนาท่ีตนนับถือ 
2. ผูเรียนรอยละ 98 มีความซ่ือสัตยสุจริต        
3. ผูเรียนรอยละ 98 มีความกตัญูกตเวที        
4. ผูเรียนรอยละ 95 มีเมตตากรุณา เอ้ือเฟอเผ่ือแผ และเสียสละเพ่ือสวนรวม    
5. ผูเรียนรอยละ 85 ประหยดั รูจักใชทรัพย ส่ิงของสวนตนและสวนรวมอยางคุมคา   
6. ผูเรียนรอยละ 95 ภูมิใจในความเปนไทย เหน็คุณคาภูมิปญญา นิยมไทยและดํารงไวซ่ึงความเปนไทย  
7. ผูเรียนรอยละ 90 รูและเขาใจถึงความแตกตางของแตละศาสนาวามีสวนสรางความเปนอัตลักษณของตน 

(BSG) 
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8. ผูเรียนรอยละ 95 เคารพศักดิศ์รีของความเปนมนุษย ดํารงชีวิตอยูในสังคมโดยสันติธรรมยุติธรรม และมี
ภราดรภาพ (BSG) 

9. ผูเรียนรอยละ 95 ออนนอม ถอมตน ปฏิบัติตน เปนผูรับใชท่ีดีของเพื่อนรวมสังคมและไมละเลยท่ีจะกระทํา
ความดีท่ีทําได (BSG)        

10. ผูเรียนรอยละ 96 สามารถเลือกและตัดสินใจ มีคานยิมและคติประจําใจท่ีดี ปฏิบัติตนเปน แบบอยางท่ีดีตอ   
ผูออนวัย (BSG)       

11. ผูเรียนรอยละ 90 มีจรรยามารยาท เปนสุภาพชนและเปนท่ียอมรับของสังคม (BSG) 
สัมฤทธิผลของการดําเนนิงาน 

คุณภาพโดยรวมของทุกตวับงช้ีตามมาตรฐานท่ี 1 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค 
โดยมีคาเฉล่ียของรอยละ 93.36 อยูในเกณฑการประเมินคุณภาพระดับ ดีมาก 
 

มาตรฐานท่ี 2 
ผูเรียนมีจิตสํานึกในการอนุรักษและพัฒนาส่ิงแวดลอม 

วิธีการพัฒนา 
             โรงเรียนใหความสําคัญในการปลูกฝงใหผูเรียนมีจิตสํานึกในการอนุรักษและพัฒนาส่ิงแวดลอม โดยจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนเก่ียวกับส่ิงแวดลอมในรายวิชาวิทยาศาสตร และสังคมศึกษาทุกชวงช้ัน นอกจากนั้น
โรงเรียนไดจัดโครงการและกิจกรรมเสริมใหกับผูเรียนทุกระดับช้ัน ไดมีสวนรวม ดังนี้ 

1. โครงการยุวชนพิทักษส่ิงแวดลอม   เปนโครงการท่ีเนนการใหความรู ปลูกจิตสํานึก ในการอนุรักษ และ
พัฒนาส่ิงแวดลอม และจัดนิทรรศการใหความรูเกี่ยวกับปญหาภาวะโลกรอนแกผูเรียน  ไดแก  กิจกรรม
คัดแยกขยะ  วันรักษส่ิงแวดลอม  ผูรวมโครงการมีความพึงพอใจในกิจกรรมตาง ๆ   โดยมีแบบประเมิน
การเขารวมกิจกรรมนอกจากนี้ยังสอดแทรกความรู  ดานการอนุรักษส่ิงแวดลอมอยูในกิจกรรมการเรียน
การสอนในวิชาสังคมศึกษา  และจัดคายวิชาการที่สงเสริมการอนุรักษส่ิงแวดลอม  เชน  โครงการคาย
อนุรักษส่ิงแวดลอม  โครงการคายภูมิศาสตร   โครงการคายวิทยาศาสตร  เปนตน 

2. โครงการสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน   เปนโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  มุงฝกใหผูเรียนมีจิตสํานึกในการอนุรักษพรรณ
ไมแลส่ิงแวดลอม  กิจกรรมท่ีสนับสนุนไดแก  กิจกรรมชมรมนักพฤกษศาสตร  กิจกรรมบูรณาการ
การศึกษาพรรณไมในโรงเรียน  ไดแก ศึกษาเกี่ยวกับใบบัวบกและนําไปใชทําเปนผลิตภัณฑ เชน        
ชาใบบัวบก ขนมเคกใบบัวบกขาวเกรียบใบบัวบก ไอศกรีมใบบัวบก  เปนตน 

3. โครงการสวนเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดําริ “ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ”  ของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวฯ   โดยจัดทําหนวยการเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและสังคมศึกษา  ศาสนา
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และวัฒนธรรม  ในระดับช้ันตาง ๆ   นําผูเรียน ไปศึกษาโดยปฏิบัติจริงในพ้ืนท่ีสวนเกษตรของโรงเรียน 
ไดแก  ปลูกพืชสวนครัว ปลูกพืชไรดิน เพาะเห็ด  ทํานาในแปลงนาสาธิต  ทําปุยหมักชีวภาพ  ฯลฯ      
ซ่ึงเปนแหลงเรียนรูธรรมชาติเชิงนิเวศรวมท้ังมีกิจกรรมชมรมสวนเกษตรผสมผสานเพ่ือสนับสนุน     
ใหผูเรียนนําผลผลิตท่ีไดออกจําหนายเปนผลิตภัณฑ ท้ังของสดและแปรรูป  

4. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เร่ือง การลดภาวะโลกรอน โดยกลุมสาระฯ ภาษาไทย เชน การเขียน
คําขวัญ การเขียนแสดงความคิดเห็น  กลุมสาระฯ ภาษาตางประเทศ ทําแผนพับและช้ินงานภาษาอังกฤษ
เกี่ยวกับภาวะโลกรอนจากวัสดุเหลือใช เปนตน 

ผลการดําเนินงาน 
1. ผูเรียนทุกคนรูคุณคาของส่ิงแวดลอมและตระหนักถึงผลกระทบท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงส่ิงแวดลอม 
2. ผูเรียนทุกคนเขารวมหรือมีสวนรวมกจิกรรม/โรงการอนุรักษและพัฒนาส่ิงแวดลอม 
3. ผูเรียนรอยละ 97 ตระหนกัถึงคุณคาของตนเองและมีสวนรับผิดชอบในสภาพการณตาง ๆ ของชุมชน 

สังคม ตามบริบทท่ีเหมาะสม 
สัมฤทธิผลของการดําเนนิงาน  
           คุณภาพโดยรวมทุกตัวบงช้ีตามมาตรฐานท่ี 2  โดยเฉล่ียคิดเปนรอยละ  99  อยูในเกณฑการประเมิน
คุณภาพระดับดีมาก  ซ่ึงโครงการ /กิจกรรมที่โดดเดน ไดแก โครงการยุวชนพิทักษส่ิงแวดลอม  โครงการสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน  โครงการสวนเกษตรผสมผสาน เปนตน      
 

มาตรฐานท่ี 3 
ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได 

และมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต 
วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนตระหนักและเห็นความสําคัญของการจัดกระบวนการเรียนรูท่ีมุงเนนการฝกทักษะกระบวนการ
คิด การจัดการ และการประยุกตความรูมาใชในสภาพการณท่ีเกิดข้ึนจริง จึงไดจัดกิจกรรมตาง ๆ  ดังนี้ 

1. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย ใหผูเรียนมีการวางแผนการทํางานอยางเปนข้ันตอน      
มีการทบทวนการทํางานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน  เชน  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
จัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน   กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ และเทคโนโลยี  จัดกิจกรรมการ
ทํางานแบบกลุมใหนักเรียนรวมกันเสนอหัวขอการเขียนโปรแกรมท่ีเกี่ยวของกับฐานขอมูล  มีการ
วางแผนกอนการเขียนโปรแกรม   พัฒนาโปรแกรมตามหัวขอท่ีนําเสนอ   บันทึกผลในโปรแกรมและ
ประเมินผลการทํางานของตนเอง  เนนใหผูเรียนพัฒนาการคิดออกแบบการทําโครงงานอยางอิสระ เชน  
ใหผูเรียนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร เปนตน 
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2. งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน   ผูเรียนนําเสนอกิจกรรมชมรมและเลือกตามความสนใจ  โดยวางแผน       
การจัดกิจกรรมและสรรหาครูท่ีปรึกษาเพื่อใหการดําเนินกิจกรรมชมรมดําเนินไปดวยดี    มีการจัด ACT 
Products Fair ในวันวิชาการท้ังระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา  เพื่อใหผูเรียนจัดแสดงผลงาน
ของชมรม โดยการสาธิต และการออกราน   

3. นักเรียนกําหนดเปาหมายชีวิต อาชีพท่ีตนสนใจและวิธีท่ีจะไปถึงเปาหมายในแฟมสะสมผลงาน
นอกจากนั้นยังโครงการศึกษาสถานประกอบการ   จัดใหผูเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  3 และ 5        
ไดศึกษางานอาชีพจากสถานประกอบการภายนอก  เชน  สถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3  โครงการ   
สวนจิตรลดา   โรงพยาบาลศิริราช  สํานักงานองคการสหประชาชาติ   สํานักงานใหญธนาคารออมสิน      
เปนตน   และโครงการพี่นองอัสสัมชัญแบงปนประสบการณ จัดใหผูเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  3 
และ 6  เพื่อเปนแนวทางในการศึกษาตอและเลือกประกอบอาชีพตามความถนัดและความสนใจ  

ผลการดําเนินงาน 
1. ผูเรียนทุกคนมีทักษะในการจดัการและทํางานใหสําเร็จตามท่ีไดรับมอบหมาย 
2. ผูเรียนทุกคนมีความเพยีรพยายาม ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบในการทํางาน 
3. ผูเรียนทุกคนทํางานอยางมีความสุข  พัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง 
4. ผูเรียนทุกคนทํางานรวมกับผูอ่ืนได 
5. ผูเรียนทุกคนมีความรูสึกที่ดตีออาชีพสุจริต และหาความรูเกี่ยวกับอาชีพท่ีตนสนใจ 
6. ผูเรียนทุกคนสามารถสรางบรรยากาศของความเปนหนึง่เดียวในการทาํงานรวมกับผูอ่ืนบนพื้นฐานของ

ความเสียสละเพื่อประโยชนสวนรวม  (BSG) 
สัมฤทธิผลของการดําเนนิงาน  
 คุณภาพโดยรวมของทุกตัวบงช้ี ตามมาตรฐานท่ี 3 ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถ
ทํางานรวมกับผูอ่ืนได และมีเจตคติท่ีดีตออาชีพสุจริต  โดยเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 100   อยูในเกณฑการประเมิน
คุณภาพระดับ ดีมาก   
 

มาตรฐานท่ี 4 
ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห  

มีวิจารณญาณมีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรอง และมีวิสัยทัศน 
วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนไดจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเนนความรูทักษะกระบวนการและเจตคติใหมีการวัดผลและ
ประเมินผลอยางเปนระบบทั้งจากรายวิชาทุกวิชาและกิจกรรมพัฒนาผูเรียนจัดประเมินผลการอานคิด วิเคราะห 
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และเขียนส่ือความทุกรายวิชา จัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีสงเสริมศักยภาพใหแกผูเรียน โดยจัดใหมีงาน / 
โครงการ / กิจกรรม ดังตอไปนี้  
 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร   จัดอบรมทักษะการใชอุปกรณวิทยาศาสตรในระดับช้ันมัธยมศึกษา  
ปท่ี 1  และช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4   เขารวมการแขงขันทักษะทางดานวิทยาศาสตรกับสถาบันอ่ืน  จัดงานสัปดาห
วันวิทยาศาสตร   โครงการคายวิทยาศาสตร  
 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  จัดกระบวนการเรียนรูใหผูเรียนมีทักษะในการ
ทํางาน   สามารถทํางานรวมกับผู อ่ืนได   เชน   การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบรวมมือเทคนิค              
Group Investigation   การสอนแบบรวมมือ  เทคนิค  Learning  Together การจัดทํา Mind Mapping                 
การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนในรูปแบบของชมรม   การจัดกิจกรรมงานวันวิชาการ   การจัดกิจกรรมงานวันรักษ
ส่ิงแวดลอม  กิจกรรมวันดํารงราชานุภาพ   โครงการคายอนุรักษธรรมชาติและคายภูมิศาสตร 
 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  จัดการเรียนการสอนท่ีเนนกระบวนการทํางานรวมกัน                
มีโครงการ คายภาษาอังกฤษท้ังภายในและภายนอกประเทศ จัดสงผูเรียนเขารวมแขงขัน Crossword  Word up , 
Speech และมีการเขียนบทความภาษาอังกฤษ  และการทําบัตรอวยพรในเทศกาลสําคัญ เชน วันแม  วันพอ        
วันคริสตมาส  วันวาเลนไทน 
 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  จัดโครงการพัฒนาวิชาการอัสสัมชัญธนบุรีในชวงช้ันท่ี  2  และ 3  
โดยจัดใหมีการเรียนการสอนในชวงเชากอนเคารพธงชาติสัปดาหละ  3  วัน  สงเสริมใหมีการแขงขันทักษะ
วิชาการภายใน ภายนอกและสงผูเรียนเขารวมการแขงขันกีฬาเพื่อการศึกษา ไดแก  A-Math  หมากลอม, โซโดกุ , 
เกม  24        มุงสงเสริมใหผูเรียนรูจักการวางแผนในการออมทรัพยโดยจัดกิจกรรมการทําบัญชีรับ – จายรายวัน 
และโครงการมีออมไมมีอด ไมอดถามีออม  ในรูปแบบของธนาคารโดยจัดต้ัง  ACT  BANK   จัดกิจกรรม
สงเสริมการอาน  คิด  วิเคราะห  และเขียนส่ือความ  โดยการประกวดโครงงานคณิตศาสตรในงานวันวิชาการ 
               กลุมสาระการเรียนรูศิลปะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนกระบวนการคิดอยางสรางสรรค          
ในดานทัศนศิลป   ดนตรี   และนาฏศิลป  ศึกษารูปแบบวิธีการสรางสรรคผลงาน เทคนิควิธีการการเลือกใชวัสดุ
อยางอิสระ  และจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย เนนการวางแผน และทักษะกระบวนการ             
โดยจัดกิจกรรมฝกทักษะความคิดในการสรางจินตนาการ  ในรูปแบบการแตงเพลง  การคิดออกแบบการแสดง
ละคร  การคิดประดิษฐทารําและทาเตนในการแสดงท้ังภายในและภายนอก 
 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย จัดใหมีกิจกรรมรักโดยการอานถวายแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
เนื่องในวโรกาสทรงมีพระชนมายุครบ  80  พรรษา ในทุกระดับช้ัน รวมกับงานหองสมุดของโรงเรียนจัดใหมี
งานวันสุนทรภู   งานวันภาษาไทยแหงชาติ  และการประกวดเขียนบรรยายใตภาพ  คําขวัญ  แตงคําประพันธ       
เขียนเรียงความในวันสําคัญ เชน วันตอตานยาเสพติด  สัปดาหนักบุญหลุยส ฯ  วันแม   วันพอ  และวันสําคัญ
อ่ืนๆ  เปนตน 
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 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ  และเทคโนโลยี  จัดแขงขันโรบอต  การเขียนโปรแกรม                   
การทําอาหาร และการประดิษฐกระทง มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเกี่ยวกับการจัดทําโครงการงาน
ประดิษฐ และการเขียนแผนโครงงานประกอบธุรกิจ SME การเขียน Program Computer และ    การสรางงานจาก
คอมพิวเตอร เพื่อฝกผูเรียนใหสามารถคิดวิเคราะหและทํางานเปนกลุมได 
 กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา  จัดใหมีการแขงขันกีฬาท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน   
โดยผูเรียนทุกคนมีสวนรวม สนับสนุน มีความรับผิดชอบในการฝกซอมกีฬา  การทํางานเปนหมูคณะ นักเรียน
รุนพี่และรุนนองรวมกันวางแผน แกไขปญหาในการแขงขันวายน้ําสี  กรีฑาสี  กีฬาสี   
ตลอดจนรายการแขงขันท่ีจัดข้ึนโดยสถาบันตาง ๆ  ภายนอก   เชน  การแขงขันแบดมินตัน  วายน้ํา    
เทเบิลเทนนิส  กอลฟ    เปนตน 
 นอกจากการจัดกิจกรรมการเรียนในรายวิชาของกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ ท่ีไดฝกใหผูเรียนมีการคิด
อยางรอบคอบและเปนระบบแลว   จากการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนในรูปแบบของกิจกรรมชมรมที่หลากหลาย       
โดยเปดโอกาสใหผูเรียนไดเลือกตามความถนัด และความสนใจตามศักยภาพ   ตลอดจนการจัดกิจกรรมแนะแนว 
ลูกเสือ นักศึกษาวิชาทหาร  กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน และกิจกรรมรักการอาน 
ผลการดําเนินงาน 

1. ผูเรียนทุกคนสามารถวิเคราะห สังเคราะห สรุปความคิดรวบยอด คิดอยางเปนระบบ และ มีความคิด
แบบองครวม 

2. ผูเรียนทุกคนสามารถคาดการณ กําหนดเปาหมาย และแนวทางการตัดสินใจได 
3. ผูเรียนทุกคนสามารถประเมินและเลือกแนวทางการตัดสินใจและแกไขปญหาอยางมีสติ 
4. ผูเรียนทุกคนมีความคิดสรางสรรค มองโลกในแงด ีและมีจินตนาการ 
5. ผูเรียนทุกคนสามารถคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห ไดอยางเปนระบบ ครบถวน (BSG) 

สัมฤทธิผลของการดําเนนิงาน  
 คุณภาพโดยรวมทุกตัวบงช้ีของผูเรียนตามมาตรฐานท่ี 4 โดยเฉล่ียคิดเปนรอยละ 100  อยูในเกณฑ      
การประเมินคุณภาพระดับ ดีมาก   ผูเรียนทุกคนมีลักษณะการเรียนและการทํางานท่ีสามารถคาดการณ  กําหนด
เปาหมายและแนวทางการตัดสินใจไดอยาง   มีประสิทธิภาพ  สามารถประเมินและเลือกแนวทางการตัดสินใจ
และแกไขปญหาอยางมีสติ  
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มาตรฐานท่ี 5 
มีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสตูร 

วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนไดจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาโดยยึดหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2544          
เปนแนวทางในการจัดทําหลักสูตรและนํามาใชในการจัดการเรียนการสอนต้ังแตปการศึกษา  2545 เปนตนมา 
สําหรับในปการศึกษา 2550 คณะครูรวมกันศึกษาวิเคราะหและพัฒนาหลักสูตร จัดกิจกรรมการเรียนรูวัดและ
ประเมินผลดวยเคร่ืองมือท่ีหลากหลายสอดคลองกับผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง เนนการประเมินสภาพจริง           
จากผลงานและพฤติกรรมจริงเพื่อใหทราบพัฒนาการของผูเรียน และเนนใหครูตรวจสอบความรูและทักษะ
พื้นฐานของผูเรียนในเร่ืองท่ีเรียนกอนจัดการเรียนการสอน   อีกท้ังการประเมินผลระหวางเรียน   ไดดําเนินการ
วัดและประเมินผลเปนรายผลการเรียนรู เม่ือผูเรียนไมผานการประเมินแตละผลการเรียนรูไดจัดซอมเสริม       
เพื่อปรับคะแนนเปนรายผลการเรียนรูใหกับผูเรียน สําหรับผูเรียนท่ีผานเกณฑการประเมินแลว สามารถศึกษา
เพิ่มเติมและขอรับการประเมินใหมได ซ่ึงจะไดรับคะแนนตามท่ีประเมินใหม เม่ือส้ินภาคเรียน/ปการศึกษา 
หนวยงานวัดผลไดรวมกับฝายวิชาการจัดสอบประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐานเพ่ือการประกันคุณภาพ
ผูเรียนในระดับช้ัน ป.2  ป.3 ป.5   ม.2 และ ม.3 จัดทดสอบ O-NET ในระดับช้ัน ป.6 และ ม.6 หนวยงานวัดผล  
ไดจัดทําสถิติผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และเขารวมประชุมกับคณะกรรมการวิชาการเพื่อนําขอมูลยอนกลับไป
ใหกับคุณครูแตละกลุมสาระการเรียนรูรวมกันวิเคราะหหาแนวทางแกไขและพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
อยางตอเนื่อง  อีกท้ังไดจัดทํารายงานเปรียบเทียบการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับชาติของระดับช้ัน    
ป.2 ป.3 ป.5 ม.2  ม.3 และ ม.6 เปรียบเทียบยอนหลัง 3 ป และรวมประชุมกับคณะกรรมการวิชาการเพื่อกําหนด
เปาหมายในการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับชาติในปการศึกษา 2551  
 โรงเรียนไดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางหลากหลาย เชน ใหผูเรียนไดทํากิจกรรมกลุมการสอน
แบบสาธิต การสอนโดยใชบทบาทสมมุติ การสอนแบบโครงงาน การระดมสมอง และการสอนโดยต้ังคําถาม 
การใหผูเรียนทําแบบฝกหรือใบงาน การเขียนเรียงความ เปนตน จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดังกลาว
สงผลใหผูเรียนทุกคนสามารถนําเสนอความคิด หรือผลงาน โดยการพูด หรือเขียนส่ือความ ดวยวิธีการขางตน 
และสามารถนําเสนอผลงานหรืองานดวยคอมพิวเตอรได  โรงเรียนไดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียน     
มีทักษะทางภาษาไทยและภาษาตางประเทศเพ่ือผูเรียนสามารถ พูด ฟง อาน เขียน ถูกหลักไวยากรณและสามารถ
ส่ือสารได นอกจากนี้ได จัดกิจกรรมเสริมใหแกผูเรียน เชน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาตางประเทศโดย
เจาของภาษาจัดกิจกรรมยามเชากอนเคารพธงชาติโดยใหผูเรียนไดปฏิบัติจริง    เชนโครงการ  Morning Talk    
จัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย เชน  รองเพลงภาษาตางประเทศ ฝกทักษะการสนทนาประกอบความหมายและทาทาง 
กิจกรรมชมรมท้ังภาษาไทย และภาษาตางประเทศ เชน คําคม Crossword A-math เปนตน จากการจัดกิจกรรม
ดังกลาวสงผลใหผูเรียนสามารถฟง       พูด อาน เขียน ดวยภาษาตางประเทศไดอยางนอย 1 ภาษา  โรงเรียน      



 45 

จัดสอนวิชาคอมพิวเตอรใหกับผูเรียนทุกระดับช้ัน   โดยใหผูเรียนทุกคนมีบัญชีการใชอินเตอรเน็ต เพื่อใหผูเรียน
ไดฝกปฏิบัติการใชระบบเครือขายในการคนควาขอมูลการเรียนรู 
ผลการดําเนินงาน 

1. ผูเรียนรอยละ 75.70 มีระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียตามเกณฑ 
2. ผูเรียนรอยละ 74.14 มีผลการทดสอบรวบยอดระดับชาติเฉล่ียตามเกณฑ 
3. ผูเรียนทุกคนสามารถส่ือความคิดผานการพูด เขียน หรือนําเสนอดวยวธีิตาง ๆ 
4. ผูเรียนรอยละ 80 สามารถใชภาษาเพื่อการส่ือสารได ท้ังภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 
5. ผูเรียนทุกคนสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการเรียนรู 
6. ผูเรียนทุกคนสามารถบูรณาการท้ังศาสตรและศิลปทุกแขนงไดเหมาะสมสมกับวัยและความสามารถ 

(BSG)  
7. ผูเรียนทุกคนสามารถพัฒนาและสรางองคความรูตามบริบทเฉพาะคน (BSG) 

สัมฤทธิผลของการดําเนนิงาน  
 คุณภาพโดยรวมทุกตวับงช้ีของผูเรียนตามมาตรฐานท่ี 5 โดยเฉล่ียคิดเปนรอยละ  89.97  อยูในเกณฑการ
ประเมินคุณภาพด ี
 

มาตรฐานท่ี 6 
ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเองรักการเรียน  

และพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 
วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนไดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมตาง  ๆ  สงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนมีคุณภาพ
ครบท้ัง  3  ตัวบงช้ี  ของมาตรฐานท่ี  6  โดยไดดําเนินการตอไปนี้ 
 ทุกกลุมสาระการเรียนรูจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมใหผูเรียนแสวงหาความรูดวยตนเองทุกรายวิชาจากแหลง
การเรียนรูท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน  เชน  โครงการรักการอาน  โครงการคายวิชาการ โครงการเตรียม
นักเรียนเขารวมการแขงขันวิชาการ   โครงการเสริมการเรียนรูมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเตรียมนักเรียนเขาสู
ระดับอุดมศึกษา   โครงการปรับความรูพื้นฐานทางวิชาการ  เปนตน จัดใหมีแหลงการเรียนรูภายในโรงเรียน  
เชน  หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร หองสมุด หองศูนยวิทยาการ  หองศูนยการเรียนรูกลุมสาระฯ   สวนเกษตร
ผสมผสาน   สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน   บานดํารงไทย วังมัจฉา  โดยครูทุกกลุมสาระการเรียนรูจัดกิจกรรม
บูรณาการท่ีสอดคลองกับหลักสูตรและแหลงเรียนรู   นอกจากนี้ยังใชเปนแหลงเรียนรูใหกับ  ชุมชนและ
สถาบันการศึกษาตาง ๆ 
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  งานหองสมุดจัดซ้ือหนังสือ  โสตทัศนวัสดุ  วารสารส่ิงพิมพ  โดยจัดซ้ือหนังสือวารสาร  ส่ือส่ิงพิมพ
ตาง ๆ  ตามหลักสูตร  ตามความสนใจของผูเรียน  บุคลากร  ผูปกครองและชุมชนภายนอกโรงเรียน  งานพัฒนา
หองสมุด  ไดจัดมุมแหลงเรียนรูตาง ๆ  เชน  มุมเฉลิมพระเกียรติ  พระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
เนื่องในปมหามงคลเฉลิมฉลองการครองสิริราชสมบัติครบ  60  ป  มุมสงเสริมความรูเกี่ยวกับภาวะโลกรอน   
มุมวัฒนธรรมไทยส่ีภาค  มุมเปลือกหอย  มุมแสตมปไทย  มุมนิทรรศการหนังสือและโสตทัศนวัสดุและ          
จัดกิจกรรมสงเสริมการอานและการเขียนอยางตอเนื่อง  ไดแก โครงการเลมโปรดบุคคลับ  หองสมุดรวมกับ
กระทรวงศึกษาธิการ  และบริษัทนานมีบุค  จํากัด  จัดกิจกรรมปลูกฝงนิสัยรักการอาน “เด็กไทยรวมใจ          
อานถวายในหลวง  80  พรรษา”  โดยมีเปาหมายใหเด็กไทยทุกคนทําความดีถวายในหลวง  ดวยการอานหนังสือ
จํานวน  20  เลม  หลังจากนั้นทําการบันทึกขอมูลลงในสมุดบันทึกการอาน  เม่ือครบตามจํานวนท่ีกําหนด   
ผูเรียนจะไดรับประกาศนียบัตร  โครงการชวนนองอาน  ของเดอะพิซซา  คอมปะนี  จัดสําหรับนักเรียนระดับช้ัน
ประถมศึกษา ปท่ี 1 – 6  โดย 1  ปการศึกษา  ผูเรียนตองอานหนังสือตามความสนใจจํานวน  16  เลม  เม่ือผูเรียน
อานหนังสือจบแลวทําการทดสอบความเขาใจของผูเรียนเกี่ยวกับหนังสือท่ีอาน  สําหรับผูเรียนท่ีผานการทดสอบ  
16  คร้ัง  เม่ือส้ินสุดโครงการจะไดรับประกาศนียบัตรจากโครงการ  กิจกรรมฐานการเรียนรูไดรวมกับกลุมสาระ
การเรียนรูตาง ๆ  กิจกรรมวันสําคัญ  เกมสงเสริมการอาน  การแสดงหุนมือ  การฉายภาพยนตร  กิจกรรม       
ยอดนักอาน  โครงการสุดยอดทูตสงเสริมการอาน  จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษเร่ือง  “การอานเพื่อความสําเร็จ”  
การใหบริการไปรษณียและการสะสมแสตมป  โดยบริษัทไปรษณียไทย  เสวนาเร่ือง  เซ็ปติมัส  ฮีป  ความสนุก
สุดยอดตอการแฮร่ีพอตเตอร  จัดงานสัปดาหหองสมุด  จัดกิจกรรมสงเสริมความรูอ่ืน ๆ  ใหผูเรียนและชุมชน 
เชน บริการ      ยืม - คืนหนังสือ  โสตทัศนวัสดุ  วารสาร  บริการหองซีดีรอม  หองสมุดเคล่ือนท่ี   หองสมุดเสียง 
เปนตน 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียนจัดสัปดาหแนะแนวและสาธิตเกี่ยวกับอาชีพอิสระ เพ่ือกระตุนใหผูเรียนไดรูถึง
ความสนใจของตนเองดานอาชีพ ไดฝกทักษะท่ีเหมาะสม เห็นแนวโนมและความจําเปนสําหรับอาชีพ และ      
จัดสอบวัดความสามารถทางวิชาการของผูเรียน   PRE ประถม  สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปท่ี               
3 - 6  PRE ม.ตน  สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปท่ี 1-3  และ PRE  ADMISSIONสําหรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาปท่ี 4-6   กิจกรรมชมรมที่จัดข้ึนสงเสริมใหนักเรียนมีนิสัยรักการอานรูจักการวางแผนการทํางาน
รวมกับผูอ่ืน แสวงหาความรูจากแหลงรอบตัวท้ังขาวสารขอมูล  การฝกฝนทักษะทางการศึกษาโดยกิจกรรม      
A-Math , Crossword ทางอินเตอรเนต ไดแก ชมรมยุวชนพิทักษส่ิงแวดลอม  ชมรม Antimedia ชมรมรักการอาน 
บางชมรมนักเรียนไดพัฒนาทักษะดานการถายภาพ การใชโปรแกรมคอมพิวเตอร  เพื่อจัดทํารูปเลมวารสาร ,    
จุลสารของโรงเรียน ไดแก ชมรม ACT-MEDIA 
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ผลการดําเนินงาน 
1. ผูเรียนทุกคนมีนิสัยรักการอาน การเขียนและการฟง รูจกัตัง้คําถามเพ่ือหาเหตุผล  
1. ผูเรียนทุกคนสนใจแสวงหาความรูจากแหลงตางๆรอบตัวสามารถใชหองสมุดใชแหลงความรูและ      

ส่ือตางๆท้ังในและนอกสถานศึกษา 
2. ผูเรียนทุกคนมีวิธีการเรียนรูของตนเอง สามารถเรียนรูรวมกับผูอ่ืน สนุกกับการเรียนรู และ                

ชอบมาโรงเรียน 
3. ผูเรียนทุกคนใฝรูแสวงหาสาระ  ความเช่ือ  คานิยม  วิถีชีวติของคนในทองถ่ินและนําไปประยุกตใช    

ในการดํารงชีวิตประจําวัน  (BSG) 
4. ผูเรียนทุกคนมีวิจารณญาณในการแลกเปล่ียนวฒันธรรมอยางฉันมิตร  (BSG) 

สัมฤทธิผลของการดําเนนิงาน  
 คุณภาพโดยรวมทุกตวับงช้ีของผูเรียนตามมาตรฐานท่ี 6  โดยเฉล่ียคิดเปนรอยละ 100   อยูในเกณฑ   
การประเมินคุณภาพระดับดมีาก   
 

มาตรฐานท่ี 7 
ผูเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสขุภาพจิตท่ีดี 

วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนสงเสริมและสนับสนุนใหผูเรียนมีสุขภาพท่ีดี รูจักการปฏิบัติตนเองในการดูแลรักษาสุขภาพ
ทางกายและสุขภาพทางใจ มุงเนนใหผูเรียนเอาใจใสเกี่ยวกับรางกาย โดยปลูกฝงใหผูเรียนรักการออกกําลังกาย 
การบริโภคอาหารท่ีถูกตอง ตลอดจนการดํารงตนอยูในสังคม  และนําไปปฏิบัติเพื่อใหผูเรียนมีสุขภาพท่ีสมสวน 
บุคลิกภาพท่ีดี มีจิตใจแจมใส ราเริง สนุกสนาน กลาแสดงออกอยางเหมาะสม และสามารถท่ีครองตนอยูใน
สังคมอยางมีความสุข โดยไดดําเนินกิจกรรมดังนี้  
 งานโภชนาการ งานพยาบาล และกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา แตละหนวยงาน            
ชวยในการสงเสริมผูเรียน การเลือกรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน มีการประชาสัมพันธเสียงตามสาย จัดทํา
ปายนิเทศ และเชิญเจาหนาท่ีจากโรงพยาบาลศรีวิชัย2 มาใหความรูความเขาใจ การบริโภคอาหารท่ีถูกตอง       
การออกกําลังกาย ผูเรียนจะไดมีสุขภาพที่ดี  
 กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา ใหความสําคัญอยางยิ่งท่ีจะใหนักเรียนรักในการออกกําลัง
กาย โดยสงเสริมใหผูเรียนระบุกิจกรรมกีฬาท่ีช่ืนชอบ และหาวิธีการในการท่ีจะหาเวลาในการออกกําลังกาย    
ทุกชั่วโมงพลศึกษา มีการออกกําลังกายในทามือเปลา และยืดกลามเนื้อทุกคร้ังกอนเรียน สงเสริมใหผูเรียนไดใช
เวลาวางใหเกิดประโยชนในชวงพักกลางวัน และชวงเย็น จัดใหบริการยืมอุปกรณกีฬาไปฝกซอมทักษะเพิ่มเติม
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ในการเรียน และสามารถเลนสนุกสนานกับเพื่อน ตลอดจนใหผูเรียนตั้งแตระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี4 ถึง 
มัธยมศึกษาปท่ี6 มีเชือกกระโดดสวนตัว เพื่อใหไดใชเวลาวางในการฝกซอมและพัฒนารางกายอยางสมํ่าเสมอ 
 ครูทุกระดับช้ันมีการตรวจรางกายของผูเรียนทุกเชา เพ่ือเปนการแนะนําใหรูจักการดูแลตนเองเกี่ยวกับ 
ทรงผม เล็บ เคร่ืองแตงกาย ใหเหมาะสม ปลูกฝงใหรูจักการดูแลตนเองอยางตลอดเวลา  ครูพลศึกษาทุกระดับช้ัน  
จัดใหมีการวัดสวนสูง ช่ังน้ําหนัก และนํามาเปรียบเทียบตาราง ของเกณฑกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข     
จัดใหมีการทดสอบสมรรถภาพทางกาย  5 ชนิด และประเมินผลเทียบกับเกณฑมาตรฐาน ของกรมพลศึกษา    
โดยมีการทดสอบผูเรียนทุกคน และแจงผลใหผูปกครองทราบ    

หนวยงานพยาบาลมีการติดตามเกี่ยวกับสุขภาพรางกาย เพื่อเปนขอมูลให ครูและผูปกครองไดรับทราบ
การพัฒนาทางกายของผูเรียนมีการเปลี่ยนแปลงอยางไร เพ่ือหาวิธีการมาแกไขไดทันถวงที โดยไดประสานงาน
กับโรงพยาบาลศรีวิชัย 2 จัดคณะแพทยใหการตรวจสุขภาพประจําปใหตั้งแตระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ถึง 
มัธยมศึกษาปท่ี 6 โดยตรวจรางกายสวนตางๆ เชน การตรวจวัดสายตา  การไดยิน  ระบบไหลเวียนเลือด   เปนตน 
และรายงานผลการตรวจใหผูปกครองทราบ  
   งานโภชนาการดูแลการใหบริการของรานคาท่ีมาจําหนายอาหาร ใหมีมาตรฐานในดานความสะอาดของ
สถานท่ีและภาชนะใสอาหาร  ตลอดจนใหมีน้ํารอนสําหรับฆาเช้ือโรคชอนสอมบริการใหผูเรียนและผูปกครอง 
สรางความมั่นใจในการรับประทานอาหาร   
 โรงเรียนใหความสําคัญตอส่ิงเสพติด  จะเห็นไดวายาเสพติดมีการแพรหลายตามชุมชนตางๆ                 
จึงไดจัดกิจกรรม เชน โครงการ สวัสดิภาพและความปลอดภัยของผูเรียน โครงการสัปดาหใหความรูและปองกัน          
ส่ิงเสพติด โรคเอดส เพศศึกษา การอบรมจริยธรรมประจําวัน  การประกวดปายนิเทศตอตานส่ิงเสพติด            
จัดวิทยากร บรรยายใหความรูดานยาเสพติด จัดบรรยายอบรม วันศุกรตนเดือน สรางวินัย หางไกลส่ิงเสพติด     
จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหร่ีโลก การตรวจปสสาวะผูเรียน เพ่ือสุมตรวจหาสารเสพติด อบรมนักเรียนอาสาจราจร 
จัดพนักงานรักษาความปลอดภัย ครู เจาหนาท่ีตํารวจและความปลอดภัย ตลอดจนอบรมครูและเจาหนาท่ีตํารวจ 
เพื่อปองกันภัยจากส่ิงเสพติด อุบัติเหตุและปญหาทางเพศ 
 ฝายปกครอง ใหนักเรียนรูจักการแสดงออกอยางเหมาะสมสามารถเปนผูนําและผูตามท่ีดี เชน            
การแตงต้ังคณะกรรมการสภานักเรียน ดนตรีสรางวินัยหางไกลยาเสพติด ความรูกับโรงเรียนเครือขายตานส่ิงเสพ
ติด การสงเสริมการเปนผูนําไดแกการเลือกหัวหนาหอง รองหัวหนาหอง สารวัตรนักเรียน เปนตน   

งานกีฬาจัดกิจกรรมให ผู เ รียนรูของการมีมนุษย สัมพันธ ท่ีดี  การเปนผูนําและผูตามที่ดี  เชน                 
การแตงตั้งคณะกรรมการสี  การแขงขันวายน้ําสี   การแขงขันกรีฑาสี และการแขงขันกีฬาสี โดยผูเรียนทุกคน   
มีโอกาสที่จะเขารวมกิจกรรม เชน การเปนนักกีฬา การเปนกองเชียร ลีดเดอร พาเหรดและแฟนซี  สงเสริมผูเรียน
ท่ีมีความสามารถทางดานกีฬา โดยสงเขารวมการแขงขันภายนอก เชน  วายน้ํา แบดมินตัน  และฟุตบอล เปนตน   
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 โรงเรียนใหการสนับสนุนความสามารถของผูเรียนใหมีความพรอมท่ีจะเผชิญสถานการณในอนาคต    
ใหมีความม่ันใจในตนเอง แกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนได และสามารถเปนผูนําและผูตามท่ีดี โดยจัดกิจกรรมตางๆ
ตลอดปการศึกษา เชน การแสดงดนตรีพื้นเมือง โปงลาง กลองสะบัดชัย ดนตรีไทยและดนตรีจีนประเภทกูเจิง   
การแสดงการละเลนพื้นเมือง การแสดงดนตรีสากล ออกทําการแสดงท้ังภายในและภายนอก การประกวดนาง
นพมาศ ประกวดหนูนอยลอยกระทง การประกวดนางสงกรานต   กิจกรรม Walk Rally  กิจกรรมปจฉิมนิเทศ   

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา จัดเนื้อหาเกี่ยวกับความรูของเร่ืองเพศศึกษาในทุกระดับช้ัน 
เพื่อใหนักเรียนมีความรูเกี่ยวกับลักษณะของเพศ ชาย และหญิง และการเปล่ียนแปลงของนักเรียนตามวัย        
ของแตละอายุ และรูจักวิธีปองกันตนเองไมเกิดปญหา โดยการเชิญวิทยากรจากกรมตํารวจมาใหความรูเกี่ยว
เพศสัมพันธ และโรคเอดส เปนตน 
ผลการดําเนินงาน 

1. ผูเรียนรอยละ 93 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกําลังกายสม่ําเสมอ 
2. ผูเรียนรอยละ 91 มีน้ําหนกั สวนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ 
3. ผูเรียนรอยละ 95 ปองกันตนเองจากส่ิงเสพติด และหลีกเล่ียงสภาวะท่ีเส่ียงตอความรุนแรง โรคภัย 

อุบัติเหตุ และปญหาทางเพศ  
4. ผูเรียนรอยละ 95  มีความม่ันใจและกลาแสดงออกอยางเหมาะสม และใหเกียรติผูอ่ืน 
5. ผูเรียนรอยละ 97  มีมนุษยสัมพันธท่ีดีตอเพ่ือน ครูและผูอ่ืน  
6. ผูเรียนรอยละ 93  มีความพรอมเผชิญสถานการณทุกสภาพและทุกรูปแบบ 
7. ผูเรียนรอยละ 95  รูและเขาใจธรรมชาติทางเพศของตน สามารถเจริญชิวิตอยางเหมาะสมและมีความสุข 

สัมฤทธิผลของการดําเนนิงาน  
 คุณภาพโดยรวมทุกตวับงช้ีของผูเรียนตามมาตรฐานท่ี 7 ผูเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีดี 
โดยเฉล่ียคิดเปนรอยละ  94.14  อยูในเกณฑการประเมินคุณภาพระดับดมีาก   
 

มาตรฐานท่ี 8 
ผูเรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรี และกีฬา 

วิธีการพัฒนา       
โรงเรียนตะหนักถึงการพัฒนาศักยภาพของผูเรียน โดยการสงเสริมความสามารถของผูเรียนท่ีช่ืนชอบ

ดานศิลปะ ดนตรี และกีฬา ท้ังการแขงขันภายในและภายนอก มุงหวังใหผูเรียนไดแสดงผลงานตนเอง ตามความ
รักและช่ืนชอบในกิจกรรมท่ีสนใจ ดังมีกิจกรรมท่ีสนับสนุนดังนี้ 

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียนปฏิบัติจริง ไดสรางสรรคผลงานรูจัก
ช่ืนชมความงามไดแสดงความสามารถในการสรางสรรคผลงานตามความคิดและจินตนาการของตนเอง        
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อยางอิสระ  สงเสริมใหเขารวมกิจกรรมตางๆ รวมถึงการจัดการแขงขันภายในและภายนอก  เชน   กิจกรรม     
วาดภาพสัปดาหนักบุญหลุยส ฯ    การแขงขันประกวดวาดภาพวันแม   และการประกวดวาดภาพส่ิงแวดลอม    
ในงานวันวิชาการของโรงเรียน  นําเสนอผลงานของผูเรียนดวย การจัดนิทรรศการ   การแขงขันภายนอก          
สงนักเรียนเขารวมการแขงขันวาดภาพ  การปนในรายการศิลปหัตถกรรมภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   

นักเรียนระดับช้ัน ม.5  ไดเขารวมการประกวดดนตรี  This song for kids Famine Contest 2007       
ไดรับรางวัลท่ี 3 จัดโดย  มูลนิธิศุภนิมิตแหงประเทศไทยที่หอประชุมโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 

นํานักเรียนเขารวมการแขงขันดนตรีของนักเรียนช้ัน ม.5-6 ในรายการเวิรดวิช่ัน มูลนิธิศุภนิมิตร      
ไดรับรางวัลท่ี 3 วันท่ี 16 กุมภาพันธ 2551 นักเรียนช้ัน ม.5-6  แขงขันดนตรี  จัดโดย AA book Tower  Music 
Contest  กิจกรรมสงเสริมใหผูเรียน ช่ืนชอบ เขารวมกิจกรรมและมีผลงานดานศิลปะ เชน กิจกรรมการวาดภาพ
ระบายสี การประดิษฐช้ินงาน ปนเซรามิค ผูเรียนทุกคนมีช้ินงานอยางนอย 1 ช้ินกิจกรรมการประกวดวงดนตรี
สากล (ในงานคริสตมาสแฟร) การประกวดรองเพลง  จัดสอนดนตรี  วงโยธวาทิต  การสงเสริมใหผูเรียนได  
ออกแสดงและการแขงขันวงดนตรีไทย  วงดนตรีสากล ดานการแสดงไดสงนักเรียนเขารวมแสดงท้ังการแสดง
ภายในและภายนอกในโอกาสตางๆ เพื่อสงเสริมใหนักเรียนกลาแสดงออก และเปนการประชาสัมพันธโรงเรียน  

การจัดกิจกรรมชมรม เชน   ชมรมดนตรีไทยระดับประถม ชมรมดนตรีไทยระดับมัธยมชมรมดนตรีไทย  
ระดับมัธยมปลาย ชมรมกลองยาว ชมรมดนตรีพื้นเมือง ชมรมนาฏศิลปมัธยมตน ชมรมนาฏศิลปมัธยมปลาย 
ชมรมกูเจิง ชมรมดนตรีสากล (วงเมโลเดียน) ชมรมดนตรีสากล(สตริงระดับประถม) ชมรมดนตรีสากล      
(สตริงระดับมัธยม) ชมรมไวโอลิน ชมรมวงโยธวาทิต ชมรมขับรองประสานเสียง ชมรมกลองประดิษฐจาก   
วัสดุ     เหลือใช    ชมรมดนตรีเด็กเล็ก จัดกิจกรรมคายศิลปะ และดนตรีนอกสถานท่ี 

งานดนตรี/นาฏศิลป มีความสําคัญในการพัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถ ม่ันใจ กลาแสดงออก  เปนเวที
ท่ีใหนักเรียนแสดงศักยภาพของตนเองมีการฝกซอมการแสดงโดยใชเวลาวางใหเกิดประโยชน ปลูกฝงใหมีความ
สุนทรี ปองกันตนเองจากส่ิงเสพติด โดยโรงเรียนไดสงเสริมและสนับสนุนใหผู เรียนไดแสดงออกถึง
ความสามารถพิเศษในดานดนตรีและนาฏศิลปท่ีหลากหลาย ตามศักยภาพของนักเรียนและสงเสริมการอนุรักษ 
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ภูมิปญญาไทยและภูมิปญญาทองถ่ิน ไดจัดโครงการไหวครูดนตรีไทย              
งานถวายพระพรซึ่งไดเขารวมกิจกรรมตางๆ ดังนี้ 

- ดนตรีไทยไดแสดงความจงรักภักดีโดยการนํานักเรียนไปบรรเลง บันทึกเทปวิทยุ อ.ส.พระราชวังดุสิต 
พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาและออกอากาศ วันท่ี 12 สิงหาคม 2550 
วันท่ี 5 ธันวาคม 2550 และ วันท่ี 2 เมษายน 2551 และในปนี้ซ้ึงเปนปมหามงคล ทางมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย 
ไดจัดงานมหาดุริยางคเทิดพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชา ดนตรีไทยไดสงนักเรียนเขารวมแสดงในงานคร้ังนี้ 
12 คนโดยการแสดงจัดข้ึนในวันท่ี 29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2550 
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- ดนตรีสากลและขับรองประสานเสียง ไดแสดงความจงรักภักดีโดยการนํานักเรียน แสดงในบทเพลง
พระราชนิพนธ ประกอบการขับรองในโอกาสตางๆ 

- นาฏศิลป ไดรําชุดอาศิรวาท และการแสดงจินตลีลา เพลงดวยมือของเธอ เนื่องในวโรกาสวันแม
แหงชาติ วันท่ี 11 สิงหาคม 2550 

- วงโยธวาทิต ไดบรรเลงสดุดีมหาราชาและเพลงพระราชนิพนธ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา วันท่ี 11 สิงหาคม 2550 และบรรเลงนําในการเดินเทิดพระเกียรติ ตามถนนรอบนอกบริเวณโรงเรียน 
ในวันท่ี 4 ธันวาคม 2550 และในวันท่ี 5 ธันวาคม 2550 วงโยธวาทิตไดบรรเลงนําการจุดเทียนชัยถวายพระพร   
ณ หนาบริเวณ หางเดอะมอลล บางแค 

งานแสดงภายในภายนอก เพื่อสงเสริมใหนักเรียนกลาแสดงออก และเปนการประชาสัมพันธโรงเรียน 
จึงไดสงการแสดงเขารวมในโอกาสสําคัญตางๆดังนี้ 

-วงโยธวาทิตไปบรรเลงพิธีเปดสวนสาธารณะโครงการ “พฤกษาสวย สุขภาพสดใส ถวายไท             
องคภูมิพล”บริเวณจุดตัดถนนกัลปพฤกษตัดกับถนนกาญจนาภิเษก ในวันท่ี 25 ตุลาคม 2550 ประธานในพิธี     
คือ  รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมพลเรือเอกธีระ  หาวเจริญ 

- วันท่ี  28  ตุลาคม  2550  นักเรียนและครูไปไดรับเชิญใหไปแสดงดนตรีงานการกุศล เพ่ือหาทุน
ชวยเหลือเด็กยากไร  จัดโดย มูลนิธิศุภนิมิตแหงประเทศไทย 

- วันท่ี 1  ธันวาคม 2550  วงดนตรีสากลของโรงเรียนไดรับเชิญจาก มูลนิธิศุภนิมิตแหงประเทศไทย     
ไปแสดงเน่ืองในวันเอดสโลก  ณ  บริเวณลานสะพานพระราม 8   

- วันท่ี 14 ก.พ  2551 วงดนตรีสากลของโรงเรียนไปทําการแสดงคอนเสิรตวันวาเลนไทน  ณ อารคาร 
Double A Book Tower ถนนสาทร  จัดโดย  บริษัท Double A 
 งานดนตรีไดนํานักเรียนรวมกิจกรรมภายในโรงเรียนในงานกิจกรรมตางๆ ดังนี้  งานไหวครูประจําป
การศึกษา 2550   งานรวมพลคนรักวงโยธวาทิต เปนการรวมศิษยเกาและศิษยปจจุบัน  รวมรณรงคจัดกิจกรรม
ดนตรีตานยาเสพติด การแสดงละครและกิจกรรมงานสดุดีนักบุญหลุยสฯ  การแสดงละคร รําอวยพรและ       
จินตลีลางานวันแม  งานแสดงของครูในงานกีฬาครู 4 สถาบัน  งานไหวครูดนตรีไทยเพ่ือเปนการสงเสริมให
นักเรียนรูจักกตัญูตอครูบาอาจารย การแสดงดนตรีงานสายสัมพันธบานและโรงเรียนในระดับช้ันตางๆ        
การแสดงงานเล้ียงสังสรรคปดภาคเรียน1/2550  งานแสดงวันวิชาการและประกวดดนตรี  การจัด Concert         
วงโยธวาทิตเพื่อรับนักเรียนใหม  งานแสดงเตนและกลองยาววันลอยกระทง  วงโยธวาทิตบรรเลงพิธีเปดและ   
ปดงานกรีฑาสีประจําป การรองเพลงและวงโยธวาทิตบรรเลงงานวันพอแหงชาติ  การจัดกิจกรรมการแสดง       
ท่ีหลากหลายรวมทั้งเชิญการแสดงจากนักเรียนภายนอกเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณในงานคริสตมาสแฟร     
การจัดการแสดงงานเล้ียงสังสรรคครอบครัวครู   งานปใหม  งานวันเด็ก   พิธีเปดงานกีฬาสีประจําป                  
งานแสดงดนตรีจากเครื่องดนตรีท่ีทํามาจากวัสดุเหลือใชเชนกลองทํามาจากถังน้ําในงานอนุรักษส่ิงแวดลอม  
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งานแสดงเล้ียงสังสรรคปดภาคเรียน2/2550 โดยงานตางๆ ท่ีผูเรียนไดมีสวนรวมเพ่ือเปนการสงเสริมศักยภาพ ให
ผูเรียนกลาแสดงออก และพัฒนาความสามารถใหดียิ่งข้ึน 

งานกีฬาจัดกิจกรรมการแสดงผลงานทางดานกีฬา เชน การแขงขันวายน้ําสี การแขงขันกรีฑาสี และ   
การแขงขันกีฬาสี โดยผูเรียนทุกคนมีโอกาสที่จะเขารวมกิจกรรม เชน การเปนนักกีฬา การเปนกองเชียร ลีดเดอร 
พาเหรดและแฟนซี ตลอดจนใหรูจักเคารพการตัดสินของคณะกรรมการ โดยรูจัก รูแพ รูชนะ รูอภัย ในการ
แขงขันกีฬา  สงเสริมผูเรียนท่ีมีความสามารถทางดานกีฬา โดยสงเขารวมการแขงขันภายนอก เชน  วายน้ํา 
แบดมินตัน  และฟุตบอล เปนตน  เพื่อใหนักเรียนมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง พัฒนาตนเองจากนักกีฬาทีม
โรงเรียน เปนนักกีฬาเยาวชนเขต และนักกีฬาเยาวชนทีมชาติ จัดกิจกรรมประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเดนในดาน
กิจกรรมความสามารถและผลงานทางดาน วิชาการ กิจกรรม ปกครอง โดยมีการแตงต้ังคณะกรรมการคัดเลือก
ของฝายตางๆ เปนผูเลือกสรร ตามเกณฑท่ีกําหนด 
ผลการดําเนินงาน 

1. ผูเรียนทุกคน ช่ืนชม รวมกิจกรรม และมีผลงานดานศิลปะ  
2. ผูเรียนทุกคน ช่ืนชม รวมกิจกรรม และมีผลงานดานดนตรี/นาฏศิลป  
3. ผูเรียนทุกคน ช่ืนชม รวมกิจกรรม และมีผลงานดานกีฬา/นันทนาการ 
4. ผูเรียนรอยละ 90  สนใจและซาบซ้ึงในคุณคา  สรางสรรคของศิลปะ  ดนตรีและกีฬา  (BSG) 
5. ผูเรียนรอยละ 90  แสวงหาความรูและพัฒนาทักษะในดานศิลปะ  ดนตรีและกีฬาของตนเอง             

อยางตอเนื่อง   (BSG) 
6. ผูเรียนรอยละ 90  สามารถแสดงทักษะ หรือความสามารถทางศิลปะ  ดนตรีและกีฬา  (BSG) 

สัมฤทธิผลของการดําเนินงาน  
คุณภาพโดยรวมทุกตัวบงช้ี ของผูเรียนตามมาตรฐานท่ี 8 ผูเรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัย          

ดานศิลปะ ดนตรี และกีฬาโดยเฉล่ียคิดเปนรอยละ 91.16  อยูในเกณฑการประเมินคุณภาพระดับ     
ดีมาก   
 

มาตรฐานท่ี 8 (BSG) 
คุณลักษณะเฉพาะดานผูเรียนของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลฯ 

วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ไดเห็นความสําคัญของการปลูกฝงใหผูเรียนเปนผูมีคุณลักษณะเฉพาะดาน
ผูเรียนของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลฯ จึงไดจัดกิจกรรมตางๆ ในการสงเสริมใหผูเรียนมีธรรมะ
และศรัทธาในศาสนาของตน หม่ันปฏิบัติตามศาสนกิจในศาสนาท่ีนักเรียนนับถือ จัดกิจกรรมทางศาสนา          
จัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม เชน นั่งสมาธิ เขารวมพิธีมิสซา สงเสริมความวิริยะอุตสาหะ อันเปน
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หนทางแหงความสําเร็จ ไดแก มอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเดน มอบทุนการศึกษาใหแกนักเรียน สงเสริมใหมี     
การแสดงออกถึงความเปนผูอ่ิมเอิบ อบอุน อารี มีคุณธรรม คุณภาพสากล โดยจัดกิจกรรม Y.C.S. ของผูเรียน
คาทอลิก กิจกรรมอบรมสงเสริมความเปนผูนําแกผูเรียน ชวยเหลือผูยากไร กิจกรรมสงเสริมการแสดงออก ไดแก 
ดนตรี การแสดงงานราตรีสัมพันธ การแขงขันกรีฑาสี วายน้ําสี สงเสริมมีสํานึกถึงความยุติธรรม สันติภาพ 
เสรีภาพ ภราดรภาพ ความเอ้ืออาทร การแบงปน การเสียสละ การอุทิศตนเพื่อสาธารณประโยชน โดยจัดกิจกรรม
เลือกต้ังประธานสภานักเรียน จัดกิจกรรมใหรวมบริจาคทรัพย ส่ิงของ อุปกรณใหแกโรงเรียนในชุมชนและ       
ผูยากไร และกิจกรรมสารวัตรนักเรียนในการบําเพ็ญประโยชน สงเสริมความมีสํานึกรับผิดชอบตอสังคมและ
สวนรวมในการสรางสรรคสังคม โดยจัดอบรมนักเรียนเปนประจํา จัดกิจกรรมวันเด็กใหแกชุมชน กิจกรรม    
คายอาสาพัฒนา สงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการท่ีตองสามารถประยุกตเขากับชีวิตท่ีเปนจริง โดยความเปนเลิศ
เพื่อการเจริญชีวิตท่ีมีคุณภาพ มีศักดิ์ศรี และเพื่อผูอ่ืน โดยจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางหลากหลาย เพื่อคุณภาพของ
ผูเรียนในทุกมิติ เชิญวิทยากรและอาจารยพิเศษมาใหความรู มีการประเมินผลตามสภาพจริงอยางหลากหลาย     
จัดกิจกรรมสงเสริมการแขงขันภายในและภายนอก โครงการพัฒนาอัจริยภาพทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
สรางขวัญและกําลังใจใหแกผูเรียนโดยจัดโครงการมอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี นักเรียนดีเดน และมอบ
ทุนการศึกษาตลอดจนประชาสัมพันธความสามารถของผูเรียนผานส่ือตาง ๆ สงเสริมใหนักเรียนมีระเบียบวินัย 
สามัคคี รักความสะอาด รักสถาบันท่ีตนเรียนและสถาบันในเครือมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย 
ไดแก จัดกิจกรรมสงเสริมระเบียบวินัย จัดหนาท่ีเวรใหผูเรียนดูแลความสะอาดภายในและภายนอกหองเรียน    
จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ปจฉิมนิเทศ   กิจกรรมพี่นองอัสสัมชัญแบงปนประสบการณ และกิจกรรมนันทนาการ
ระหวางรุนพี่กับรุนนอง  
ผลการดําเนินงาน 

1. ผูเรียนรอยละ 98 มีธรรมะและศรัทธาในศาสนาของตน หม่ันปฏิบัติตามศาสนกิจในศาสนาท่ีตนนบัถือ 
2. ผูเรียนรอยละ 85 มีความวิริยะ อุตสาหะ อันเปนหนทางแหงความสําเร็จท้ังปวง   
3. ผูเรียนรอยละ 96 แสดงออกถึงความเปนผูอ่ิมเอิบ อบอุน อารี มีคุณธรรม คุณภาพสากล  
4. ผูเรียนรอยละ 95  มีสํานึกถึงความยุติธรรม สันติภาพ เสรีภาพ ภราดรภาพ ความเอ้ืออาทรการแบงปน             

การเสียสละ การอุทิศตนเพื่อสาธารณประโยชน   
5. ผูเรียนรอยละ 95  มีสํานึกรับผิดชอบตอสังคมและสวนรวมในการสรางสรรคสังคม   
6. ผูเรียนรอยละ 80  มีความเปนเลิศทางวิชาการท่ีตองสามารถประยุกตเขากับชีวิตท่ีเปนจริง                                

โดยความเปนเลิศเพื่อการเจริญชีวิตท่ีมีคุณภาพ มีศักดิ์ศรีและเพื่อผูอ่ืน 
7. ผูเรียนรอยละ 80 มีระเบียบวนิัย สามัคคี รักษาความสะอาดและรักสถาบันท่ีตนเรียน และสถาบัน                      

ในเครือมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย      
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สัมฤทธิผลของการดําเนนิงาน 
คุณภาพโดยรวมของทุกตวับงช้ีตามมาตรฐานท่ี 8 (BSG) คุณลักษณะเฉพาะดานผูเรียนของโรงเรียน    

ในเครือมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลฯ โดยมีคาเฉล่ียของรอยละ 89.86 อยูในเกณฑการประเมินคุณภาพระดับ ดีมาก 
 

มาตรฐานท่ี 9 
ครูมีคุณธรรม   จริยธรรม  มีวุฒิ/ความรู  ความสามารถตรงกับงานท่ีรับผิดชอบ  หมั่นพัฒนาตนเอง  

เขากับชุมชนไดดี  และมีครูพอเพียง 
วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนไดมีการจัดกิจกรรม  เพื่อสงเสริมใหครูมีคุณธรรมจริยธรรม   โดยมีเปาหมายใหครูทุกคน  ไดมี
การพัฒนาดานคุณธรรมจริยธรรม  ตระหนักและเห็นความสําคัญดานจิตวิญญาณของความเปนครู  สงเสริมใหครู
ไดมีการพัฒนาตนเอง  ใหมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ    โดยมีการดําเนินการดังนี้ 

1. โครงการอบรมจริยธรรมครูและบุคลากรจํานวน  331  คน  โดยแบงบุคลากรที่นับถือศาสนาพุทธ  
จํานวน  281  คน  นิมนตพระมาบรรยายธรรมและน่ังสมาธิเปนเวลา 1 วัน  สวนบุคลากรที่นับถือศาสนา
คริสต  จํานวน  50  คน  เขาฟนฟูจิตใจ  ณ ศูนยคณะพระมหาไถ  พัทยา  จ.ชลบุรี 

2. จัดประชุมครูในทุกวันศุกร  โดยมีผูอํานวยการและคณะผูรวมบริหารใหขอคิดและสงเสริมจิตวิญญาณ
ของความเปนครู 

3. กิจกรรมสายสัมพันธบานกับโรงเรียน  โดยผูอํานวยการและหัวหนาฝายตางๆ จัดใหมีการประชุม
ผูปกครอง  เพื่อสรางความเขาใจ  และเปนการส่ือสารท่ีตรงกัน  มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  
และคณะกรรมการชุมชน 

4. สงเสริมใหครูไดรับการอบรมเพ่ิมพูนความรู  โดยมีการจัดสัมมนาทางดานวิชาการโดยจัดเปนการอบรม
เพิ่มพูนความรูตามกลุมสาระ  จัดการอบรมพัฒนาทักษะดานการใชคอมพิวเตอร  สงเสริมใหครูศึกษา 
ในระดับท่ีสูงข้ึน  สงเสริมใหมีการทําวิจัย 

5. จัดครูเขารวมพิธีมิสซาวันศุกรตนเดือนใหกับครูคาทอลิก  เขารวมพิธีมิสซาในโบสถสวนครูท่ีนับถือ
ศาสนาพุทธเขารวมฟงบรรยายธรรมกับผูเรียน 

6. สงเสริมใหครูไดสอนตามความสามารถและความถนัด  มีการจัดอัตรากําลังมอบหมายหนาท่ีประจําป   
ตามความสามารถ  ความถนัด  และตรงตามวุฒิทางการศึกษาท่ีจบ  มีบุคลากรเพียงพอตอความตองการ
ของหนวยงาน  บุคลากรรอยละ 100  ไดสอนตรงตามความถนัด  และความสามารถ 

7. โครงการสงบทความ และทํางานวิจัย  5  บท เสนอผูอํานวยการ 
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ผลการดําเนินการ 
1. ครูทุกคนเปนผูมีคุณธรรมจริยธรรม  ปฎิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
2. ครูทุกคนเปนผูมีปฎิสัมพันธท่ีดีตอผูเรียน  ผูปกครอง  และชุมชน 
3. ครูทุกคนมีความมุงม่ัน  และอุทิศตนในการสอนและพัฒนาผูเรียน 
4. ครูทุกคนมีการแสวงหาความรู   และเทคนิควิ ธีการใหมๆ   เปนประจํา รับฟงความคิดเห็น                      

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

สัมฤทธิผลของการดําเนินงาน 
 คุณภาพโดยรวมทุกตัวบงช้ีตามมาตรฐานท่ี  9  โดยเฉล่ียคิดเปนรอยละ  99.89  อยูในเกณฑการประเมิน
คุณภาพระดับดีมาก 

 

มาตรฐานท่ี 10 
ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพและเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนมีวิสัยทัศนและเปาหมายในการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช  
2542   มีการจัดการศึกษาโดยยึดหลักใหผูเรียนมีความสามารถในการเรียนและพัฒนาตนเอง โดยจัดใหมี
แผนปฏิบัติงาน โครงการและกิจกรรม ตาง ๆ ไดแก โครงการพัฒนาบุคลากรไดสงเสริมใหครูไดเพ่ิมพูน        
วิทยฐานะอยางตอเนื่อง เชน การจัดสงครูเขารับการอบรมสัมมนาดูงาน    ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน         
ไมต่ํากวา 20  ช่ัวโมง ตอหนึ่งปการศึกษา และใหทุนครูศึกษาตอระดับปริญญาโทในสาขาวิชาตาง ๆ  สงเสริมให
ครูมีการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูดวยวิ ธีการสอนท่ีหลากหลาย  เชน  วิ ธีการสอนแบบบรรยาย                     
แบบกระบวนการกลุม  แบบ 4  MAT  แบบ 3 P แบบรวมมือ  แบบสาธิต   แบบสืบคนขอมูล  แบบสืบสวน
สอบสวน  แบบโครงงาน  เปนตน  สงเสริมใหครูมีการใชเคร่ืองมือท่ีหลากหลายในการวิเคราะหศักยภาพผูเรียน 
เชน แบบทดสอบกอน - หลังเรียน  และแบบบันทึกคะแนนรายวิชา งานนิเทศการสอน  มีการแตงต้ัง
คณะกรรมการนิเทศการสอนท้ัง 8  กลุมสาระการเรียนรู   จัดทําคูมืองานนิเทศการสอนและดําเนินการนิเทศ      
ในรูปแบบของเพื่อนชวยเพื่อน (กัลยาณมิตร)   และนิเทศโดยคณะกรรมการชวงช้ันของแตละกลุมสาระ          
การเรียนรู   ภาคเรียนละ  2  คร้ัง กําหนดใหครูผูสอนทําวิจัยช้ันเรียนปการศึกษาละ 1 เร่ือง จัดระบบดูแล
ชวยเหลือผูเรียน  โดยใชการประเมิน  SDQ  และนําขอมูลมาพัฒนาดานพฤติกรรมผูเรียน 
ผลการดําเนินงาน 
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1. ครูทุกคนมีความรูความเขาใจเปาหมายการจัดการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
2. ครูทุกคนมีการวิเคราะหศักยภาพผูเรียนและเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล 
3. ครูทุกคนมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
4. ครูทุกคนมีความสามารถใชเทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรูของตนเองและผูเรียน 
5. ครูทุกคนมีการประเมินผลการเรียนการสอนท่ีสอดคลองกับสภาพการเรียนรูท่ีจัดใหผูเรียนและ            

อิงพฒันาการของผูเรียน 
6. ครูทุกคนมีการนําผลการประเมินมาปรับเปล่ียนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ 
7. ครูทุกคนมีการวิจัยเพ่ือพัฒนาส่ือและการเรียนรูของผูเรียนและนําผลไปใชพัฒนาผูเรียน 
8. ครูทุกคนสามารถบูรณาการศาสตรและศิลปเพื่อนําไปสูการพัฒนาการเรียนการสอน  (BSG) 
9. ครูทุกคนเนนความสําคัญของกระบวนการเรียนรูของผูเรียนมากกวาเนื้อหาสาระ (BSG) 
10. ครูทุกคนเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการจัดกระบวนการเรียนรู   (BSG) 
11. ครูทุกคนมีความสามารถสรางองคความรู  นํามาแกไขปญหาและปรับปรุงสูการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง ทันตอเหตุการณ  (BSG) 
สัมฤทธิผลของการดําเนินงาน  
 คุณภาพโดยรวมทุกตัวบงช้ีตามมาตรฐานท่ี  10  โดยเฉล่ียคิดเปนรอยละ 100  อยูในเกณฑการประเมิน
คุณภาพระดับดีมาก          
 

มาตรฐานท่ี 11 
ผูบริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผูนํา และมคีวามสามารถในการบริหารจัดการศึกษา 

 
 ในปการศึกษา 2550 โรงเรียนดําเนินการบริหารจัดการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ.2542 นโยบายการจัดการศึกษาของมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย และนโยบายการบริหาร    
จัดการศึกษาของผูอํานวยการ  ในการใหผูบริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผูนํา และมีความสามารถ            
ในการบริหารจัดการศึกษา ของมาตรฐานท่ี 11 จํานวน 9 ตัวบงช้ี โดยไดดําเนินการ ดังนี้ 
วิธีพัฒนา 

1. มีคุณธรรม จริยธรรมและปฎิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 1.1 การเขารวมวจนพิธีกรรมเปด-ปดปการศึกษา พิธีมิสซาในโอกาสตางๆเชนวันศุกรตนเดือน             
พิธี ฉลองวัดนักบุญหลุยส มารี  นอกจากน้ียังสงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับพิธีกรรมสําคัญ     
ทางพุทธศาสนาใหนักเรียนและบุคลากรซ่ึงสวนใหญเคารพนับถือ อาทิในทุกกิจกรรมในวันสําคัญทางศาสนา 
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เชน การหลอเทียนจํานําพรรษา การทําบุญตักบาตรในโอกาสวันสําคัญ สนับสนุนใหมีการนิมนตพระมาเทศน
ใหกับนักเรียนทุกเดือน  และการจัดโครงการศาสนสัมพันธ   เปนตน 
 1.2. สงเสริมใหจัดกิจกรรม อบรมคุณธรรม จริยธรรมแกครูและบุคลากรที่นับถือพุทธศาสนา            
เปนประจําทุกปกอนเปดการศึกษา จัดเม่ือวันท่ี 9 พฤษภาคม 2550 ณ หอประชุมหลุยสมารีฯ  และจัดกิจกรรม    
การเขาเงียบฟนฟูจิตใจของครูคาทอลิก ท่ีศูนยมหาไถ  พัทยา จังหวัดชลบุรี  เม่ือวันท่ี 8-9 พฤษภาคม 2550 
 1.3  สงเสริมงานอาสาพัฒนาแกบุคคลที่ยากไร  ดอยโอกาสและผู ท่ีอยู ในถ่ินทุรกันดาร  เชน                      
ออกคายอาสาพัฒนาที่จังหวัดสุโขทัย และท่ีจังหวัดตาก   ในระหวางวันท่ี 10-12 มีนาคม  2551 โดยมี คณะครู
และนักเรียนเขารวมกิจกรรมดังกลาว 
 1.4 มอบทุนการศึกษา ใหกับนักเรียนเปนประจําทุกป ดังนี้  ทุนลวสุต  ทุนราฟาแอล  ทุนยอหน แมร่ีฯ   
ทุนการศึกษานักกีฬาชางเผือก  ทุนการศึกษานักเรียนท่ีขาดแคลนทุนทรัพยใหกับนักเรียนของโรงเรียนท่ีมีปญหา
ทางดานครอบครัว  โดยการพิจารณาจากคํารองขอของผูปกครองท่ีเสนอตอโรงเรียนในแตละปการศึกษา  
ทุนการศึกษาบุตรบุคลากร  ใหกับนักเรียนท่ีเปนบุตรของบุคลากรของโรงเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูในโรงเรียน
อัสสัมชัญธนบุรี เปนประจําทุกปจนจบการศึกษา   
 1.5. สงเสริมการจัดกิจกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม  โดยยกยองนักเรียนท่ีมีระเบียบวินัย มีน้ําใจ     
ความประพฤติดีในทุกระดับช้ัน และการบําเพ็ญประโยชนของนักเรียน  สงเสริมใหมีการอบรมจริยธรรม        
เปนเวลา 30 นาทีกอนคาบเรียน แกนักเรียนท่ีนับถือพุทธศาสนาในคาบจริยศึกษา และสอนคําสอนแกนักเรียน
คาทอลิก นอกจากนี้ยังสงเสริมการจัดกิจกรรมสําคัญทางศาสนาตางๆ ดวย 
 1.6.  นําหลักธรรมของศาสนามาประยุกตและเผยแพรใหคณะครูไดรับทราบในการประชุมครู และการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน  นอกจากนี้ยังสงเสริมใหผูรวมบริหารไดนําหลักสําคัญและขอคิดไป
ดําเนินการในการประชุมตางๆ 

2. มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค มีวิสัยทัศน และเปนผูนําทางวิชาการ  
 2.1 ศึกษาบริบทของโรงเรียนและกําหนดนโยบายการบริการจัดการศึกษาของโรงเรียนระยะ 3 ป  พ.ศ.
2550-2554  พรอมแจงใหคณะครูทุกทานไดรับทราบแนวทางการพัฒนาโรงเรียน 
 2.2  ศึกษาและปรับโครงสรางการบริหารโรงเรียนและบทพรรณนางานใหสอดคลองกับการบริหารจัด
การศึกษาในปจจุบัน   
 2.3  สงเสริมการจัดทําวิจัยช้ันเรียน / วิจัยหนวยงานของคณะครู ใหเปนไปตามระเบียบของงานวิจัย 
 2.3  ดําเนินการศึกษาวิจัยในการเปดการเรียนการสอนแบบสหศึกษา ของโรงเรียนในอนาคต  
 2.4  แตงต้ังคณะกรรมการเพื่อศึกษาการเปนนิติบุคคลของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  ตามพระราชบัญญัติ
โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 ท่ีไดประกาศใช 
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 2.5  สามารถแสดงทิศทางของการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน ในวางแผนและพัฒนาอาคารสถานท่ี    
ท่ีสามารถใชประโยชนไดอยางเต็มท่ี  โดยดําเนินการยายหองธุรการ และหองการเงินมาอยูท่ีอาคารรัตน     
บรรณาคาร  เพื่อสะดวกในการบริหารจัดการ  และเพื่อรองรับการกอสรางอาคารใหม ปการศึกษา 2551 

3. มีความสามารถในการบริหารงานวิชาการและการจัดการ 
 3.1 ดําเนินการแตงต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
หลักสูตรทองถ่ิน หลักสูตรของแตละกลุมสาระฯ และหลักสูตรการเรียนรูภาษาตางประเทศท้ังภาษาอังกฤษและ
ภาษาจีน  โดยมีการปรับหลักสูตรใหสอดคลองกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน    
 3.2  ดําเนินการเปดหลักสูตร Inventive  English Programme (IEP) ใหกับนักเรียนป.1 ในภาคเรียนท่ี 2 ป
การศึกษา 2550 และจะขยายหลักสูตร Inventive English Programme (IEP)  อยางตอเนื่องโดยไดขยายหลักสูตร
ในระดับช้ันประถมศึกษาศึกษาปท่ี 2  ประถมศึกษาปท่ี 4 และมัธยมศึกษาปท่ี 1ในปการศึกษา 2551 โดยมุงม่ัน  
ท่ีจะพัฒนานักเรียนใหมีความรูทางดานภาษาอังกฤษเพิ่มข้ึนในวิชาวิทยาศาสตรและภาษาอังกฤษ  เพื่อมุงสู   
ความเปนเลิศทางวิชาการ สามารถบูรณาการการศึกษาเขากับสังคมในชีวิตประจําวัน สามารถพัฒนาองคความรู 
ท่ีสามารถศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน  
 3.3  พัฒนาสภาพแวดลอมและทรัพยากรของโรงเรียนใหเอ้ือตอการเรียนรูแกนักเรียนอยางเต็มท่ี ไดแก  
จัดบรรยากาศรอบบริเวณโรงเรียน ใหเปนแหลงเรียนรู   ปรับปรุงสวนพรรณไมในวรรณคดี สวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน  สวนสมุนไพรและสวนหยอมบริเวณภายในโรงเรียน  พัฒนาหองศูนยตานส่ิงเสพติด เพื่อใหเปน   
แหลงเรียนรู และสรางความเขาใจเกี่ยวกับส่ิงเสพติดตางๆท่ีเปนโทษแกนักเรียน  นิเทศการทํางานของหนวยงาน/
ฝายตางๆ  พรอมท้ังใหคําแนะนําเพื่อเปนการพัฒนาและปรับปรุง เพื่อกระตุนการทํางานดวยความถูกตอง 
รวดเร็ว  
 3.4  สงเสริมการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ตมาใชในการเรียนการสอนโดยผานทาง
เคร่ืองรับโทรทัศนในระดับช้ันป.1  และติดต้ัง Smart Board ของหองเรียน EP. จํานวน 2 ชุด  นอกจากนี้            
ยังนําระบบโปรแกรม SWIS มาใชการบริหารจัดการของทุกหนวยงาน 

4. มีการบริหารที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ผูเกี่ยวของพึงพอใจ  
การดําเนินงาน/ โครงการและกิจกรรมตามงบประมาณประจําปการศึกษา 2550 เปนไปตามเปาหมาย            

ท่ีกําหนดมากวารอยละ 75 ของแผนงานท่ีกําหนด   ผูอํานวยการสรางความตระหนัก และมีความพยายามในการ
พัฒนานักเรียน  พัฒนาครูในการบริหารจัดการศึกษาใหบรรลุตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ     ผูอํานวยการ ดําเนินการใหมีการประชุมคณะกรรมการฯ  การประชุมฝาย การวิเคราะหงานในรูปของ
คาสถิติ พรอมท้ังนําผลจากการประชุมตางๆมาศึกษาวิเคราะห  ใหคําแนะนําและพัฒนาอยางตอเนื่อง    บุคลากร
มากกวารอยละ 75 มีความพึงพอใจในผลงานของโรงเรียน จากผลการการออกแบบสํารวจความพึงพอใจ 

5. มีความวิริยะ อุตสาหะ  อันเปนหนทางแหงความสําเร็จท้ังปวง  
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ผูบริหารมีความขยัน  เพียรพยายามในการทํางานใหสําเร็จตามเปาหมายท่ีกําหนดในการดําเนินงาน ทุมเท
แรงกาย แรงใจในการปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มศักยภาพตามหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 

6. มีธรรมและศรัทธาในศาสนาของตนเอง ปฏิบัติเปนแบบอยางท่ีดีในการปฏิบัติตามศาสนกิจของศาสนา
ท่ีตนนับถือ 

ผูบริหารรู เขาใจ ปฏิบัติตน  และนํามาประยุกตใชในการพัฒนาตนเองตามหลักธรรมของศาสนาท่ีนับถือ 
7. ผูบริหารแนวแนในอุดมการณ และปฏิบัติตนเปนผูรับใชท่ีดีตามแบบอยางวิถีจิตของนักบุญหลุยสมารีฯ 
มูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย กําหนดบทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนใน

ฐานะผูนําสถาบันสูงสุดในการบริหารโรงเรียน   โดยยึดหลักในความสุจริต ยุติธรรม การรับฟงปญหา การใช
ระบบคุณธรรม ประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดี  ยึดหลักธรรมภิบาลในการบริหารโดยการบริหารจัดการศึกษา
รวมกับฆราวาสแบบมีสวนรวมตามบทบาทหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย  มีความมุงม่ัน และอุทิศตนในการทํางาน
และในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ผูบริหารเปนผูท่ีมีบุคลิกภาพ สุภาพ แตงกายสะอาด  เรียบรอยเหมาะสมกับ
กาลเทศะ  เปนแบบอยางท่ีดีและเปนท่ีช่ืนชมกับผูท่ีพบเห็นโดยท่ัวไป    

8. ผูบริหารใหการยอมรับ และเคารพศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย   
ผูบริหารเห็นคุณคาและความแตกตางของบุคลากร  เคารพใหเกียรติซ่ึงกันและกัน  รับฟงความคิดเห็น      

ของบุคลากรโดยผานส่ือตางๆของโรงเรียน  
9. เปนขวัญกําลังใจในการสมานสามัคคี  ดูแลและรวมมือใกลชิดกับบุคลากรและตนสังกัด 
จัดกิจกรรมวันเกิดบุคลากร กิจกรรมสังสรรคกอนปดภาคเรียน และกิจกรรมตางท่ีสงเสริมความสามัคคี

รวมกันระหวางผูบริหารและบุคลากร  รวมท้ังใหการสงเสริมและรวมมือในการปฏิบัติ / กิจกรรมตางๆ          
ของโรงเรียนฯและมูลนิธิฯ     
 จากการท่ีผูบริหาร ประพฤติตน และปฎิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนา เปนบุคคลผูมีคุณธรรม 
จริยธรรม เปนแบบอยางท่ีดี ทุมเทในการปฏิบัติงาน และปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีอยางสม่ําเสมอ รวมท้ัง
สงเสริมและสนับสนุนดานคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อใหนักเรียนและบุคลากรเปนบุคคลท่ีมีคุณธรรมและ
จริยธรรม เปนคนดีของสังคม จนเปนท่ียอมรับของผูปกครอง ชุมชน และสังคม  ผูบริหารมีความคิดริเร่ิม 
บริหารงานโดยยึดหลักสันติวิธีและยุติธรรม  เปนผูมีวิสัยทัศน  และเปนผูนําทางวิชาการ   มีความสามารถในการ
บริหารงานและการจัดการ ดังนี้ 

1. เปนประธานอนุกรรมการงานเทคโนโลยีการศึกษาของมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย 
2. มีการศึกษาขอมูลยอนกลับในการดําเนินงานสรุปประเมินผลนโยบายของผูอํานวยการ ของปการศึกษา 

2550  เพื่อนําผลมาพัฒนาและกําหนดยุทธศาสตรในปการศึกษาตอไป   
3. ปการศึกษา  2550  คณะครูได รับเครื่องราชอิสริยาภรณช้ันจตุตถดิเรกคุณาภรณ  (  จ .ภ .) และ                  

ช้ันเบญจมดิเรกคุณาภรณ ( บ.ภ.)  
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4. นักเรียนไดรับรางวัลจากการแขงขันทักษะดานวิชาการและทางดานกีฬาจํานวนมาก 
5. บุคลากรมีความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรในการเรียนการสอน  การสงขอมูล 

ขาวสารที่ไดรับมอบหมายผานระบบอินเตอรเน็ต 
6. บุคลากรมากกวารอยละ 75 มีความพึงพอใจในผลงานของโรงเรียน 
7. การดําเนินงาน/ โครงการและกิจกรรมตามงบประมาณประจําปการศึกษา 2550 เปนไปตามเปาหมาย     

ท่ีกําหนดมากวารอยละ 75 ของแผนงานท่ีกําหนด   
จากความรู ความสามารถของผูบริหาร  ทําใหบุคลากรมีพัฒนาการดานการจัดการเรียนรู โรงเรียน                

มีความพรอมของอาคาร สถานท่ีในการจัดการเรียนรู และการใชทรัพยากรการศึกษาใหเกิดประโยชนอยางคุมคา 
การจัดแหลงเรียนรูตางๆอยางหลากหลาย ท่ีเอ้ือตอการเรียนรูของผูเรียนไดอยางเดนชัด เปนท่ีประจักษ              
ผลการดําเนินงานดานวิชาการ สงผลใหผูเรียนมีความรู ความสามารถ มีทักษะในการเขารวมแขงขันและไดรับ
รางวัลตางๆ การบริหารงานของหนวยงานและการดําเนินงาน / โครงการและกิจกรรมตางๆของโรงเรียน      
เปนไปดวยความเรียบรอย เปนระบบ P D C A   มีการวางแผนงาน  กําหนดแผนดําเนินงาน การสรุปประเมินผล 
และการนําผลไปพัฒนา ปรับปรุง แกไข  มีการจัดระบบนิเทศหนวยงาน และนิเทศการเรียนการสอน  
ผลของการดําเนินงาน  

1. ผูบริหารรอยละ 100  มีคุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
2. ผูบริหารรอยละ 100  มีความคิดริเร่ิม   มีวิสัยทัศน  และเปนผูนําทางวิชาการ 
3. ผูบริหารรอยละ 100  มีความสามารถในการบริหารงานและการจัดการ 
4. ผูบริหารรอยละ 100  มีการบริหารที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ผูเกี่ยวของพึงพอใจ  
5. ผูบริหารรอยละ 100  มีความวิริยะ อุตสาหะ  อันเปนหนทางแหงความสําเร็จท้ังปวง  
6. ผูบริหารรอยละ 100  มีธรรมและศรัทธาในศาสนาของตน  ปฏิบัติเปนแบบอยางท่ีดีในการปฏิบัติตาม

ศาสนกิจของสาสนาท่ีตนนับถือ 
7. ผูบริหารรอยละ 100  ผูบริหารแนวแนในอุดมการณ และปฏิบัติตนเปนผูรับใชท่ีดีตามแบบอยางวิถีจิต 

ของนักบุญหลุยส มารีฯ 
8. ผูบริหารรอยละ 100  ผูบริหารใหการยอมรับ และเคารพศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 
9. ผูบริหารรอยละ 100  ผูบริหารเปนขวัญกําลังใจในการสมานสามัคคี  ดูแลและรวมมือใกลชิดกับ

บุคลากรและตนสังกัด 
สัมฤทธิผลของการดําเนินงาน  
 คุณภาพโดยรวมทุกตัวบงช้ีของผูบริหารตามมาตรฐานที่ 11 โดยเฉล่ียคิดเปนรอยละ 100  อยูในระดับดี
มาก  คุณภาพโดยรวมของผูบริหาร  ไดแก มีคุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ               
มีความคิดริเร่ิม   มีวิสัยทัศน  และเปนผูนําทางวิชาการ   มีความสามารถในการบริหารงานและการจัดการ และ    



 61 

มีการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ผูเกี่ยวของพึงพอใจ มีความวิริยะ อุตสาหะ  อันเปนหนทางแหง
ความสําเร็จท้ังปวง  มีธรรมและศรัทธาในศาสนาของตน  ปฏิบัติเปนแบบอยางท่ีดีในการปฏิบัติตามศาสนาท่ีตน
นับถือศาสนาท่ีตนนับถือ ผูบริหารแนวแนในอุดมการณ และปฏิบัติตนเปนผูรับใชท่ีดีตามแบบอยางวิถีจิตของ     
นักบุญหลุยส มารี   ผูบริหารใหการยอมรับ และเคารพศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย  ผูบริหารเปนขวัญกําลังใจ  
ในการสมานสามัคคี  ดูแลและรวมมือใกลชิดกับบุคลากรและตนสังกัด 
 

มาตรฐานท่ี 12 
สถานศึกษามีการจัดองคกร โครงสราง ระบบการบริหารงาน 

และพัฒนาองคกรอยางเปนระบบ ครบวงจร 
 ในปการศึกษา  2550 โรงเรียนไดดําเนินงานในการบริหารจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู              
เพื่อสงเสริมใหการทํางานเปนระบบครบวงจร ตามมาตรฐานท่ี 12 จํานวน 9 ตัวบงช้ี โดยไดดําเนินการดังนี้ 
วิธีพัฒนา 
 1.มีการจัดองคกร โครงสรางและระบบการบริหารที่มีความคลองตัวสูงและปรับเปล่ียนไดเหมาะสม   
ตามสภาพการณ 
 1.1โรงเรียนมีแผนภูมิการจัดองคกรและโครงสรางการบริหารที่ เปนลายลักษณอักษร   และ
ประชาสัมพันธเพื่อใหบุคลากร ผูปกครองและนักเรียนและผูท่ีเกี่ยวของรับทราบโดยท่ัวกัน  โดยมีการดําเนินงาน
ตางๆ รองรับโครงสรางการบริหารโรงเรียน 
 1.2 กําหนดบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบของบุคลากร ในคําส่ังแตงต้ังอัตรากําลังบุคลากร         
ของโรงเรียนประจําปโดยมีผูรับผิดชอบชัดเจน  มีบทพรรณนางาน  และคูมือครู เพื่อใหบุคลากรไดรับทราบแนว
ทางการดําเนินงาน 
  1.3 ออกระเบียบ  ขอบังคับและแนวทางปฏิบัติ ในการปฏิบัติงานตางๆของโรงเรียนตลอดปการศึกษา  
โดยมีการติดประกาศและประชาสัมพันธใหบุคลากรทราบ  
 1.4  โรงเรียนมีการแตงต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการและดําเนินการอยางเปนระบบ  
โดยมีการศึกษาวิเคราะหหลักสูตรทุกกลุมสาระการเรียนรูและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน  เพื่อนําขอมูล
มาพัฒนางานหลักสูตรของโรงเรียนและของกลุมสาระการเรียนรู 
 1.5  โรงเรียนมีหนวยงานบุคลากร  มีการจัดทําและจัดเก็บขอมูลของบุคลากรเปนรายบุคคล  ดําเนินการ
จัดออกระเบียบและแนวทางปฏิบัติในการสรรหา  การพัฒนาบุคลากรอยางเปนระบบ 
 1.6  มีระบบการบริหารงบประมาณประจําป  อยางมีประสิทธิภาพ   การจัดทําบัญชีทรัพยสินของ
โรงเรียน และการบริหารจัดการรายรับและรายจาย  รวมทั้งมีการวิเคราะหงบประมาณประจําป การศึกษา 2550 
อยางตอเนื่องโดยมีการสรุปเปนรายเดือนและแจงใหฝาย/หนวยงานทราบ  
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 1.7  โรงเรียนมีระบบการบริหารงานท่ัวไปท่ีมีประสิทธิภาพ  มีการแตงต้ังและจัดประชุมคณะกรรมการ
ฝาย  มีการสรุปวิเคราะหผลการดําเนินงานเปนรายเดือน  มีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน/โครงการ       
และกิจกรรมตลอดปการศึกษา 
 2.มีการจัดการขอมูลสารสนเทศอยางเปนระบบ ครอบคลุมและทันตอการใชงานโรงเรียนมีการจัดขอมูล
สารสนเทศท่ีคลอบคลุมในการจัดการศึกษา มีระบบฐานมูลขอโรงเรียนในดานตางๆท่ีครอบคลุมตอการใชงาน  
เพื่อนําขอมูลตางๆท่ีไดรับสําหรับวางแผน และตัดสินใจในการดําเนินงาน   มีการปรับปรุงใหเปนปจจุบัน มีสถิติ
การใหบริการและใหขอมูลสารสนเทศของบุคลากร  มีการปรับปรุงและพัฒนา และมีการเผยแพร และ
ประชาสัมพันธผานส่ือตางๆของโรงเรียน  โดยอยูในรูปของแผนพับ  หนังสือจุลสาร  วารสาร อินเตอรเน็ต 
นอกจากนี้ยังนําระบบ SWIS มาทดลองใชในปการศึกษา 2550 เพื่อเปนทางเลือกในการประชาสัมพันธและ
จัดเก็บขอมูลเพื่อพัฒนางานตอไป 
 3. มีระบบประกันคุณภาพภายในท่ีดําเนินงานอยางตอเนื่อง 
โรงเรียนมีการกําหนดงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ในโครงสรางการบริหารโรงเรียน  มีการแตงต้ัง
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน  เพื่อกําหนดบทบาทและภาระงาน มีการกํากับ ติดตามการดําเนินงานตางๆ
ตามเกณฑมาตรฐานและตัวบงช้ี  ของสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สํานักงานงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  และของมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย  มีการวางแผน
งานและมีการประชุมเปนประจําทุกเดือน     นอกจากนี้ยังมีงาน / โครงการและกิจกรรมตางๆเพื่อใหบุคลากร
ไดรับทราบและมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพภายใน ดังนี้ 
 3.1 จัดโครงการสัมมนาผูรวมบริหารในเร่ือง”การดําเนินงานไปสูเปาหมายของมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี   
 3.2 แตงต้ังคณะกรรมการเพื่อจัดทํารายงานประเมินตนเอง ( SAR ) อยางตอเนื่องทุกปการศึกษา         
เพ่ือประชาสัมพันธการดําเนินงานของโรงเรียนใหบุคคลท่ีเกี่ยวของและสาธารณชนทราบ โดยผานทางเอกสาร 
และเว็บไซตของโรงเรียน  
 3.3 รับการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา จากคณะกรรมการของมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียล
แหงประเทศไทย ระหวางวันท่ี 29 มกราคม – 1 กุมภาพันธ  2551  โดยมีการนําผลการตรวจประเมินจาก 
คณะกรรมการมูลนิธิฯมาใชในการวางแผน  การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพฯอยางตอเนื่อง 
นอกจากนี้โรงเรียนยังมีการกําหนดระเบียบและแนวทางปฏิบัติรวมท้ังจัดสรรงบประมาณเพื่อสรางแรงจูงใจ     
ในการผลปฏิบัติงานตางๆท่ีเปนธรรมและท่ัวถึง เพื่อเสริมสรางความกาวหนาในวิชาชีพ เชนการข้ึนข้ันเงินเดือน  
กําหนดเคร่ืองแบบบุคลากร  ใหทุนการศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน  และสงบุคลากรเพื่อรับรางวัลครูดีเดนของ
สมาคมผูปกครองและครู ฯลฯ  และของสมาพันธสมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ  
 4.  มีการพัฒนาบุคลากรอยางเปนระบบและตอเนื่อง 



 63 

โรงเรียนมีหนวยงานบุคลากร  สังกัดฝายธุรการ   มีการศึกษาวิเคราะห  วางระบบ กําหนดระเบียบ และจัดทํา
แผนงานพัฒนาบุคลากรเพ่ือพัฒนาครูใหมีคุณภาพ  และดําเนินการอยางเปนระบบ  ท่ัวถึง  โดยจัดงาน / โครงการ
และกิจกรรมตางๆรองรับการพัฒนาบุคลากรดังนี้ 

1. จัดโครงการอบรมสัมมนาบุคลากรทุกคนกอนเปดปการศึกษา  จัดข้ึนในระหวางวันท่ี 10-11 พฤษภาคม 
2550 ณ หองประชุมรัตนบรรณาคาร 

2.  สงเสริมการเขียนบทความและหรืองานท่ีไดดําเนินการ ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน  โดยสงผาน
ทางอีเมลถึงผูอํานวยการ  

3. อบรมบุคลากรแกนนําของหนวยงาน ใหมีความรูความเขาใจ และการใชเกี่ยวกับระบบโปรแกรม SWIS  
ในการบริหารจัดการ   

4. อบรมบุคลากรเกี่ยวกับการใชงานระบบ ACT  E –Research  เพื่อการสรางและพัฒนาเอกสารงานวิจัย              
5. จัดการอบรมสัมมนาบุคลากรกอนเปดปการศึกษา   
6. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม ปการศึกษา 2550 เพื่อรับทราบแนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนและ

วิธีการดําเนินงานตางๆ พรอมท้ังมอบหมายภาระงานท่ีตองรวมรับผิดชอบ  และการเขารวมปฐมนิเทศ
ครูใหมรวมกับคณะครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ 

7. การสงบุคลากรอบรมสัมมนาภายนอกของคณะครูท่ีสังกัดฝาย งาน และกลุมสาระฯตางๆ  มีการสรุป
ประเด็นและสาระสําคัญและรายงานกับบุคคลท่ีเกี่ยวของทราบ  

8. การจัดอบรม เกี่ยวกับการจัดทําวิจัยช้ันเรียน/วิจัยหนวยงานบนเว็บไซต   การอบรมและทบทวนเกี่ยวกับ 
การเรียนการสอนแบบ  E – learning  เปนตน 

 5.  ผูรับบริการและผูเกี่ยวของพึงพอใจผลการบริหารงานและการพัฒนานักเรียน 
โรงเรียนมีการออกแบบสํารวจความพึงพอใจในการบริหารจัดการศึกษาของผูรับบริการ  จากกลุมตัวอยางของ
ประชากร  ไดแกนักเรียน ผูปกครอง  บุคลากร  โดยผูรับบริการและผูเกี่ยวของมีความพึงพอใจกับการดําเนินงาน
ของโรงเรียนและนําผลมาพัฒนาและปรับปรุงในโอกาสตอไป 
 6. มีกระบวนการสรรหาคัดเลือกบุคลากรท่ีเปนระบบ 
หนวยงานบุคลากร  มีการศึกษาวิเคราะหงานของแตละหนวยงานเพื่อประเมินประสิทธิภาพและจํานวนบุคลากร
ใหเพียงพอตอความตองการของแตละหนวยงาน มีกระบวนการสรรหาที่เปนไปตามระบบ ระเบียบท่ีกําหนดไว  
รวมทั้งมีการประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพ่ือบรรจุเปนบุคลากรประจําหรืออัตราจางของโรงเรียน
ตอไป 
 7. มีระบบการรักษาวินัย และใหรางวัลท่ีชัดเจน ยุติธรรมและสามารถตรวจสอบได 
มีคูมือครู  ซ่ึงกําหนดกฏระเบียบตางๆเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากร  มีการกําหนดกฎเกณฑ  
ในการใหรางวัลกับบุคลากรในระดับตางๆท่ีมีผลงานชัดเจนเปนท่ีประจักษ  ซ่ึงสามารถพัฒนางานและสงผลงาน
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เขาประกวด ไดแก รางวัลเหรียญเงินจากโครงการหน่ึงโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม การอุทิศเวลาในการเตรียมและ
ฝกฝนโดยสงนักเรียนเขารวมในการแขงขันตางๆท้ังในระดับเขตพื้นท่ีและระดับประเทศ  มีการประเมิน
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในการเล่ือนข้ันเงินเดือนประจําป 
 8.  สถานศึกษามีความเขาใจวิสัยทัศน  ปรัชญา แรงบันดาลใจและความหวังตามลักษณะเฉพาะ         
ของการศึกษาเซนตคาเบรียล 
โรงเรียนมีวิสัยทัศน  พันธกิจ  และเปาหมาย  โดยมีการเผยแพรและประสัมพันธใหบุคลากร  ผูปกครองและ
นักเรียน ทราบโดยผานส่ือตางๆเชนเว็บไซตโรงเรียน  เอกสารส่ิงพิมพตางๆเพื่อสรางแรงบันดาลใจในเปาหมาย
การบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน นอกจากนี้ยังมีการทบทวนสรางความเขาใจเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะ          
ของการศึกษาเซนตคาเบรียล  ในการประชุมครูประจําเดือนโดยภราดาวิริยะ  ฉันทะวโรดม  อธิการ ซ่ึงจัดข้ึน    
เปนประจําทุกป 
 9. มีวัตถุประสงคของการจัดการศึกษา ท่ีเอ้ือและสนับสนุนใหผูเรียนและบุคลากรไดพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพของตนทุกมิติ 
 โรงเรียนมีแผนงาน/โครงการและกิจกรรมที่สงเสริมและพัฒนานักเรียนในดานสังคม ไดแก การจัด
กิจกรรมชมรมตางๆที่นักเรียนถนัดและสนใจ  มีแผนงาน/โครงการและกิจกรรมท่ีสงเสริมและพัฒนานักเรียน   
ในดานรางกาย เชนการทดสอบสมรรถภาพรางกาย การเลนกีฬาตางๆ  มีแผนงาน/โครงการและกิจกรรม            
ท่ีสงเสริมและพัฒนานักเรียนในดานอารมณ  ไดแก การนั่งสมาธิกอนเขาเรียน  การฟงเทศน  การเรียนจริยศึกษา  
มีแผนงาน/โครงการและกิจกรรมท่ีสงเสริมและพัฒนานักเรียนในดานสติปญญา เชน 

1. โรงเรียนมีแผนภูมิการจัดองคกรและโครงสรางการบริหารท่ีเปนลายลักษณอักษร บุคลากรมีความรู 
ความเขาในบทบาทหนาท่ีตามบทพรรณนางาน  และระเบียบแนวทางปฏิบัติตามคูมือครู มีการเผยแพร
เพื่อใหบุคคลที่เกี่ยวของทราบและโครงสรางสามารถปรับเปล่ียนไดตามความเหมาะสมกับสภาพการณ
ท่ีเปล่ียนไป 

2. โรงเรียนมีการจัดทําและการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศตางๆ มีการสรางระบบฐานขอมูลดวยโปรแกรม
คอมพิวเตอร  การนําระบบโปรแกรม SWIS มาใชในหนวยงานตางๆที่เกี่ยวของ ซ่ึงสามารถรับรูขอมูล
ขาวสารไดอยางรวดเร็ว  นอกจากนี้ยังมีขอมูลสารสนเทศอ่ืนๆท่ีสามารถนํามาใชไดอยางรวดเร็วในการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรูใหกับนักเรียน 

3. โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายใน  มีการประชุมและติดตามผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง
ตามภาระงานและบทบาทหนาท่ีท่ีกําหนดไว มีการจัดทําเอกสารรายงานประเมินตนเอง และเผยแพรตอ
สาธารณชนผานทางส่ือตางๆของโรงเรียน   

4. บุคลากรของโรงเรียนทุกคนไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องตามเกณฑท่ีกําหนดไว ไดรับสวัสดิการอยาง
เปนธรรมและท่ัวถึง  เพื่อสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือความกาวหนาในวิชาชีพ  มีการติดตาม
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ผลการพัฒนาอยางตอเนื่องซ่ึงสามารถนําไปใชในการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานไดอยาง              
มีประสิทธิภาพ 

5. การประเมินโดยการออกแบบสอบถามขอมูลในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน จากกลุมตัวอยาง
จาก นักเรียน บุคลากร ผูปกครองและชุมชนโดยสรุปในภาพรวมมีความพึงพอใจในการบริหาร            
จัดการศึกษาของโรงเรียนในดานตางๆ 

ผลการดําเนินงาน 
1. รอยละ100 โรงเรียนมีการจัดองคกร  โครงสรางและระบบการบริหารงานท่ีมีความคลองตัวสูงและ

ปรับเปล่ียนใหเหมาะสมกับสภาพการณ 
2. รอยละ 85  โรงเรียนมีการจัดการขอมูลสารสนเทศ  แตยังไมสามารถนํามาใชใหเกิดประโยชนไดอยาง

เต็มท่ีและทันตอการใชงาน 
3. รอยละ 100  โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในและดําเนินการอยางตอเนื่อง  
4. รอยละ  90  โรงเรียนมีการพัฒนาบุคลากรอยางเปนระบบอยางตอเนื่อง  แตการพัฒนาบุคลากร             

ยังไมตรงกับปญหาและความตองการของคณะครูและหนวยงาน 
5. รอยละ 100  ผูรับบริการและผูเกี่ยวของพึงพอใจผลการบริหารงานและการพัฒนาผูเรียน 

สัมฤทธิผลของการดําเนินงาน  
 คุณภาพโดยรวมทุกตัวบงช้ีของผูบริหารตามมาตรฐานที่ 12 อยูในระดับดีมาก  คุณภาพโดยรวมไดแก  
โรงเรียนมีการจัดองคกรโครงสรางและระบบการบริหารงานที่มีความคลองตัวสูงและปรับเปล่ียนใหเหมาะสม
กับสภาพการณของการเปล่ียนแปลง และโรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในและดําเนินการอยาง
ตอเนื่อง มีการพัฒนาบุคลากรอยางเปนระบบอยางตอเนื่อง  แตการพัฒนาบุคลากรยังไมตรงกับปญหาและความ
ตองการของคณะครูและหนวยงาน ผูรับบริการและผูเกี่ยวของพึงพอใจผลการบริหารงานและการพัฒนาผูเรียน  
โรงเรียนมีกระบวนการสรรหาคัดเลือกบุคลากรท่ีเปนระบบ   โรงเรียนมีระบบการรักษาวินัย และใหรางวัล         
ท่ีชัดเจน  ยุติธรรมและสามารถตรวจสอบได บุคลากรของโรงเรียนมีความเขาใจวิสัยทัศน ปรัชญา แรงบันดาลใจ
และความหวังตามลักษณะของการศึกษาเซนตคาเบรียล  โรงเรียนมีการบริหารและการดําเนินงานตามมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาของมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย 
 

มาตรฐานท่ี 13 
สถานศึกษามีการบรหิารและการจัดการศึกษาโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน 

ในปการศึกษา 2550 โรงเรียนไดดําเนินงานในการบริหารจัดการศึกษาโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน  เพื่อให       
เปนไปตามตัวบงช้ี ของมาตรฐานท่ี 13 จํานวน 7 ตัวบงช้ี โดยไดดําเนนิงานดังนี ้
วิธีพัฒนา 
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 1. มีการกระจายอํานาจการบริหารและจดัการศึกษา โดยจัดทําคําส่ังแตงต้ังอัตรากําลังบุคลากรทุกป
การศึกษา กําหนดภาระงานและมอบหมายตําแหนงหนาท่ีตางๆตามสายบังคับบัญชาอยางชัดเจน  รวมท้ัง
ดําเนินการตามบทพรรณนางาน  ตามคูมือครู  ออกกฎระเบียบ   คําส่ังตางๆ และแนวทางปฏิบัติ  เพื่อให           
การปฎิบัติและการดําเนินงานตางๆของโรงเรียนเปนไปในทิศทางเดยีวกัน  มีการกระจายอํานาจโดยการแตงต้ัง
คณะกรรมการดําเนินงาน / โครงการและกจิกรรมตางๆตลอดปการศึกษา  คณะกรรมการมีอํานาจในการ
ตัดสินใจและรับผิดชอบในการบริหารงานและงบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ  มีการสรุปรายงานผลการดําเนินงาน
อยางเปนระบบ สมํ่าเสมอ  
 2.โรงเรียนมีการบริหารเชิงกลยุทธ เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายของโรงเรียน โดยการนําแผนพัฒนา
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ระยะท่ี3 ( พ.ศ.2550-2554 ) มาใช   โดยมีแผนปฏิบัติการประจําปท่ีสอดคลองกับแผน 
พัฒนาโรงเรียน  มีงาน / โครงการและกิจกรรมตางๆรองรับ มีการดําเนินงานใหไปสูเปาหมายท่ีกาํหนด  มีการ
แตงต้ังคณะกรรมการในการศึกษาขอมูล  คณะครูท่ีเกีย่วของมีสวนรวมในการคิด เสนอแนะ  นอกจากนี้มีการ
จัดทําแผนงาน ปฏิทินการทํางาน  รวมถึงการกํากับติดตามผลการดําเนนิงาน / โครงการและกิจกรรมตางๆ          
มีการสรุปประเมินผล เพื่อนําผลมาวิเคราะหและประเมินแผนงานและวเิคราะหประเมินแผนพัฒนาโรงเรียน
ตอไป  
 3. การจัดทํางบประมาณ (Budgeting) ผูอํานวยการเปนประธานดําเนนิการและแตงต้ัง คณะกรรมการใน
การ       จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป ( Action Plan ) โดยมอบหมายใหบุคลากรผูรับผิดชอบทุกหนวยงาน / ฝาย     
มีสวนรวมในการนําเสนอรางงบประมาณประจําปตามท่ีตองการเขาสูการพิจารณาของคณะกรรมการจัดทํา       
แผนปฏิบัติการประจําป  เพือ่ใหเกดิความชัดเจนในการดําเนินงานบริหารแบบมีสวนรวม  โปรงใส ตรวจสอบ       
ได และสามารถบริหารงบประมาณไดอยางมีประสิทธิภาพ และคุมคาเกดิประโยชนตอการปฏิบัติอยางแทจริง       
ซ่ึงแผนปฏิบัติการประจําปจะสอดคลองกับแผนพัฒนาโรงเรียนฯ เพื่อใหเปนไปตามวิสัยทัศน พนัธกิจ เปาหมาย 
และบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว  ซ่ึงแผนปฏิบัติการประจําปของโรงเรียนเปนแบบมุงผลสัมฤทธ์ิ  
  4.  โรงเรียนมีมการแตงต้ังคณะกรรมการสถานศึกษา  ตามจํานวนและเกณฑท่ีกําหนดไวใน
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550   เพื่อใหคําแนะนํา ปรึกษา รวมพิจารณาและอนุมัติแผนการดําเนินงาน
ตางๆในการพฒันาโรงเรียนตามบทบาทหนาท่ีท่ีกําหนดไว  โดยมีการประชุมคณะกรรมการสมํ่าเสมอ ท้ังแบบ
เปนทางการและไมเปนทางการ  
 5.โรงเรียนมีกระบวนการและข้ันตอนในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป  การแตงตั้งคณะกรรมการ  
การนําเสนอและการพิจารณาจากความตองการจากผูปฏิบัติระดับลาง  มีการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากร    
ท่ีเหมาะสมและเพียงพอในการดําเนินงานตางๆตลอดปการศึกษา  มีรูปแบบการบริหารงานท่ีมุงผลสัมฤทธ์ิของ
การดําเนินงานเปนเปาหมายในการพัฒนาในรูปของคณะกรรมการดําเนินงาน  มีการบริหารจัดการและการ
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วิเคราะหงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ  โปรงใส สามารถตรวจสอบได  การประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการดําเนินงานและมีการปฏิบัติอยางตอเนื่องและสอดคลองกับแผนพัฒนาโรงเรียน 
 6.โรงเรียนมีการระบบการตรวจสอบถวงดุล  มีการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานของทุกฝายทุกป
การศึกษา และประชาสัมพันธเผยแพรใหกับผูเกี่ยวของไดรับทราบในวารสารของโรงเรียน  และมีการจัดทํา
รายงานประเมินตนเอง ท่ีทุกฝายมีสวนรวม โดยรายงานตอตนสังกัดและเผยแพรตอสาธารณชนทราบทาง  
เว็บไซตของโรงเรียน 

1. โรงเรียนมีการแตงต้ังอัตรากําลังบุคลากรทุกปการศึกษา  มีการปรับเปล่ียนบุคลากรตามความเหมาะสม  
เพื่อใหการปฏิบัติงานในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
ตามเปาหมายท่ีกําหนดไว  มีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานตางๆตามกรอบภาระหนาท่ี และ     
เพื่อเปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจ 

2. โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการประจําป  มีการวางแผน  มีการปฏิบัติตามแผนงาน  มีระบบการควบคุม       
การกํากับติดตาม  มีการสรุปประเมินผลการดําเนินงาน และการบริหารงบประมาณและทรัพยากร
ทางการศึกษาท่ีสามารถตรวจสอบได  และมีการนําผลการประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงอยางตอเนื่อง
จากหนวยงานท่ีรับผิดชอบ  

3. โรงเรียนมีคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา  กําหนดบทบาทหนาท่ี ซ่ึงเปนไปเกณฑท่ีกําหนด             
ในพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550   มีการประชุม และนําผลจากการประชุมมาเปนแนวทาง
ในการปฏิบัติของโรงเรียน   

4. ทุกฝาย และหนวยงานตางๆมีรูปแบบการบริหารงาน / โครงการและกิจกรรม ท่ีใชผลสัมฤทธ์ิเปน
เปาหมายในการดําเนินงาน  โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีการบริหารงบประมาณท่ี
โปรงใส  สามารถตรวจสอบได   มีการสรุปประเมินผล  มีการออกแบบสอบถามเพ่ือประเมินความพึง
พอใจจากบุคคลท่ีเกี่ยวของท่ีสามารถตรวจสอบได 

5. มีการจัดทํารายงานผลการประชุมและปฏิบัติงานของทุกฝาย / หนวยงาน   และมีกระบวนการและ
ข้ันตอนการจัดทํารายงานประเมินตนเอง ( SAR )ท่ีทุกฝายมีสวนรวม โดยรายงานตอตนสังกัดและ
เผยแพรตอสาธารณชนทราบทางเว็ปไซตของโรงเรียน 

ผลการดําเนินงาน  
1. รอยละ 100  โรงเรียนมีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา 
2. รอยละ 100 โรงเรียนมีการบริหารเชิงกลยุทธและใชหลักการมีสวนรวม 
3. รอยละ 100  โรงเรียนมีคณะกรรมการสถานศึกษารวมพัฒนาโรงเรียน 
4. รอยละ 100  มีรูปแบบการบริหารที่มุงผลสัมฤทธ์ิของงาน 
5. รอยละ 100 โรงเรียนมีการตรวจสอบและถวงดุล   
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6. รอยละ 100  เปนโรงเรียนท่ีรวมบริหารโดยคณะภราดาและฆารวาส 
7. รอยละ 100 นําหลักธรรมของคริสตศาสนาและวิถีจิตของนักบุญหลุยส มารี มาเปนแนวทางหลักในการ

ประยุกตใชในการบริหารจัดการ 
สัมฤทธิผลของการดําเนินงาน  
 คุณภาพโดยรวมทุกตัวบงช้ีของผูบริหารตามมาตรฐานท่ี 13 โดยเฉล่ียคิดเปนรอยละ 100  อยูในระดับดี
มาก คุณภาพโดยรวม ไดแก โรงเรียนมีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา  โรงเรียนมีการบริหาร
เชิงกลยุทธและใชหลักการมีสวนรวม โรงเรียนมีคณะกรรมการสถานศึกษารวมพัฒนาโรงเรียน และโรงเรียนมี
การตรวจสอบและถวงดุล   
 

มาตรฐานท่ี 14 
สถานศึกษามีการจัดหลกัสูตรและกระบวนการเรยีนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนมีการจัดต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ เพื่อจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา   
โดยยึดแนวทางตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช  2542  แผนการศึกษาแหงชาติฉบับท่ี 9  และ
มาตรฐานการศึกษามูลนิธิเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย (BSG)  มีการกําหนดเปาหมายและคุณลักษณะ        
อันพึงประสงคของหลักสูตร สาระของหลักสูตรสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง ครอบคลุมความตองการของ
ผูเรียน ชุมชนและทองถ่ิน สงเสริมใหผูสอนทําการผลิตเอกสารประกอบการเรียนการสอนและผลิตส่ือการสอน
ประเภทตาง ๆ   จัดใหมีการนิเทศภายในเพื่อกํากับติดตามผลการจัดการเรียนการสอน   โดยมีกิจกรรมการนิเทศ  
เชน  ครูผูสอนไดรับการสังเกตการสอนภายในช้ันเรียน ภาคเรียนละ 2 คร้ัง    การเยี่ยมช้ันเรียนของฝายบริหาร   
การศึกษาดูงานดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน การจัดทําคูมืองานนิเทศเพ่ือใหขอมูลคณะกรรมการ
นิเทศ   การประชุมกลุมยอยของกลุมสาระ ฯ ทุกสัปดาห มีการประเมินการใชหลักสูตรสถานศึกษา เชน        
จัดทําแบบประเมินการใชหลักสูตรสถานศึกษา วิเคราะหสภาพปญหาการใชหลักสูตรของกลุมสาระ ฯ และ    
เชิญผูเ ช่ียวชาญเฉพาะสาขาวิชาเปนท่ีปรึกษาใหคําแนะนําเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู จัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียน ครู ผูปกครองและชุมชน การประชุมผูปกครอง
และชุมชน รับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ และนําขอมูลมาใชประโยชนในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา เชน จัดทําหลักสูตร EP   จัดทําหลักสูตร IEP จัดทํารายวิชาเพ่ิมเติม ไดแก รายวิชาทองถ่ินของเรา    
1-3  รายวิชาคอมพิวเตอร  1 - 12 รายวิชาภาษาตางประเทศเพ่ิมเติม (ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญ่ีปุน)         
ดนตรีเพ่ิมเติม 1- 9  เปนตน    มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนในรูปกิจกรรมชมรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผูเรียน      
ใหเลือกเรียนไดตามความถนัดและสนใจ โดยเนนการปฏิบัติจริงและเรียนรูจากประสบการณจริงของนักเรียน 
เชน ชมรม Crossword   Word up  A-math หมากลอม ดนตรีไทย- สากล คอมพิวเตอร อนุรักษธรรมชาติและ
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ส่ิงแวดลอม เปนตน   นอกจากนี้ โรงเรียนยังสงเสริมและพัฒนาสถานศึกษาใหเปนอุทยานแหลงการเรียนรู  
จัดทําโครงการสืบสานภูมิปญญาไทย เชิญวิทยากรมาสาธิตและใหความรูแกนักเรียนเพื่อใหผูเรียนไดมีโอกาส
เรียนรูจากภูมิปญญาทองถ่ินและไดปฏิบัติจริง จัดบรรยากาศท้ังภายในหองเรียนและนอกหองเรียนท่ีเอ้ือ           
ตอการเรียนรู เชน สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  สวนเกษตรผสมผสาน  สวนสมุนไพร สวนนก  สวนพันธุไม     
ในวรรณคดี  หองสมุดเคล่ือนท่ี  หองเรียนสีเขียว  หองปฏิบัติการไฟฟา  หองเรียนคอมพิวเตอรและ Internet   
ศูนยเทคโนโลยี  หองสมุดภาพ – เสียง หองปฏิบัติการฟสิกส หองปฏิบัติการเคมี หองปฏิบัติการชีววิทยา 
หองปฏิบัติการวิทยาศาสตรท่ัวไป ศูนยดนตรี – กีฬา   เปนตน ซ่ึงผูเรียนสามารถแสวงหาความรูไดอยาง
หลากหลายจากแหลงการเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ินท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา  
 หนวยงานวัดผลไดดําเนินการวัดและประเมินผลสอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษา ประชุมครูและ
ผูปกครองทําความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบการวัดและประเมินผลการเรียน จัดทําเอกสารหลักฐานผลการเรียนรู 
จัดทําระเบียบการวัดและประเมินผลการเรียน จัดทําระบบฐานขอมูลผลสัมฤทธ์ิท่ีสามารถนําไปใชเปนขอมูล    
ในการพัฒนา อีกทั้งประชาสัมพันธขอมูลอยางถูกตองและเปนปจจุบันใหผูเกี่ยวของไดทราบ   (14.6) 
                 เร่ืองแผนการจัดการเรียนรู + นวัตกรรม ส่ือ  +นิเทศ 
  ครูผูสอนจัดทําแผนการจัดการเรียนรูในรายวิชาท่ีตนเองรับผิดชอบ ตามหลักสูตรสถานศึกษาของ
โรงเรียน  มีการตรวจแผนการจัดการเรียนรูจากคณะกรรมการในแตละชวงช้ันของกลุมสาระการเรียนรูฯ   
คณะกรรมการวิชาการการตรวจแผนการจัดการเรียนรูเดือนละ  1 คร้ัง          และสงแผนการจัดการเรียนรูท่ีฝาย
วิชาการภาคเรียนละ 1 คร้ัง  นวัตกรรม ส่ือ   งานนิเทศการสอนกํากับติดตามการประชุมกลุมยอยของกลุมสาระ
การเรียนรูฯ  การรวมสังเกตการจัดการเรียนรูรวมกับกลุมสาระฯและใหคําแนะนํา ปรึกษากับครู การจัดทําคูมือ
งานนิเทศการสอน  เพื่อใหขอมูลกับคณะกรรมการนิเทศการสอน สงเสริมใหกลุมสาระฯจัดนิเทศรูปแบบ     
ท่ีกลุมสนใจ ไดแก การเชิญวิทยากรท่ีมีความรูเฉพาะทางมาใหความรูกับคณะครูในกลุมสาระฯ การทัศนศึกษา
นอกสถานท่ีการระดมสมอง   การประชุมกลุมยอยภายในกลุมสาระฯ  
ผลการดําเนินงาน 

1. รอยละ 100 โรงเรียนมีหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับผูเรียนและทองถ่ิน 
2. รอยละ 100 โรงเรียนมีรายวิชา / กิจกรรมท่ีหลากหลายใหผูเรียนเลือกเรียนตามความสนใจ 
3. รอยละ 100 โรงเรียนมีการสงเสริมใหครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูท่ีตอบสนองความถนัด และ

ความสามารถของผูเรียน 
4. รอยละ 100 โรงเรียนมีการสงเสริมและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรูและส่ืออุปกรณการเรียน         

ท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 
5. รอยละ 100 โรงเรียนมีการจัดระบบการบันทึก การรายงานผลและการสงตอขอมูลของผูเรียน 
6. รอยละ 100 โรงเรียนมีระบบการนิเทศการสอนและนําผลไปปรับปรุงการสอนสมํ่าเสมอ 



 70 

7. รอยละ 100 โรงเรียนมีการนําแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการจัดการเรียนการสอน 
สัมฤทธิผลของการดําเนินงาน 
 จากผลการดําเนินงานตลอดปการศึกษาของโรงเรียนครอบคลุมทุกตัวบงช้ีในมาตรฐานท่ี 14 อยูในเกณฑ
รอยละ 100  อยูในเกณฑการประเมินคุณภาพระดับดีมาก   
 

มาตรฐานท่ี 15 
สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณภาพผูเรียนอยางหลากหลาย 

วิธีการพัฒนา 
 สถานศึกษาไดมีการวางแผนการปฏิบัติงานและงบประมาณประจําป เพื่อพัฒนาและตอบสนอง          
ตามความสามารถพิเศษและความถนัดของผูเรียนในแตละดาน ไดแก  จัดใหมีชมรมท่ีหลากหลายใหผูเรียน       
ได เ ลือกตามความถนัด  ความสนใจ   ไดแก   ชมรมนักพฤกษศาสตรนอย  ชมรมเกษตรผสมผสาน                   
ชมรมวิทยาศาสตร  ชมรม English Club  ชมรม Crossword  ชมรม Speech  ชมรม A-Math  ชมรมโซโดกุ   
ชมรมโครงงานคณิตศาสตร  ชมรมคําคม  ชมรมคลินิกภาษา  ชมรมสืบสานภูมิปญญาไทย  ชมรมยุวชนพิทักษ
ส่ิงแวดลอม   ชมรม Computer   
 จัดใหมีการนําเสนอผลงาน    ออกรานแสดงผลงานของชมรม   ในงาน ACT Products Fair   และ      
งานวันวิชาการ   งานแนะแนวประสานงานรวมกับครูท่ีปรึกษาช้ันโดยจัดบริการแนะแนว 5 บริการ              
จัดทําระเบียนสะสม สํารวจผูเรียนโดยใชแบบประเมิน  SDQ ในการคัดกรองผูเรียนนําขอมูลผูเรียนท่ีไดมาสรุป
หาทางชวยเหลือ และพัฒนาผูเรียนในดานตางๆ รวมกับครูประจําช้ัน 
 จัดโครงการ Gifted  Smile  Learning   โดยต้ังศูนยวิทยาการเพ่ือคนหาแววความสามารถในตัวผูเรียน  
แตละคน  วามีแนวโนมโดดเดนดานใด  เพื่อจัดการเรียนการสอนใหตอบสนองความสามารถพิเศษและ        
ความถนัดของผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพในชวงช้ันท่ี  1  มีการเผยแพรความรูสูชุมชน และนําชุมชนเขามามีสวน
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เชน การอบรมการปนเซรามิค  เทคนิคการเลนฟุตบอลในชวงช้ันท่ี  1      
เปนตน  นอกจากนั้นโรงเรียนยังมีการจัดกิจกรรมและสงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน เชน         
การประกวดไหวงามอยางไทยและการเขารวมกิจกรรมท่ีสงเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีไทย  เชน                      
การบรรพชาสามเณร  การเปนศาสนิกชนท่ีดี  ปฏิบัติตนตามประเพณีตางๆ ในวันสําคัญทางศาสนา   ลอยกระทง  
พิธีรดน้ําดําหัวในวันสงกรานต   เปนตน 
ผลการดําเนินงาน 

1. รอยละ 100 โรงเรียนมีการจัดและพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนท่ีเขมแข็งและท่ัวถึง 
2. รอยละ  100 โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมสงเสริมและตอบสนองความสามารถทางวิชาการ และ       

ความคิดสรางสรรคของผูเรียน 



 71 

3. รอยละ  100  โรง เ รียนมีการจัดกิจกรรมสง เสริมและตอบสนองความสามารถพิ เศษ  และ                     
ความถนัดของผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ 

4. รอยละ 100 โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมสงเสริมคานิยมท่ีดีงาม 
5. รอยละ 100 โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมสงเสริมดานศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป และกีฬา/นันทนาการ 
6. รอยละ 100 โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมสืบสานและสรางสรรค วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาไทย 
7. รอยละ 100 โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมสงเสริมความเปนประชาธิปไตย 
8. รอยละ 100 โรงเรียนมีการจัดกระบวนการเรียนรูใหผูเรียนไดฝกวางเปาหมายโดยเช่ือมโยงองคความรู

ของตนกับความเปนสากล  (BSG) 
สัมฤทธิผลของการดําเนินงาน  
 จากผลการดําเนินงานของสถานศึกษาตลอดปการศึกษาครอบคลุมทุกตัวบงช้ีในมาตรฐานที่ 15            
อยูในเกณฑเฉล่ียรอยละ 100  อยูในเกณฑการประเมินคุณภาพระดับดีมาก 
 

มาตรฐานดานการพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรู 
มาตรฐานท่ี 17 

สถานศึกษามีการสนับสนุนและใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาในทองถ่ิน 
วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีมีการสนับสนุนและสงเสริมใหผูเรียนมีการใชแหลงเรียนรูและนําภูมิปญญา
ทองถ่ินมาใชในการดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อเสริมสรางใหผูเรียนมีคุณภาพตามตัวบงช้ีของ
มาตรฐานท่ี 17 โดยดําเนินการ ดังนี้ 
 จัดทําหลักสูตรทองถ่ิน  เร่ือง  ทองถ่ินของเราเกี่ยวกับ  สภาพแวดลอมทางกายภาพ การประกอบอาชีพ
และ  ภูมิปญญาทองถ่ินของเขตบางแค เชิญวิทยากรทองถ่ินใหความรูเ ร่ือง ภูมิปญญาไทย เชน การทํา              
ของเลนไทย  งานสานปลาตะเพียน  การทําน้ําสมุนไพร  ชางสิบหมู   เปนตน   
 จัดแหลงการเรียนรูในโรงเรียน   ไดแก บานดํารงไทย  และหองศูนยการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรู
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  จัดใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตรทองถ่ิน  รวมกับครูผูสอน                      
ใชแหลงการเรียนรูภายนอกโรงเรียน  เปนตน      
             จัดทําหลักสูตรทองถ่ินโดยกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร จัดทําหลักสูตรวิทยาศาสตรสาระเพิ่มเติม
ในรายวิชาตาง ๆ ของชวงช้ันท่ี 3 และ 4  ท่ีสอดคลองกับแหลงเรียนรูสวนเกษตรผสมผสาน และ          สวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน   ครูผูสอนใหความรูเกี่ยวกับการเพาะเห็ดและผูเรียนนําเสนอวิธีการแปรรูปเห็ด    เปน
ผลิตภัณฑ  เปนตน  จัดแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนและจัดใหผูเรียนใชแหลงเรียนรูท้ังในและนอกเวลาเรียน 
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ไดแก  สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน   สวนสมุนไพร  สวนกาญจนาภิเษก  สวนพรรณไม  ในวรรณคดี  หองเรียน
ธรรมชาติ   เรือนนิทรรศการสวนเกษตร  สวนเกษตรผสมผสานตามแนวทฤษฎีใหม  (นาขาว  พืชสวนครัว       
พืชไรดิน  พืชไร  พืชสวน  เรือนเพาะเห็ด  วังมัจฉา)   
ผลการดําเนินงาน 

1. รอยละ 100 โรงเรียนมีการเช่ือมโยงและแลกเปล่ียนขอมูลกับแหลงเรียนรูและภูมิปญญาในทองถ่ิน 
2. รอยละ 100 โรงเรียนสนับสนุนใหแหลงเรียนรูภูมิปญญาและชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดหลักสูตร

สถานศึกษา 
3. รอยละ 100 โรงเรียนมีสวนสงเสริม  สนับสนุนใหบุคคลท่ีเกี่ยวของดําเนินชีวิตอยางมีศักดิ์ศรี (BSG) 
4. รอยละ 100 จากการสนับสนุนใหมีการใชแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนสงผลใหโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

ไดรับรางวัลเหรียญเงินจากการประกวดโครงการหน่ึงนวัตกรรม  หนึ่งโรงเรียน “ แหลงเรียนรู             
ปุยชีวภาพอัดเม็ด ”  จัดโดย องคการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ 

สัมฤทธิผลของการดําเนินงาน  
 จากผลการดําเนินงานตลอดของสถานศึกษาปการศึกษาครอบคลุมทุกตัวบงช้ีในมาตรฐานที่ 17            
อยูในเกณฑเฉล่ียรอยละ 100  อยูในเกณฑการประเมินคุณภาพระดับดีมาก    
 

มาตรฐานท่ี 18 
สถานศึกษามีการรวมมอืกันระหวางบาน องคกรทางศาสนาสถาบันทางวิชาการ และองคกรภาครัฐ

และเอกชนเพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรูในชุมชน 
วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนไดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมตาง ๆ เพื่อเสริมสรางใหผูเรียนบรรลุวัตถุประสงค
ตามมาตรฐานท่ี 18 โดยดําเนินการตอไปนี้ 
 จัดหลักสูตรและเขียนแผนการจัดการเรียนรูเกี่ยวกับทองถ่ินศึกษาสภาพความเปนอยู  จารีตประเพณี  
ประวัติศาสตร ทรัพยากร สถานท่ีสําคัญ บุคคลสําคัญ ลักษณะท่ีตั้งทองถ่ินตนเอง    พาผูเรียนไปถวายเทียน      
จํานําพรรษาเนื่องในวันเขาพรรษา จํานวน  9  วัดบริเวณชุมชนรอบโรงเรียน  ท้ังนิมนตพระสงฆ  บาทหลวง  
และโตะอิหมามมาใหความรูเร่ือง ศาสนสัมพันธแกครูและผูเรียน    
 จัดกิจกรรมใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมพัฒนาทองถ่ิน โดยจัดใหมีโครงการสัมพันธชุมชน เชน      
จัดงานวันเด็กใหกับชุมชนทะเลสาบ  เยี่ยมบานพักคนชราบางแค  บานพักคนตาบอดสามพราน   บริจาคทรัพย
เพ่ือบํารุงพุทธศาสนา  ณ  พุทธมณฑลผูเรียนบําเพ็ญประโยชนดวยการทําความสะอาดบริเวณวัดพรหมสุวรรณ
สามัคคี  วัดนักบุญหลุยส ฯ  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯและสมเด็จพระนาง
เจาพระบรมราชินีนาถ เชิญวิทยากรภูมิปญญาทองถ่ินหรือสถาบันการศึกษาใหความรูเกี่ยวกับ สาธิตการทํา    
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ของเลนไทย   สาธิตชางสิบหมู  สาธิตการใชอุปกรณการเกษตรในบานดํารงไทย  สาธิตการทําขนมไทยและ     
น้ําสมุนไพร  ฯลฯ  สงเสริมกิจกรรมชมรมศิลปะ   ชมรมนาฏศิลป  ชมรมดนตรีไทย  ชมรมดนตรีพื้นบาน    
ชมรมดนตรีสากล  โดยไดรับเชิญใหไปแสดงดนตรีงานการกุศลเพ่ือหาทุนชวยเหลือเด็กยากไร และวันเอดสโลก 
จัดโดยมูลนิธิศุภนิมิตแหงประเทศไทย   และวงโยธวาทิตไปบรรเลงพิธีเปดสวนสาธารณะโครงการ                     
“ พฤกษาสวย  สุขภาพสดใส  ถวายไทองคภูมิพล ” 
 จัดใหมีโครงการสายสัมพันธบานกับโรงเรียนในทุกระดับช้ัน  และจัดการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา ปการศึกษาละ  2  คร้ัง  มีการนําผลการประเมินมาใชตัดสินใจและปรับปรุงระบบและกลไกในการ
สรางความสัมพันธและความรวมมือกับผูปกครอง  ชุมชน  ศิษยเกาองคกรในการพัฒนาการศึกษา 
 สงบุคลากรเขารวมเปนคณะกรรมการ / อนุกรรมการในการจัดระบบการศึกษาของมูลนิธิคณะ         
เซนตคาเบรียล แหงประเทศไทย  ใหความรวมมือดําเนินงานตามนโยบาย  แผนงานของฝาย ในรูปแบบตาง ๆ  
ตามสถานการณและโอกาสตาง ๆ  เชน  สงบุคลากรรวมประชุมอบรมสัมมนา  เปนตน 
ผลการดําเนินงาน 

1. รอยละ 100 โรงเรียนเปนแหลงวิทยาการในการแสวงหาความรูและบริการชุมชน 
2. รอยละ 100 โรงเรียนมีการแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกับชุมชน 
3. รอยละ 100 โรงเรียนมีการประสานความสัมพันธระหวางผูปกครอง  ชุมชน  ศิษยเกา  องคกรอ่ืน ๆ 

อยางเหมาะสมและท่ัวถึง  ในการพัฒนาการศึกษาโรงเรียน  (BSG) 
4. รอยละ 100 โรงเรียนมีสวนรวมในเครือขายการทํางานตาง ๆ  กับสถาบันของโรงเรียนในเครือมูลนิธิ

คณะ เซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย  
สัมฤทธ์ิผลของการดําเนินงาน  
 จากการจัดกิจกรรม และการดําเนินงาน โครงการตาง ๆ ของโรงเรียน ตามมาตรฐานท่ี 18พบวาได
ดําเนินการครบทุกตัวบงช้ี และมีคุณภาพโดยรวมเฉล่ียคิดเปนรอยละ 100 อยูในเกณฑการประเมินคุณภาพระดับ
ดีมาก    
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จากผลการดําเนินงาน สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานและตวับงชี้ ประจําปการศึกษา 2550 ไดดงันี ้
   

ท่ี มาตรฐาน – ตัวบงชี้ 
ระดับคุณภาพ 
ตัวบงชี้รอยละ 

ระดับคุณภาพ 
มาตรฐาน 

มฐ.1 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  และคานิยมท่ีพึงประสงค  
ดีมาก 
93.36 

1.1 
มีวินัย มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องตนของ
ศาสนาที่ตนนับถือ 

90  

1.2 มีความซื่อสัตยสุจริต 98  

1.3 มีความกตัญูกตเวที 98  

1.4 มีเมตตากรุณา  เอื้อเฟอเผ่ือแผ  และเสียสละเพ่ือสวนรวม 95  

1.5 ประหยัด รูจักใชทรัพยสิ่งของสวนตน และสวนรวมอยางคุมคา  85  

1.6 
ภูมิใจในความเปนไทย  เห็นคุณคาในภูมิปญญาไทย  นิยมไทย และ
ดํารงไวซึ่งความเปนไทย  

95  

1.7 BSG 
รูและเขาใจถึงความแตกตางของแตละศาสนาวามีสวนสรางความ
เปนเอกลักษณของตน  

90  

1.8 BSG 
เคารพศักด์ิศรีของความเปนมนุษย ดํารงชีวิตอยูในสังคมโดยสันติ
ธรรม ยุติธรรม และมีภราดรภาพ  

95  

1.9 BSG 
ออนนอม ถอมตน ปฏิบัติตน เปนผูรับใชที่ดีของเพ่ือนรวมสังคม 
และไมละเลยท่ีจะกระทําความดีที่ทําได  

95  

1.10 BSG 
สามารถเลือกและตัดสินใจ มีคานิยม และคติประจําใจท่ีดีปฏิบัติตน
เปนแบบอยางที่ดีตอผูออนวัย  

96  

1.11 BSG มีจรรยามารยาท เปนสุภาพชนและเปนที่ยอมรับของสังคม  90  

มฐ.2 ผูเรียนมีจิตสํานึกในการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม  
ดีมาก 
99.00 

2.1 
รูคุณคาของสิ่งแวดลอมและตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอม 

100  

2.2 
เขารวมหรือมีสวนรวมกิจกรรม/โครงการอนุรักษและพัฒนา
สิ่งแวดลอม 

100  

2.3 BSG 
ตระหนักถึงคุณคาของตนและมีสวนรับผิดชอบในสภาพการณตาง ๆ 
ของชุมชน สังคมตามบริบทที่เหมาะสม      

97  

มฐ.3 
ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน
ได และมีเจตคติท่ีดีตออาชีพสุจริต 

 
ดีมาก 
100 
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ท่ี มาตรฐาน – ตัวบงชี้ 
ระดับคุณภาพ 
ตัวบงชี้รอยละ 

ระดับคุณภาพ 
มาตรฐาน 

3.1 มีทักษะในการจัดการและทํางานใหสําเร็จ 100  

3.2 เพียรพยายาม ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบในการทํางาน 100  

3.3 ทํางานอยางมีความสุข พัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง 100  

3.4 ทํางานรวมกับผูอื่นได 100  

3.5 มีความรูสึกที่ดีตออาชีพสุจริตและหาความรูเก่ียวกับอาชีพที่ตนสนใจ 100  

3.6 BSG 
สามารถสรางบรรยากาศของความเปนหน่ึงเดียวในการทํางาน
รวมกับผูอื่นบนพ้ืนฐานของความเสียสละ เพ่ือประโยชนสวนรวม  

100  

มฐ.4 
ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห มีวิจารณญาณ 
มีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรอง และมีวิสัยทัศน 

 
ดีมาก 
100 

4.1 
สามารถวิเคราะห สังเคราะห สรุปความคิดรวบยอด คิดอยางเปน
ระบบและมีความคิดแบบองครวม 

100  

4.2 สามารถคาดการณ กําหนดเปาหมายและแนวทางการตัดสินใจได 100  

4.3 ประเมินและเลือกแนวทางการตัดสินใจและแกไขปญหาอยางมีสติ 100  

4.4 มีความคิดริเริ่มสรางสรรค  มองโลกในแงดี และมีจินตนาการ 100  

4.5 BSG สามารถคิดวิเคราะห คิดสังเคราะหไดอยางเปนระบบ ครบถวน  100  

มฐ.5 มีความรูและทักษะท่ีจําเปนตามหลักสูตร  
ดี 

89.97 

5.1 มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียตามเกณฑ 75.70  

5.2 มีผลการทดสอบรวบยอดระดับชาติเฉล่ียตามเกณฑ 74.14  

5.3 สามารถสื่อความคิดผานการพูด  เขียน  หรือนําเสนอดวยวิธีตางๆ 100  

5.4 
สามารถใชภาษาเพื่อการสื่อสารไดทั้งภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศ 

80  

5.5 สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาการเรียนรู 100  

5.6 BSG 
บูรณาการทั้งศาสตรและศิลปทุกแขนงไดเหมะสามกับวัยและ
ความสามารถ  

100  

5.7 BSG สามารถพัฒนาและสรางองคความรูตามบริบทเฉพาะของตน  100  

มฐ.6 
ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง  รักการเรียนและ
พัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 

 
ดีมาก 
100 

6.1 มีนิสัยรักการอาน การเขียน และการฟง รูจักต้ังคําถามเพ่ือหาเหตุผล 100  

6.2 
สนใจแสวงหาความรูจากแหลงตางๆ รอบตัว ใชหองสมุด  
แหลงความรู และสื่อตางๆ ได ทั้งในและนอกสถานศึกษา 

100  
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ท่ี มาตรฐาน – ตัวบงชี้ 
ระดับคุณภาพ 
ตัวบงชี้รอยละ 

ระดับคุณภาพ 
มาตรฐาน 

6.3 
มีวิธีการเรียนรูของตนเองเรียนรวมกับผูอื่นไดสนุกกับการเรียนรู 
และชอบมาโรงเรียน 

100  

6.4 BSG 
ใฝรูแสวงหาสาระความเช่ือ คานิยม วิถีชีวิตของคนในทองถ่ิน และ
นําไปประยุกตใชในการดํารงชีวิตประจําวัน  

100  

6.5BSG มีวิจารณญาณในการแลกเปล่ียนวัฒนธรรมอยางฉันทมิตร 100  

มฐ.7 ผูเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีดี  
ดีมาก 
94.14 

7.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออกกําลังกายสมํ่าเสมอ 93  

7.2 มีนํ้าหนัก  สวนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ 91  

7.3 
ปองกันตนเองจากส่ิงเสพติดใหโทษและหลีกเล่ียงสภาวะที่เสี่ยง 
ตอความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และปญหาทางเพศ 

95  

7.4 มีความมั่นใจ กลาแสดงออกอยางเหมาะสม และใหเกียรติผูอื่น 95  

7.5 มีมนุษยสัมพันธที่ดีตอเพ่ือน ครู และผูอื่น 97  

7.6 BSG มีความพรอมเผชิญสถานการณทุกสภาพและทุกรูปแบบ  93  

7.7 BSG 
รู เขาใจ ธรรมชาติทางเพศของตน และสามารถเจริญชีวิต 
อยางเหมาะสม และมีความสุข  

95  

มฐ.8 
ผูเรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรี และกีฬา 

 
ดีมาก 
99.89 

8.1 ช่ืนชม รวมกิจกรรม และมีผลงานดานศิลปะ 100  

8.2 ช่ืนชม รวมกิจกรรม และมีผลงานดานดนตรี/นาฏศิลป 100  

8.3 ช่ืนชม  รวมกิจกรรม และมีผลงานดานกีฬา/นันทนาการ 100  

8.4 BSG สนใจ และซาบซึ้งในคุณคาสรางสรรคของศิลปะ ดนตรี และกีฬา  90  

8.5 BSG 
แสวงหาความรูและพัฒนาทักษะในดานศิลปะ ดนตรี และกีฬา 
ของตนเองอยางตอเน่ือง  

90  

8.6 BSG สามารถแสดงทักษะหรือความสามารถทาง ศิลปะ ดนตรี และกีฬา  90  

มฐ.8 BSG 
คุณลักษณะเฉพาะดานผูเรียนของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนตคาเบ
รียลฯ 

 
ดี 

89.86 

8.1 BSG มีธรรมะและศรัทธาในศาสนาของตน หมั่นปฏิบัติตนตามศาสนกิจ 98  

8.2 BSG มีความวิริยะอุตสาหะอันเปนหนทางแหงความสําเร็จทั้งปวง 85  

8.3 BSG 
แสดงออกถึงความเปนผูอิ่มเอิบ อบอุน อารี มีคุณธรรม        
คุณภาพสากล  

96  
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ท่ี มาตรฐาน – ตัวบงชี้ 
ระดับคุณภาพ 
ตัวบงชี้รอยละ 

ระดับคุณภาพ 
มาตรฐาน 

8.4 BSG 
มีสํานึกถึงความยุติธรรม สันติภาพ เสรีภาพ ภราดรภาพ ความเอื้อ
อาทรการแบงปน การเสียสละ การอุทิศตนเพ่ือสาธารณประโยชน 

95  

8.5 BSG มีสํานึกรับผิดชอบตอสังคมและสวนรวมในการสรางสรรคสังคม 95  

8.6 BSG 
มีความเปนเลิศทางวิชาการท่ีสามารถประยุกตเขากับชีวิตที่เปนจริง
โดยความเปนเลิศเพ่ือการเจริญชีวิตที่มีคุณภาพ มีศักด์ิศรีเพ่ือผูอื่น 

80  

8.7 BSG 
มีระเบียบวินัย สามัคคี รักษาความสะอาดและรักสถาบัน  ที่ตนเรียน 
และสถาบันในเครือมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียล แหงประเทศไท 

80  

มฐ.9 
ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีวุฒิ/ความรูความสามารถตรงกับงานท่ี
รับผิดชอบ หม่ันพัฒนาตนเอง เขากับชุมชนไดดี และมีครูพอเพียง 

 
ดีมาก 
99.89 

9.1 มีคุณธรรมจริยธรรม และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 100  

9.2 มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูเรียน ผูปกครอง และชุมชน  100  

9.3 มีความมุงมั่นและอุทิศตนในการสอนและพัฒนาผูเรียน 100  

9.4 
มีการแสวงหาความรูและเทคนิควิธีการใหมๆ รับฟงความคิดเห็น  
ใจกวางและยอมรับการเปล่ียนแปลง 

100  

9.5 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบเทาขึ้นไป 99.29  

9.6 สอนตรงตามวิชาเอก-โท หรือ ตรงตามความถนัด 100  

9.7 มีจํานวนเพียงพอ (หมายรวมทั้งครูและบุคลากรสนับสนุน) 100  

9.8 BSG มีความวิริยะ อุตสาหะ อันเปนหนทางแหงความสําเร็จทั้งปวง  100  

9.9 BSG 
มีธรรมะและศรัทธาในศาสนาของตน ปฏิบัติเปนแบบอยางที่ดี      
ในการปฏิบัติตามศาสนกิจในศาสนาที่ตนนับถือ 

100  

9.10 BSG 
บุคลากรแนวแนในอุดมการณ และปฏิบัติตนเปนผูรับใชที่ดี         
ตามแบบอยางวิถีจิตของนักบุญหลุยส มารี  

100  

มฐ.10 
ครูมีความสามารถในการจัดประสบการณการเรียนรู ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 
ดีมาก 
100 

10.1 
มีความรูความเขาใจเปาหมายการจัดการศึกษาและหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

100  

10.2 มีการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนและเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล 100  

10.3 มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 100  

10.4 
มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรูของ
ตนเองและผูเรียน 

100  

10.5 
มีการประเมินผลการเรียนการสอนท่ีสอดคลองกับสภาพการเรียนรู 
ที่จัดใหผูเรียน และอิงพัฒนาการของผูเรียน 

100  
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ท่ี มาตรฐาน – ตัวบงชี้ 
ระดับคุณภาพ 
ตัวบงชี้รอยละ 

ระดับคุณภาพ 
มาตรฐาน 

10.6 
มีการนําผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนา
ผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ 

100  

10.7 
มีการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน และนําผลไปใชพัฒนา
ผูเรียน 

100  

10.8 BSG 
สามารถบูรณาการศาสตรและศิลปเพ่ือนําไปสูการพัฒนาการจัด
กระบวนการเรียนการสอน 

100  

10.9 BSG 
เนนความสําคัญของกระบวนการเรียนรูของผูเรียนมากกวา      
เน้ือหาสาระ  

100  

10.10 BSG เปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการจัดกระบวนการเรียนรู  100  

10.11 BSG 
มีความสามารถสรางองคความรูนํามาแกไขปญหาและปรับปรุง      
สูการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพอยางตอเน่ืองทันตอเหตุการณ  

100  

มฐ.11 
สถานศึกษามีการจัดองคกร โครงสราง ระบบการบริหารงานและ
พัฒนาองคกรอยางเปนระบบ ครบวงจร 

 
ดีมาก 
100 

11.1 
ผูบริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผูนํา และมี ความสามารถในการ 
บริหารจัดการศึกษา 

100  

11.2 มีความคิดริเริ่ม มีวิสัยทัศน และเปนผูนําทางวิชาการ 100  

11.3 มีความสามารถในการบริหารงานวิชาการและการจัดการ 100  

11.4 มีการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ผูเก่ียวของพึงพอใจ 100  

11.5 BSG ความวิริยะ อุตสาหะ อันเปนหนทางแหงความสําเร็จทั้งปวง  100  

11.6 BSG 
มีธรรมะและศรัทธาในศาสนาของตน ปฏิบัติเปนแบบอยางที่ดีใน
การปฏิบัติตามศาสนกิจในศาสนาท่ีตนนับถือ 

100  

11.7 BSG 
ผูบริหารแนวแนในอุดมการณ และปฏิบัติตนเปนผูรับใชที่ดีตาม
แบบอยางวิถีจิตของนักบุญหลุยส มารี 

100  

11.8 BSG ผูบริหารใหการยอมรับ และเคารพศักด์ิศรีของความเปนมนุษย  100  

11.9 BSG 
เปนขวัญกําลังใจในการสมานสามัคคี ดูแลและรวมมือใกลชิดกับ
บุคลากรและตนสังกัด  

100  

มฐ.12 
สถานศึกษามีการบริหารและการจดัการศึกษาโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน 

 
ดีมาก 
97.50 

12.1 
มีการจัดองคกร โครงสราง และระบบการบริหารงานที่มีความ
คลองตัวสูงและปรับเปล่ียนไดเหมาะสมตามสถานการณ 

100  

12.2 มีการจัดการขอมูลสารสนเทศอยางครอบคลุมและทันตอการใชงาน 85  

12.3 มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่ดําเนินงานอยางตอเน่ือง 100  
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ท่ี มาตรฐาน – ตัวบงชี้ 
ระดับคุณภาพ 
ตัวบงชี้รอยละ 

ระดับคุณภาพ 
มาตรฐาน 

12.4 มีการพัฒนาบุคลากรอยางเปนระบบและตอเน่ือง 90  

12.5 
ผูรับบริการและผูเก่ียวของพึงพอใจผลการบริหารงานและ การพัฒนา
ผูเรียน 

100  

12.6 BSG มีกระบวนการสรรหาคัดเลือกบุคลากรท่ีเปนระบบ  100  

12.7 BSG 
มีระบบการรักษาวินัยและใหรางวัลที่มีความชัดเจน ยุติธรรม และ
สามารถตรวจสอบได  

100  

12.8 BSG 
สถานศึกษามีความเขาใจ วิสัยทัศน ปรัชญา แรงบันดาลใจ และ
ความหวังตามลักษณะเฉพาะของการศึกษาเซนตคาเบรียล 

100  

12.9BSG 
มีวัตถุประสงคของการจัดการศึกษาที่เอื้อและสนับสนุนใหผูเรียน
และบุคลากรไดพัฒนาเต็มศักยภาพของตนทุกมิติ  

100  

12.10 BSG  
12.10 สถานศึกษามีการบริหารและดําเนินงานตามมาตรฐาน
การศึกษาของมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย 

100  

มฐ.13 
สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร และกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปน
สําคัญ 

 
ดีมาก 
100 

13.1 มีการกระจายอํานาจการบริหาร และการจัดการศึกษา 100  

13.2 มีการบริหารเชิงกลยุทธ และใชหลักการมีสวนรวม 100  

13.3 มีคณะกรรมการสถานศึกษารวมพัฒนาสถานศึกษา 100  

13.4 มีรูปแบบการบริหารที่มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน 100  

13.5 มีการตรวจสอบและถวงดุล 100  

13.6 BSG เปนสถานศึกษาที่บริหารจัดการโดยคณะภราดารวมกับกลุมฆราวาส 100  

13.7 BSG 
นําหลักธรรมของคริสตศาสนา และวิถีจิตของนักบุญหลุยส มารี    
มาเปนแนวทางหลักในการประยุกตใชในการบริหารจัดการ  

100  

มฐ.14 
สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร และกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปน
สําคัญ 

 
ดีมาก 
100 

14.1 มีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผูเรียนและทองถ่ิน 100  

14.2 มีรายวิชา/กิจกรรมที่หลากหลายใหผูเรียนเลือกเรียนตามความสนใจ 100  

14.3 
มีการสงเสริมใหครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่ตอบสนองความถนัด
และความ สามารถของผูเรียน 

100  

14.4 
มีการสงเสริมและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู และสื่ออุปกรณ
การเรียนที่เอื้อตอการเรียนรู 

100  

14.5 
มีการจัดระบบการบันทึก การรายงานผล และการสงตอขอมูลของ
ผูเรียน 

100  
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ท่ี มาตรฐาน – ตัวบงชี้ 
ระดับคุณภาพ 
ตัวบงชี้รอยละ 

ระดับคุณภาพ 
มาตรฐาน 

มฐ.15 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณภาพผูเรียนอยางหลากหลาย  
ดีมาก 
100 

15.1 มีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผูเรียนและทองถ่ิน 100  

15.2 มีรายวิชา /กิจกรรมที่หลากหลายใหผูเรียนเลือกเรียนตามความสนใจ 100  

15.3 
มีการสงเสริมใหครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่ตอบสนองความถนัด
และความ สามารถของผูเรียน 

100  

15.4 
มีการสงเสริมและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู และสื่ออุปกรณ
การเรียนที่เอื้อตอการเรียนรู 

100  

15.5 
มีการจัดระบบการบันทึก การรายงานผล และการสงตอขอมูลของ
ผูเรียน 

100  

15.6 
มีระบบการนิเทศการเรียนการสอนและนําผลไปปรับปรุงการสอน
อยูเสมอ 

100  

15.7 
มีการนําแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการเรียนการ
สอน 

100  

15.8 BSG 
มีการจัดกระบวนการเรียนรูใหผูเรียนไดฝกวางเปาหมายโดย
เช่ือมโยงองคความรูของตนกับความเปนสากล  

100  

มฐ.16 
สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการ  ท่ีสงเสริมใหผูเรียน
พัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ 

 
ดีมาก 
100 

16.1 มีสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู มีอาคารสถานที่เหมาะสม 100  

16.2 มีการสงเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผูเรียน 100  

16.3 
มีการใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบที่เอื้อตอการเรียนรูดวย
ตนเอง  และการเรียนรูแบบมีสวนรวม 

100  

16.4 
มีหองเรียน หอง ปฏิบัติการ หองสมุด พ้ืนที่สีเขียว และสิ่งอํานวยความ
สะดวกพอเพียง และ อยูในสภาพใชการไดดี 

100  

16.5 มีการจัดและใชแหลงเรียนรูทั้งในและนอกสถานศึกษา 100  

มฐ.17 
สถานศึกษามีการรวมมือกันระหวางบาน องคกรทางศาสนา สถาบัน
ทางวิชาการ และองคกรภาครัฐและเอกชน เพ่ือพัฒนาวิถีการเรียนรู
ในชุมชน               

 
ดีมาก 
100 

17.1 
มีการเช่ือมโยงและแลกเปล่ียนขอมูลกับแหลงเรียนรูและภูมิปญญา
ในทองถ่ิน 

100  

17.2 
สนับสนุนใหแหลงเรียนรู ภูมิปญญา และชุมชน เขามามีสวนรวมใน
การจัดทําหลักสูตรระดับสถานศึกษา 

100  
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ระดับคุณภาพ 
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ระดับคุณภาพ 
มาตรฐาน 

17.3 BSG 
มีสวนสงเสริมสนับสนุน ใหบุคลากรที่เก่ียวของดําเนินชีวิตอยางมี
ศักด์ิศรี 

100  

มฐ.18 
สถานศึกษามีการรวมมือกันระหวางบาน องคกรทางศาสนา สถาบัน
ทางวิชาการ และองคกรภาครัฐและเอกชน เพ่ือพัฒนาวิถีการเรียนรู
ในชุมชน               

 
ดีมาก 
100 

18.1 เปนแหลงวิทยาการในการแสวงหาความรูและบริการชุมชน 100  

18.2 มีการแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกัน 100  

18.3 BSG 
สถานศึกษามีการประสานความสัมพันธระหวางผูปกครอง ชุมชน 
ศิษยเกา องคกรอื่นๆ อยางเหมาะสมและทั่วถึงในการพัฒนา
การศึกษา 

100  

18.4 BSG 

สถานศึกษามีสวนรวมในเครือขายการทํางานใดๆ กับสถาบันของ
โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย 
คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการตางๆ ของมูลนิธิคณะเซนต
คาเบรียลแหงประเทศไทย 

100  

 

 เกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษามูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย 
เกณฑการประเมิน 

การประเมินในระดับตัวบงช้ี : พิจารณาจากรอยละเฉล่ียตามเกณฑพิจารณาในแตละตัวบงช้ี แบงเปน 4 ระดับ 

เกณฑการพิจารณา ระดับคุณภาพ 

รอยละเฉล่ียตามเกณฑพิจารณาต่ํากวารอยละ 50 ปรับปรุง 
รอยละเฉล่ียตามเกณฑพิจารณาระหวางรอยละ 50-74 พอใช 
รอยละเฉล่ียตามเกณฑพิจารณาระหวางรอยละ 75-89 ดี 
รอยละเฉล่ียตามเกณฑพิจารณามากกวารอยละ 90 ข้ึนไป ดีมาก 

การประเมินในระดับมาตรฐาน : พิจารณาจากคาเฉล่ียของระดับคุณภาพตัวบงช้ีในแตละมาตรฐานเปน 4 ระดับ 

เกณฑการพิจารณา ระดับคุณภาพ 

คาเฉล่ียของระดับคุณภาพตัวบงช้ีต่ํากวาหรือเทากับ  1.74 ปรับปรุง 
คาเฉล่ียของระดับคุณภาพตัวบงช้ีระหวาง    1.75 - 2.74 พอใช 
คาเฉล่ียของระดับคุณภาพตัวบงช้ีระหวาง    2.75-3.49 ดี 
คาเฉล่ียของระดับคุณภาพตัวบงช้ีระหวาง    3.50-4.00 ดีมาก 
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ตอนท่ี 4   

สรุปผลการพัฒนาและการนําผลไปใช 
4.1  สรุปผลการดําเนินงานในภาพรวม 
ในการดําเนินงานจัดการศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  ท่ียึดหลักการบริหารตามโครงสราง      

การบริหารโรงเรียน    โดยดําเนินการจัดการในรูปของคณะกรรมการและดําเนินการแบบมีสวนรวม                   
มีธรรมนูญโรงเรียน ระยะท่ี 3 ( ปการศึกษา  2550 – 2554 ) เปนแผนในการพัฒนา   มีการดําเนินการ             
อยางเปนระบบ  โดยผานกระบวนการวางแผน  ดําเนินการตามแผนท่ีวางไว มีการตรวจสอบ นิเทศ  ติดตามผล
เปนระยะตามสภาพของ งาน / กิจกรรม / โครงการ  และมีการรายงานผลเม่ือส้ินสุด  งาน  / โครงการ / กิจกรรม 
ตามระบบการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ  PDCA ตลอดจนผลท่ีไดจากการตรวจสอบ  นิเทศ  ติดตามผล และนําการ
สรุปรายงานผลมาเปนขอมูลสารสนเทศในการวางแผนปรับปรุงพัฒนาตอไป    จะเห็นไดวาผลการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในปการศึกษา 2550 ท่ีผานมามีผลผลิต (ผูเรียน)   เปนท่ีนาพอใจ ผูเรียนมีความรู (เกง)  ผูเรียน
เปนผูมีคุณธรรมจริยธรรม (ดี) และผูเรียนมีความสุขในการเรียนรู (มีความสุข) สนองตอเจตนารมณของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติตามศักยภาพ และมีคุณภาพตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 

จุดเดน 
จุดเดนดานคุณภาพผูเรียน    พบวามีสุขนิสัย   สุขภาพกาย  และสุขภาพจิตท่ีดี   มีสุนทรียภาพ และ

ลักษณะนิสัยดานศิลปะ  ดนตรี และการเคล่ือนไหว   ซ่ึงเปนผลมาจากครูผูสอนมีความถนัดและเชี่ยวชาญ           
มีความต้ังใจในการดูแลผูเรียน  มีการวางแผนในการจัดประสบการณท้ังในดานกิจกรรมและการจัดการเรียนการ
สอนแกผูเรียนอยางดี และเปนกัลยาณมิตรกับผูเรียน นอกจากนั้นยังพบวาพบวาผูเรียนมีลักษณะนิสัยในการ
ปองกันตนเองจากส่ิงเสพติดใหโทษ และหลีกเหล่ียงสภาวะท่ีเส่ียงตอความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และปญหา
ทางเพศ  ซ่ึงเปนผลมาจากนโยบายของโรงเรียน และการเอาใจใสของคณะครู ผูปกครอง ชุมชน ใหความสําคัญ
ในเร่ืองการโทษของส่ิงเสพติด ส่ือลามก ความรุนแรง โรคภัย และปญหาทางเพศท่ีใหการดูแลผูเรียนอยางใกลชิด
มีการประสานความรวมมือกับผูปกครองอยางดี 

จุดเดนดานการจัดการเรียนรู และการจัดการเรียน        การสอนพบวา   ครูเปนผูมีคุณธรรม  จริยธรรม  
มีจรรยาบรรณของวิชาชีพ    มีความมุงม่ันและอุทิศตนในการสอนและพัฒนาเด็ก  มีความรูความเขาใจเปาหมาย
ของการจัดการศึกษา และหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ซ่ึงเปนผลมาจากการมีโครงการพัฒนาบุคลากร และ
การมีสวนรวมในการจัดทํา และปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
 จุดเดนดานการบริหารและการจัดการศึกษา ผูบริหารและคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม มีภาวะผูนํา และมีความสามารถในการจัดการศึกษา มีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการ   
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ซ่ึงเปนผลมาจากผูบริหารสถานศึกษายึดหลักการบริหารตามสถานการณ  และใหผูท่ีเกี่ยวของมีสวนรวมในการ
จัดการศึกษา  มีความมุงม่ันในการบริหารงานใหโปรงใส  ตรวจสอบได 
 จุดเดนดานการพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรู  โรงเรียนมีความสัมพันธอันดีกับ ผูปกครอง ผูเรียน และ
ชุมชนในทองถ่ิน มีการจัดต้ังคณะกรรมการสัมพันธชุมชนในการวางแผนพัฒนาและแกไขปญหารวมกัน           
มีกิจกรรมอันเกิดจากความรวมมือตลอดปการศึกษา โรงเรียนเปนแหลงวิทยบริการทางดานวิชาการ การศึกษา 
สถานท่ีออกกําลังกาย งานพิธีสําคัญตางๆ ใหแกชุมชน เปนตน 

จุดท่ีควรพัฒนา 
 ดานผูเรียนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาคณิตศาสตร ระเบียบวินัยของผูเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา   
การแสดงความเคารพ  การประหยัดน้ําประหยัดไฟ การใชและการรักษาทรัพยส่ิงของสวนรวม 
 ดานการบริหารและการจัดการศึกษา ในเร่ืองขอมูลสารสนเทศที่เปนประโยชนตอการบริหารจัดการ  
และการประสานงานของหนวยงานตางๆ ในโรงเรียน  
 ดานการพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรู  พบวาการเชื่อมโยงและแลกเปล่ียนขอมูลกับแหลงเรียนรูและ      
ภูมิปญญาทองถ่ิน  การสนับสนุนใหแหลงเรียนรูและภูมิปญญา และชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดทํา
หลักสูตรสถานศึกษา ยังไมประสบผลดีเทาท่ีควร การมีสวนรวมเปนแตเพียงการตอบแบบสํารวจในเร่ือง        
การใชหลักสูตรของสถานศึกษา 

4.2  แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
มาตรฐานดานผูเรียน 
1. จัดใหมีโครงการสงเสริมระเบียบวินัยเพื่อใหผูเรียนมีจิตสํานึกในการแตงกาย ทรงผม การเดินแถว         

การไหวและทําความเคารพ การเขาคิวเขาแถวซ้ืออาหาร 
2. จัดใหมีกิจกรรมการประหยัดน้ํา ไฟฟา และใชทรัพยสินและส่ิงของอยางรูคุณคา เพื่อใหผูเรียนมีจิตสํานึก

ในการประหยัดและรูจักใชทรัพยากรไดอยางคุมคา 
3. จัดใหมีกิจกรรมสงเสริมใหนักเรียนออกไปบําเพ็ญประโยชนตอสังคม ผูยากไรและผูดอยโอกาส เพ่ือให

ผูเรียนมีจิตสํานึก การมีเมตตากรุณาเอ้ือเฟอเผ่ือแผ 
4. จัดให มีโครงการยุวชนพิ ทักษ ส่ิงแวดลอม   เพื่อให ผู เ รียนมีจิตสํานึกในการคัดแยกขยะ  และ                   

รักษส่ิงแวดลอม   
5. จัดใหมีโครงการลูกผูชายลายมือนั้นคือยศ เพื่อใหนักเรียนเขียนตัวอักษรไทย เขียนตัวเลขไทยไดถูกตอง 

และทองอาขยาน  
6. ใหทุกกลมสาระการเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมใหกับผูเรียน          

ในแตละระดับช้ัน 
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7. ฝายวิชาการกําหนดนโยบายใหครูผูสอนมีการกํากับติดตามนักเรียนในเร่ืองของความรับผิดชอบ             
ในการทํางานใหเขมงวดยิ่งข้ึน 

8. ฝายวิชาการใหครูทุกกลุมสาระการเรียนรูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนไดฝกคิดวิเคราะห       
คิดสังเคราะห ความคิดรวบยอด  โดยมีคณะกรรมการนิเทศอยางนอย  1 คน  เพื่อความคลองตัว                 
ในการสังเกตการจัดการเรียนรู  อยางหลากหลายตามความถนัดและความสนใจมากข้ึน  จัดกิจกรรม      
การเรียนรูท่ีสงเสริมการคิดวิเคราะห   คิดสังเคราะห  มีวิจารณญาณ   มีความคิดสรางสรรค  คิดไตรตรอง 
ท้ังในและนอกหองเรียน  โดยมอบหมายใหผูเรียนศึกษาดวยตนเอง   และนําผลจากการศึกษามานําเสนอ
โดยวิธีการท่ีหลากหลาย 

9. จัดใหครูไดรับการอบรมสัมมนาหรือศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มพูนความรูและประสบการณเกี่ยวกับการนิเทศ
การสอนและการฝกทักษะในการคิดสรางสรรค   คิดวิ เคราะหและสังเคราะหได  และสามารถ               
นํามาประยุกตใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหแกผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

10. พัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลโดยเนนกระบวนการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห
ใหมากข้ึน งานวัดผลกํากับ ติดตามครูผูสอนใหซอมเสริมเพื่อปรับคะแนนเปนรายผลการเรียนรู             
ใหเปนปจจุบันจัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสงเสริมและพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนนําสถิติ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไปใชเพื่อแกไข ปรับปรุง และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน            
อยางตอเนื่อง 

11. ใหความรูกับผูเรียนใหเห็นความสําคัญของการสอบประเมินระดับชาติ  พัฒนาดานการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการเรียนการสอน  พัฒนาดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนการสอน 

12. จัดกิจกรรมสงเสริมผูเรียนใหแสวงหาความรูทางดานวิชาการดวยตนเองอยางตอเนื่อง  
13. จัดกิจกรรมสงเสริมใหผูเรียน และชุมชน มีความสนใจในการใชหองสมุดเพิ่มข้ึน  
14. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ และพัฒนาแหลงเรียนรูเพื่อบริการชุมชนอยางตอเนื่อง   
15. สํารวจความตองการของผูเรียน และพัฒนาการดําเนินงานในเร่ืองการจัดใหขอมูล  การศึกษาตอ                

ท่ีสอดคลองกับการประกอบอาชีพในอนาคตใหดียิ่งข้ึน 
16. กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา จัดโครงการรวมกับ งานพยาบาล และงานโภชนาการ            

จดัโครงการเก่ียวกับการมีสุขภาพท่ีดี การบริโภคอาหาร และการออกกําลังกาย 
17. ครูกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา ทําสมุดคูมือการพัฒนารางกายตนเองของนักเรียน 
18. จัดความรูและปองกันส่ิงเสพติด โรคเอดสและเพศศึกษา และอบรมเชิงปฏิบัติการปองกันอุบัติเหตุ และ

อุบัติภัยใหแกนักเรียน จัดกิจกรรมสงเสริมการแสดงออกทางดนตรี กีฬา และศิลปะ 
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19. จัดใหมีกิจกรรมสงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนไดเขารวมกิจกรรมดาน ศิลปะ ดนตรี กีฬา และนันทนาการ 
อยางหลากหลายตามความสนใจมีความเหมาะสมกับผูเรียนแตละชวงช้ันสงเสริมการแสดงผลงาน        
ดานศิลปะท่ีผูเรียนสามารถเลือกสรรผลงานเขารวมจัดแสดง  

20. จัดโครงการการแสดงความสามารถทางดานดนตรีไทย ดนตรีสากล และนาฏศิลป  และความสามารถ   
ดานตางๆ เพื่อเปนการสงเสริมศักยภาพนักเรียนต้ังแตชวงช้ันท่ี 1-4 ในแตละระดับช้ันจะจัดกิจกรรม
สงเสริมศักยภาพประจําเดือน เดือนละ 1 คร้ัง คร้ังละ 2 หอง โดยทุกคนไดแสดงผลงานตามความสามารถ
ท่ีตนมี เปนการบนเวทีอยางอิสระ ในเวลาท่ีระดับช้ันกําหนด 

21. จัดการสอนทฤษฎีดนตรีสําหรับนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ เพื่อการเรียนตอในระดับอุดมศึกษา 
22. จัดครูผูฝกสอนสงเสริมใหผูเรียนไดการออกกําลังกายเปนประจํา ในชวงเวลาหลังเลิกเรียน  
23. จัดอุปกรณกีฬา อุปกรณการออกกําลังกายท่ีเพียงพอในการสงเสริมการเรียนการสอนในวิชาพลศึกษาและ

การออกกําลังกาย 
24. จัดกิจกรรมสงเสริมใหนักเรียนบําเพ็ญประโยชนตอสังคมทั้งภายในและภายนอก ชวยเหลือผูยากไรและ

ผูดอยโอกาส เพื่อใหผูเรียนแสดงออกถึงความเปนผูอ่ิมเอิบ อบอุนอารี เอ้ืออาทร แบงปน 
25. จัดกิจกรรมดนตรีสรางวินัยหางไกลส่ิงเสพติด เพื่อใหผูเรียนไดใชเวลาวางใหเปนประโยชน และ          

ปลูกจิตสํานึกในเร่ืองระเบียบวินัย สามัคคี 
26. จัดทําโครงการสงเสริมรักษาความสะอาด เพื่อใหผูเรียนมีจิตสํานึกในการรักษาความสะอาดท้ังภายในและ

ภายนอกอาคารเรียน 
27. จัดโครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมโดยจัดบรรยายธรรมและใหนักเรียนนั่งสมาธิในตอนเชา          

กอนเขาหองเรียน เพื่อใหผูเรียนไดปฏิบัติตามศาสนกิจในศาสนาท่ีตนเองนับถือ 
28. จัดโครงการสงเสริมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร เพื่อใหผู เ รียนมีความเปนเลิศ             

ทางวิชาการ 
29. จัดใหมีชมรมใหเลือกอยางหลายหลาย ตามความสนใจและความถนัดของผูเรียน   กระตุนใหผูเรียน     

สรางผลงานจากการปฏิบัติกิจกรรมชมรม สามารถนําเสนอผลงาน พัฒนางานและภูมิใจในผลงานของ
ตนเอง     

30.  มีการประสานงานและสงตอขอมูลผูเรียนแกครูท่ีปรึกษาระดับช้ันท่ีสูงข้ึน เพื่อดูแลและพัฒนาผูเรียนอยาง
ตอเนื่อง 

มาตรฐานดานการเรียนการสอน 
1. สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรท่ียังไมจบปริญญาตรีไดศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึนอยางตอเนื่อง     

และสงเสริมใหมีการอบรมพัฒนาวิชาชีพในระดับท่ีสูงข้ึน 
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2. สงเสริมใหบุคลากรครูไดรับการพัฒนาดานกระบวนการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญดวยการ  
สงบุคลากรครูเขารวมอบรมสัมมนาศึกษาดูงานจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ  เพื่อนําความรูและ
ประสบการณไปจัดกิจกรรมการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3. จัดอบรมสัมมนาครูผูสอนของแตละกลุมสาระฯ  เพื่อใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินการ
จัดการเรียนการ 

4. ใหมีการจัดหลักสูตรทองถ่ินในทุกกลุมสาระการเรียนรูและติดตามการใชแหลงเรียนรูท้ังภายในและ
ภายนอกใหมากยิ่งข้ึน    จัดใหมีการอบรม การนิเทศ กํากับติดตามการสังเกตการจัดการเรียนรูครูผูสอน
โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญสอนใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพการศึกษาและนําผลสัมฤทธ์ิ      
ของนักเรียนมาพัฒนาใหดีข้ึน 

มาตรฐานดานการบริหารและการจัดการศึกษา 
1. นําผลจาการศึกษาวิจัยช้ันเรียนและวิจัยหนวยงานในเร่ืองตางๆมาใช  โดยกําหนดเปนยุทธศาสตรในการ

ดําเนินงาน เพื่อการพัฒนาโรงเรียนในเชิงคุณภาพใหมากข้ึนในปการศึกษา 2551 
2. ดําเนินงานในการศึกษาวิจัยอยางตอเนื่อง เร่ืองความพึงพอใจในการบริหารจัดการศึกษา จากกลุม

ตัวอยางประชากร  ไดแกนักเรียน ผูปกครอง บุคลากรและชุมชน 
3. วางแผนดําเนินการกอสรางอาคารใหมสําหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย พรอมท้ัง          

นําเทคโนโลยีมาใชในการจัดการเรียนการสอน 
4. ดําเนินการพัฒนาทางดานเทคโนโลยีของโรงเรียนตามแผนแมบทท่ีกําหนดไว 
5. พัฒนาระบบโปรแกรมการบริหารโรงเรียน ( SWIS ) มาปรับใชในการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา

และการจัดทําขอมูลสารสนเทศของโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพ 
6. นําผลจากการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน บุคลากร ผูปกครองและชุมชน เผยแพรกับหนวยงาน

ท่ีเกี่ยวของเพื่อเปนแนวทางการพัฒนา 
7. นําผลสะทอนและขอเสนอแนะของคณะกรรมการมูลนิธิฯไปพัฒนาและปรับปรุงแกไข 
8. ใหมีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรท่ีเนนในเร่ืองการพัฒนาครูเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู         

ของทุกกลุมสาระฯ และความรู ความสามารถในการปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึน 
9. กําหนดวิธีและแนวทางปฏิบัติในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2552 ใหเกิดประสิทธิภาพ

ตอนักเรียนมากท่ีสุด  พรอมท้ังกําหนดโครงการใหมๆท่ีสามารถตอบสนองความตองการของนักเรียน
ใหมากข้ึน 

10. ศึกษาแนวทางในการเปนนิติบุคคลของโรงเรียน ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 
11. กําหนดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 
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12. นําผลจากการวิเคราะหขอมูลของการดําเนินงานตางๆของโรงเรียนเสนอใหหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ
ในการแกไขปรับปรุงและพัฒนางาน 

มาตรฐานดานการพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรู 
1. สงเสริมและสนับสนุนใหผูเรียนใชแหลงเรียนรูตาง ๆ  ท้ังภายในและภายนอกดานภูมิปญญาในทองถ่ิน 

โดยบูรณาการในทุกกลุมสาระการเรียนรู    เผยแพรความรูและใหบริการแกชุมชนอยางตอเนื่อง
ตลอดจนจัดทําคูมือการใชแหลงเรียนรูใหเปนปจจุบัน       

2. เรียนกําหนดการจัดกิจกรรมและโครงการเพ่ือแลกเปล่ียน    และเรียนรู   รวมกันระหวางบานโรงเรียน 
และชุมชน   เชน   การเชิญวิทยากรทองถ่ินมาใหความรูแกนักเรียน  การใหบริการแหลงเรียนรู            
แกชุมชน จัดใหมีกิจกรรมสัมพันธชุมชน  เปนตน 
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             ตารางแสดงจํานวนรอยละของผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ระดับ 3-4 ขึ้นไป

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1  -   มัธยมศึกษาปที่  6  ปการศึกษา 2550

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

รอยละ

คณิตศาสตร 91.04 88.43 73.54 83.82 66.98 57.18 43.90 44.67 42.80 34.67 31.37 32.10 57.54

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 99.10 97.52 96.91 98.89 96.37 94.19 82.87 80.60 69.76 64.97 69.09 73.95 85.35

ภาษาไทย 93.43 92.01 93.13 88.48 75.41 85.65 61.67 48.61 60.21 58.41 38.64 47.88 70.29

สุขศึกษาและพลศึกษา 99.10 99.72 98.97 99.75 96.25 98.18 96.15 68.66 98.69 70.33 90.31 91.64 92.31

วิทยาศาสตร 78.21 85.40 87.97 97.55 76.35 73.58 36.19 46.70 32.07 43.41 66.36 60.09 65.32

ศิลปพื้นฐาน 99.40 99.17 99.31 99.75 98.36 97.95 76.45 73.77 76.44 77.75 79.49 84.89 88.56

สังคมศึกษา 92.54 88.43 94.50 94.12 86.89 65.15 60.60 73.45 54.45 59.75 57.74 88.51 76.34

ภาษาตางประเทศ 89.55 77.41 90.03 88.73 65.81 70.39 48.39 50.25 49.83 59.57 63.74 82.32 69.67

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุม 92.80 91.01 91.80 93.89 82.80 80.28 63.28 60.84 60.53 58.61 62.09 70.17 75.67

หมายเหตุ  การคิดคาเฉลี่ยทําโดยการคิดรวมระหวางวิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติ่ม

งานวัดผลและวิจัย  



                          ตารางแสดงจํานวนรอยละของผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ระดับ 3-4 ขึ้นไป
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 - 6       ปการศึกษา 2550

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

คณิตศาสตร 91.04 88.43 73.54 83.82 66.98 57.18

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 99.10 97.52 96.91 98.89 96.37 94.19

ภาษาไทย 93.43 92.01 93.13 88.48 75.41 85.65

สุขศึกษาและพลศึกษา 99.10 99.72 98.97 99.75 96.25 98.18

วิทยาศาสตร 78.21 85.40 87.97 97.55 76.35 73.58

ศิลปพื้นฐาน 99.40 99.17 99.31 99.75 98.36 97.95

สังคมศึกษา 92.54 88.43 94.50 94.12 86.89 65.15

ภาษาตางประเทศ 89.55 77.41 90.03 88.73 65.81 70.39

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุม 92.80 91.01 91.80 93.89 82.80 80.28
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งานวัดผลและวิจัย  



                          ตารางแสดงจํานวนรอยละของผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ระดับ 3-4 ขึ้นไป
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 - 6       ปการศึกษา 2550

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

คณิตศาสตร 43.90 44.67 42.80 34.67 31.37 32.10

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 82.87 80.60 69.76 64.97 69.09 73.95

ภาษาไทย 61.67 48.61 60.21 58.41 38.64 47.88

สุขศึกษาและพลศึกษา 96.15 68.66 98.69 70.33 90.31 91.64

วิทยาศาสตร 36.19 46.70 32.07 43.41 66.36 60.09

ศิลปพื้นฐาน 76.45 73.77 76.44 77.75 79.49 84.89

สังคมศึกษา 60.60 73.45 54.45 59.75 57.74 88.51

ภาษาตางประเทศ 48.39 50.25 49.83 59.57 63.74 82.32

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุม 63.28 60.84 60.53 58.61 62.09 70.17

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุมของชั้นประถมศึกษาปที่  3 และ 6  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และ6 เทากับ 75.70
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งานวัดผลและวิจัย  



 ตารางแสดงผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (NT)  ปการศึกษา 2550

เปรียบเทียบทุกรายวิชา

ระดับชั้น วิชา คะแนน คะแนนจุดตัด จํานวนนร. คะแนนเฉลี่ย คะแนนรอยละ คะแนนรอยละ ความเบี่ยงเบน จําแนกนักเรียนตามระดับคุณภาพ(รอยละ)

เต็ม ขั้นผาน ขั้นสูง คน อ.ส.ธ. อ.ส.ธ. ระดับเขตพื้นที่ มาตรฐาน ปรับปรุง พอใช ดี

ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ภาษาไทย 30 9 23
359

15.84 52.78 51.55 3.16 1.99 97.72 0.28

คณิตศาสตร 30 8 21 16.64 55.45 50.94 4.18 0.57 78.35 21.08

ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ภาษาไทย 30 10 20
288

17.33 57.78 53.15 4.46 6.25 60.07 33.68

คณิตศาสตร 30 11 18 18.17 60.56 50.78 5.76 9.38 34.03 56.60

ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ภาษาไทย 40 12 30 18.25 45.64 43.76 3.21 2.84 97.16 0.00

คณิตศาสตร 40 12 30 424 15.32 38.30 33.35 4.63 22.99 77.01 0.00

ภาษาอังกฤษ 40 10 30 18.27 45.68 38.31 5.069 4.26 95.74 0.00

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาษาไทย 40 13 30 14.32 35.80 34.80 2.91 27.11 72.89 0.00

คณิตศาสตร 40 12 30 463 16.85 42.13 32.81 5.38 19.52 80.26 0.22

ภาษาอังกฤษ 40 8 21 16.81 42.03 34.19 4.98 3.88 69.63 26.48

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาษาไทย 40 14 25 22.10 55.25 50.69 5.00 6.13 59.73 34.13

คณิตศาสตร 40 12 26 19.68 49.20 36.49 8.20 17.07 57.60 25.33

สังคมศึกษา ฯ 40 14 25 375 19.49 48.73 44.20 5.39 17.87 62.67 19.47

วิทยาศาสตร 40 13 24 18.28 45.70 36.07 6.16 22.67 59.73 17.60

ภาษาอังกฤษ 40 15 25 18.05 45.11 29.65 8.08 29.33 43.20 27.47

หมายเหตุ จํานวนนักเรียน หมายถึงเฉพาะนักเรียนที่เขาสอบ



ระดับชั้น วิชา คะแนนเต็ม จํานวนนร. คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ย ความเบี่ยงเบน

คน ต่ําสุด สูงสุด อ.ส.ธ. ระดับสังกัด สช. ระดับประเทศ มาตรฐาน

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ภาษาไทย 100 429 17.5 75 43.77 40.76 36.58 13.22

คณิตศาสตร 100 429 8 100 66.75 55.03 47.54 21.93

วิทยาศาสตร 100 430 15 100 64.76 57.68 49.57 21.50

ภาษาอังกฤษ 100 430 12.5 97.5 62.21 55.03 38.66 21.88

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ภาษาไทย 100 287 20 85 63.00 50.37 50.70 11.95

คณิตศาสตร 100 291 15 94 43.54 33.31 32.49 17.25

วิทยาศาสตร 100 287 20 93.75 44.60 35.13 34.62 17.22

สังคมศึกษาฯ 100 291 17.5 76.25 45.77 37.23 37.76 11.13

ภาษาอังกฤษ 100 290 17 89 48.91 34.34 30.93 14.7

สุขศึกษาฯ 100 262 32 74 55.46 51.51 52.71 7.12

ศิลปะ 100 262 16 66 46.34 40.63 41.61 8.91

การงานอาชีพฯ 100 262 20 80 53.24 47.90 49.53 9.19

หมายเหตุ จํานวนนักเรียน หมายถึงเฉพาะนักเรียนที่เขาสอบ

ตารางแสดงผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET)  ปการศึกษา 2550

เปรียบเทียบทุกรายวิชา

คะแนนของ อ.ส.ธ.



สถาบัน ป 2546 % ป2547 % ป 2548 % ป 2549 % ป 2550 %

รัฐบาล 167 52.8 154 53.5 168 51.4 149 49.8 166 54.6

เอกชน 101 32 96 33.3 127 38.8 99 33.1 104 34.2

ตางประเทศ+อินเตอร 14 4.43 12 4.17 16 4.89 36 12 29 9.54

อ่ืนๆ (รอสอบ+ติดตาม) 34 10.76 26 9.03 16 4.89 15 5.02 5 1.64

รวม 316 100 288 100 327 100 299 100 304 100

ขอมูลวันท่ี 12 มิ.ย.51

สรุปจํานวนนักเรียน ม.6 ท่ีศึกษาตอระดับอุดมศึกษา 
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นักเรียน ม.6  ปการศึกษา 2550
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เอกชน

รัฐบาล



การสอบ จํานวน(คน) %

Admission กลาง 105 34.54

สอบตรง/โควตา 146 48.03

มหาวิทยาลัย(ภาคอินเตอร) 16 5.26

ทุน ม.อัสสัมชัญ 18 5.92

ทุน 1 0.33

มหาวิทยาลัยเปด 0 0.00

ศึกษาตอตางประเทศ 13 4.28

อ่ืน ๆ 5 1.64

รวม 304 100.00

สรุปผลการศึกษาตอระดับอุดมศึกษา ป 2551 

ของนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ป 2550



คณะ จํานวน %

วิศวกรรมศาสตร 32 10.70

พาณิชยศาสตรและการบัญชี (บริหาร+บัญชี+สถิติ) 63 21.07

วิทยาศาสตร,การกีฬา และวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 32 10.70

เศรษฐศาสตร / สังคมศาสตร / รัฐศาสตร 14 4.68

สถาปตยกรรมศาสตร 7 2.34

มนุษยศาสตร / อักษร / ศิลปศาสตร/ครุศาสตร/ศึกษาศาสตร 32 10.70

เทคโนโลยีการอาหาร วิทยาศาสตรอาหาร แปรรูป/เกษตร 6 2.01

นิเทศศาสตร  วารสารศาสตร  สื่อสารมวลชน 23 7.69

ศิลปกรรมศาสตร / มัณฑนศิลป 4 1.34

นิติศาสตร 17 5.69

เภสัชศาสตร 2 0.67

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร +Animation Graphic 19 6.35

แพทย ทันตแพทย สัตวแพทย เทคนิคการแพทย สหเวช พยาบาล 7 2.34

ดุริยางคศิลป 11 3.68

โบราณคดี 1 0.33

จิตวิทยา 6 2.01

การจัดการการบิน 3 1.00

การจัดการธุรกิจทองเท่ียว + โรงแรม 7 2.34

ศึกษาตอตางประเทศ/แลกเปลี่ยน 13 4.35

รวม 299 100.00

สรุปจํานวนนักเรียนสอบเขามหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2551 (จําแนกตามคณะ)

นักเรียน ม.6 ปการศึกษา 2550



ปที่จบ ป 2546 ป 2547 ป2548 ป2549 ป2550

รัฐบาล 167 154 168 149 166

เอกชน 101 96 127 99 104

ตางประเทศ+อินเตอร 14 12 16 36 29

อื่น ๆ 34 26 16 15 5

รวม 316 288 327 299 304

ขอมูล ณ วันท่ี 12 มิถุนายน 2551

สรุปสถิตินักเรียนสอบเขาศึกษาตออุดมศึกษา

ป 2551
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นักเรียน ม.6  ปการศึกษา 2550

อื่น ๆ 

ตางประเทศ+อินเตอร

เอกชน

รัฐบาล



มหาวิทยาลัย Admission % โควตา /ทุน % สอบตรง % รวม %

จุฬาลงกรณ 27 90.00 0.00 3 10.00 30 10.03

ธรรมศาสตร 8 40.00 0.00 12 60.00 20 6.69

เกษตรศาสตร 22 88.00 0.00 3 12.00 25 8.36

มหิดล 2 7.69 0.00 24 92.31 26 8.70

ม.เทคโนฯธนบุรี 9 60.00 1 6.67 5 33.3333 15 5.02

ม.ศิลปากร 9 69.23 0.00 4 30.77 13 4.35

ส.เทคโนฯลาดกระบัง 1 33.33 0.00 2 66.67 3 1.00

มศว.ประสานมิตร 7 87.50 0.00 1 12.50 8 2.68

พระจอมเกลาฯ พระนครเหนือ 1 100.00 0.00 0 1 0.33

วิทยาลัยนานาชาติ(มหิดล) 0 0 4 100 4 1.34

สถาบันฯสิรินธร/สองสถาบัน 0 0 7 100 7 2.34

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 1 50 0 1 50 2 0.67

ม.ขอนแกน 2 100.00 0 0.00 2 0.67

ม.บูรพา 4 100.0 0 0 4 1.34

ม.ราชภัฎ+ราชมงคล 6 42.86 0 8 57.14 14 4.68

สถาบันการบินพลเรือน 0 0.00 0 2 100.00 2 0.67

ม.อัสสัมชัญ 0.00 18 30.00 42 70.00 60 20.07

ม.กรุงเทพ 3 9.38 0.00 29 90.63 32 10.70

ม.รังสิต 0.00 0.00 5 100.00 5 1.67

ม.แมฟาหลวง 2 66.7 0 1 33.3 3 1.00

ม.เทคโนฯมหานคร 1 100.0 0 0 1 0.33

ม.สยาม+หอการคา+กรุงเทพธนบุรี 7 100 7 2.34

วิทยาลัยพยาบาล 1 100.00 1 0.33

ม.หัวเฉียว 1 100.00 1 0.33

มหาวิทยาลัยตางประเทศ 0.0 0.00 13 100.00 13 4.35

รวม 105 35.12 19 6.35 175 58.53 299 100.00

เทียบ 299 35.12 6.35 58.53 100.00

สรุปจํานวนนักเรียนท่ีสอบเขามหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2551 (จําแนกตามสถาบัน)



หอง ชื่อ นามสกุล คณะ มหาวิทยาลัย หมายเหตุ
1 นาย วโรตม ศรีรัตนพาทานนท ครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย แอดมิชชั่น
6 นาย พศิน คงภัคพูน ครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย แอดมิชชั่น
1 น.ส. ธนิตา อุบลครุธ ครุศาสตร (ศิลปศึกษา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย แอดมิชชั่น
1 นาย ธนพงศ อุทยารัตน จิตวิทยา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย แอดมิชชั่น
1 นาย ภาณุ สหัสสานนท จิตวิทยา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย แอดมิชชั่น
1 นาย อุกฤษฏ วชริะโกมลกุล พาณิชยศาสตรและการบัญชี (บัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย แอดมิชชั่น
1 นาย รังสฤษด์ิ เดนไพบูลย รัฐศาสตร (การปกครอง) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย แอดมิชชั่น
1 นาย กองทิศ หอรุงเรือง วิทยาศาสตร (ชีวภาพ) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย แอดมิชชั่น
1 นาย ธนรัชต ปฐมสุนทรชัย วิทยาศาสตร (ชีวภาพ) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย แอดมิชชั่น
1 นาย วิชญวศิน จําเริญรักษ วิทยาศาสตร (ชีวภาพ) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย แอดมิชชั่น
1 นาย กฤชพล ปฏิมาสุนทร วิทยาศาสตร (วิทยาการคอมฯ) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สอบตรง
3 น.ส. อักษร ลอยสุวงศ วิทยาศาสตร (สัตววิทยา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สอบตรง
1 นาย วิศิษฎ เอกชัยวรสิน วิทยาศาสตร สาขาวัสดุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย แอดมิชชั่น
1 นาย เอกนรินทร ตันติยานนท วิทยาศาสตร สาขาวัสดุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย แอดมิชชั่น
2 น.ส. ณัฐนรี หนุนพาณิชพงศ วิทยาศาสตร สิ่งแวดลอม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย แอดมิชชั่น
2 นาย เอกรัฐ อุดมมหันติสุข วิทยาศาสตรเทคโนโลยีอาหาร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย แอดมิชชั่น
1 นาย กฤษณะ ฤทธีตานนท วิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย แอดมิชชั่น
1 นาย คณัสนันท บรรพกาญจน วิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย แอดมิชชั่น
1 นาย เจนวิชญ วานิชพิพัฒน วิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย แอดมิชชั่น
2 นาย รุงคุณ สาสนรักกิจ วิศวกรรมศาสตร (ทรัพยธรณี) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย แอดมิชชั่น
1 นาย วรุณธรณ ลิ้มสินสวัสด์ิ เศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย แอดมิชชั่น
1 นาย นพกร กังวานพรศิริ สถาปตยกรรมศาสตร (สถาปตย) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย แอดมิชชั่น
1 นาย รวิรุจ สุรดินทร สถาปตยกรรมศาสตร( ID) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย แอดมิชชั่น
1 น.ส. ณัฐวิภา วิบูลยศรีสัจจะ สหเวชศาสตร (กายภาพบําบัด) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย แอดมิชชั่น
1 นาย ธราธร เข็มทอง สัตวแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย แอดมิชชั่น
6 น.ส. ฝนทิพย ชางวิชชุการ อักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย แอดมิชชั่น
3 นาย สาโรจน บรรณกุลพิพัฒน สํานักวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา

วิทยาศาสตร (เคมี)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ม.เทคโนฯพระจอมเกลา

แอดมิชชั่น

สอบตรง
1 นาย ธัชวีร บริการพานิชไพศาล ทันตแพทยศาสตร

วิศวกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ/มหิดล

แอดมิชชั่น

สอบตรง

สรุปรายชื่อนักเรียนชั้น ม.6 ประจําปการศึกษา 2550 สอบเขาศึกษาตอระดับอุดมศึกษา ปการศึกษา 2551



หอง ชื่อ นามสกุล คณะ มหาวิทยาลัย หมายเหตุ

สรุปรายชื่อนักเรียนชั้น ม.6 ประจําปการศึกษา 2550 สอบเขาศึกษาตอระดับอุดมศึกษา ปการศึกษา 2551

1 นาย ธนะพงษ ชัยนภาเวทย เศรษฐศาสตร EBA (อินเตอร)

เศรษฐศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ม.ธรรมศาสตร

สอบตรง

แอดมิชชั่น
1 นาย ปรินทร พันธาภา วิทยาศาสตร สิ่งแวดลอม

ICT / วิศวกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ม.มหิดล

แอดมิชชั่น

สอบตรง
2 นาย ทศศาสตร รัตโนภาสกุล บริหารธุรกิจ (การตลาด) ม.เกษตรศาสตร แอดมิชชั่น
2 นาย ปกรณ ทองแคลว บริหาร-บัญชี ภาคพิเศษ ม.เกษตรศาสตร แอดมิชชั่น
6 นาย คฑายุทธ วรวัฒนบัญชา มนุษยศาสตร ภาษาอังกฤษ(ภาคพิเศษ) ม.เกษตรศาสตร แอดมิชชั่น
1 น.ส. เนตรนภา ลาภดํารงกิจ วิทยาศาสตร (ชีวเคมี) ม.เกษตรศาสตร แอดมิชชั่น
5 น.ส. ชญานิษฐ สุขพอดี วิทยาศาสตรการกีฬา ม.เกษตรศาสตร โควตา
3 นาย ณัฐวุฒิ พรหมบันดาลกุล วิศวกรรมศาสตร ม.เกษตรศาสตร แอดมิชชั่น
3 นาย พุทธิพงศ อมรสมานกุล วิศวกรรมศาสตร ม.เกษตรศาสตร แอดมิชชั่น
3 นาย วรฉัตร ใหญสวาง วิศวกรรมศาสตร ม.เกษตรศาสตร แอดมิชชั่น
1 นาย สริวิชญ พงศโชคชัย วิศวกรรมศาสตร ม.เกษตรศาสตร แอดมิชชั่น
2 นาย ฐากูร ศรีสวัสด์ิพงษ วิศวกรรมศาสตร ม.เกษตรศาสตร สอบตรง
2 นาย ศรากร ศุขะวิริยะ วิศวกรรมศาสตร เคมี (ภาคพิเศษ) ม.เกษตรศาสตร แอดมิชชั่น
1 นาย โกสินทร บุญธนวัฒน เศรษฐศาสตร (ภาคพิเศษ) ม.เกษตรศาสตร แอดมิชชั่น
1 นาย เมธัส อุตตมะรูป เศรษฐศาสตร (ภาคพิเศษ) ม.เกษตรศาสตร แอดมิชชั่น
4 นาย กร อ่ิมโชคชัย สังคมศาสตร - รัฐศาสตร(ปกครอง)ม.เกษตรศาสตร แอดมิชชั่น
4 นาย กฤษฎา โชตินันท สังคมศาสตร นิติฯ (ภาคพิเศษ) ม.เกษตรศาสตร แอดมิชชั่น
2 นาย อมรวิชญ วรอาจ สังคมศาสตร รัฐศาสตร (ความ

สัมพันธฯ) - ภาคพิเศษ
ม.เกษตรศาสตร แอดมิชชั่น

5 นาย พัชรพล ถนอมทรัพย เกษตรศาสตร - เกษตร ม.เกษตรศาสตร (กําแพงแสน) แอดมิชชั่น
3 นาย สุภสันต สุขสมัย ศิลปศาสตร สารสนเทศ (ภาคพิเศษ) ม.เกษตรศาสตร (กําแพงแสน) แอดมิชชั่น
4 นาย ฉัตรศรณ ลิขิตพิพัฒนะกุล บัญชี ม.เกษตรศาสตร (ศรีราชา) แอดมิชชั่น
4 นาย สรนันท ลีลารัตน วิทยาการจัดการ - การเงิน ม.เกษตรศาสตร (ศรีราชา) แอดมิชชั่น
6 นาย อาทิตย วองไวตระการ วิทยาการจัดการ ทองเที่ยวโรงแรม ม.เกษตรศาสตร (ศรีราชา) แอดมิชชั่น
3 นาย คณิติน แสงวัฒนกุล ศิลปศาสตร การจัดการ-การตลาด ม.เกษตรศาสตร (สกลนคร) แอดมชิชั่น
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2 นาย อนาวิล รุงเรืองวิวัฒน อุตสาหกรรมเกษตร (เทคโนฯ

อาหาร) ภาคพิเศษ

วิทยาการจัดการ-โลจิสติกส(ภาค

พิเศษ)

ม.เกษตรศาสตร

ม.เกษตรศาสตร (ศรีราชา)

สอบตรง

แอดมิชชั่น

5 นาย พงศธร คําแหง นิติศาสตร

มนุษยศาสตร
ม.เกษตรศาสตร

ม.ขอนแกน

สอบตรง

แอดมิชชั่น
1 นาย ธีรภัทร จิรหิรัญเสถียร ประเทศ)

บริหารธุรกิจ
ม.เกษตรศาสตร

ม.อัสสัมชัญ

แอดมิชชั่น

สอบตรง
3 นาย วชิระ ทรัพยไพบูลยผล ทันตแพทยศาสตร ม.ขอนแกน แอดมิชชั่น
5 นาย ศิรวิทย วัฒนะสุวรรณกร สถาปตยกรรมศาสตร (สถาปตย) ม.ขอนแกน แอดมิชชั่น
3 นาย ขวัญชัย วงศจันทรทิพย คณะบริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ ) ม.เชียงใหม แอดมิชชั่น
3 นาย วีรพัฒน บุญเลา วิศวกรรมศาสตร อุตสาหการ(ภาคพิเศษ ม.เชียงใหม สอบตรง
2 นาย ชัชวาล ยอดธง เทคโนฯสารสนเทศ วิทยคอม (อังกฤษ) ม.เทคโนฯพระจอมเกลาธนบุรี แอดมิชชั่น
2 นาย พีระพันธุ ต้ังพุทธรักษ วิทยาการคอมพิวเตอร ม.เทคโนฯพระจอมเกลาธนบุรี สอบตรง
2 นาย ตุลาการ ตวงสิทธิสมบัติ วิทยาการคอมฯ มัลติมีเดีย ม.เทคโนฯพระจอมเกลาธนบุรี สอบตรง
2 นาย วริศ หวังประกอบกุล วิทยาศาสตร เคมี ม.เทคโนฯพระจอมเกลาธนบุรี แอดมิชชั่น
3 นาย ทศพล จุลอมรโชค วิทยาศาสตร เคมี ม.เทคโนฯพระจอมเกลาธนบุรี แอดมิชชั่น
1 น.ส. อัจฉริยา อังศุศิริพงศ วิทยาศาสตร ฟสิกสประยุกต ม.เทคโนฯพระจอมเกลาธนบุรี แอดมิชชั่น
3 นาย ภิญโญ เฉลิมศรีภิญโญรัช วิศวกรรม วิทยคอมฯ(นานาชาติ) ม.เทคโนฯพระจอมเกลาธนบุรี แอดมิชชั่น
1 นาย วเรศ จันทรเจริญ วิศวกรรมศาสตร เคร่ืองกล ม.เทคโนฯพระจอมเกลาธนบุรี ทุน
2 นาย วงศกร ปญญาพูนตระกูล วิศวกรรมศาสตร แมคคาทรอนิกส ม.เทคโนฯพระจอมเกลาธนบุรี แอดมิชชั่น
1 นาย กวิน จตุรพลกุล วิศวกรรมศาสตร วัสดุศาสตร ม.เทคโนฯพระจอมเกลาธนบุรี แอดมิชชั่น
1 นาย ทศพร นิมิตรบัญชา วิศวกรรมศาสตร วัสดุศาสตร ม.เทคโนฯพระจอมเกลาธนบุรี สอบตรง
2 นาย ปณณ บุญญาวานิชย วิศวกรรมศาสตร วัสดุศาสตร ม.เทคโนฯพระจอมเกลาธนบุรี แอดมิชชั่น
2 นาย ธารา จิวานุรักษ วิศวกรรมศาสตร(เคมี) - สองภาษา ม.เทคโนฯพระจอมเกลาธนบุรี สอบตรง
2 นาย นรุตม ปติทรงสวัสด์ิ สถาปตยกรรมศาสตร ม.เทคโนฯพระจอมเกลาธนบุรี สอบตรง
3 นาย วสธน อรุณวุฒิพงศ วิศว (อุตสาหการ) - สองภาษา ม.เทคโนฯพระจอมเกลาธนบุรี แอดมิชชั่น
5 นาย นรินทร สวางกมล นิเทศศาสตร ม.เทคโนฯราชมงคล สอบตรง
6 นาย กฤษชา ชวนชัยสิทธิ์ คหกรรมศาสตร (บริหารคหกรรม) ม.เทคโนฯราชมงคล พระนคร สอบตรง
5 น.ส. ศิริพร รังษีสุวกุล บริหารธุรกิจ สาขาบัญชี ม.เทคโนฯราชมงคล รัตนฯ สอบตรง
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1 นาย พันธกิตต์ิ ลิ้มพัธยาเนตร นิติศาสตร ม.ธรรมศาสตร สอบตรง
4 นาย สมพร กิจเจริญ นิติศาสตร ม.ธรรมศาสตร สอบตรง
5 นาย เมธัส แสนสุข นิติศาสตร ม.ธรรมศาสตร สอบตรง
6 นาย สิริชัย อรุณแสงสุรีย นิติศาสตร ม.ธรรมศาสตร แอดมิชชั่น
4 น.ส. ศิรินันท เรืองปญญาวุฒิ บริหารธุรกิจ (อินเตอร) ม.ธรรมศาสตร สอบตรง
4 น.ส. ฐิติภา เต็มคําขวัญ พาณิชยศาสตร สาขาบริหาร ม.ธรรมศาสตร แอดมิชชั่น
1 นาย เจริญชัย บํารุงวงศทอง พาณิชยศาสตรและการบัญชี ม.ธรรมศาสตร สอบตรง
1 นาย ธัชชา อนันตโรจนวงศ พาณิชยศาสตรและการบัญชี ม.ธรรมศาสตร สอบตรง
2 นาย เกียรติชัย โรจนเจริญสุข พาณิชยศาสตรและการบัญชี ม.ธรรมศาสตร สอบตรง
2 นาย ดนุวัศ เล็กยิ้ม พาณิชยศาสตรและการบัญชี ม.ธรรมศาสตร สอบตรง
2 นาย ภูวดล เอ้ือวงศตระกูล พาณิชยศาสตรและการบัญชี ม.ธรรมศาสตร สอบตรง
1 นาย อัศวยุช อายุวัฒนากุล พาณิชยศาสตรและการบัญชี 5 ป ม.ธรรมศาสตร สอบตรง
1 นาย ยุทธนา พงศอัมพรเจริญ รัฐศาสตร (IR) ม.ธรรมศาสตร แอดมิชชั่น
3 นาย พุธธิไกร รุงโรจนกิตติกุล วิศวกรรมศาสตร ไฟฟา ม.ธรรมศาสตร แอดมิชชั่น
2 น.ส. มัทนี นทีกุลชนะ ศิลปศาสตร จิตวิทยา ม.ธรรมศาสตร แอดมิชชั่น
1 นาย พชร เอ่ียมศิริกุลมิตร สถาปตยกรรม (สถาปตยภายใน) ม.ธรรมศาสตร แอดมิชชั่น
3 นาย ปทม อาจวาริน คณะวิศวกรรมศาสตร(โยธา) ม.ธรรมศาสตร แอดมิชชั่น
2 นาย อนันตพล ประทีปพลีผล วิทยเทคโนโลยี (เทคโนฯชีวภาพ) ม.ธรรมศาสตร แอดมิชชั่น
3 นาย ชยานันต บัญชาเมตตากุล วิศวกรรมศาสตร ม.ธรรมศาสตร สอบตรง
1 นาย ไทยทนุ เหมือนแกวจินดา วิศวกรรมศาสตร (อินเตอร) ม.ธรรมศาสตร (สองสถาบัน) สอบตรง
2 นาย วรพงศ ธนวุฒิสกุลชัย วิศวกรรมศาสตร (อินเตอร) ม.ธรรมศาสตร (สองสถาบัน) สอบตรง
3 นาย กําพลชัย วงศสุนันท วิศวกรรมศาสตร (อินเตอร) ม.ธรรมศาสตร (สองสถาบัน) สอบตรง
3 นาย ทศพล วนาศรีวิไล การจัดการวิศวกรรมศาสตร ม.ธรรมศาสตร (สิรินธร) สอบตรง
3 นาย พงศธร งามธนกิจจา การจัดการวิศวกรรมศาสตร ม.ธรรมศาสตร (สิรินธร) สอบตรง
4 นาย สรวิศ นาควิจิตร เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ม.ธรรมศาสตร (สิรินธร) สอบตรง
2 นาย พลายเพ็ชร วิทยาพูล วิทยาการคอมพิวเตอร ม.ธรรมศาสตร (สิรินธร) สอบตรง
3 นาย สันติพงศ แสงเดือน สังคมและมนุษยวิทยา วิจัยสังคม

สังคมศาสตร ภูมิศาสตร
ม.ธรรมศาสตร

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

สอบตรง

แอดมิชชั่น
4 นาย จารุกิตต์ิ บงกชกร มนุษยศาสตร (ศาสนาและปรัชญา) ม.บูรพา แอดมิชชั่น
3 นาย ถิรายุ สําเร็จผลไพบูลย มนุษยศาสตร สาขาเศรษฐศาสตร ม.บูรพา แอดมิชชั่น
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2 นาย วีรศักด์ิ เชวงภักดีเวทย วิทยาศาสตร (วิทยาการคอมฯ) ม.บูรพา แอดมิชชั่น
3 นาย ณัฐพล จงเจริญ วิทยาศาสตร วิทยคอมฯ ม.บูรพา แอดมิชชั่น
2 นาย สหัสณัฐ สินเทพดล ดุริยางคศิลป ม.มหิดล สอบตรง
4 นาย มนพล สุบรรณพงษ ดุริยางคศิลป ม.มหิดล สอบตรง
5 นาย ไกรสิทธิ์ สุวรรณเหลา ดุริยางคศิลป ม.มหิดล สอบตรง
5 นาย ศุภณัฐ ธีรดาพานิชกุล ดุริยางคศิลป ม.มหิดล สอบตรง
6 นาย ชยทัต ควรเลี้ยง ดุริยางคศิลป ม.มหิดล สอบตรง
6 นาย ณัฐพล วาณิชกมลนันทน ดุริยางคศิลป ม.มหิดล สอบตรง
1 นาย ชนินทร นาคะรัตนากร เทคโนฯการสื่อสารและสารสนเทศม.มหิดล สอบตรง
1 นาย ทรงศักด์ิ รัศมีรัถยาธรรม เทคโนฯการสื่อสารและสารสนเทศม.มหิดล สอบตรง
2 นาย คุณากร ม่ังอุดม เทคโนฯการสื่อสารและสารสนเทศม.มหิดล สอบตรง
2 นาย จิรายุส ไตรภูธร เทคโนฯการสื่อสารและสารสนเทศม.มหิดล สอบตรง
2 นาย ณัชพล พรเศรษฐถาวร เทคโนฯการสื่อสารและสารสนเทศม.มหิดล สอบตรง
2 นาย ธันวา พัฒนพณิชกุล เทคโนฯการสื่อสารและสารสนเทศม.มหิดล สอบตรง
2 น.ส. ณัฐชยา หอมจะบก เทคโนฯการสื่อสารและสารสนเทศม.มหิดล สอบตรง
3 นาย คณิน จึงสวนันทน เทคโนฯการสื่อสารและสารสนเทศม.มหิดล สอบตรง
3 นาย กิติพงษ ศรีทวีทรัพย เทคโนฯการสื่อสารและสารสนเทศม.มหิดล สอบตรง
3 นาย จารุเดช ลีชัยวัฒน แพทยศาสตร  ศิริราช ม.มหิดล สอบตรง
3 นาย วรัญู อภิศักด์ิศิริ วิทยาศาสตร (เคมี) ม.มหิดล สอบตรง
5 นาย ชนกันต อวกาศจักรวาฬ วิทยาศาสตรการกีฬา ม.มหิดล สอบตรง
6 นาย กิตติพงษ สมมาตร วิทยาศาสตรการกีฬา ม.มหิดล โควตา
6 นาย วีรศักด์ิ แมนอินทร วิทยาศาสตรการกีฬา ม.มหิดล โควตา
6 นาย ศศิน วินทะไชย วิทยาศาสตรการกีฬา ม.มหิดล โควตา
2 นาย พุฒิกุล คีรีวรรณ วิศวกรรม (เคมี) ม.มหิดล สอบตรง
1 นาย เกริกชัย ต้ังตระกูลธรรม วิศวกรรมศาสตร(คอมพิวเตอร) ม.มหิดล แอดมิชชั่น
1 นาย จักรพันธ ชรินกาญจน วิศวกรรมศาสตร(คอมพิวเตอร) ม.มหิดล สอบตรง
5 นาย ทินกร กานตดา วิทยาลัยการจัดการ สาขาการจัดการม.มหิดล (กาญจนบุรี) แอดมิชชั่น
5 น.ส. วราภรณ สิรินิธิ บริหารธุรกิจ ม.มหิดล (อินเตอร) สอบตรง
4 นาย จักรพรรณ ประเสริฐสุขรัตน บริหารธุรกิจ (การตลาด) ม.มหิดล (อินเตอร) สอบตรง
6 น.ส. สุพิชชา คุมรุงโรจน รัฐศาสตร (IR) ม.มหิดล (อินเตอร) สอบตรง
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4 น.ส. สรวงพร เลิศทิวาพร ศิลปศาสตร การทองเที่ยวโรงแรม

มนุษยศาสตร ภาษาอังกฤษ
ม.มหิดล (อินเตอร)

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

สอบตรง

แอดมิชชั่น

1 นาย ณัฐพล แซลี

แพทยศาสตร รามาธิบดี

วิศวกรรม (อินเตอร)

วิทยาศาสตร (วิศวกรรมเคมี)

ม.มหิดล

จุฬาลงกรณ/มหิดล

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

สอบตรง

สอบตรง

สอบตรง
1 นาย ชนาวุฒิ ปญญาวัฒนากุล มนุษยศาสตร จิตวิทยา ม.ศรีนครินทรวิโรฒ แอดมิชชั่น
4 นาย อานุภาพ เรืองระวีวัฒน มนุษยศาสตร จิตวิทยา ม.ศรีนครินทรวิโรฒ แอดมิชชั่น
4 นาย พงศธร ฐิตรัตนาภรณ มนุษยศาสตร ภาษาไทย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ แอดมิชชั่น
2 น.ส. ปยะวดี ประเสริฐสม วิทย - คหกรรม ม.ศรีนครินทรวิโรฒ แอดมิชชั่น
3 นาย วรทย เตชะอาภรณกุล วิทยาศาสตร (วิทยาการคอมฯ) ม.ศรีนครินทรวิโรฒ แอดมิชชั่น
6 นาย ธัชคม จินดาวัฒน ศิลปกรรมศาสตร (ดนตรีสากล) ม.ศรีนครินทรวิโรฒ สอบตรง
4 นาย วสุ พรอมถกล เศรษฐศาสตร ม.ศรีนครินทรวิโรฒ แอดมิชชั่น
4 นาย องศา อังกิตานนท เศรษฐศาสตร ม.ศรีนครินทรวิโรฒ แอดมิชชั่น
6 นาย อภิชา ถานวงค ดุริยางคศิลป ม.ศิลปากร สอบตรง
5 นาย ธนพล โลหสงวนบุญ เทคโนฯสารสนเทศ สื่อสารธุรกิจ ม.ศิลปากร แอดมิชชั่น
6 นาย ชัยยุทธ จินตนาการ เทคโนฯสารสนเทศสื่อสาร นิเทศฯ ม.ศิลปากร แอดมิชชั่น
2 นาย ธานินทร จรัสสิริพงศ โบราณคดี ม.ศิลปากร แอดมิชชั่น
2 นาย นวฉัตร เทียนสุวรรณ เภสัชศาสตร ม.ศิลปากร สอบตรง
4 นาย กฤษฏา เดชสมบูรณรัตน มัณฑนศิลป ม.ศิลปากร สอบตรง
2 นาย จักรวี กองวิเชียร วิทยาการคอมพิวเตอร ม.ศิลปากร สอบตรง
4 นาย ศวัสธร คูณชัยพานิชย วิทยาการจัดการ ธุรกิจทั่วไป ม.ศิลปากร แอดมิชชั่น
4 น.ส. มนทกานต งามอุดมกุล ศึกษาศาสตร - จิตวิทยา ม.ศิลปากร แอดมิชชั่น
3 นาย ภาคิน ธนธรณธนา สารสนเทศ สื่อสาร การออกแบบ ม.ศิลปากร แอดมิชชั่น
3 น.ส. อลิสโรชา จิรจินดาลาภ วิทยาศาสตร ม.ศิลปากร แอดมิชชั่น
4 นาย พศิน สุขสบาย วิทยาการจัดการ- การทองเที่ยวโรงแรม ม.ศิลปากร (ชะอํา) แอดมิชชั่น
1 นาย ธีร บุณยเกรียงไกร เทคโนฯการสื่อสารและสารสนเทศม.ศิลปากร / ม.มหิดล แอดมิชชั่น
3 นาย จักราวุธ ตันติถาวร วิศวกรรมศาสตร ม.เทคโนโลยีมหานคร แอดมิชชั่น
6 นาย อิสริยะ เอนกสมบูรณผล สํานักวิชานิติศาสตร ม.แมฟาหลวง แอดมิชชั่น
5 นาย ณัฐพล รักษาสุข สํานักวิชานิติศาสตร ม.แมฟาหลวง สอบตรง
5 นาย ราเมศว ถาวรประดิษฐ สํานักวิชาศิลปศาสตร วิชาอังกฤษ ม.แมฟาหลวง แอดมิชชั่น
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4 นาย คณุตม วชิรประดิษฐพร มนุษย-สังคม สาขานิติศาสตร ม.ราชภัฏจันทรเกษม แอดมิชชั่น
3 นาย พันธภูมิ งามถิ่น ดุริยางคศิลป ม.ราชภัฏบานสมเด็จ สอบตรง
5 นาย พีรพล บุญเสริมศักด์ิกุล วิทยการจัดการ บริหารคอมฯธุรกิจ ม.ราชภัฏสวนดุสิต แอดมิชชั่น
5 นาย นัฐนนท อมรเวชรัตน มนุษย-สังคม อังกฤษธุรกิจ ม.ราชภัฏสวนดุสิต แอดมิชชั่น
6 นาย ทรงพล ทองจันทร อุตสาหกรรมการทองเที่ยว(การบิน)ม.ราชภัฏสวนดุสิต สุราษฎรฯ สอบตรง
4 นาย พรดล เลค มนุษยศาสตร (ภาษาไทย) ม.ราชภัฏสวนสุนันทา แอดมิชชั่น
5 นาย กนกชัย โภคาธิกรณ วิทยาลัยนานาชาติ ธุรกิจระหวางประเทศม.ราชภัฏสวนสุนันทา แอดมิชชั่น
5 นาย ชญานิน เลาหกิจวิฑูร วิทยาลัยนานาชาติ ธุรกิจระหวางประเทศม.ราชภัฏสวนสุนันทา แอดมิชชั่น
3 นาย สองอนันต กัณหโพธิ์ ศิลปกรรมศาสตร (การแสดง) ม.ราชภัฏสวนสุนันทา สอบตรง
3 น.ส. ธนัชพร บุญเสถียรวงศ มนุษยศาสตร ภาษาจีน

วิทยาศาสตร เคมี
ม.ราชภัฏสวนสุนันทา

ม.เทคโนฯพระจอมเกลา

สอบตรง

สอบตรง
6 น.ส. กมลชนก นุชบุษบา มนุษยศาสตร เอกภาษาญ่ีปุน

มนุษยศาสตร เอกภาษาญ่ีปุน
ม.ราชภัฏสวนสุนันทา

ม.รังสิต

สอบตรง

สอบตรง
2 น.ส. ศุภรัตน บัวปลั่ง พยาบาลศาสตร

วิทยาศาสตร เคมี
วิทยาลัยพยาบาลทหารเรือ

ม.เทคโนฯพระจอมเกลา

สอบตรง

แอดมิชชั่น
2 นาย ณัฐวัฒน ศักดาพิสิฐ เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ส.เทคโนฯเจาคุณทหารลาดกระบัง สอบตรง
4 นาย คมกฤช ศรีวชิราเศรษฐ เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ส.เทคโนฯเจาคุณทหารลาดกระบัง สอบตรง
3 นาย พลายบัว วิทยาพูล สถาปตยกรรมศาสตร (ID) ส.เทคโนฯเจาคุณทหารลาดกระบัง แอดมิชชั่น
3 น.ส. ชุณมาศ เที่ยงธรรมวุฒิ วิทยาศาสตร (สถิติประยุกต)

บริหารธุรกิจ
ส.เทคโนฯพระนครเหนือ

ม.อัสสัมชัญ

แอดมิชชั่น

สอบตรง
6 นาย ณัฐวุฒิ ผึ่งผดุง การจัดการการบิน สถาบันการบินพลเรือน สอบตรง
6 น.ส. อาภัสรา สุนทรภัค การจัดการการบิน สถาบันการบินพลเรือน สอบตรง
2 นาย วรันธร แกวคีรี เทคโนฯชีวภาพ เทคโนโลยีอาหาร)ม.อัสสัมชัญ ทุนเรียนดี
2 นาย ธีรชัย ธีรไกรศรี เทคโนฯชีวภาพ เทคโนโลยีอาหาร)ม.อัสสัมชัญ สอบตรง
2 นาย ภาณุพงศ สุนากร นิติศาสตร ม.อัสสัมชัญ สอบตรง
5 น.ส. ณัฐฑิกาญจนปณฑะโชติ นิติศาสตร ม.อัสสัมชัญ สอบตรง
6 น.ส. ศศิยา ดวงมหาสอน นิติศาสตร ม.อัสสัมชัญ ทุน
6 น.ส. แฟโรนิกา มุทเทนธาเลอร นิติศาสตร ม.อัสสัมชัญ สอบตรง
6 นาย พรพระ กิตติสุวรรณ นิติศาสตร ม.อัสสัมชัญ สอบตรง
6 น.ส. ภัทรสุดา จิรภิญโญชนม นิติศาสตร ม.อัสสัมชัญ ทุน
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5 นาย ณัฐภาส เพชรฤกษกุล บริหาร (การจัดการระหวางประเทศ) ม.อัสสัมชัญ ทุนเรียนดี
2 นาย กฤษฎี เทียนชนะไชยา บริหารธุรกิจ ม.อัสสัมชัญ สอบตรง
2 นาย พงศกร บุญสาพิพัฒน บริหารธุรกิจ ม.อัสสัมชัญ ทุน
2 นาย พรชัยยศ สิริบวรธรรม บริหารธุรกิจ ม.อัสสัมชัญ สอบตรง
2 นาย รหัท มิตรเกื้อกูล บริหารธุรกิจ ม.อัสสัมชัญ สอบตรง
2 นาย อภิวัฒน หลิน บริหารธุรกิจ ม.อัสสัมชัญ ทุน
2 นาย สัณหวิช รุจิวิพัฒน บริหารธุรกิจ ม.อัสสัมชัญ ทุนเรียนดี
3 นาย คลัง คุปติวิทยากุล บริหารธุรกิจ ม.อัสสัมชัญ สอบตรง
3 นาย ยศพล ฤชุโรจน บริหารธุรกิจ ม.อัสสัมชัญ สอบตรง
3 นาย ภูเบศ วัชรสินธุ บริหารธุรกิจ ม.อัสสัมชัญ สอบตรง
3 นาย วารินทร ชีพัฒน บริหารธุรกิจ ม.อัสสัมชัญ สอบตรง
4 น.ส. จรีรัตน แซเต็ง บริหารธุรกิจ ม.อัสสัมชัญ ทุนE-listening
4 นาย ฐิตินันท เทียมสุวรรณ บริหารธุรกิจ ม.อัสสัมชัญ ทุนE-listening
4 นาย ณฐกร ไตรรัตโนภาส บริหารธุรกิจ ม.อัสสัมชัญ สอบตรง
4 นาย ธีริทธิ์ เปรมปรีด์ิสิน บริหารธุรกิจ ม.อัสสัมชัญ ทุนE-listening
4 นาย พฤทธิพงศ จันทรสุโรจน บริหารธุรกิจ ม.อัสสัมชัญ ทุน
4 นาย ศุภรัฐ วิเศษปญญาพร บริหารธุรกิจ ม.อัสสัมชัญ สอบตรง
4 นาย สารัช สมบัติศิริ บริหารธุรกิจ ม.อัสสัมชัญ สอบตรง
4 นาย อภิวัฒน วิทยาธนานนท บริหารธุรกิจ ม.อัสสัมชัญ สอบตรง
4 นาย อรรควุฒิ เที่ยงธรรม บริหารธุรกิจ ม.อัสสัมชัญ ทุนE-listening
4 น.ส. อังคณา เลิศนทีชัยกิจ บริหารธุรกิจ ม.อัสสัมชัญ สอบตรง
5 น.ส. กุลภัสสร กิจรักษา บริหารธุรกิจ ม.อัสสัมชัญ สอบตรง
5 นาย ธนพล สกุลเลิศวัฒนา บริหารธุรกิจ ม.อัสสัมชัญ สอบตรง
5 นาย พีรณัฐ มุสิกเจียรนันท บริหารธุรกิจ ม.อัสสัมชัญ สอบตรง
5 นาย พอพล ต้ังใจเชิดชูธรรม บริหารธุรกิจ ม.อัสสัมชัญ สอบตรง
5 นาย เอกชัย ยืนยิ่ง บริหารธุรกจิ ม.อัสสัมชัญ สอบตรง
5 นาย กิจสิน ภัทรวงศศรี บริหารธุรกิจ ม.อัสสัมชัญ สอบตรง
1 นาย ชนภัทร ธุระสกุล บริหารธุรกิจ ม.อัสสัมชัญ ทุนเรียนดี
1 นาย ฌาตินนท กาญจนพิบูลย บริหารธุรกิจ (การตลาด) ม.อัสสัมชัญ ทุน
1 นาย เมธัส เพิ่มพิทยา บริหารธุรกิจ (การตลาด) ม.อัสสัมชัญ ทุนเรียนดี
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1 นาย ศิวพงษ แซลิ่ว บริหารธุรกิจ (การตลาด) ม.อัสสัมชัญ ทุน
4 นาย วรภรต สุวรรณกาญจน บริหารธุรกิจ (บัญชี) ม.อัสสัมชัญ สอบตรง
1 นาย ธนโชค รุจิประภา บริหารธุรกิจ การจัดการระหวางประเทศม.อัสสัมชัญ ทุน
6 นาย ฉัตรชัย วีระสมานพงศ ศิลปศาสตร ม.อัสสัมชัญ สอบตรง
6 นาย สรรณรงค นิมิตรไชยาพงศ ศิลปศาสตร ม.อัสสัมชัญ สอบตรง
6 นาย ถิรวิทย สุขมาก ศิลปศาสตร ม.อัสสัมชัญ สอบตรง
6 นาย จิตติณ ภมร ศิลปศาสตร   จีนธุรกิจ ม.อัสสัมชัญ สอบตรง
4 น.ส. ภัณฑิลา อมรสิริพาณิชย ศิลปศาสตร  จีนธุรกิจ ม.อัสสัมชัญ สอบตรง
4 น.ส. สวรรยา ศรีสันติสุข ศิลปศาสตร  จีนธรุกิจ ม.อัสสัมชัญ สอบตรง
6 นาย รวิช อนุกูลกิจพานิช ศิลปศาสตร  ญ่ีปุนธุรกิจ ม.อัสสัมชัญ ทุนเรียนดี
4 นาย รุงโรจน อมรชัยทรัพย ศิลปศาสตร  อังกฤษธุรกิจ ม.อัสสัมชัญ สอบตรง
5 นาย อรรถวุฒิ ปาริยะรังสี ศิลปศาสตร  อังกฤษธุรกิจ ม.อัสสัมชัญ สอบตรง
6 น.ส. วโรบล บูรณะทองเจริญ ศิลปศาสตร  อังกฤษธุรกิจ ม.อัสสัมชัญ สอบตรง
3 นาย จตุรพัฒน พัฒนสัมพันธ ศิลปศาสตร อังกฤษธุรกิจ ม.อัสสัมชัญ สอบตรง
4 นาย ธีระชัย กฤษณาวารินทร ศิลปศาสตร อังกฤษธุรกิจ ม.อัสสัมชัญ สอบตรง
4 นาย คมกร ศิโรรัตนสกุล ศิลปศาสตร อังกฤษธุรกิจ ม.อัสสัมชัญ สอบตรง
4 นาย ธีรภัทร ภูมินิพัทธ ศิลปศาสตร อังกฤษธุรกิจ ม.อัสสัมชัญ สอบตรง
4 นาย จิรายุ เจริญพันธุ สถาปตยกรรมศาสตร ม.อัสสัมชัญ สอบตรง
4 นาย อัยรวี กาศยปนันทน Music Performance

ศิลปศาสตร (บริหารธุรกิจ)
ม.อัสสัมชัญ

ม.เกษตรศาสตร (สกลนคร)

สอบตรง

แอดมิชชั่น
3 นาย วัยวุฒิ วิทิตสวัสด์ิภูษิต นิเทศศาสตร

เทคโนฯคหกรรมสินคาแฟช่ัน
ม.อัสสัมชัญ

ม.เทคโนฯราชมงคล พระนคร

สอบตรง

แอดมิชชั่น
4 นาย กุลวัฒน บงกชการ บริหาร (การเงิน)

บริหารธุรกิจ

ศิลปศาสตรวิทยาศาสตร (ภาคอังกฤษ)

ม.อัสสัมชัญ

ม.มหิดล(อินเตอร)

ม.เกษตรศาสตร(กําแพงแสน)

ยื่นเกรด

สอบตรง

แอดมิชชั่น
4 นาย จักรพันธ เลิศธรรมขจร บริหารธุรกิจ

วิทยาการจัดการธุรกิจทั่วไป
ม.อัสสัมชัญ

ม.ศิลปากร

สอบตรง

แอดมิชชั่น
6 นาย อชิตพล ภูมาศ นิเทศศาสตร ม.รังสิต โควตา
3 นาย พีธนวัฒน ถิรโสภณ เภสัชศาสตร ม.รังสิต สอบตรง
6 นาย ธัญญวิช ทองกร วิทยาการคอมพิวเตอร ม.รังสิต สอบตรง



หอง ชื่อ นามสกุล คณะ มหาวิทยาลัย หมายเหตุ

สรุปรายชื่อนักเรียนชั้น ม.6 ประจําปการศึกษา 2550 สอบเขาศึกษาตอระดับอุดมศึกษา ปการศึกษา 2551

3 นาย ฐัช พฤกษาชลวิทย วิทยาลัยดนตรี ม.รังสิต สอบตรง
6 น.ส. ปรียาภรณ สถิตโสฬส ศิลปศาสตร ม.รังสิต สอบตรง
5 นาย กฤตภาส แกวศรี นิติศาสตร ม.กรุงเทพ สอบตรง
2 นาย สุวิทย ไชยยันตบูรณ นิเทศศาสตร ม.กรุงเทพ สอบตรง
3 น.ส. ชนัญญา มโนโชคกวินสกุล นิเทศศาสตร ม.กรุงเทพ สอบตรง
4 นาย ภาณุธัช เหรียญทิพยเจริญ นิเทศศาสตร ม.กรุงเทพ สอบตรง
5 น.ส. วีรญา เอ่ียมสอาด นิเทศศาสตร ม.กรุงเทพ สอบตรง
5 นาย วรพงษ เลาหสินณรงค นิเทศศาสตร ม.กรุงเทพ สอบตรง
6 นาย ชนกานต วงศศิริรักษ นิเทศศาสตร ม.กรุงเทพ สอบตรง
6 นาย ณัฐสกล ณัมคนิสรณ นิเทศศาสตร ม.กรุงเทพ สอบตรง
5 นาย กฤษณะ เกรียงไกรยศ นิเทศศาสตร การโฆษณา ม.กรุงเทพ สอบตรง
6 นาย ฤทธิรงค ภูริญรักษ นิเทศศาสตร การโฆษณา ม.กรุงเทพ สอบตรง
5 นาย วิภพ สถวิรวงศ นิเทศศาสตร การโฆษณา ม.กรุงเทพ สอบตรง
5 นาย ภาคภูมิ เฉลิมวิสุตมกุล นิเทศศาสตร การโฆษณา ม.กรุงเทพ สอบตรง
5 นาย ธนภาส บุญธีรวร นิเทศศาสตร การโฆษณา ม.กรุงเทพ สอบตรง
4 นาย พงคพันธุ เพลงจันทร บริหารธุรกิจ ม.กรุงเทพ สอบตรง
5 นาย อนุวัฒน สมบูรณเจริญชัย บริหารธุรกิจ ม.กรุงเทพ สอบตรง
5 นาย ทรงยศ ประทุมพล บริหารธุรกิจ ม.กรุงเทพ สอบตรง
6 นาย ภาณุวัฒน เจริญจิตสวัสด์ิ บริหารธุรกิจ ม.กรุงเทพ สอบตรง
4 นาย กิตติเทพ ศรีทนงประเสริฐ มนุษยศาสตร การทองเที่ยวโรงแรมม.กรุงเทพ สอบตรง
3 นาย พิบูลย เทียมผาสุข วิศวกรรมศาสตร (คอมพิวเตอร) ม.กรุงเทพ สอบตรง
4 นาย สิริพงษ จิระไพโรจน ศิลปกรรม  การออกแบบ ม.กรุงเทพ สอบตรง
5 นาย อภิพัฒน เลิศฤทธิ์ศิริกุล ศิลปกรรม ออกแบบภายใน ม.กรุงเทพ สอบตรง
6 นาย กิจจรุจน พันธุชู นิเทศศาสตร ม.กรุงเทพ สอบตรง
6 นาย เฉลิมเกียรติ บุญเนตร นิเทศศาสตร ม.กรุงเทพ สอบตรง
3 นาย ธนัช แสนปญญาไว นิเทศศาสตร (การโฆษณา) ม.กรุงเทพ แอดมิชชั่น
3 น.ส. ธนพรรณ สามิตสมบัติ บริหารธุรกิจ (การจัดการ) ม.กรุงเทพ แอดมิชชั่น
4 นาย นวพล คูเจริญสุข บริหารธุรกิจ (การจัดการ) ม.กรุงเทพ สอบตรง
1 น.ส. วิภาดา ลิปกรรัตนสกุล พาณิชยศาสตรและการบัญชี ม.กรุงเทพ สอบตรง
4 น.ส. ศิริวรรณ แมนสมุทรใจ มนุษยศาสตร การทองเที่ยวโรงแรมม.กรุงเทพ สอบตรง
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6 นาย ณัฐพงษ จูงหัตถการสาธิต มนุษยศาสตร จีนทองเที่ยวโรงแรม ม.กรุงเทพ แอดมิชชั่น
4 นาย ศุภกิจ ปยปทมกานต เศรษฐศาสตร ม.กรุงเทพ สอบตรง
2 น.ส. ภาวินี ชัชวาลนิวาส นิเทศศาสตร ม.กรุงเทพ (อินเตอร) สอบตรง
5 นาย จิรยุส หอวัฒนโชค วิทยาการจัดการทองเที่ยวโรงแรม ม.กรุงเทพ (อินเตอร) สอบตรง
5 นาย ธนศักด์ิ เมฆะวิภาต นิเทศศาสตร ม.กรุงเทพธนบุรี สอบตรง
5 นาย ชัยวัฒน สารพรรณ นิเทศศาสตร (การโฆษณา) ม.กรุงเทพธนบุรี สอบตรง
6 นาย ณัฐวัฒน พร้ิงรักษา นิติศาสตร ม.สยาม สอบตรง
5 นาย วิษณุ โพธิกุล นิเทศศาสตร ม.สยาม สอบตรง
6 นาย ปวีณวัชร กีรติชัยศักด์ิ ศิลปศาสตร (สื่อสารธุรกิจ) ม.สยาม สอบตรง
6 นาย มนัสนันท ลือภักดีสกุล นิเทศศาสตร ม.หอการคา สอบตรง
3 นาย วัชรกุล สัตยซื่อ บริหารธุรกิจ ม.หอการคา สอบตรง
6 น.ส. จริยา เพิ่มความเจริญ ศิลปศาสตร อังกฤษ-จีน ม.หัวเฉียว สอบตรง
2 นาย กองเกียรติ จิราภัย ศึกษาตางประเทศ นักเรียนแลกเปลี่ยน (AFS)
2 นาย วิศรุต นพสันติ ศึกษาตางประเทศ นักเรียนแลกเปลี่ยน (AFS)
4 นาย ชลชาสน พฤกษาเกษมสุข ศึกษาตอตางประเทศ ประเทศจีน
4 นาย ชาญศักด์ิ ต้ังตระกูลธรรม ศึกษาตอตางประเทศ ประเทศจีน
5 นาย ปยพนธ บูรณะศิลปกิจ ศึกษาตอตางประเทศ ประเทศจีน
5 นาย ปยพัทธ บูรณะศิลปกิจ ศึกษาตอตางประเทศ ประเทศจีน
5 นาย ณัฐพงศ เลิศวุฒิรักษ ศึกษาตอตางประเทศ ประเทศจีน
5 น.ส. จรัสศรี สุขถาวร ศึกษาตอตางประเทศ

สํานักวิชาการจัดการทองเที่ยว
ประเทศจีน

ม.แมฟาหลวง

 

แอดมิชชั่น
3 น.ส. หมิ่นเจวียน แซเฉิน ศึกษาตอตางประเทศ ประเทศใตหวัน
5 น.ส. เบญจา นิมิตวิไล ศึกษาตอตางประเทศ ประเทศสิงคโปร
4 นาย วรินทร พาณิชสถาพร ศึกษาตอตางประเทศ

วิทยจัดการ ธุรกิจระหวางประเทศ
ประเทศอเมริกา

ม.ราชภัฏสวนดุสิต

 

แอดมิชชั่น
5 นาย ฐิติพันธ วัฒนาพร ศึกษาตอตางประเทศ ประเทศออสเตรเลีย
6 นาย ภาณุพันธ ไชยสูรยกานต ศึกษาตอตางประเทศ ประเทศออสเตรเลีย
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รายช่ือคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปการศึกษา 2550 
 

ท่ีปรึกษา  ภราดาชํานาญ   เหลารักผล 
    ภราดาศุภนันท ขันธปรีชา  
    มิสพิมพใจ วัชรานุรักษ  

ประธาน  ม.จรัญ  นอยอ่ิม   
รองประธาน  มิสนฤมล นอยอ่ิม   
คณะกรรมการ  ม.วาทิตย ศรีวิชัยรัตน  

มิสอุดมลักษณ นกพึ่งพุม  
มิสบุญสืบ แสงทอง  
มิสกาญจนา ชูประดิษฐ  
มิสร่ืนจิต ใจม่ัน   
มิสศมานันท รัฐธนะรัชต  
ม.บัณดิษ คุณาบุตร  
ม.สมนึก งามยนืยงค  
ม.สนอง  วิเวก   
ม.สมบัต ิ บุญสาพิพัฒน  
ม.วัลลภ  นกพึ่งพุม  
ม.คชภคั  กุลกวีวุฒิ  
ม.วิศิษฐ  ใจม่ัน  
มิสเพ็ญพิชชา เอ้ือสัจจผล  
ม.ชูศักดิ ์ สิงหสุวรรณ  
ม.สมชาย โสรัจจาภินันท  
มิสขวัญตา จริยสถิตกุล  
ม.พีรกฤต พงศภัคสิริ  
มิสปนแกว ทรัพยสนอง  
มิสปยาภัทร วิบูลยศรีสัจจะ  
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คณะกรรมการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง 
ปการศึกษา 2550 

 
ท่ีปรึกษา   ภราดาชํานาญ  เหลารักผล 
   ภราดาวิริยะ     ฉันทะวโรดม 
ประธานดําเนนิการ   ภราดาศุภนันท     ขันธปรีชา 
รองประธาน   ม.จรัญ  นอยอ่ิม 
คณะกรรมการ   ม.สมนึก งามยืนยงค ม.สนอง  วิเวก 
   มิสขวัญตา จริยสถิตกุล ม.วิศิษฐ  ใจม่ัน 
   ม.เฉลิมพล เอ่ียมวัฒน มิสเพ็ญพิชชา เอ้ือสัจจผล 
   ม.กศมพงศ     ไตรสมบูรณ ม.สมบัติ      บุญสาพิพัฒน 
   ม.อดุลย  ประเสริฐสม ม.วัลลภ   นกพึ่งพุม 
   มิสนิภาพรรณ ระดมกิจ มิสจิราพร คุณาบุตร 
   ม.บัณดิษ คุณาบุตร ม.ประเทือง    โปรงมณี  
   มิสอุดมลักษณ   นกพึ่งพุม มิสกาญจนา ชูประดิษฐ 
   มิสอัจฉรา จันหา  มิสบุญสืบ แสงทอง 
   มิสร่ืนจิต ใจม่ัน  ม.ยุทธพงษ    วงศเมืองสรรค 
   มิสอนงคนารถ จินดาวัฒน มิสปยาภัทร     วิบูลยศรีสัจจะ 
   มิสนงลักษ เกิดนอย  ม.วาทิตย ศรีวิชัยรัตน 
   ม.ผดุงศักดิ ์ แสงสวง  มิสปวีณา ปทุมราช 
   มิสปนแกว ทรัพยสนอง ม.พีรกฤต พงศภัคศิริ 
   ม.จุลพงษ กล่ินหอม ม.ภัทร  ผิวเกล้ียง 
   มิสศมานันท รัฐธนรัตน มิสสุมนา เอ่ียมละออ 
   มิสจุฑาภรณ ผการัตน 
กรรมการและเลขานุการ  มิสนฤมล นอยอ่ิม 
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