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                                                                บทที่ 1       
ข้อมูลพืน้ฐาน 

 

1.  ข้อมูลทัว่ไป 
 1.1 โรงเรียนอสัสมัชญูัธนบุรี  ตั้งอยูท่ี่ หมู่บา้นเศรษฐกิจ เลขท่ี   92  ถนนอสัสมัชญั  แขวงบางไผ ่           
เขตบางแค กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย ์ 10160  โทรศพัท ์  02 - 8079555 - 63  โทรสาร 02 - 4218119     
Website  www.act.ac.th   สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3   
 1.2 โรงเรียนอสัสมัชญัธนบุรี ดาํเนินการจดัการเรียนการสอนต◌ั◌้งแต่ระดบัประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึง 
 มธัยมศึกษาปีท่ี 6   
 1.3 โรงเรียนใหบ้ริการทางการศึกษาแก่เดก็และเยาวชนในทอ้งถ่ินใกลเ้คียง   โดยส่วนใหญ่จะมาจาก
เขตบางแค  เขตหนองแขม  เขตภาษีเจริญ  เขตตล่ิงชนั  เขตบางกอกนอ้ย  เขตบางขนุเทียน และจงัหวดัใกลเ้คียง  
เช่น  สมุทรสาคร  นนทบุรี  นครปฐม  เป็นตน้ 

 
 

2.  ข้อมูลด้านการบริหาร 
 2.1  ภราดาชาํนาญ  เหล่ารักผล    วฒิุการศึกษาสูงสุด  ครุศาสตรมหาบณัฑิต  ดาํรงตาํแหน่งผูรั้บ
ใบอนุญาตผูจ้ดัการและผูอ้าํนวยการ   ลาํดบัท่ี 13  วาระท่ี 1  ปีการศึกษา 2550 – 2552   
 2.2   คณะกรรมการท่ีปรึกษาผูอ้าํนวยการ 
 

ช่ือ - นามสกลุ  วุฒกิารศึกษา จากสถาบัน อายุ ตําแหน่ง/หน้าที ่
ภราดาวริิยะ   ฉนัทวโรดม ปริญญาโท SAINT MICHAEL'S COLLEGE (USA) 76 ท่ีปรึกษา 

ภราดาชาํนาญ   เหล่ารักผล ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 47 ผูอ้าํนวยการ  

ภราดาศุภนนัท ์ ขนัธปรีชา ปริญญาโท มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 38 หวัหนา้สาํนกัผูอ้าํนวยการ  

มิสอุดมลกัษณ์  นกพ่ึงพุม่ ปริญญาโท มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 48 หวัหนา้ฝ่ายวิชาการ  

มาสเตอร์วศิิษฐ ์     ใจมัน่ ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 47 หวัหนา้ฝ่ายกิจการนกัเรียน  

มิสวรนุช   รัตนจรัสโรจน ์ ปริญญาโท มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 46 หวัหนา้ฝ่ายธุรการ-การเงิน   

มาสเตอร์วาทิตย ์ ศรีวชิยัรัตน ์ ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 51 หวัหนา้ฝ่ายอาคารสถานท่ี 
มาสเตอร์เศกศกัด์ิ  นิติวฒันานนท์ ปริญญาตรี มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช และ

วทิยาลยัแสงธรรม 
49 หวัหนา้ฝ่ายบริการ 
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2.3 ประวติัโรงเรียน   
 

โรงเรียนอสัสมัชญัธนบรีุ   เป็นสถาบนัการศึกษาท่ีก่อตั้งข้ึน   เป็นลาํดบัท่ี 8     ในจาํนวน   14   สถาบนั 
การศึกษาของมูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย ก่อตั้งเม่ือปี พ.ศ. 2504 ดว้ยดาํริของท่านภราดาผูใ้หญ่ 
ท่ีปรารถนาใหมี้โรงเรียนของภราดาคณะเซนตค์าเบรียล ในจงัหวดัธนบุรี เพื่อจดัการศึกษาใหแ้ก่บุตรหลานดว้ย
การฝึกฝนใหเ้ป็นคนอ่านออก เขียนได ้คิดเลขเป็นและมีหลกัศาสนาในการดาํเนินชีวิต  ตามแนวทางของนกับุญ
หลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต ผูส้ถาปนาคณะภราดาเซนตค์าเบรียล  กอปรกบัในขณะนั้น โรงเรียนอสัสมัชญักรุงเทพ
และโรงเรียนเซนตค์าเบรียล มีนกัเรียนไปสมคัรเขา้เรียนเป็นจาํนวนมาก แต่โรงเรียนทั้งสองไม่สามารถสนอง
ความตอ้งการของผูป้กครองไดท้ั้งหมด 

 

 ดงันั้น  ท่านเจษฎาธิการ ยอห์น แมร่ี อธิการเจา้คณะแขวง ฯ ในขณะนั้นและท่านเจษฎาจารย ์ฟ. ฮีแลร์ 
จึงไดป้รึกษาหารือกบัคุณไถง สุวรรณฑตั ซ่ึงเป็นศิษยเ์ก่าโรงเรียนอสัสมัชญักรุงเทพ อดีตสมาชิกสภาผูแ้ทน
ราษฎร จงัหวดัธนบุรี และอดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลนครธนบุรี ซ่ึงขณะนั้น คุณไถง สุวรรณทตั กาํลงัเปิด
โครงการจดัสรรท่ีดินขนาดใหญ่แห่งแรกของประเทศไทย ในอาํเภอภาษีเจริญและอาํเภอหนองแขม จงัหวดั
ธนบุรี เม่ือท่านไดรั้บทราบถึงความตอ้งการของคณะภราดาเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย จึงไดบ้ริจาคท่ีดิน 
56 ไร่ 1 งาน 9 ตารางวา ใหแ้ก่มูลนิธิฯ เพื่อสร้างโรงเรียน แรกเร่ิมไดด้าํเนินการก่อสร้างอาคารหลงัแรกเป็น
เรือนไม ้2 ชั้น ใชเ้ป็นบา้นพกัคณะภราดา เรียกกนัวา่ "บ้านมงฟอร์ต"  
 

  โรงเรียนไดรั้บอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ      ใหเ้ปิดดาํเนินการจดัการเรียนการสอนไดเ้ป็นปีการ 
ศึกษาแรกเม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2504 โดยรับนกัเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-5  และชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี 2-3 (ชั้นมธัยมหลกัสูตรเก่า ม.2 เทียบกบัชั้น ป.6 ตามหลกัสูตร พ.ศ. 2524) ในปีการศึกษาแรกมี 7 หอ้งเรียน  
นกัเรียน 97 คน แบ่งการเรียนเป็นปีละ 3 ภาคเรียน   โดยมี  ภราดาอาร์ซีเนียว อานเกล  อนิฟานเต   เป็นอธิการ
คนแรก และภราดามาร์ติน   ประทปี โกมลมาศ    เป็นครูใหญ่คนแรก  มีครูทั้งหมด 5 คน  
 

 เม่ือวนัท่ี 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2515 โรงเรียนไดรั้บการรับรองวิทยาฐานะเทียบเท่าโรงเรียนรัฐบาล  โดย
กระทรวงศึกษาธิการ  ในปี พ.ศ. 2516 โรงเรียนไดซ้ื้อท่ีดินดา้นหลงัเพ่ือขยายโรงเรียนเพิ่มอีก 10 ไร่ 9 ตารางวา 
โรงเรียนไดมี้การพฒันาอาคารสถานท่ีเพ่ือรองรับความเจริญของชุมชนมาโดยตลอด และ ในปีการศึกษา 2525 
ดาํเนินการจดัทาํหลกัสูตรและขออนุญาตจากกรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อสอนถึงระดบัมธัยมศึกษาปี
ท่ี 6 และไดรั้บอนุญาตใหเ้ปิดสอนได ้ ในปีแรกไดเ้ปิดทาํการสอนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 มี 2 แผนการเรียน 
แผนการเรียนละ 1 หอ้งเรียนคือ 

1. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  
2. แผนการเรียนองักฤษ-คณิตศาสตร์  
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แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนอสัสัมชัญธนบุรี  ปีการศึกษา 2550-2554  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2552) 

 
 

ปรัชญาโรงเรียน  :  
                     จุดหมายของชีวิต คือ การรู้จกัสจัธรรม ความจริง และการเขา้ถึงธรรมเป็นบ่อเกิดแห่งชีวิต 

หมายถึง การจดัการศึกษาท่ีมุ่งเนน้ใหน้กัเรียนยดึมัน่ในศาสนาท่ีนกัเรียนนบัถือ โดยตั้งมัน่อยูใ่น
คุณธรรมและจริยธรรม ซ่ึงเป็นส่ิงสาํคญัในการดาํรงชีวติ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชนและ
สงัคม สามารถอยูใ่นสงัคมอยา่งมีความสุขทั้งกายและใจ มีความกตญัญูกตเวที เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่ ซ่ือสตัยสุ์จริต 
เคารพในกฎระเบียบและวินยัของโรงเรียน และกฎหมายของประเทศ 

 

คติพจน์    :    LABOR OMNIA VINCIT     “ วิริยะ อุตสาหะ นาํมาซ่ึงความสาํเร็จ ” 
หมายถึง การมุ่งพฒันานกัเรียนทั้งทางดา้นร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์และสงัคม เพื่อใหน้กัเรียนมี

ความขยนัหมัน่เพียร มีความพยายามท่ีไม่ยอ่ทอ้ต่อความลาํบาก กลา้คิด กลา้ทาํ กลา้พดู กลา้แสดงออกเพ่ือ
สามารถนาํส่ิงต่าง ๆ ท่ีไดรั้บไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั และอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข  
 

คาํขวญั     :     วินยัดี  กีฬาเด่น  เนน้คุณธรรม  นาํวิชาการ 
 

วตัถุประสงค์ ของโรงเรียนอสัสัมชัญธนบุรี 
1. ใหก้ารศึกษาอบรมนกัเรียนเพื่อจกัเป็นผูมี้ความรู้ มีทกัษะในทุกระดบัซ่ึงเป็นพื้นฐานสาํคญัในการศึกษา

คน้ควา้หาความรู้ต่อเน่ืองไดต้ลอดชีวิต 
2. มุ่งสร้างใหน้กัเรียนเป็นผูมี้ศาสนา และหลกัธรรมยดึมัน่ อนัจะช่วยใหเ้ขารู้จกัดาํรงชีวิตในโลกแห่งความ

เป็นจริง สามารถแกปั้ญหาดว้ยสนัติวธีิตดัสินใจดว้ยสติปัญญาและความสุขมุ พร้อมท่ีจะรับผดิชอบต่อ
สงัคมในภายภาคหนา้  

 

นโยบายของโรงเรียน  
1. พฒันาเดก็นกัเรียนครบทุกดา้น คือ การพฒันาสติปัญญาร่างกาย ความเป็นผูน้าํมีระเบียบวินยั รักษา

ความสะอาดและอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
2. ปลูกฝังความรักต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษตัริย ์อนัเป็นวถีิชีวิตของคนไทยในระบอบประชาธิปไตย 
       รู้จกัรักษาศิลปวฒันธรรมและคงไวซ่ึ้งประเพณีต่าง ๆ ท่ีดีงามของชาติ 
3. เนน้ความดีเลิศทางวิชาการ การเจนจดัทางภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ 
       และจริยศึกษา 
4. เนน้การปฏิบติัและการปลูกฝังค่านิยมของการเคารพในสิทธิต่อกนัและกนั การมีความคิดสร้างสรรค์

การผนึกกาํลงัทาํความดีและการร่วมพฒันาชุมชนท่ีตนอาศยัอยู ่
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วสัิยทศัน์ 
โรงเรียนอสัสมัชญัธนบรีุ  มุ่งพฒันาบุคคลแห่งการเรียนรู้  สู่ความเป็นเลิศทางภาษา  วิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลย ี มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาํนึกแห่งความเป็นไทย  อยูใ่นสงัคมร่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งมี 
ความสุข เป็นแหล่งวิทยบริการเพ่ือชุมชนท่ีมีมาตรฐานสากล  
 

พนัธกจิ 
1.  จดัการศึกษาตามอุดมการณ์ของนกับุญหลุยส์  มารีฯ และลกัษณะเฉพาะการศึกษาเซนตค์าเบรียล 
2.  พฒันาผูเ้รียนใหมี้ระเบียบวินยั  พร้อมดว้ยคุณธรรม จริยธรรมและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ 
     ตามหลกัสูตรสถานศึกษา 
3.  ส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียนใหเ้ป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้   พฒันาตนเองตามศกัยภาพอยา่งต่อเน่ือง  
     มีความเป็นประชาธิปไตย  อยูร่่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งมีความสุข 
4. ส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียนใหมี้ความเป็นเลิศทางวิชาการ  มีทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  

         มีทกัษะในการคิด วิเคราะห์อยา่งเป็นระบบ   การใชเ้ทคโนโลย ี และใชภ้าษาในการส่ือสาร 
5.  ส่งเสริมและสนบัสนุนใหผู้เ้รียนไดแ้สดงออกถึงความสามารถพิเศษตามศกัยภาพของตน 
6.  ส่งเสริมพฒันาบุคลากรใหมี้ความรู้ ตามมาตรฐานวิชาชีพ มีความสามารถในการบริหารงาน  
      การจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั และมีทกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
7. ส่งเสริมและพฒันาบุคลากรมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีขวญักาํลงัใจในการปฏิบติัหนา้ท่ี 
8. พฒันาระบบการบริหารจดัการศึกษาและการจดัการเรียนการรู้ใหมี้คุณภาพตามเกณฑม์าตรฐาน 
      คุณภาพการศึกษา 
9. พฒันาทรัพยากรดา้นการศึกษา แหล่งการเรียนรู้ใหเ้พียงพอต่อการจดัการเรียนรู้ ส่งเสริมการ 

                อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและพลงังาน 
         10.  ส่งเสริมการอนุรักษ ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย  ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
         11.  ส่งเสริมสมัพนัธภาพท่ีดีและการมีส่วนร่วม ระหวา่งบา้น โรงเรียน ศิษยเ์ก่าและชุมชน 
 
 

เป้าหมาย 
ด้านวชิาการ /คุณภาพนักเรียน 
1. มีหลกัสูตรสถานศึกษาท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียนและทอ้งถ่ิน  พฒันาตามการเปล่ียนแปลงและความเจริญ 

กา้วหนา้ทางวิทยาการต่าง ๆ และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของชาติและ การศึกษาเซนตค์าเบรียล 
2. ผูเ้รียนระดบัชั้นประถมศึกษา ร้อยละ 80 และผูเ้รียนระดบัชั้นมธัยมศึกษา ร้อยละ  70 มีผลสมัฤทธ์ิ      
       ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ฯ อยูใ่นระดบั 3- 4  
3. ผูเ้รียนประพฤติปฏิบติัตนเป็นผูมี้คุณธรรม จริยธรรม คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคแ์ละค่านิยมท่ีดีงาม 
4. ผูเ้รียนมีทกัษะท่ีจาํเป็นในการดาํเนินชีวิต  มีสุขภาพและบุคลิกภาพท่ีดี มีสุนทรียภาพ  สามารถอยู ่     
       ร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 
5. ผูเ้รียนสามารถใชเ้ทคโนโลยเีพ่ือการศึกษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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6. ผูเ้รียนสามารถใชภ้าษาไทยและภาษาต่างประเทศในการส่ือสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
7. ผูเ้รียนสร้างสรรคผ์ลงานอยา่งหลากหลาย เตม็ตามศกัยภาพ ตามความถนดัและความสนใจ 
8. ผูเ้รียนเห็นคุณค่าและภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณีไทยภูมิปัญญาไทยและภมิูปัญญาทอ้งถ่ิน 
9. ผูเ้รียนเห็นคุณค่าและร่วมอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ  พลงังาน และส่ิงแวดลอ้ม 
10. ผูเ้รียนสามารถใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์สร้างผลงานและพฒันานวตักรรมต่าง ๆ  

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
ด้านบุคลากร 
11.  บุคลากรมีความรู้  ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ   มีคุณธรรม จริยธรรมและมีจรรยาบรรณ    

    มีทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยอียา่งมีประสิทธิภาพ 
12.  บุคลากร มีขวญักาํลงัใจและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
ด้านการบริหารจัดการและคุณภาพศึกษา 
13.  โรงเรียนมีการบริหารจดัการและการจดัการการเรียนรู้อยา่งเป็นระบบ  มีคุณภาพสามารถตรวจสอบได ้
14.  โรงเรียนมีการพฒันาระบบเครือข่ายเทคโนโลยสีารสนเทศและสามารถนาํไปใชอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
15.  โรงเรียน ผูป้กครอง ชุมชน มีความสมัพนัธ์ท่ีดีและมีส่วนร่วมในการพฒันาการศึกษาของโรงเรียน 
16.  โรงเรียนมีการบริหารจดัการตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา  มีระบบการประกนัคุณภาพภายในท่ีมี 

              ประสิทธิภาพ 
ด้านทรัพยากรเพือ่การศึกษา 
17.  โรงเรียนมีอาคารสถานท่ี  แหล่งเรียนรู้และทรัพยากรทางการศึกษาอยา่งเพียงพอและใชใ้หเ้กิด 
        ประโยชน์สูงสุด 
 

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

ต้นไม้ประจําโรงเรียน   :   ตน้ไทร 
 

1. เป็นตน้ไมท่ี้ใหค้วามร่มเยน็ พกัพิง กบัส่ิงมีชีวิตทั้งคนและสตัว ์
2. เป็นตน้ไมท่ี้มีชีวิตยนืยาว ถาวร มัน่คง แขง็แกร่ง 
3. เมลด็เป็นอาหารกบัสตัว ์ใหชี้วติกบัส่ิงมีชีวิต 
4. เขียว สดใส ตลอดทั้งปี 
5. ก่ิง กา้น เหนียว ไม่หกัเปราะง่าย บ่งบอกถึงความมานะ อดทนต่อทุกสภาวะในแต่ละวนัของชีวิต



 

 

6แผนภูมิโครงสร้างการบริหารโรงเรียนอสัสัมชัญธนบุรี  ปีการศึกษา 2552 

กรรมการมลูนิธคิณะเซนตค์าเบรยีลแห่งประเทศไทย

คณะกรรมการบรหิารโรงเรยีน

ผูร้บัใบอนุญาต

ผูอ้าํนวยการ/ผูจ้ดัการ

รองผูอ้าํนวยการ

สมาคมผูป้กครองและครฯู

สมาคมศษิย์เก่า
คณะกรรมการทีป่รกึษาผูอ้ํานวยการ

ฝ่ายวชิาการ ฝ่ายกจิการนกัเรยีน ฝ่ายบรกิาร

‐งานบรหิารฝ่าย
‐งานกลุม่สาระการเรยีนรู้
‐งานทะเบยีน วดัผล และ
วจิยั
‐งานหลกัสูตรและนิเทศ
การสอน

‐งานกจิกรรมพฒันา
ผูเ้รยีน

‐งานศูนยว์ทิยาการ
‐งานการสอนภาษาต่าง 
ประเทศ

‐งานสอนเสรมิ

แผนกปกครอง แผนกกจิกรรม

‐งานบรหิารแผนก
‐งานระดบัชัน้
‐งานระเบยีบวนิัย
นักเรยีน

‐งานส่งเสรมิคุณธรรม 
จรยิธรรม

‐งานสวสัดภีาพนักเรยีน
‐งานสภานักเรยีน

‐งานบรหิารแผนก
‐งานกจิกรรมนักเรยีน
‐งานอภบิาล
‐งานสมัพนัธ์ชมุชนและ
อาสาพฒันา
‐งานลกูเสอืและเนตร
นารี

‐งานนักศกึษาวชิาทหาร

‐งานบรหิารฝ่าย
‐งานยานพาหนะและ     
รถรบั-ส่งนักเรยีน

‐งานโภชนาการและ
ร้านค้า

‐งานอนามยัโรงเรยีน
‐งานสระวา่ยนํ้า
‐งานหอพกั

ฝ่ายอาคาร

สถานที่

‐งานบรหิารฝ่าย
‐งานบรหิารอาคาร
‐งานสถานทีแ่ละ
สิง่แวดลอ้ม

‐งานซ่อมบํารุง
‐งานเทคนิค
‐งานรกัษาความปลอดภยั
และระบบจราจร

‐งานศลิป์

ฝ่ายสาํนกั

ผูอ้ํานวยการ

‐งานบรหิารฝ่าย
‐งานบุคคล
‐งาน English Program

‐งานศูนยเ์บลล์
‐งานนักกฬีาโครงการ
พเิศษ

‐งานศูนยค์อมพวิเตอร์
‐งานนโยบายและแผน
‐งานมาตรฐานการศกึษา
‐งานศูนยด์นตรแีละโยธ
วาทติ

‐งานกจิกรรมพเิศษ

ฝ่ายธุรการ-การเงนิ

แผนกธุรการ แผนกการเงนิ

‐งานบรหิารแผนก
‐สารสนเทศ
‐งานสารบรรณ
‐งานประชาสมัพนัธ์
‐งานทะเบยีนธุรการ
‐ประสานงานสมาคม
ผูป้กครอง ฯ/ศษิยเ์ก่า ฯ

‐งานบรหิารแผนก
‐งานการเงนิ                 
(รบัและจ่ายเงนิ)

‐งานบญัชแีละ
งบประมาณ
‐งานจดัซื้อและพสัดุ
ครุภณัฑ์

คณะกรรมการการศกึษามลูนธิ ิฯ
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3. ข้อมูลเกีย่วกบันักเรียน 
 

ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนอสัสมัชญัธนบรีุ มีจาํนวนนกัเรียนในหลกัสูตรปกติ  จาํนวน  4,420 คน และ
หลกัสูตร English Program จาํนวน 498  รวมทั้งส้ิน 4,918 คน  ตามตารางต่อไปน้ี 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
*     อตัราส่วนนกัเรียนต่อหอ้งระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษา 
  เฉล่ียนกัเรียน  50 คน : 1 หอ้งเรียน 
 

*     อตัราส่วนนกัเรียน EP  ต่อหอ้ง 
  เฉล่ียนกัเรียน  23 คน : 1 หอ้งเรียน 
 
 

ตาราง   แสดงจํานวนนักเรียนเฉลีย่แต่ละระดบัช้ัน แยกตามเพศ และหลกัสูตรท่ีเปิดสอน  
 

ระดบัชั้น 
ปกติ English Program รวม 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
ป.1 257 128 385 35 40 75 292 168 460 
ป.2 261 - 261 48 - 48 309 - 309 
ป.3 294 - 294 51 - 51 345 - 345 
ป.4 330 20 350 43 8 51 373 28 401 
ป.5 273 - 273 46 - 46 319 - 319 
ป.6 374 - 374 37 - 37 411 - 411 

รวม 1,789 148 1,937 260 48 308 2,049 196 2,245 
ม.1 369 107 476 48 12 60 417 119 536 
ม.2 415 - 415 47 - 47 462 - 462 
ม.3 421 - 421 35 - 35 456 - 456 

รวม 1,205 107 1,312 130 12 142 1,335 119 1,454 
ม.4 347 67 414 36 12 48 383 79 462 
ม.5 307 93 400 - - 0 307 93 400 
ม.6 280 77 357 - - 0 280 77 357 

รวม 934 237 1,171 36 12 48 970 249 1,219 

รวมทั้งส้ิน 3,928 492 4,420 426 72 498 4,354 564 4,918 
 

                            ขอ้มูล ณ 30 พฤศจิกายน 2552   
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4. ข้อมูลเกีย่วกบับุคลากร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- จาํนวนครูท่ีสอนตรงตามวชิาเอก    200    คน  คิดเป็นร้อยละ  90.10  
- จาํนวนครูท่ีสอนวิชาตามความถนดั     22   คน  คิดเป็นร้อยละ   9.90  
- จาํนวนครูท่ีไดรั้บการอบรม/สมัมนา/พฒันาวิชาชีพครู โดยเฉล่ียคนละ   43  ชัว่โมงต่อปี 
 

 

5. สภาพชุมชนโดยรวม 
5.1  สภาพแวดล้อม เศรษฐกจิของชุมชน และผู้ปกครอง   

        ผูป้กครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 53.94 ประกอบอาชีพคา้ขายและธุรกิจ
ส่วนตวั คิดเป็นร้อยละ 44.46 ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายไดโ้ดยเฉล่ียต่อปีประมาณ 400,000 บาท   จาํนวนคนเฉล่ียต่อ
ครอบครัว 4 คน นกัเรียนของโรงเรียนอสัสมัชญัธนบุรี  ในปีการศึกษา 2552   จะเป็นนกัเรียนในเขตพ้ืนท่ีบางแค 
คิดเป็นร้อยละ 78.95 นอกเขตพ้ืนท่ีคิดเป็นร้อยละ 18.65 เขตปริมณฑล นครปฐม  สมุทรสาคร นนทบุรี และ
ต่างจงัหวดัคิดเป็นร้อยละ 2.40 
5.2   สภาพสังคม และวฒันธรรมของชุมชน 

ชุมชนและผูป้กครองส่วนใหญ่  นบัถือศาสนาพทุธ   คิดเป็นร้อยละ 90.10  มีกิจกรรมทางศาสนาอยา่ง
ต่อเน่ือง  โดยเฉพาะประเพณีพิธีกรรมทางศาสนา ศิลปะ วฒันธรรมทอ้งถ่ิน ท่ีเป็นท่ีรู้จกัโดยทัว่ไป  ท่ีสาํคญัของ
ประเทศ  ท่ีจดัข้ึน ณ พทุธมณฑล  เช่น  วนัวิสาขบูชา  วนัมาฆบูชา  วนัอาสาฬหบูชา  หรือวนัเขา้พรรษา  เป็นตน้ 

 
 

ตาราง     แสดงจํานวนบุคลากร แยกตามเพศ  ศาสนา และวุฒกิารศึกษา  

ประเภทของ
บุคลากร 

เพศ ระดบัการศึกษาสูงสุด  อายุจริง 
โดยเฉลีย่  

 อายุงาน 
โดยเฉลีย่  ชาย หญิง รวม ตํ่ากว่า ป.ตรี ป.ตรี สูงกว่า ป.ตรี รวม 

ผูอ้าํนวยการ 1 - 1 - - 1 1 47 2.00 
หวัหนา้ฝ่าย 4 2 6 - 1 5 6 47.83 18.67 
รองหวัหนา้ฝ่าย 2 3 5 - 2 3 5 44 20.20 
หวัหนา้งาน 12 11 23 - 16 7 23 47.30 20.22 
ครูผูส้อน 76 131 207 - 181 26 207 40.30 11.70 
ครูสนบัสนุนการสอน 10 36 46 2 40 4 46 40.80 10.98 
รวมครูไทย 105 183 288 2 240 46 288 44.54 13.96 
ครูต่างชาติ 27 33 60 - 54 6 60 33.81 2.10 
เจา้หนา้ท่ี 18 24 42 16 26 - 42 31.74 2.07 
พนกังาน 35 86 121 119 2 - 121 42.30 8.19 

รวม 185 326 511 137 322 52 511 35.95 4.12 

                          ขอ้มูล ณ 10 พฤศจิกายน 2552
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5.3  สภาพทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมธรรมชาต ิ
สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลกัษณะเป็นพ้ืนท่ีเกษตรกรรมและหมู่บา้นจดัสรร บริเวณใกลเ้คียง

โดยรอบโรงเรียนไดแ้ก่ โรงพยาบาลราชพิพฒัน์  (สงักดักรุงเทพมหานคร)  อาชีพหลกัของชุมชน คือ เกษตรกร  
กิจการพาณิชย ์ รวมทั้งอุตสาหกรรม  เน่ืองจากสภาพพ้ืนดินท่ีอุดมสมบรูณ์  มีคู คลอง หลายสายผา่นทุกพื้นท่ีเอ้ือต่อ
การเกษตร นอกจากนั้น ยงัมีแหล่งโรงงานอุตสาหกรรมเป็นศนูยก์ลางการขนส่งสินคา้ จากภาคกลางไปทุกทิศ  เป็น
ศนูยก์ลางการคา้ชานเมือง คือ ตลาดนดัธนบุรีสนามหลวง 2  มีสถานศึกษาตั้งแต่ระดบัอนุบาลถึงระดบัอุดมศึกษา 
กวา่ 30 แห่ง   

5.4  จํานวนประชากรในเขตพืน้ทีบ่ริการ 
จาํนวนประชากรของโรงเรียนอสัสมัชญัธนบุรี  ตั้งอยูใ่นเขตพื้นท่ีบางแค มีพ้ืนท่ี 44,456 ตารางกิโลเมตร   

มีหมู่บา้นทั้งส้ิน 54 หมู่บา้น จาํนวน 74,798 ครัวเรือน  มีประชากรประมาณ 193,448 คน  โดยมีประชากรท่ีเป็นชาย 
91,021  คน  เป็นหญิง  102,427คน   
 

6. โครงสร้างหลกัสูตร     
  โรงเรียนอสัสมัชญัธนบรีุ จดัสอนตามหลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช  
2544  โรงเรียนไดจ้ดัสดัส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียน ดงัแสดงในตารางต่อไปน้ี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตาราง แสดงสัดส่วนระหว่างสาระการเรียนรู้กบัเวลาเรียน   
หลกัสูตรประถมศึกษา  มธัยมศึกษาตอนต้น และมธัยมศึกษาตอนปลาย   

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

จาํนวนช่ัวโมง 

ช่วงช้ันที่ 1 ช่วงช้ันที่ 2 ช่วงช้ันที่ 3 ช่วงช้ันที่ 4 

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

1. สาระการเรียนรู้พืน้ฐาน                         
 1.1 ภาษาไทย 200 200 200 166 166 166 120 120 120 80 80 80 
  1.2 คณิตศาสตร์ 166 166 166 166 166 166 120 120 120 80 80 80 
  1.3 วทิยาศาสตร์ 66 66 66 66 66 66 120 120 120 80 80 80 
  1.4 สงัคมศึกษา ฯ 66 66 66 66 66 66 120 120 120 80 80 80 
  1.5 สุขศึกษาและพลศึกษา 66 66 66 66 66 66 80 80 80 80 80 80 
  1.6 ศิลปะ 66 66 66 66 66 66 40 40 40 40 40 40 
  1.7 การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 100 100 100 66 66 66 80 80 80 40 40 40 
  1.8 ภาษาต่างประเทศ 100 100 100 100 100 100 120 120 120 120 120 120 

รวม 8 กลุ่มสาระฯ 830 830 830 762 762 762 800 800 800 300 300 300 

2. กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 170 170 170 205 205 205 120 120 120 160 160 160 

3. สาระเพิม่เติม     -      -     - 33 33 33 480 480 480 720 720 720 
รวมเวลาเรียนต่อปีการศึกษา 

(ช่ัวโมง) 
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,400 1,400 1,400 1,480 1,480 1,480 
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จุดเน้นการพฒันาผู้เรียนท่ีต้องการเน้นเป็นพเิศษ 
หลกัสูตรปกต ิ
ป.1-ป.3   ไดแ้ก่ ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  และเทคโนโลย ี
 

ป.4-ป.6    ไดแ้ก่ คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ และเทคโนโลย ี   
สาระเพ่ิมเติม  คือ คอมพิวเตอร์ 
 

ม.1-ม.3  ไดแ้ก่ คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ และเทคโนโลย ี 
สาระเพ่ิมเติม  คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ทอ้งถ่ินของเรา ดนตรี คอมพิวเตอร์ ภาษาองักฤษ  ภาษาจีน 
 

ม.4-ม.6  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ –คณติศาสตร์  ไดแ้ก่  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ และเทคโนโลย ี
              สาระเพ่ิมเติม  ม.4-5  คือ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ศาสนสมัพนัธ์ ดนตรี คอมพิวเตอร์ ภาษาองักฤษ    

สาระเพ่ิมเติม  ม.6     คือ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา พทุธศาสนา ดนตรี คอมพิวเตอร์ ภาษาองักฤษ 
 
 
 
 
 
 
 

           ตาราง  แสดงสัดส่วนเวลาเรียน หลกัสูตรประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย  
ของโรงเรียนอสัสัมชัญธนบุรี 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

จํานวนการเรียนต่อสัปดาห์ (คาบละ 50 นาท)ี 

ช่วงช้ันที่ 1 ช่วงช้ันที่ 2 ช่วงช้ันที่ 3 ช่วงช้ันที่ 4 

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

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

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

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

             หมายเหตุ  1 ปี  = 40 สัปดาห์ 
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ม.4-ม.6  แผนการเรียน คณติศาสตร์-ภาษาอังกฤษ ไดแ้ก่ คณิตศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ และเทคโนโลย ี 
              (ภาษาจีน/ภาษาองักฤษ) 

สาระเพ่ิมเติม  ม.4 –ม.5  คือ  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาไทย  สงัคมศึกษา  ศาสนสมัพนัธ์  ดนตรี   
                                              คอมพิวเตอร์  ภาษาองักฤษ ทกัษะภาษา ภาษาจีน     
สาระเพ่ิมเติม  ม.6          คือ  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาไทย  สงัคมศึกษา พทุธศาสนา ดนตรี                        

คอมพิวเตอร์  ภาษาองักฤษ  ภาษาจีน 
 

ม.4-ม.6  แผนการเรียน ภาษาองักฤษ –ภาษาจีน (ศิลป์ภาษา)  ไดแ้ก่  ภาษาต่างประเทศ และเทคโนโลย ี
สาระเพ่ิมเติม  ม.4 -5  คือ ภาษาไทย สงัคมศึกษา ศาสนสมัพนัธ์ ดนตรี คอมพิวเตอร์ ภาษาองักฤษ ภาษาจีน 
สาระเพ่ิมเติม  ม.6      คือ ภาษาไทย  สงัคมศึกษา พทุธศาสนา ดนตรี คอมพิวเตอร์ ภาษาองักฤษ  ภาษาจีน 
 

ม.4-ม.6  แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ –ภาษาญี่ปุ่น (ศิลป์ภาษา)  ไดแ้ก่ ภาษาต่างประเทศ และเทคโนโลย ี
            สาระเพ่ิมเติม ม.4 -5  คือ ภาษาไทย สงัคมศึกษา ศาสนสมัพนัธ์ ดนตรี คอมพิวเตอร์ ภาษาองักฤษ ภาษาญ่ีปุ่ น     
           สาระเพ่ิมเติม ม.6       คือ ภาษาไทย สงัคมศึกษา พทุธศาสนา ดนตรี คอมพิวเตอร์  ภาษาองักฤษ  ภาษาญ่ีปุ่น 

 

หลกัสูตร English Program 
ป.1-ป.3  ไดแ้ก่ ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  ภาษาต่างประเทศ และเทคโนโลย ี
 

ป.4-ป.6   ไดแ้ก่ คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาต่างประเทศ และเทคโนโลย ี   
สาระเพ่ิมเติม คือ คอมพิวเตอร์ 

 

ม.1-ม.3  ไดแ้ก่คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ และเทคโนโลย ี  
สาระเพ่ิมเติม คือ คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ทอ้งถ่ินของเรา  ดนตรี  คอมพิวเตอร์  ภาษาองักฤษ  ภาษาจีน 

 

ม.4  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ –คณติศาสตร์  ไดแ้ก่  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ และเทคโนโลย ี
              สาระเพ่ิมเติม  ม.4   คือ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ศาสนสมัพนัธ์ ดนตรี คอมพิวเตอร์ ภาษาองักฤษ  
      

ม.4  แผนการเรียน คณติศาสตร์-ภาษาอังกฤษ ไดแ้ก่ คณิตศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ และเทคโนโลย ี 
              (ภาษาจีน/ภาษาองักฤษ) 

สาระเพ่ิมเติม  ม.4 คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สงัคมศึกษา ศาสนสมัพนัธ์  ดนตรี                
คอมพิวเตอร์  ภาษาองักฤษ  การเขียนภาษาองักฤษ  ภาษาจีน     
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7.  ข้อมูลด้านอาคารสถานที ่   
   ปัจจุบนัโรงเรียนอสัสมัชญัธนบุรี มีท่ีดินจาํนวน 80 ไร่ 0 งาน 27 ตารางวา มีอาคารเรียนจาํนวน  6  หลงั    

และอาคารประกอบ จาํนวน  11 หลงั  มีหอ้งเรียนจาํนวน   117  หอ้ง  หอ้งเรียนประกอบจาํนวน  57  หอ้ง  
หอ้งพกัครู 25 หอ้ง หอ้งสาํนกังาน 23 หอ้ง หอ้งประชุม 12 หอ้ง และหอ้งอ่ืน ๆ  157 หอ้ง 

 
 

 

 
 
 
8. ข้อมูลด้านงบประมาณและทรัพยากร 
8.1 งบประมาณ  (รับ – จ่าย) 
 

รายรับ จาํนวนเงิน รายจ่าย จาํนวนเงิน 
ค่าธรรมเนียมการเรียน 18,117,600.00 เงินเดือนบุคลากร 78,415,000 .00 
ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ 211,348,400.00 ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการ 73,283,093.79 

    ค่าสาธารณูปโภค 18,960,000.00 
  ทุนการศึกษา 1,594,900.00 
  ค่าใชจ่้ายในการจดัการเรียนการสอนอ่ืน ๆ 103,926,275.86 
  ค่าซ่อมดูแลรักษา และซ่อมบาํรุง 18,844,880.35 
  งบประมาณของฝ่ายต่าง ๆ 46,381,250.00 

รวมรายรับ 262,990,400 .00 รวมรายจ่าย 262,990,400.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนผงัภายในโรงเรียน 
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8.2 ข้อมูลทรัพยากรทีจ่ําเป็น 
           1)  คอมพิวเตอร์   มีจาํนวนทั้งหมด     854  เคร่ือง 
          - ใชเ้พื่อการเรียนการสอน    490  เคร่ือง      
      - ใชส้าํหรับนกัเรียนคน้ควา้ในหอ้งสมุด   73  เคร่ือง 
       -ใชใ้นงานบริหาร           185  เคร่ือง      
 -ใชส้าํหรับบริการการพิมพเ์อกสารบุคลากร    6  เคร่ือง 
 2) โสตทศันูปกรณ์  ประกอบดว้ย 
 - โทรทศัน์ประจาํหอ้งเรียน   64  เคร่ือง 
     - ชุดเคร่ืองเสียงประจาํหอ้งเรียน    117  ชุด 
 - เคร่ืองรับโทรทศันป์ระจาํอาคารประกอบ  30  เคร่ือง         
 - เคร่ืองขยายเสียง 16  ชุด                     
 - เคร่ือง Projector 58  เคร่ือง                    
 - เคร่ืองฉายทึบแสง       4  เคร่ือง                   
 - ชุดเคร่ืองเสียงสนาม    14   ชุด 
 - กระดาน I-Board         53  ชุด 
8.3 ห้องทีจ่ัดไว้ใช้ปฏบิัตกิจิกรรมเฉพาะมทีั้งหมด  49  ห้อง ได้แก่   
 หอ้งวิทยาศาสตร์  5  หอ้ง     หอ้งนาฏศิลป์      3  หอ้ง 
  หอ้งคอมพิวเตอร์  9   หอ้ง    หอ้ง Small Class  11  หอ้ง 
  หอ้งกิจกรรมดนตรี         13  หอ้ง   หอ้งเรียนไฟฟ้า      2  หอ้ง 
  หอ้งเซรามิค    2  หอ้ง     หอ้งศิลปะ     4   หอ้ง 
8.4 พืน้ท่ีปฏิบัติกจิกรรม / นันทนาการ ได้แก่ สนามกฬีา  สนามเดก็เล่น  
 สนามฟุตบอล    2   สนาม  สนามบาสเกตบอล 1   สนาม 
 สนามเดก็เล่น 2   สนาม  สนามแบดมินตนั 6   สนาม 
 สนามเปตอง 2   สนาม  สนามเซปักตระกร้อ 3   สนาม 
 สนามซอฟบอล 1   สนาม  สนามวอลเลยบ์อล 2   สนาม 
 สระวา่ยนํ้ า 2   สระ   สนามแฮนดบ์อล  1   สนาม 
          สนามเทนนิส 1   สนาม   
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9.  แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิน่ 
             หอ้งสมุดมีขนาด  2,188 ตารางเมตร จาํนวนหนงัสือในหอ้งสมุดทั้งหมด  107,938 เล่ม การสืบคน้หนงัสือ
และการยมื - คืน ใชร้ะบบ  LAMP-PMB  จาํนวนนกัเรียนท่ีใชห้อ้งสมุดในปีการศึกษาน้ี คิดเป็น  816  คน / วนั 
 

 -  แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน  
 

แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 

หอ้งปฏิบติัการฟิสิกส์ พิพิธภณัฑหุ่์นข้ีผึ้ง   และฟาร์มจระเข ้สวนสามพราน จงัหวดันครปฐม 
หอ้งปฏิบติัการเคมี พระราชวงับางปะอิน วดัภูเขาทอง และวดัใหญ่ชยัมงคล จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
หอ้งวทิยาศาสตร์กายภาพ เมืองโบราณ  จงัหวดัสมุทรปราการ 
หอ้งปฏิบติัการวิทยาศาสตร์ประถม สวนนงนุช     จงัหวดัชลบุรี 
หอ้งปฏิบติัการชีววทิยา ทอ้งฟ้าจาํลอง กรุงเทพฯ 
สวนสมุนไพร พิพิธภณัฑเ์ด็ก  กรุงเทพฯ 
สวนกาญจนาภิเษก พระท่ีนัง่อนนัตสมาคม  รัฐสภา  สวนสตัวดุ์สิต 
สวนพนัธ์ุไมใ้นวรรณคดี พิพิธภณัฑว์ทิยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช)  จงัหวดัปทุมธานี 
สวนเกษตรผสมผสาน สวนสตัวเ์ปิดเขาเขียว จงัหวดัชลบุรี  
เรือนนิทรรศการการเกษตร วดัแสนสุขสุทธิวราราม ศาลเจา้นาจา ตลาดนํ้า 4 ภาค อ่างศิลา จงัหวดัชลบุรี  
หอ้งเรียนธรรมชาติ บา้นพกัคนชรา  (บา้นบางแค 2) 
หอ้งเรียนสีเขียว โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์  เขตบางขนุเทียน   

หอ้งสมุดทวปัีญญา พทุธมณฑล   จงัหวดันครปฐม 

วงัมจัฉา มูลนิธิเด็ก Foundation for Children "บา้นสานรัก" พทุธมณฑลสาย 4 
บา้นดาํรงไทย บา้นศรีนครินทร์ มลูนิธิเด็กอ่อน ชุมชนกองขยะหนองแขม 

กรงนกใหญ่ โรงเรียนบา้นชายทะเล กาหลง จงัหวดัสมุทรสาคร 
 บา้นไมช้ายเลน ต.คลองโคน อ.อมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม 
 วดัพรหมสุวรรณสามคัคี  กรุงเทพ ฯ 
 ค่ายลูกเสืออสัสมัชญั  จงัหวดันครปฐม 
 ค่ายลูกเสือพระรามหก  จงัหวดัเพชรบุรี 
 ค่ายลูกเสือป่าสกัแคมป์  จงัหวดัลพบุรี 
 ค่ายเสือป่าแคมป์  จงัหวดัสระบุรี 
 ค่ายบุรฉตัร  จงัหวดัราชบุรี 
 ค่าลูกเสือยอแซฟอุปถมัภ ์ จงัหวดันครปฐม 
 กองพนัทหารมา้ท่ี 1 รักษาพระองค ์
 ค่ายฝึกนกัศึกษาวชิาทหาร เขาชนไก่ จงัหวดักาญจนบุรี 
 มูลนิธิเด็กอ่อนในสลมัในพระอุปถมัภส์มเดจ็พระเจา้พ่ีนางเธอเจา้ฟ้ากลัยาณิวฒันา  

กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  ถนนพุทธมณฑลสาย 3 
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-ปราชญ์ชาวบ้าน / ภูมิปัญญาท้องถิ่น / ผู้ทรงคุณวุฒ ิ/ องค์กร  ทีม่าให้ความรู้แก่ครูและนักเรียนในปีการศึกษา 2552 
 

ลาํดบั ช่ือบุคคล  หน่วยงาน หรือองค์กร หัวข้อ 
1 พระมหาสมควร   ธมัมะธีโร การบรรยายธรรมะ หวัขอ้ "ตน้กลา้แห่งคุณธรรม "  
2 คุณพอ่สุวนารถ    กวยมงคล อบรม เร่ือง “คุณธรรมนาํชีวติ” 
3 ภราดาประทีป    ม.โกมลมาศ บรรยายพิเศษ เร่ือง “สร้างคน สร้างวินยัตามหลกัการจดัการศึกษาของมูลนิธิฯ” 

4 ภราดาอาํนวย    ยุน่ประยงค ์ บรรยายพิเศษ เร่ือง “บทบาทของบุคลากร ACT ท่ีมีต่อความยติุธรรม 
สนัติภาพและส่ิงแวดลอ้ม” 

5 ภราดาวศิิษฐ ์   ศรีวชิยัรัตน ์ บรรยายพิเศษเร่ือง “คุณภาพครู ปัจจยัหลกัของคุณภาพการศึกษา” 
6 บาทหลวงปิยะ  โรจนะมารีวงศ ์ บรรยายเร่ือง“อุดมการณ์ครูในโรงเรียนคาทอลิกสู่ความเป็นมืออาชีพ” 
7 บาทหลวงบรรจง  สนัติสุขนิรันดร์ บรรยาย เร่ือง “การอบรมดูแลนกัเรียนตามจิตตารมณ์ พระวรสาร” 
8 วทิยากรจากวดัพระบาทนํ้าพ ุ บรรยาย “โรคเอดส์และเพศศึกษา” 
9 รศ.ดร.วชิยั   วงศใ์หญ่ บรรยาย เร่ือง “การเขียนหลกัสูตร” 

10 ดร.จรวยพร   ธรณินทร์ บรรยาย เร่ือง “การพฒันาบุคลิกภาพและศกัยภาพในการเป็นผูบ้ริการ” 
11 ตวัแทนจากโรงพยาบาลศรีวชิยั 2 บรรยายใหค้วามรู้เร่ือง "ไขห้วดัใหญ่" 
12 ตวัแทนจากโรงพยาบาลพญาไท 3 ใหค้าํแนะนาํการป้องกนัการระบาดของโรคไขห้วดัใหญ่สายพนัธ์ุใหม่ 2009 

13 ตวัแทนจากบริษทัพแีซกคสัสนัประเทศไทย จดักิจกรรมรณรงคไ์ขห้วดั 2009 
14 ตวัแทนจากบริษทั STEP SOLUTION บรรยายเร่ืองการทาํงานของอุปกรณ์ดิจิตอล SIGNAGE 
15 ตวัแทนจากบริษทั TRANE อบรมการควบคุมระบบปรับอากาศภายในอาคาร (ระบบ Chiller) 
16 ตวัแทนจากบริษทัดีสมาร์ท จาํกดั อบรมโปรแกรมสแกนลายน้ิวมือ 
17 ตวัแทนจากบริษทั SPAV ADVANCE CORP.,LTD. การใชร้ะบบปฏิบติัการแมคอินทอชเบ้ืองตน้ 
18 Ms. Stephanie Dimond-Bayir อบรมครูชาวต่างชาติของศูนย ์Bell 
19 Mr. Benito Cabatay Cleofe อบรมภาษาองักฤษของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
20 Mr. Brian Lessard อบรมภาษาองักฤษ ใหก้บับุคลากรกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 

21 อ.ประยรู   วงศเ์ลก็ สมัมนา เร่ือง “การจดัทาํตวัช้ีวดัความสาํเร็จ (KPI)” 
22 คุณฉวพีรรณ   ศภรัชตการ  

ศูนยส์าธารณสุข 40 บางแค 
ใหค้วามรู้เร่ืองไขห้วดัใหญ่สายพนัธ์ุใหม่ 2009 

23 โรงพยาบาลศรีวชิยั 2 ใหค้วามรู้นกัเรียนชั้น ป.4-ม.3  เก่ียวกบัโรคไขห้วดัใหญ่  
24 มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั แนะแนวการศึกษาต่อและการขอรับทุนการศึกษาปีการศึกษา 2553 
25 รศ.ดร. ประพนัธศิ์ริ  สุเสารัจ บรรยายพิเศษใหก้บัผูป้กครองนกัเรียนใหม่ ในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 มธัยมศึกษา

ปีที 1 มธัยมศึกษาปีท่ี4 และนกัเรียนแทรกชั้น  เร่ือง “การสร้างความฉลาดใหก้บัลูก” 
26 นพ. สุรเศรษฐ ์  งา้วหิรัญพฒัน์ บรรยายใหค้วามรู้ในหวัขอ้ "ไขมนัในเลือดสูง" เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้

พนกังานมีความรู้เก่ียวกบัการรักษาสุขภาพ 
27 คุณคณาศกัด์ิ   วาสนะสุขะ  

ฝ่ายคุณภาพ ความปลอดภยั ฯ  
บริษทั ปตท.จาํกดั (มหาชน) 

บรรยายใหค้วามรู้และแนวทางการปฏิบติักบับุคลากรในหวัขอ้  
" Big Cleaning Day "  

28 อาจารยโ์กสันต ์ เทพสิทธิทรากรณ์ อบรมใหค้วามรู้คณะครูกลุ่มสารการงานอาชีพและเทคโนโลย ีอบรมเร่ือง
การใชส่ื้อ E-Learning 
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ลาํดบั ช่ือบุคคล  หน่วยงาน หรือองค์กร หัวข้อ 
29 ดต.สุพล  อินทโกสุม  

งานจราจร สน.หลกัสอง 
จดัอบรมเร่ือง "การจราจรและความปลอดภยัในโรงเรียน" ใหก้บัสารวตัร
นกัเรียนและลกูเสือกองร้อยพิเศษ  

30 พ.ต.ท. บุญเรือง   แสงดาว  
ผูช้าํนาญการดา้นปฏิบติัการระงบัอคัคีภยัและ
บรรเทาสาธารณภยั กรุงเทพมหานคร 

อบรมเชิงปฏิบติัการป้องกนัอคัคีภยั ใหแ้ก่ตวัแทนคุณครู ตวัแทนนกัเรียน 
และ ตวัแทนพนกังาน 

31 วทิยากรจากโรงพยาบาลพญาไท 3 อบรมเชิงปฏิบติัการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ ใหแ้ก่ตวัแทนคุณครู ตวัแทน
นกัเรียน และ ตวัแทนพนกังาน 

32 พ.อ. สถาพร   สุขสมบรณ์ 
และคณะ 

เตรียมความพร้อมดา้นสมรรถภาพร่างกายนกัเรียน สาํหรับการสอบเขา้
เรียนวชิาทหารชั้นปีท่ี 1/2552 

33 พระมหากิตติศกัด์ิ   โคตมสิสโส บรรยายธรรม เร่ือง "ความสวสัดีของชีวติ" แก่คณะครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และเจา้หนา้ท่ี 

 
 

10.  ผลงานในปีการศึกษา 2552     :   เกยีรติยศ ช่ือเสียง ของโรงเรียน  ครู  และนักเรียน  
10.1 เกยีรติยศของโรงเรียน 
ลาํดบั ผลงาน จากหน่วยงาน 
1 รับประกาศเกียรติบตัรจาก ผูอ้าํนวยการเขตบางแค เพ่ือแสดงความขอบคุณท่ี

โรงเรียนอสัสมัชญัธนบุรีใหก้ารสนบัสนุนกิจกรรมของสาํนกังานเขตบางแค   
สาํนกังานเขตบางแค 

2 ไดรั้บรางวลัจากการประกวดการบริหารการจดัการรับ - ส่งนกัเรียน ดีเด่น  
ปี 2552 รองชนะเลิศอนัดบั 1 ของกรมการขนส่งทางบก   
วนัจนัทร์ท่ี 7 กนัยายน 2552 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด ์ถนนวภิาวดีรังสิต 

กรมการขนส่งทางบก 

3 ไดรั้บการรับรองขั้นตามมาตรฐานโครงการโรงเรียนมาตรฐานระบบ 
การตา้นยาเสพติด (QAD) ขั้น 3  

สาํนกังานอาสากาชาด สภากาชาดไทย 

4 นกัเรียนของโรงเรียนอสัสมัชญัธนบุรี จาํนวน 2 คน ไดรั้บคดัเลือกเดก็และ
เยาวชนดีเด่น  เดก็เยาวชนท่ีนาํช่ือเสียงมาสู่ประเทศชาติปีการศึกษา 2553  
ดา้นกีฬา และดา้นดนตรี 

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ 

5 รับรางวลั Energy Mind Award ระดบั 2 ดาว ในการจดัทาํสถานศึกษาดีเด่น
พลงังาน ปีการศึกษา 2552 

การไฟฟ้านครหลวง 

6 ไดรั้บการคดัเลือกใหเ้ป็นสถานศึกษาท่ีมีศกัยภาพเป็น  Education Hub สาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน 

7 
 

 

สถานศึกษาตวัอยา่ง ในการพฒันาดา้นจริยธรรมอยา่งเป็นรูปธรรม ใหก้บั
นกัเรียนดว้ยการแบ่งปันช่วยเหลือเดก็ยากไร้ในสงัคม  ในโครงการ  
“The Heart Of Giving” ปีท่ี 2 

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย 

8 ไดรั้บเกียรติบตัร ในการใหค้วามร่วมมือกบัชุมชนดว้ยดีเสมอมาเป็นระยะเวลา
หลายปีต่อเน่ืองและสนบัสนุนกิจกรรมของชุมชน 

สาํนกังานชุมชนหมู่บา้นเศรษฐกิจ 
แขวงบางไผ ่เขตบางแค กทม. 
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10.2 ผลงานครู 
ผลงานครูทีไ่ด้รับรางวลัและได้รับการยกย่องจากหน่วยงานภายนอก ปีการศึกษา 2552 
 

ลาํดบั ช่ือครู รางวลั สถาบัน /องค์กร/หน่วยงาน 
1 ภราดาชาํนาญ  เหล่ารักผล บุคคลดีเด่นส่งเสริมมาตรฐาน 

ระบบการตา้นยาเสพติด (QAD)  
ระดบัผูบ้ริหาร 

สาํนกังานอาสากาชาด สภากาชาดไทย 

2 ม.จรัญ  นอ้ยอ่ิม  ไดรั้บรางวลัชมเชยครูดีเด่น 
ประเภทครูผูส้อน  
ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  

สมาพนัธส์มาคมผูป้กครองและครูโรงเรียน
ในเครือมูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียล ฯ 
 

3 ม.สรรค ์ เหลืองประสิทธ์ ไดรั้บรางวลัเขม็เชิดชูเกียรติผูก้าํกบั
นกัศึกษาวชิาทหารดีเด่น 

หน่วยบญัชาการกาํลงัสาํรอง  กองทพัภาคท่ี 1 
กรมทหารราบท่ี 11 รักษาพระองค ์

4 ม.สมนึก งามยนืยงค ์ บุคคลดีเด่นส่งเสริมมาตรฐาน 
ระบบการตา้นยาเสพติด (QAD)  
ระดบัผูบ้ริหาร 

สาํนกังานอาสากาชาด สภากาชาดไทย 

5 มิสกาญจนา ชูประดิษฐ ์ บุคคลดีเด่นส่งเสริมมาตรฐาน 
ระบบการตา้นยาเสพติด (QAD)  
ระดบัผูบ้ริหาร 

สาํนกังานอาสากาชาด สภากาชาดไทย 

6 ม.สถิตย ์ สืบชมภู บุคคลดีเด่นส่งเสริมมาตรฐาน 
ระบบการตา้นยาเสพติด (QAD)  
ระดบัครูแกนนาํ 

สาํนกังานอาสากาชาด สภากาชาดไทย 

   7 ม.มาโนช  บุญผอ่งใส บุคคลดีเด่นส่งเสริมมาตรฐาน 
ระบบการตา้นยาเสพติด (QAD)  
ระดบัครูแกนนาํ 

สาํนกังานอาสากาชาด สภากาชาดไทย 

8 มิสอภิญญา บุญมูสิก บุคคลดีเด่นส่งเสริมมาตรฐาน 
ระบบการตา้นยาเสพติด (QAD)  
ระดบัครูแกนนาํ 

สาํนกังานอาสากาชาด สภากาชาดไทย 

9 ม.ปรีชา  พรหมทอง บุคคลดีเด่นส่งเสริมมาตรฐาน 
ระบบการตา้นยาเสพติด (QAD)  
ระดบัครูแกนนาํ 

สาํนกังานอาสากาชาด สภากาชาดไทย 

10 ม.ชยนัต ์ ศรีอยูย่งค ์ บุคคลดีเด่นส่งเสริมมาตรฐาน 
ระบบการตา้นยาเสพติด (QAD)  
ระดบัครูแกนนาํ 

สาํนกังานอาสากาชาด สภากาชาดไทย 

11 ม.กศมพงศ ์ ไตรสมบูรณ์ บุคคลดีเด่นส่งเสริมมาตรฐาน 
ระบบการตา้นยาเสพติด (QAD)  
ระดบัครูแกนนาํ 

สาํนกังานอาสากาชาด สภากาชาดไทย 
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10.3 ผลงานนักเรียน 
 

ด้านวชิาการ 
 

ช่ือ  นามสกลุ ช้ัน ประเภท 

ด.ช. ศิกานต ์ โฉมวไิลลกัษณ์ ป.4/5 รางวลั Supreme Gold Award ในงานนิทรรศการศิลปะเดก็นานาชาติ คร้ังท่ี 39 
ปี 2009 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่นเด็กและเยาวชนดีเด่น  
ดา้นศิลปะและดนตรี  

ด.ช. รัชชานนท ์ วงศท์วลีาภ     ป.3/2 อนัดบัที ่1 ของเขตบางแค ในการสอบ PRE-ประถม ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
ประเภทคะแนนรวม ไดรั้บรางวลัใบประกาศเกียรติคุณ  

ด.ช. ภู  ครูทรงธรรม   

 

ป.4/8 อนัดบัที ่1  ของประเทศวชิาคณติศาสตร์  และคะแนนรวมอนัดับ 1  
ของเขตบางแค  ในการสอบ PRE-ประถม ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4   
ไดรั้บรางวลัใบประกาศเกียรติคุณ 

ด.ช. เมทิศ  บุญยฤทธ์ิ       ป.5/6 อนัดบัที ่1 ของเขตบางแค ในการสอบ PRE-ประถม ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
ประเภทคะแนนรวมไดรั้บรางวลัใบประกาศเกียรติคุณ 

ด.ช. ธนกฤต  ส่ิงโตขาํ       ป.6/6 อนัดบัที ่1 ของเขตบางแค ในการสอบ PRE-ประถม ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
ประเภทคะแนนรวมไดรั้บรางวลัใบประกาศเกียรติคุณ 

ด.ช. อติคุณ  ปิยชาติ  ม.3/1 อนัดบั 1 ของเขตบางแค ทาํคะแนน PRE - ม.ตน้ สายเตรียมอุดม+มหิดล ฯ 
ประเภทคะแนนรวมทุกวชิา ไดรั้บใบประกาศเกียรติคุณ 

ด.ช. กฤษฎ์ิ  โสตถิลกัษณ์       ม.3/5 อนัดบัที่ 1 ของเขตบางแค ทาํคะแนน PRE - ม.ตน้  สายเตรียมทหาร + ตาํรวจ 
ประเภทคะแนนรวมทุกวชิา  ไดรั้บใบประกาศเกียรติคุณ 

นายทวีชยั     แซ่แต ้   ม.5/4 อนัดบั 1 ของเขตบางแค  ในการสอบ PRE-ADMISSION สายวทิย ์
ประเภทคะแนนรวมทุกวชิา ไดรั้บใบประกาศเกียรติคุณ 

นางสาววิภาว ี โสตถิลกัษณ์        ม.5/7 อนัดบัที่  1 ของเขตบางแค ในการสอบ PRE - ADMISSIONS  สายศิลป์   
ประเภทคะแนนรวมทุกวชิา  ไดรั้บใบประกาศเกียรติคุณ   

ด.ช. เอกสกลุ เจริญศุภกลุ  
นางสาวสิริไลซ์ แอลเลน  

ม.3/6 
ม.6/4 

ผ่านเข้ารอบ 2 รอบเจยีระไนเพชร การแข่งขนัภาษาองักฤษ  
รายการ “เพชรยอดมงกุฎ คร้ังท่ี 4” ชิงทุนการศึกษาพระราชวจิิตรปฏิภาณ  
ผูช่้วยเจา้อาวาสวดัสุทศันเทพวราราม ปีการศึกษา 2552 
จดัโดยศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษ (ERIC)   

ด.ช. ภานุทรรศ สาวนะชยั  
ด.ช. กรเมธ อนุศิริกลุ  
ด.ช. มติธร ชยัมงัคโล  

ป.3/8 
ม.3A 
ม.3A 

 

สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐาน การแข่งขนัภาษาองักฤษ  
รายการ “เพชรยอดมงกุฎ คร้ังท่ี 4”  ชิงทุนการศึกษาพระราชวจิิตรปฏิภาณ    
ผูช่้วยเจา้อาวาสวดัสุทศันเทพวราราม ปีการศึกษา 2552    
จดัโดยศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษ (ERIC)  

ด.ช. ศุกล  มหจัฉริยกลุ  
ด.ช. อติคุณ  ตนัศรี    

ม.2/8 
ม.2/1 

ผ่านการสอบคดัเลอืกไปแข่งขนัรอบท่ี 2  เขา้ไปแข่งขนัวทิยาศาสตร์โอลิมปิก
ระหวา่งประเทศไทย  ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้  คร้ังท่ี 6   รอบท่ี 1  
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นายนรุตม ์ จรรยจ์รัสสิน   
นายพีระ  ตนัติดีเลศ   

ม.5/4 
ม.5/4 

สอบผ่านค่าย 1 ในโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวชิาการและพฒันามาตรฐาน
วทิยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถมัภส์มเดจ็พระเจา้พ่ีนางเธอเจา้ฟ้ากลัยาณิวฒันา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) 
สาขาวชิาชีววทิยา  และเขา้ค่ายต่อในรอบ 2 

ด.ช. พรรษกร  ปัญญาวฒัชิโล 
ด.ช. อินทชั  คุณากรธรรม 
 

ม.3/8 
ม.3/8 

 

รางวลัชนะเลศิ จากการแข่งขนัมหกรรมกีฬาเพือ่การศึกษา  
แบรนดค์รอสเวร์ิดเกมชิงแชมป์ประเทศไทยและนานาชาติ คร้ังท่ี 23   
จดัโดยชมรม ครอสเวร์ิดฯ   

นายปรินทร  ปัญญา 
นายธนพณ  เช่ียวสุทธิ 

ม.4/4 
ม.4/4 

รางวลัชนะเลศิ  การแข่งขนัตอบปัญหาดา้นการประมงและการแพทย ์คร้ังท่ี 21   

ด.ช.ธรรมปพน ชยัศุจยากร 
ด.ช.ศุภวฒัน ์ทองโชติฉตัร 

ม.3/8 
ม.2/8 

รางวลัชนะเลศิ การแข่งขนักระบวนการแกปั้ญหาทางดา้นวทิยาศาสตร์  
งานสปัดาห์วทิยาศาสตร์ จดัโดย องคก์ารพิพิธภณัฑว์ทิยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)  

ด.ช.ปวรุตม    ติวานนท ์ ม.2/1 รางวลัชนะเลศิ  การแข่งขนั Stand  Rating & Friendship Game  
ด.ช.สิทธิพนัธ์  พนัธกานกุล ม.1/5 รางวลัชนะเลศิ การแข่งขนัอ่านคาํกลอนภาษาจีนช่วงชั้นท่ี 3   

รายการแข่งขนัทกัษะภาษาจีน  เขตการศึกษาพ้ืนท่ี 3   
ด.ช.ธนพงษ ์ คงเอ่ียมพิธี ม.1/8 รางวลัชนะเลศิ การแข่งขนัเล่านิทานภาษาจีน ช่วงชั้นท่ี 3  

รายการแข่งขนัทกัษะภาษาจีน  เขตการศึกษาพ้ืนท่ี 3   
นกัดนตรีของโรงเรียน  รางวลัชนะเลศิ การแข่งขนัวงดนตรีโครงการหอ้งเรียนสีเขียว เขตธนบุรี  
นายภากร    กิจพอ่คา้ ม.6/1 รางวลัชนะเลศิ  พร้อมถว้ยรางวลันายกรัฐมนตรี และเกียรติบตัร  

งานวชิาการสมัพนัธ์อสัสมัชญัศรีราชา 
นายศุภกร   เตม็คาํขวญั ม.5/6 รางวลัชนะเลศิ การแข่งขนักล่าวสุนทรพจนภ์าษาองักฤษ   
ด.ช. ภูธนิก  อารียส์วา่งกิจ ป.4/6 รางวลัชนะเลศิ  ระดบัโรงเรียน เพ่ือแข่งขนัรอบต่อไประดบัประเทศ  

รายการเกมละครสั้น เร่ืองการประหยดัพลงังาน (การลดภาวะโลกร้อน)  
รายการจ๋อ จ๋ิว แจ๋ว โชว ์ช่องแก๊งการ์ตูน จดัโดยรายการแก๊งการ์ตนู  

นกัเรียนชั้น ป.4/6  รางวลัชนะเลศิ  การแข่งขนัการแสดงละครสั้น รายการ “จ๋อ จ๋ิว แจ๋ว โชว”์   
จดัโดย บริษทั โรส มีเดีย แอนด ์เอนเตอร์เทนเมน้ท ์จาํกดั  

ด.ช. ทกัษด์นยั  สุภารส 
ด.ช. กนัตพงศ ์ มหาชนะวงศ ์
ด.ช.อนุช   นฤนารถเสนี 
ด.ช. ธนิป  ตระกลูฤทธิเดช 
ด.ช. ณชัชากร   กุลกววีฒิุ 
ด.ช. ภานุ  สุขศิริวงษ ์
ด.ช.พิทวสั   วชัราทิตย ์
ด.ช.นพรุจ   ลี 

ป.6/1 
ป.6/1 
ป.6/1 
ป.6/1 
ป.6/1 
ป.6/2 
ป.6/2 
ป.6/4 

รางวลัชนะเลศิ  การแข่งขนัเล่านิทานภาษาองักฤษ (Story telling  Competition) 
ระดบัประถมศึกษาตอนปลาย งาน” SCC วชิาการสมัพนัธ์ 2009”  
โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท ์

ด.ช. ธีรภทัร   โถมนาการ 
ด.ช. ภาณุกร  พงษพิ์ทกัษกลุ 

ม.1/3 
ม.1/6 

รางวลัชนะเลศิ  การแข่งขนั  เกม24 ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้  การแข่งขนัวชิาการ
สมัพนัธ ์2009 SCC วชิาการสมัพนัธ์ 2009” โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท ์
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ด.ช. จกักฤษณ์  คุรุรัตนพ์นัธ์ 
ด.ช. เตชินท ์   อธีมติชยักลุ 

ป.5/6 
ป.5/3 

รางวลัชนะเลศิ  การแข่งขนั การแข่งขนั A-MATH ระดบัประถมศึกษาตอนปลาย   
การแข่งขนัวชิาการสมัพนัธ์ 2009 SCC วชิาการสมัพนัธ์ 2009”  
โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท ์

นายปุลวชัร    ปิติไกรสร    
นายเลก็ซานเดอร์   แอลเลน 

ม.5/4 
ม.5/1 

รางวลัชนะเลศิ การแข่งขนัตอบคาํถามความรู้ทัว่ไปภาษาองักฤษ 

ด.ช. ณภทัร  เอมสีแดง 
ด.ช. ภูธนิก  อารียส์วา่งกิจ 

ป.4/3 
ป.4/6 

รางวลัชนะเลศิ  การแข่งขนั “องักฤษคิดสนุก” (English Challenge)  
สาํนกัพิมพบ์า้นฉลาดรู้  ม.เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ จ.นนทบุรี 

 
 

ด้านศิลปะ ดนตรี และกฬีา ปีการศึกษา 2552 

ช่ือ  นามสกลุ ช้ัน ประเภท 

นกักีฬาฟุตบอลโครงการพิเศษ  เป็นตัวแทนประเทศไทย  แข่งขนัรายการ แมนเชสเตอร์ยไูนเตด็ – ไนก้ี พรีเมียร์ คพั  
ไดแ้ชมป์เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ท่ีเกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย และไดเ้ป็น
ตวัแทนโซนเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ไปแข่งขนัรอบชิงแชมป์โลก ท่ีประเทศ
องักฤษ รายการ Manchester United Premier Cup 2009  
ระหวา่งวนัท่ี 3 – 9 สิงหาคม 2552   ไดอ้นัดบัท่ี 9  ของโลก 

ด.ช. ภูมินทร์  บุญประภากร ป.5/3 รางวลัชนะเลศิ ถว้ยพระราชทานพระเจา้หลานเธอ พระองคเ์จา้พชัรกิติยาภา   
การแข่งขนัเปียโนประเภท Duet รุ่นเลก็ ท่ีศูนยว์ฒันธรรมแห่งประเทศไทย 

ด.ช.กนัตก์มล  เกตุสิริ ม.2/4 รางวลัชนะเลศิ ประเภท Electrons  Ensemble  การแข่งขนั การแข่งขนั Yamaha 
Thailand Music Festival 2009 ศูนยว์ฒันธรรมแห่งประเทศไทย 

ด.ญ. ฐิติรัตน ์ จนัทรประสาท ป.1/2 รางวลัชนะเลศิเหรียญทองว่ายนํา้ ประเภทกรรเชียง 25 เมตร  
รายการศาลายาปร้ินเตอร์ AND FIN SWIMMING คร้ังท่ี 1/2552  

นกักีฬาฟุตบอลโครงการพิเศษ 
รุ่น 15 ปี 

 รางวลัชนะเลศิ การแข่งขนัฟุตบอล แมนเชสเตอร์ ยไูนเตด็-ไนก้ี พรีเมียร์คพั 
ท่ีเกาะบาหลี   ประเทศอินโดนีเซีย 

ด.ญ. วภิาพร  วรัิตนช์ยัมงคล 
 

ม.1/2 รางวลัชนะเลศิ การแข่งขนัวา่ยนํ้ารายการ The Mall Swimming Club  
เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน 

ด.ช. ภคพล  ศรีชยัธาํรง ป.1/2 รางวลัชนะเลศิเหรียญทอง   ประเภทวา่ยท่ากบ 50 ม. รุ่น 7 ปี  
การแข่งขนัวา่ยนํ้านกัเรียนพิกุลแชมป์เป้ียนชิพ  คร้ังท่ี 12 ท่ี  ร.ร.สตรีวทิยา 2 

ด.ช. วทูิรย ์ เนียมนาค ป.6/6 รางวลัชนะเลศิ การประกวดดนตรีไทยประเภทเด่ียวขิม   
รายการอโศกสังคีต คร้ังท่ี 2  ท่ีโรงเรียนเซนตค์าเบรียล  

ด.ช. ศุภชยั  มาตรศรี 
 

ป.6/7 รางวลัชนะเลศิประเภทชายคู่แบดมินตัน รุ่นอายไุม่เกิน  11   กีฬานกัเรียนชิงถว้ย   
ผูบ้ญัชาการทหารอากาศ  คร้ังท่ี 38  ประจาํปี  2552 ประเภทชายคู่ 

ด.ช.ทกัษด์นยั บุญรอด ม.2/7  รางวลัชนะเลศิประเภทชายเด่ียวแบดมินตันและนักกฬีายอดเยีย่ม  
รุ่นอายไุม่เกิน  13 ปี   กีฬานกัเรียนชิงถว้ย  ผูบ้ญัชาการทหารอากาศ  คร้ังท่ี 38  
ประจาํปี  2552  กีฬากองทพัอากาศ 
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ด.ช. ทกัษด์นยั บุญรอด  
ด.ช.วรากร หลงเจริญ 

ม.2/7 
ม.2/7 

รางวลัชนะเลศิประเภทชายคู่แบดมินตัน รุ่นอายไุม่เกิน  13 ปี    
กีฬานกัเรียนชิงถว้ย  ผูบ้ญัชาการทหารอากาศ  คร้ังท่ี 38  ประจาํปี  2552  
กีฬากองทพัอากาศ 

ด.ช. ศกัยะ สูตรเลข ม.3/5 รางวลัชนะเลศิประเภทชายเด่ียวแบดมินตัน และนักกฬีายอดเยีย่ม  
รุ่นอายไุม่เกิน  15 ปี  กีฬานกัเรียนชิงถว้ย  ผูบ้ญัชาการทหารอากาศ  คร้ังท่ี 38  
ประจาํปี  2552   กีฬากองทพัอากาศ 

นายพิสิษฐ ์พดูฉลาด ม.6/5 รางวลัชนะเลศิประเภทชายเด่ียวแบดมินตัน และนักกฬีายอดเยีย่มดีเด่น  
รุ่นอาย ุ ไม่เกิน  18 ปี  กีฬานกัเรียนชิงถว้ยผูบ้ญัชาการทหารอากาศ   
คร้ังท่ี 38  ประจาํปี  2552   กีฬากองทพัอากาศ 

นายณฐันนัท ์ตนัสง่า 
นายรัชพล บวัคล่ี 

ม.6/5 
ม.5/5 

รางวลัชนะเลศิประเภทชายคู่ แบดมินตนัรุ่นอายไุม่เกิน  18 ปี  กีฬานกัเรียนชิงถว้ย 
ผูบ้ญัชาการทหารอากาศ  คร้ังท่ี 38  ประจาํปี  2552  กีฬากองทพัอากาศ 

ด.ช. พชร นิพรรัมภ ์ ป.5/5 รางวลันักกฬีายอดเยี่ยม แบดมนิตัน รุ่นอายไุม่เกิน 11 ปี กีฬานกัเรียน 
ชิงถว้ยผูบ้ญัชาการทหารอากาศ  คร้ังท่ี 38  ประจาํปี  2552   กีฬากองทพัอากาศ 

ด.ช. ฐิติพนัธ์  อ่ิมแกว้ ป.5/5 รางวลัชนะเลศิเหรียญทอง   การแข่งขนัเทควนัโดรุ่นอายไุม่เกิน 12 ปี                  
จดัโดย มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

ด.ช. ธญัธร   แสงพงษน์ภา 
 

ป.5A 
ป.4/6 

รางวลัชนะเลศิ การแข่งขนักอลฟ์นกัเรียน 4 สถาบนัประเภทบุคคล 
ไฟท ์D สนามคาสตา้กอลฟ์คลบั 

ด.ช. ธนพงษ ์    ไทรเลก็ทิม 
ด.ช. สณัห์พิชญ ์ ฤกษพิ์สุทธิ 
ด.ช.  ถิรวฒัน์  เหลืองสุรีย ์
ด.ช. จิรพฒัน์  เหลืองสุรีย ์

ป.5/5 
ม.1/8 
ม.2A 
ป.6/9 

รางวลัชนะเลศิ การแข่งขนักอลฟ์นกัเรียน 4 สถาบนัประเภททีม  
สนามคาสตา้กอลฟ์คลบั 

ด.ช. เอกอคันี  บุญสิทธ์ิ ป.3/6 รางวลัยอดเยีย่ม  การประกวดผลงานศิลปกรรม "นาํส่ิงท่ีดีสู่ชีวติ"  
คร้ังท่ี 21 ปีการศึกษา 2552 ระดบัชั้นอนุบาล 1-ประถมศึกษาปีท่ี 3  
จดัโดยบริษทัโตชิบา  ประเทศไทย 

นายวธิวินทร์   คลอวฒิุวฒัน์ ม.6/7 รางวลัเดก็และเยาวชนดเีด่น ด้านกฬีา ผลการคดัเลือกเดก็และเยาวชนดีเด่น  
เยาวชนท่ีนาํช่ือเสียงมาสู่ประเทศชาติ  ประจาํปี 2553 

นายณพธวชั  ขาวปทุมทิพย ์ ม.6/4 รางวลัชนะเลศิ  การประกวดภาพถ่าย AU Photo Contest 2009  
รุ่นนกัเรียนมธัยมศึกษา จากมหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

น.ส. ธนิดา ตนัติอาภากลุ ม.5/2 รางวลัชนะเลศิ การแข่งขนักอลฟ์สมคัรเล่นชิงแชมป์แตม้ต่อประเทศไทย  
ปี 2552-2553  

ด.ช.อรรถวิท สุขช่วย ม.3/7 ได้รับทุนของ Aspire Academy for Sports Excellence  ร่วมกบันกัเรียนจาก
ประเทศต่างๆ ทัว่โลก 20 คน เพ่ือไปศึกษาและฝึกทกัษะฟุตบอล เป็นเวลา 3 ปี  
ณ ประเทศการ์ตา้ 
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ผลงานนักเรียนด้านอืน่ ๆ 
รางวลับุคคลดีเด่นส่งเสริมมาตรฐานระบบการตา้นยาเสพติด (QAD) ระดบันกัเรียนแกนนาํ  

ประจาํปีการศึกษา 2552     จากสาํนกังานอาสากาชาด สภากาชาดไทย   
1. นายกลวชัร   เฉลิมพงษ ์  11. นายชยัชนะ ชมภูวิเศษ  
2. นายอคัรชยั   กองวิมาน  12. นายอดิศร ตนัติรุ่งโรจน์ชยั 
3. นายพีรพล ถาวรวฒันยงค ์  13. นายกลุวชัร ปิติไกรศร 
4.  นางสาวภาวิณี องักินนัทน์  14. นางสาววรกมล วิจิตรโสภณ 
5. นางสาวสิริกานต ์ฉตัรตรัสตรัย  15. นางสาววาสิตา สุขตลอดชีพ 
6. นางสาวณฐันพิน ดาวประกายมงคล 16. นายอนวชั วชิรธารทอง 
7. นายพีรพงศ ์ จงไพศาลสกลุ  17. นายสุทิน  ชนะจอหอ 
8. นายพีรภทัร เบญจพนัธ์ุ  18. นายกรกรัญจ ์ ล้ิมสินสวสัด์ิ 
9. นางสาวปรารถนา ทบัลอ้ม  19. นายชยงักรู วทญัญูประชา 

                       10. นายสมเกียรติ  พสุพสุธา  20. นายณพธวชั ขาวปทุมทิพย ์
 

10.4  ครูทีไ่ด้รับเชิญเป็นวทิยากรภายนอก 
 

ช่ือครู รายการเป็นวทิยาการ สถาบนั /องคก์ร/หน่วยงาน 
1. ม.จรัญ นอ้ยอ่ิม - คณะกรรมการจดักิจกรรมแรลล่ีการกศุล PTA 

ACS FAMILY RALLY คร้ังท่ี 3  
- คณะกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษา [BSG]  
- วทิยากรการพฒันาบุคลิกภาพสู่การเป็นผูน้าํ 

- โรงเรียนอสัสมัชญัศรีราชา 
 
- โรงเรียนมงฟอร์ตวทิยาลยั  
    แผนกมธัยมฯ 
- มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี  
วทิยาเขต จงัหวดัสมุทรปราการ 

2. มิสนฤมล นอ้ยอ่ิม  - คณะกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษา [BSG]  
- คณะกรรมการจดักิจกรรมแรลล่ีการกศุล PTA 
ACS FAMILY RALLY คร้ังท่ี 3 

- โรงเรียนอสัสมัชญัลาํปาง 
- โรงเรียนอสัสมัชญัระยอง 
- โรงเรียนมงฟอร์ตวทิยาลยั 
 แผนกประถมฯ 
- โรงเรียนอสัสมัชญัศรีราชา 

3. ม.ยทุธพงษ ์ วงศืเมืองสรรค ์ คณะกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษา [BSG] 

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลยั 
 แผนกมธัยมฯ 

4. มิสอจัฉรา จนัหา  คณะกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษา [BSG] 

โรงเรียนอสัสมัชญัสมุทรปราการ 

5. มิสบุญสืบ แสงทอง  คณะกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษา [BSG] 

โรงเรียนอสัสมัชญั แผนกประถมฯ 

5. มิสจิราพร คุณาบุตร คณะกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษา [BSG] 

โรงเรียนอสัสมัชญั 
 แผนกประถมฯ 
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ช่ือครู รายการเป็นวทิยาการ สถาบัน /องค์กร/หน่วยงาน 
6. มิสป่ินแกว้ ทรัพยส์นอง คณะกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพ

การศึกษา [BSG] 
โรงเรียนอสัสมัชญั  
แผนกประถมฯ 

7. ม. พนม  จองเฉลิมชยั คณะกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษา [BSG] 

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลยั  
แผนกมธัยมฯ 

8. มิสอุดมลกัษณ์  นกพ่ึงพุม่ คณะกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษา [BSG] 

โรงเรียนเซนตค์าเบรียล 

8. มิสพรพิมล  ปวงนิยม คณะกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษา [BSG] 

โรงเรียนเซนตค์าเบรียล 

9. ม.จุลพงษ ์ กล่ินหอม 
 

คณะกรรมการจดักิจกรรมแรลล่ีการกศุล PTA 
ACS FAMILY RALLY คร้ังท่ี 3 

โรงเรียนอสัสมัชญัศรีราชา 

10. มิสวไิล  ศรีประภาสุขสนัติ คณะกรรมการจดักิจกรรมแรลล่ีการกุศล PTA 
ACS FAMILY RALLY คร้ังท่ี 3 

โรงเรียนอสัสมัชญัศรีราชา 

11. ม.สราวธุ  อนนัตชาติ วิทยากรอบรมคอมพิวเตอร์ใหก้บับุคลากรของ
โรงเรียนอสัสมัชญัธนบุรีและใหก้บัชุมชน  

โรงเรียนอสัสมัชญัธนบุรี 

12. มิสนํ้าผึ้ง  แช่มชอ้ย วิทยากรอบรมคอมพิวเตอร์ใหก้บับุคลากรของ
โรงเรียนอสัสมัชญัธนบุรีและใหก้บัชุมชน 

โรงเรียนอสัสมัชญัธนบุรี 

13. ม.ผดุงศกัด์ิ แสงสวงค ์ วิทยากร อบรมคอมพวิเตอร์ใหก้บับุคลากร
ใหม่  / บุคลากรตวัแทน / ชุมชน และบุคลากร
ฝ่ายธุรการ-การเงินโรงเรียนอสัสมัชญัธนบุรี 

โรงเรียนอสัสมัชญัธนบุรี 

14. มิสสกลุณา จูฑะพุทธิ วิทยากรอบรมคอมพิวเตอร์ใหก้บัตวัแทนระดบั 
และชุมชน 

โรงเรียนอสัสมัชญัธนบุรี 

15. มิสสุมณี  หลบภยั วิทยากรอบรมคอมพิวเตอร์ใหก้บับุคลากรของ
โรงเรียนอสัสมัชญัธนบุรี   

 โรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี 

16. ม.บุดดี   วฒิุเสลา วิทยากรอบรมคอมพิวเตอร์ใหก้บับุคลากรของ
โรงเรียนอสัสมัชญัธนบุรี 

 โรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี 

17. มิสวไิลพร ศิลางาม วิทยากรอบรมคอมพิวเตอร์ใหก้บับุคลากรของ
โรงเรียนอสัสมัชญัธนบุรี และ ชุมชน  

โรงเรียนอสัสมัชญัธนบุรี 

18. ม.ปิยะชาติ นพคุณวิจยั วิทยากรอบรมคอมพิวเตอร์ใหก้บับุคลากรของ
โรงเรียนอสัสมัชญัธนบุรี  และ ชุมชน 

โรงเรียนอสัสมัชญัธนบุรี 

19. ม.อนุสรณ์ เช้ือสาย  วิทยากรอบรมคอมพิวเตอร์ใหก้บับุคลากรของ
โรงเรียนอสัสมัชญัธนบุรี  และ ชุมชน 

โรงเรียนอสัสมัชญัธนบุรี 
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11. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง 
 โรงเรียนอสัสมัชญัธนบุรีไดรั้บการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบท่ีสอง  เม่ือวนัท่ี 23 ถึง 25 
เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา  มีการประเมิน  3 ดา้น คือ ผูบ้ริหาร 
ดา้นครู และดา้นผูเ้รียน ซ่ึงสรุปผลการประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐานเป็นตารางดงัต่อไปน้ี 
 

มาตรฐาน 
ผลการประเมิน ผลการรับรอง

มาตรฐาน ค่าเฉล่ีย ระดบัคุณภาพ 

ด้านผู้เรียน 
มาตรฐานที ่1  ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์

 
3.86 

 
ดีมาก 

 
ได ้

มาตรฐานที ่2  ผูเ้รียนมีสุขนิสยั  สุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 3.85 ดีมาก ได ้
มาตรฐานที ่3  ผูเ้รียนมีสุนทรียภาพและลกัษณะนิสยัดา้นศิลปะ ดนตรีและกีฬา 3.86 ดีมาก ได ้

มาตรฐานที ่4  ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดวเิคราะห์ คิดสงัเคราะห์    
                        มีวจิารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค ์คิดไตร่ตรองและมีวสิยัทศัน ์

3.87 ดีมาก ได ้

มาตรฐานที ่5  ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะท่ีจาํเป็นตามหลกัสูตร 3.44 ดี ได ้

มาตรฐานที ่6  ผูเ้รียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง รักการเรียนรู้  
                        และพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 

3.84 ดีมาก ได ้

มาตรฐานที ่7  ผูเ้รียนมีทกัษะในการทาํงาน รักการทาํงาน สามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้
                        และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

3.90 ดีมาก ได ้

ด้านครู 
มาตรฐานที ่8  ครูมีคุณวฒิุ / ความรู้ ความสามารถตรงกบังานท่ีรับผิดชอบ  
                        และมีครูเพียงพอ                    

 
4.00 

 
ดีมาก 

 
ได ้

มาตรฐานที ่9  ครูมีความสามารถในการจดัการเรียนการสอนอยา่งมีประสิทธิภาพ 
                        และเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

4.00 ดีมาก ได ้

ด้านผู้บริหาร 
มาตรฐานที ่10  ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้าํและมีความสามารถในการบริหารจดัการ 

 
4.00 

 
ดีมาก 

 
ได ้

มาตรฐานที ่11  สถานศึกษามีการจดัองคก์าร / โครงสร้างและการบริหารงาน   
                          อยา่งเป็นระบบครบวงจร  ใหบ้รรลุเป้าหมายการศึกษา 

4.00 ดีมาก ได ้

มาตรฐานที่ 12  สถานศึกษามีการจดักิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเนน้ผูเ้รียน 
                          เป็นสาํคญั 

4.00 ดีมาก ได ้

มาตรฐานที ่13  สถานศึกษามีหลกัสูตรเหมาะสมกบัผูเ้รียนและทอ้งถ่ินมีส่ือ 
                          การเรียนการสอนท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

4.00 ดีมาก ได ้

มาตรฐานที ่14  สถานศึกษาส่งเสริมความสมัพนัธ์และความร่วมมือกบัชุมชนใน 
                          การพฒันาการศึกษา 

4.00 ดีมาก ได ้

ผลการจดัการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวมได้มาตรฐานคุณภาพ สมศ.       ได้          ไม่ได้ 
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12.1  ข้อเสนอแนะจากการประเมินภายนอกรอบสอง 
ข้อเสนอแนะเพือ่พฒันาสถานศึกษา 
 1. สถานศึกษาควรจดักิจกรรมและโครงการ   เพื่อใหผู้เ้รียนรักการไหวท้าํความเคารพครูและผูใ้หญ่เพราะ
จากท่ีสถานศึกษามีหลกัสูตรภาษาองักฤษทาํใหผู้เ้รียนส่วนใหญ่เวลาเดินผา่นผูใ้หญ่ไม่ค่อยทาํการไหว ้ แสดงความ
เคารพและในผูเ้รียนระหวา่งรุ่นพีรุ่่นนอ้งท่ีแต่ก่อนจะมีการไหวท้าํความเคารพกนักห็ายไป ทาํใหค้วามรักความเอา
ใจใส่กนัระหวา่งรุ่นพ่ีรุ่นนอ้งไม่มี 
 2. สถานศึกษามีระบบงานนิเทศภายในซ่ึงจะตอ้งมีการติดตาม ประเมินผล ตรวจสอบ ขอ้มูลสารสนเทศใน
แต่ละฝ่ายวา่ขอ้มูลมีความถกูตอ้งหรือไม่และการประสานงานระหวา่งหน่วยงานมีการประสานงานกนัดีระดบัไหน
เพราะในระบบ PDCA ทุกหน่วยงานจะตอ้งมีการส่งงานใหก้นัและกนัระหวา่งหน่วยงานเพ่ือใหข้อ้มูลสารสนเทศ
ถูกตอ้งและนาํไปใชใ้นการตั้งเป้าหมายหรือกาํหนดแผนงานได ้ ระยะเวลาในการพฒันาสถานศึกษาใหไ้ดม้าตรฐาน
คุณภาพ สมศ. ในแต่ละมาตรฐานและในภาพรวม  2 ปี 4 เดือน 
ด้านผู้เรียน 
มาตรฐานที ่2  ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตทีด่ ี

สถานศึกษาตอ้งทาํขอ้มูลรายบุคคลของผูเ้รียน โดยในเอกสารน้ีจะตอ้งแสดงขอ้มลูระดบัคุณภาพ  ทั้ง 3 
ดา้น คือ  ดี  เก่ง สุข อยา่งชดัเจนเด่นชดั วา่ในขณะน้ีคุณภาพผูเ้รียนอยูใ่นระดบัใดและเม่ือเทียบกบัมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาและมาตรฐานการศึกษาของชาติแลว้ อยูห่่างไกลเพียงใด และผูเ้รียนไดรั้บการพฒันาใน
แต่ละปีอยา่งไรบา้ง ซ่ึงในกรณีท่ีสาํคญัท่ีสุดคือการท่ีสถานศึกษาตอ้งทราบขอ้มูลรายบุคคลของผูเ้รียนทุกดา้น ทั้ง
สถานศึกษา  โดยสถานศึกษาควรดาํเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายในปีการศึกษา 2550 
มาตรฐานที4่  ผู้เรียนมคีวามสามารถในการคดิวิเคราะห์ คดิสังเคราะห์ มวีจิารณญาณ มีความคดิสร้างสรรค์  
                       คดิไตร่ตรองและมีวสัิยทศัน์ 

ในโครงการและกิจกรรมท่ีทางสถานศึกษาไดจ้ดั ควรท่ีจะกระตุน้ผูเ้รียนใหไ้ดเ้ขา้ร่วมทุกคนโดยจะตอ้งนาํ
ขอ้มูลมาใส่ไวผู้เ้รียนรายบุคคล เพื่อจะไดท้ราบวา่กิจกรรมท่ีไดจ้ดัข้ึนผูเ้รียนไดเ้ขา้ร่วมและช่ืนชอบมากเพียงใด   
ระยะเวลาในการจดัทาํ 1 ปีการศึกษา 

จากกิจกรรมในมาตรฐานท่ี 4     ทางสถานศึกษาไดจ้ดัใหผู้เ้รียนท่ีจะจบในช่วงชั้นจะตอ้งทาํงานส่ง 1 ช้ิน 
ซ่ึงจากกิจกรรมตรงน้ีน่าจะนาํผลงานท่ีไดม้าสอบถามผูเ้รียนถึงช้ินงานท่ีทาํข้ึนมา   วา่สอดคลอ้งกบัมาตรฐานท่ี 4 ท่ี
ทางสถานศึกษาไดว้างไวห้รือไม่ และนาํผลมาพฒันาแกไ้ขปรับปรุงไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ระยะเวลาในการปฏิบติัซ่ึงทาง
สถานศึกษามีขอ้มูลแลว้หรือแต่นาํขอ้มูลมาปรับแต่งซ่ึงระยะเวลา 2 เดือน 

จากผลงานของผูเ้รียนในขอ้ 2 ท่ีเกิดข้ึนจะตอ้งนาํผลงานของผูเ้รียนทุกคนมาเสนอตามอาคารเรียนหรือ
ภายในสถานศึกษา ซ่ึงมีพ้ืนท่ีจาํนวนมากเพื่อท่ีจะไดใ้หผู้เ้รียนทุกคนเห็นความสาํคญัและกระตุน้ผูเ้รียนใหมี้การ
แข่งขนักบัเพ่ือนในหอ้งและเพ่ือนต่างหอ้งเกิดการพฒันาทกัษะและคิดเพ่ิมข้ึน ทั้งทางตรงและทางออ้ม ระยะเวลา
ในการปฏิบติั 1 ปีการศึกษา 
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มาตรฐานที ่6  ผู้เรียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง 
สถานศึกษาควรจดัการประชาสมัพนัธ์เสริมกิจกรรม เพ่ือกระตุน้ผูเ้รียนใหเ้ขา้ไปศึกษาหาความรู้ใหเ้พ่ิมข้ึน 

ระยะเวลาในการปฏิบติั 1 ปีการศึกษา 
สถานศึกษาสาํรวจ คน้ควา้ความตอ้งการของผูท่ี้เก่ียวขอ้งทั้งหมดเพื่อพฒันาและจดัการแหล่งเรียนรู้ตาม

ความตอ้งการของผูเ้รียน คณะครู และผูป้กครองชุมชน ระยะเวลาในการปฏิบติั 1 ปีการศึกษา 
มาตรฐานที ่7  ผู้เรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สมารถทํางานร่วมกับผู้ อ่ืนได้ และมีเจตคติที่ดต่ีออาชีพสุจริต 

หลกัการในการใชกิ้จกรรมและโครงการท่ีสถานศึกษาในการสอนใหผู้เ้รียนรู้จกัทกัษะการทาํงาน และมี
ทศันคติในการทาํงานท่ีดี ทาํงานเป็นกลุ่มได ้โดยสถานศึกษาตอ้งมีการจดัทาํขอ้มูลผูเ้รียนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมทั้งหมด
วา่อยูใ่นชมรมอะไร สรุปเป็นขอ้มูลสารสนเทศท่ีชดัเจนสามารถสอบถามได ้ เพราะจากชมรมหรือกิจกรรมท่ี
สถานศึกษาตอ้งทาํตอ้งปฏิบติักบัผูเ้รียนทุกระดบัชั้น   เป็นการปลกูฝังใหผู้เ้รียนรักในการทาํงานอยา่งดี     ระยะเวลา
ในการจดัทาํขอ้เสนอแนะเน่ืองจากความพร้อมในหลายดา้น ๆ ท่ีทางสถานศึกษามีระยะเวลาท่ีจะทาํการพฒันา 1 ปี
การศึกษา 
ด้านครู 
มาตรฐานที ่8  ครูมวุีฒิ/ความรู้ ความสามารถตรงกบังานทีรั่บผดิชอบและมีครูเพยีงพอ   

ควรใหค้รูทุกคนไดรั้บการอบรมในวิชาท่ีสอนเป็นประจาํทุกปี ทั้งก่อนและขณะดาํเนินการสอน  เพื่อครูจะ
ไดน้าํเทคนิคความรู้ในวิทยาการใหม่ ๆ มาประยกุตใ์ชใ้นการสอนต่อไป 
มาตรฐานที ่9 ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสําคญั   

การประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน ควรคาํนึงวา่การประเมินผลเป็นส่วนหน่ึงของการจดัการเรียนรู้ ดงันั้น
ควรประเมินผลใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายท่ีกาํหนดไวใ้หผู้เ้รียนมีคุณภาพครบทั้ง 3 ดา้น คือ เก่ง ดี และมีสุข โดยใช้
แบบประเมินเฉพาะดา้น กาํหนดระยะเวลาในการประเมิน 1 ปี  ควรทาํผลการประเมินรายบุคคลทั้ง 3 ดา้น ดงักล่าว
ไปรับปรุงและพฒันาปรับการเรียนและเปล่ียนการสอนอยา่งต่อเน่ืองเป็นปัจจุบนั กาํหนดระยะเวลาในการประเมิน 
1 ปี ควรเกบ็ขอ้มูลของผูเ้รียนรายบุคคลใหเ้ป็นระบบของขอ้มลูสารสนเทศของสถานศึกษาเพื่อใชใ้นการตรวจสอบ
คุณภาพของผูเ้รียนต่อไป กาํหนดระยะเวลาในการประเมิน 1 ปี 
12.2   นวตักรรมและส่ิงดเีด่นรวมทั้งการปฏิบัติทีเ่ป็นเลิศของสถานศึกษา 

สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ภายในท่ีหลากหลายเสมือนเป็นโลกแห่งคลงัปัญญาท่ีสมบูรณ์แบบ เพื่อสนอง
ความตอ้งการของผูเ้รียนใหเ้ขา้ไปศึกษาหาความรู้ ตามความถนดั โดยสถานศึกษาจะเนน้ความตอ้งการของผูเ้รียน
เป็นหลกั 
12.3   ทศิทางการพฒันาคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษาในอนาคต 
 1. ระบบงานท่ีสถานศึกษาจดัใหมี้การควบคุมติดตาม ประเมินผล โดยใหเ้นน้การนาํผลขอ้มูลสารสนเทศ
จากแต่ละฝ่ายมารวบรวมเพ่ือใหข้อ้มูลท่ีไดเ้ป็นปัจจุบนัทนัต่อการใชง้าน 
 2.  ครูจะตอ้งไดรั้บการอบรมในวิชาท่ีสอนใหต้รงตามเอก-โท     และเนน้ในวิชาท่ีไดส้อนประจาํเพ่ือ 
เพ่ิมพนูความรู้ความสามารถ 
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12.4  การนําผลการประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้   
 จากการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก (รอบสอง)  ระหวา่งวนัท่ี 25 -29  พฤษภาคม  2549  ผูต้รวจเยีย่มได้
ใหข้อ้เสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันาคุณภาพการศึกษา    โรงเรียนไดน้าํไปวิเคราะห์และดาํเนินการดงัน้ี 
 

ข้อ
ที ่

ข้อเสนอแนะเพือ่การพฒันา
สถานศึกษาในภาพรวม 

งาน/โครงการ/กจิกรรม 
ทีด่ําเนินการ 

ผลสําเร็จ 

1 สถานศึกษาควรจดักิจกรรมและ
โครงการเพ่ือใหผู้เ้รียนรักการไหว ้
ทาํความเคารพครูและผูใ้หญ่ 

 โรงเรียนมีความตระหนกัและเห็นความสาํคญัในการ
ส่งเสริมใหผู้เ้รียนประพฤติปฏิบติัตนเป็นผูมี้คุณธรรม 
จริยธรรม คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคแ์ละเห็นคุณค่า
และภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียม โดยกาํหนดไวใ้น
แผนพฒันาคุณภาพ ฯ และนโยบายการบริหารจดั
การศึกษาของผูอ้าํนวยการ มีการจดัทาํแผนงาน/
โครงการ เพ่ือพฒันาผูเ้รียนใหเ้ป็นผูมี้ความประพฤติ
ดี มีวนิยั มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์เช่น 
1. โครงการส่งเสริมระเบียบวนิยั ทุกระดบัชั้น 
2. โครงการส่งเสริมการไหวแ้ละทาํความเคารพ  
3. โครงการไหวส้วยรวยเสน่ห์   
4. โครงการสุภาพบุรุษอสัสมั   
5. โครงการไหวง้ามอยา่งไทย 
6. กิจกรรมวนัไหวค้รู 
7. โครงการไหวค้รูดนตรีไทย 
8. โครงการส่งเสริมวฒันธรรมประเพณีและวนั

สาํคญัทางศาสนา 
9. โครงการรําลึกพระคุณแม่ 

ฯลฯ 

    ผูเ้รียนไดรั้บการส่งเสริม
และปลกูฝังค่านิยมท่ีดีในเร่ือง
การทาํความเคารพต่อครูและ
ผูใ้หญ่ ส่งผลใหผู้เ้รียนเป็นผูมี้
ความประพฤติสุภาพ อ่อน
นอ้มและเคารพศกัด์ิศรีของ
ความเป็นมนุษย ์ สามารถอยู่
ร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมี
ความสุข 
 
 

2 สถานศึกษามีระบบงานนิเทศภายใน
ซ่ึงจะตอ้งมีการติดตามประเมินผล 
ตรวจสอบขอ้มูลสารสนเทศในแต่ละ
ฝ่ายวา่ขอ้มูลมีความถูกตอ้งหรือไม่ 
และการประสานงานระหวา่งหน่วย 
งานมีการประสานงานกนัดีระดบัไหน
เพราะระบบ P D C A ทุกหน่วยงาน
จะตอ้งมีการส่งงานใหก้นัและกนั
ระหวา่งหน่วยงานเพื่อใหข้อ้มูลสาร 
สนเทศถูกตอ้งและนาํไปใชใ้นการ
ตั้งเป้าหมายหรือกาํหนดแผนงานได ้ 

- โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการสารสนเทศโรงเรียน 
เพ่ือดาํเนินการจดัทาํระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศ
อยา่งเป็นระบบ  การดาํเนินงานตลอดปีการศึกษา  
มีแผนงานและกาํหนดกรอบการทาํงานท่ีชดัเจน  ดงัน้ี 
- จดัทาํแผนการดาํเนินงานตลอดปี และสาํรวจความ
ตอ้งการ/จาํเป็นของขอ้มูลท่ีแต่ละฝ่ายตอ้งการใช ้
- จดัทาํปฏิทินการจดัเก็บขอ้มูลสารสนเทศระดบัฝ่าย 
- คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล 
- คณะกรรมการสารสนเทศโรงเรียนตรวจสอบขอ้มูล 
  ก่อนจดัทาํสารสนเทศระดบัโรงเรียน 
- นาํเสนอคณะผูร่้วมบริหารพิจารณาอนุมติั และ   
  เผยแพร่แก่ผูเ้ก่ียวขอ้ง 

โรงเรียนมีขอ้มูลสารสนเทศ 
ทั้งในระดบัฝ่ายและระดบั
โรงเรียน  ท่ีประกอบดว้ย 
สารสนเทศพ้ืนฐานของ
สถานศึกษา สารสนเทศ 
เก่ียวกบัผูเ้รียน สารสนเทศ 
เพ่ือการบริหารงานวชิาการและ
สารสนเทศเพื่อการรายงานท่ี
สามารถนาํมาใชใ้นการบริหาร
จดัการศึกษาและการวางแผน
ในการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 
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มาตรฐานที ่2   
ผู้เรียนมีสุขนิสัย 
สุขภาพกายและ
สุขภาพจติทีด่ี 

 

     โรงเรียนตระหนกัและเห็นความสาํคญัของการส่งเสริมผูเ้รียนใหมี้สุขนิสยั 
สุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี โดยการจดัทาํกิจกรรม โครงการ เพ่ือพฒันาผูเ้รียน
ทั้งดา้นร่างกาย อารมณ์   เช่น โครงการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนกัเรียน
กบัเกณฑม์าตรฐาน โครงการแข่งขนักรีฑาสี  โครงการแข่งขนัวา่ยนํ้าระดบัชั้น
โครงการจดัแสดงคอนเสิร์ตครบรอบ 48 ปี   โครงการแสดงโขนครบรอบ 48 ปี 
โครงการส่งเสริมศกัยภาพกลุ่มสาระฯ ศิลปะ  งานแสดงดนตรีภายในภายนอก 
โครงการสร้างเสริมภูมิคุม้กนัโรคตามเกณฑ ์โครงการตรวจสุขภาพนกัเรียน 
โครงการส่งเสริมสุขภาพดีตามเกณฑม์าตรฐาน โครงการนมโรงเรียน  เป็นตน้ 

   ผูเ้รียนมีสุขนิสยัในการดูแล
สุขภาพและรักการออกกาํลงั
กาย  มีนํ้าหนกัส่วนสูงและ
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ ์
มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดี  
ในส่วนของผูเ้รียนท่ีไม่ผา่น
เกณฑก์ไ็ดรั้บคาํแนะนาํเพ่ือ
การพฒันาอยา่งต่อเน่ือง    

มาตรฐานที่ 4   
ผู้เรียนมีความ 
สามารถในการ
คดิวเิคราะห์  
คดิสังเคราะห์  
มีวจิารณญาณ  
มีความคดิ
สร้างสรรค์  
คดิไตร่ตรอง 
และมีวสัิยทศัน์ 
 

  โรงเรียนส่งเสริมศกัยภาพและความสามารถดา้นการคิดวเิคราะห์ คิดสงัเคราะห์ 
มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค ์คิดไตร่ตรองและมีวิสยัทศัน ์โดยกาํหนดให้
มีการจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ใหผู้เ้รียนใชท้กัษะกระบวนการคิด 
การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง การนาํเสนอผลงานอยา่งสมํ่าเสมอ  นอกจากน้ียงัจดั
ทาํงาน / กิจกรรม / โครงการเพ่ือพฒันาผูเ้รียนตลอดปีการศึกษา เช่น 
1. โครงการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา   มีการปรับปรุงหลกัสูตรใหส้อดคลอ้ง 
กบัความตอ้งการของผูเ้รียน มีการจดัทาํรายวชิาเพ่ิมเติม จดัทาํแผนการเรียนให้
นกัเรียนไดเ้ลือกเรียนตามความถนดัและสนใจ  
2. จดักิจกรรมส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดฝึ้กการคิด วเิคราะห์ และมีวิจารญาณและฝึก
ใหรู้้จกัการแกปั้ญหาในรูปแบบของการทาํกิจกรรมชมรมต่าง ๆ เช่น ชมรมนกั
ทดลองรุ่นเยาว ์ ชมรมนกัพฤกษศาสตร์นอ้ย ชมรมวทิยาศาสตร์  ชมรมคาํคม  
ชมรม English Club  ชมรม Crossword  ชมรม Speech  ชมรม A-Math  ชมรม
โซโดกุ   ชมรมนกัประดิษฐ ์   ชมรมกองร้อยพิเศษ  ชมรมถ่ายภาพ   ชมรม ACT 
Media  และชมรมเคมีนาโน  เป็นตน้ 
3. จดัใหมี้การนาํเสนอผลงานของนกัเรียนท่ีเกิดจากการไดเ้ขา้ร่วมในการจดัการ
เรียนรู้ต่าง ๆ  ท่ีโรงเรียนจดัใหน้กัเรียนตลอดปีการศึกษา  เช่น   ตลาดนดั ACT   
งานวนัคริสตม์าสแฟร์   การนาํเสนอผลงานของนกัเรียนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น 
ลงพิมพใ์นวารสาร  จุลสาร บอร์ดประชาสมัพนัธ์  Web site  การจดันิทรรศการ
งาน Open House   การแสดงงานราตรีสมัพนัธ์  การแสดงในการประชุม
ผูป้กครองทุกระดบัชั้น  เป็นตน้ 

        ผูเ้รียนไดรั้บการพฒันา
ศกัยภาพในกระบวนการคิด  
วิเคราะห์    คิดสังเคราะห์   
มีความคิดสร้างสรรค ์และ
สามารถนาํไปใชใ้นชีวิต 
ประจาํวนัได ้    มีความกลา้ท่ี
จะแสดงออกในส่ิงท่ีถูกตอ้ง      
สามารถนาํความรู้ท่ีไดจ้ากการ
เรียนรู้จากการเขา้ร่วมในการ
ทาํกิจกรรมต่าง ๆ ไประยกุต ์
ใชเ้พ่ือใหเ้กิดประโยชน์ต่อ
ตนเอง ชุมชน และสงัคม  
จากผลการดาํเนินงานพบวา่  
ผูเ้รียนผา่นเกณฑก์ารประเมิน
ดา้นการอ่าน คิดวเิคราะห์ 
เขียนส่ือความ ในระดบัดีเยีย่ม
ร้อยละ 75.77  ระดบัดี  ร้อยละ 
23.88   และปรับปรุง  
ร้อยละ 0.35 
 

มาตรฐานที ่6   
ผู้เรียนมีทกัษะ
ในการแสวงหา
ความรู้ด้วย
ตนเอง รักการ
เรียนรู้และ
พฒันาตนเอง
อย่างต่อเน่ือง 

 โรงเรียนมีการจดัสภาพแวดลอ้มและแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนใหเ้ป็นอุทยาน 
ทางการศึกษา เพื่อส่งเสริมและสนบัสนุนใหผู้เ้รียนไดศึ้กษาหาความรู้และพฒันา
ตนเอง  เช่น โครงการสวนพฤกษศาสตร์   โครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ โครงการ 
ปรับปรุงเรือนสมุนไพร โครงการปรับปรุงหอ้งเรียนดนตรี เป็นตน้ เพ่ือส่งเสริม
ใหผู้เ้รียนเกิดทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง รักการเรียนรู้และพฒันา
ตนเองอยา่งต่อเน่ือง โรงเรียนไดจ้ดักิจกรรมอยา่งหลากหลาย เช่น โครงการสีสนั
กิจกรรมและเกม โครงการรักการอ่าน โครงการเขา้ค่ายลูกเสือ โครงการค่าย
วชิาการ โครงการทศันศึกษา โครงการกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  เป็นตน้ 

   ผูเ้รียนมีนิสัยรักการอ่านและ
การเรียนรู้ สนใจในการ
แสวงหาความรู้จากแหล่ง
ความรู้ต่าง ๆ รอบตวัทั้งใน 
และนอกสถานท่ี  เพ่ือพฒันา
ตนเอง   
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มาตรฐานที ่7  
ผู้เรียนมีทกัษะ
ในการทาํงาน 
รักการทาํงาน 
สามารถทาํงาน
ร่วมกบัผู้อืน่ได้ 
และมีเจตคติทีด่ี
ต่ออาชีพสุจริต 

    โรงเรียนมีความตระหนกัและเห็นความสาํคญัในการปลกูฝังใหผู้เ้รียนมี
ทกัษะในการทาํงาน รักการทาํงานและทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้ ส่งเสริมใหผู้เ้รียน
มีการวางแผนและการจดัการในการทาํงานร่วมกนัเป็นหมู่คณะ โดยการจดั
กิจกรรม โครงการต่าง ๆ ดงัน้ี 
1. กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  มีชมรมต่าง ๆ ใหผู้เ้รียนไดเ้ลือกเรียนตามความสนใจ 
เช่น ชมรมดา้นการพฒันาสติปัญญา จาํนวน 30 ชมรม  การพฒันาดา้นอารมณ์
สงัคม  จาํนวน 23 ชมรม  พฒันาดา้นร่างกาย  จาํนวน  13 ชมรม  
2. โครงการเขา้ค่ายลูกเสือ  
3.  กิจกรรมวนัคริสตม์าส แฟร์ 
4.  กิจกรรมวนังานราตรีสมัพนัธ์ 
5. โครงการแข่งขนักรีฑาสี  / วา่ยนํ้าระดบัชั้น 
6.  โครงการค่ายวชิาการ  เช่น ค่ายวทิยาศาสตร์ ค่ายภูมิศาสตร์  ค่ายภาษาไทย 
      ค่ายอนุรักษธ์รรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม คณิตศาสตร์ เป็นตน้ 
7. งานสภานกัเรียน  
8. งานสมัพนัธ์ใหค้วามรู้กบัโรงเรียนเครือข่าย 
9. ค่ายพฒันาทกัษะชีวติ 
10. โครงการค่ายผูน้าํ 
11. กิจกรรมวนัไหวค้รู  
12. โครงการรําลึกพระคุณครู 
13. งานลูกเสือกองร้อยพิเศษ  
                          ฯลฯ 

     ผูเ้รียนไดรั้บการส่งเสริม
และฝึกฝนจากการฝึกปฏิบติั
จริง ผา่นรูปแบบกิจกรรมท่ี
หลากหลาย ทาํใหผู้เ้รียนเกิด
ทกัษะท่ีจาํเป็นในการทาํงาน 
รักการทาํงาน และรู้จกัการ
เรียนรู้ท่ีจะอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นรู้จกั
การวางแผนและแกปั้ญหาได ้
ดว้ยตนเอง มีวิสัยทศันแ์ละมี 
ทศันคติท่ีดีต่อการทาํงานและ
การประกอบสุจริต 
   จากผลการดาํเนินการตลอด
ปีการศึกษา 2552  พบวา่
ผูเ้รียนร้อยละ 96.57 มีทกัษะ
ในการทาํงาน รักการทาํงาน 
สามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น
ได ้และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ
สุจริต  
 

มาตรฐานที ่8   
ครูมีวุฒ/ิความรู้ 
ความสามารถ
ตรงกบังานที่
รับผดิชอบและ
มีครูเพยีงพอ   

 

    โรงเรียนตระหนกัและเห็นความสาํคญัในการพฒันาครูใหเ้ป็นผูท่ี้มีความรู้ 
ความชาํนาญ เป็นครูมืออาชีพ และสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
ตรงกบัความรู้ความสามารถ เพ่ือเป็นการส่งเสริมและพฒันาครูใหมี้ความรู้ความ
สารมารถตรงกบังานท่ีรับผดิชอบโรงเรียนไดด้าํเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆ  
ดงัน้ี 
- โครงการอบรมสมัมนาครูก่อนเปิดปีการศึกษา  
- โครงการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา   
- โครงการพฒันาบุคลากรผูส้อนดา้นเทคนิควิธีการนิเทศการสอน 
- โครงการศึกษาดูงานนอกสถานท่ีทั้งในและนอกประเทศ 
- โครงการพฒันาบุคลากรผูส้อนภาษาองักฤษ วทิยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 
  โดยใชภ้าษาองักฤษเป็นส่ือ 
- โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมครูพทุธ – คาทอลิก 

- โครงการพฒันาบุคลากรส่งเสริมการใชค้อมพิวเตอร์   
- โครงส่งเสริมการศึกษาต่อในระดบัปริญญาโท 
- โครงการอบรมวฒันธรรมไทยสาํหรับครูต่างชาติ 

      จากการดาํเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการตลอดปี
การศึกษา 2552 ส่งผลใหค้รู
ไดรั้บการพฒันาตามมาตรฐาน
วิชาชีพ จากการเขา้อบรม 
สมัมนา เพ่ิมพนูความรู้และ
ประสบการณ์ ไม่ตํ่ากวา่ 20 
ชัว่โมงต่อปี   ทาํใหค้รูสามารถ
นาํความรู้ท่ีไดรั้บไปประยกุต ์
ใชใ้นการสอนและการปฏิบติั 
งานตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบ 
หมายไดเ้ป็นอยา่งดี 
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มาตรฐานด้าน งาน/โครงการ/กจิกรรมทีดํ่าเนินการ ผลสําเร็จ 

มาตรฐานที ่9   
ครูมีความรู้ความ 
สามารถในการ
จดัการเรียนการ
สอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ
และเน้นผู้เรียน
เป็นสําคญั   

       โรงเรียนส่งเสริมและพฒันาทกัษะการจดักระบวนการเรียนการสอนท่ีเนน้
ผูเ้รียนเป็นสาํคญั โดยการเชิญวทิยากรท่ีมีความรู้ความสามารถและมี
ประสบการณ์มาอบรมครูดงัน้ี  
- อบรมเชิงปฏิบติัการ  การจดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลาง 
  การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พทุธศกัราช 2551  โดย รศ.ดร.วชิยั   วงษใ์หญ่ 
- อบรมเร่ือง “คุณภาพครู ปัจจยัหลกัของคุณภาพการศึกษา”  
  โดย ภราดาวศิิษฐ ์ศรีวชิยัรัตน ์
- อบรมเร่ือง“อุดมการณ์ครูในโรงเรียนคาทอลิกสู่ความเป็นมืออาชีพ” 
   โดย บาทหลวงปิยะ โรจนะมารีวงศ ์
- อบรมคณะครูกลุ่มสารการงานอาชีพและเทคโนโลย ีอบรมเร่ืองการใชส่ื้อ 
   E-Learning  โดย อาจารยโ์กสนัต ์ เทพสิทธิทรากรณ์ 
-  อบรมการสอนวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เป็น ภาษาองักฤษใหก้บัครูผูส้อน 
   วทิยาศาสตร์และครูคณิตศาสตร์  โดย  ครูจากศูนย ์ACT – Bell  
                              ฯลฯ 

    ครูผูส้อนไดรั้บการพฒันา
ใหมี้ความรู้และทกัษะในการ
จดักระบวนการเรียนการสอน  
การวดัและการประเมินผลท่ี
สอดคลอ้งกบัผูเ้รียน  มีการ
จดัทาํขอ้มูลของผูเ้รียน เพื่อ
นาํไปใชใ้นการพฒันาผูเ้รียน
และปรับปรุงการเรียนการ
สอน  เพ่ือใหบ้รรลุตาม
เป้าหมายการจดัการศึกษา
ของชาติและการศึกษาเซนต์
คาเบรียลฯ 
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บทที ่2 
 

แผนพฒันาคุณภาพการศึกษาประจาํปี 
 ในการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอสัสมัชญัธนบุรี  ตามแผนพฒันาโรงเรียนอสัสมัชญัธนบุรี 
ระยะท่ี 3 พ.ศ. 2550-2554  (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2552)  ไดก้าํหนดวิสยัทศัน์  พนัธกิจ เป้าหมาย  ยทุธศาสตร์และ
ตวัช้ีวดัความสาํเร็จ โดยมี งาน/โครงการและกิจกรรม ท่ีดาํเนินการในปีการศึกษา 2552  เพื่อใหบ้รรลุตามเป้าหมาย
ท่ีกาํหนดไว ้ ดงัน้ี 
 

ด้านวชิาการ/คุณภาพนักเรียน 
เป้าหมายที ่1 มีหลกัสูตรสถานศึกษาท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียนและทอ้งถ่ิน พฒันาตามการเปล่ียนแปลงและความเจริญ 

        กา้วหนา้ทางวิทยาการต่าง ๆ และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของชาติและการศึกษาเซนตค์าเบรียล 
ตวัช้ีวัดความสําเร็จ 

ร้อยละ 80 ของผูเ้รียน ผูป้กครอง บุคลากรและชุมชนมีความพึงพอใจในการจดัการศึกษาของโรงเรียน 
 

งาน / โครงการและกจิกรรม สภาพความสําเร็จ 
1. โครงการพฒันาหลกัสูตรของสถานศึกษา 
 - งานพฒันาหลกัสูตรรายวิชา 

โรงเรียนมีหลกัสูตรสถานศึกษา ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
มีการพฒันาหลกัสูตรอยา่งต่อเน่ือง โดยเชิญผูเ้ช่ียวชาญดา้น 
หลกัสูตรมาใหก้ารอบรมและพฒันาหลกัสูตร นอกจากน้ีงาน 
หลกัสูตรและนิเทศการสอนไดส่้งบุคลากรเขา้ร่วมอบรมสัมมนา
เชิงปฏิบติัดา้นการจดัทาํหลกัสูตรและการจดัทาํแผนการจดัการ
เรียนรู้ร่วมกบัหน่วยงานภายนอก เพื่อนาํความรู้มาใชใ้นการ 
พฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้  ส่งผลใหโ้รงเรียนมี 
หลกัสูตรสถานศึกษาท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียนและทอ้งถ่ิน พฒันาตาม
การเปล่ียนแปลงและความเจริญกา้วหนา้ทางวิทยาการต่าง ๆ 
และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของชาติและการศึกษาเซนตค์าเบรียล 

2. งานนิเทศการสอนในโรงเรียน ฝ่ายวชิาการ จดัใหมี้การนิเทศภายในเพ่ือกาํกบัติดตามผลการจดัการ
เรียนการสอน  โดยมีกิจกรรมการนิเทศ  เช่น  ครูผูส้อนไดรั้บการ
สงัเกตการสอนภายในชั้นเรียน ภาคเรียนละ 2 คร้ัง    การเยีย่มชั้นเรียน
ของฝ่ายบริหาร   การศึกษาดูงานดา้นหลกัสูตรและการจดัการเรียนการ
สอน การจดัขอ้มูลสารสนเทศเพ่ือใหข้อ้มูลคณะกรรมการนิเทศ   และ
จดัการประชุมกลุ่มยอ่ยของกลุ่มสาระ ฯ  

3. สาํรวจความพึงพอใจในการบริหารจดัการศึกษา 
    ของโรงเรียน 

โรงเรียนจดัทาํแบบสาํรวจความพึงพอใจผูเ้ก่ียวขอ้งเพื่อนาํขอ้มูล
มาใชใ้นการพฒันาปรับปรุงการบริหารใหบ้รรลุตามเป้าหมายใน
แผนพฒันาฯ และนโยบายการจดัการศึกษาของโรงเรียน 
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เป้าหมายที ่ 2 ผูเ้รียนระดบัชั้นประถมศึกษาร้อยละ 80  และผูเ้รียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาร้อยละ  70  มีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ฯ อยูใ่นระดบั 3-4 

ตวัช้ีวัดความสําเร็จ 
ผูเ้รียนระดบัชั้นประถมศึกษาร้อยละ 79 และผูเ้รียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาร้อยละ 65 มีผลสมัฤทธ์ิทางการ

เรียนเฉล่ียทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ อยูใ่นระดบัดี 
 

งาน / โครงการและกจิกรรม สภาพความสําเร็จ 
1. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศใหก้บันกัเรียนเก่ง 
      และปรับพื้นฐานของนกัเรียนอ่อน 
    - ส่งเสริมการเรียนรู้มธัยมศึกษาตอนปลาย  
    - กิจกรรม Intensive Course 
    - ปรับพื้นฐานการเรียนนกัเรียนระดบั ป.1 ม.1 ม.4 
    - งานติดตามนกัเรียนซ่อมเสริม 
    - โครงการส่งเสริมศกัยภาพดา้นศิลปะ/ดนตรี 
    -โครงการเกียรติบตัรนกัเรียนเรียนดี 
               

นกัเรียนท่ีมีศกัยภาพไดรั้บการส่งเสริมและการพฒันาเพื่อใหมี้
ความรู้ ความสามารถตามความสนใจ ไดรั้บรางวลัต่าง ๆดงัน้ี 
-รางวลั Supreme Gold Award ในงานนิทรรศการศิลปะเดก็
นานาชาติ คร้ังท่ี 39 ปี 2009 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่นเดก็และ
เยาวชนดีเด่น ดา้นศิลปะและดนตรี 
-อนัดบัที่ 1 ของประเทศวชิาคณติศาสตร์และคะแนนรวมอนัดบั 1
เขตบางแค ในการสอบ PRE-ประถม ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4   
-อนัดบัที่ 1 ของเขตบางแค ในการสอบ PRE-ประถม ระดบัชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 3 , 5 ,6 ประเภทคะแนนรวม  
-อนัดบัที่ 1 ของเขตบางแค ในการสอบ PRE-ม.ตน้  สายเตรียมอุดม+
มหิดล และ สายเตรียมทหาร+ตาํรวจ ประเภทคะแนนรวมทุกวิชา  
-อนัดบัที่ 1 ของเขตบางแค ในการสอบ PRE-ADMISSION  สายวทิย ์
และสายศิลป์ ประเภทคะแนนรวมทุกวิชา  
-เขา้ค่ายรอบ 2 โอลิมปิกวชิาการสาขาชีววิทยา  โครงการ สอวน. 
-เขา้ค่ายรอบ 2 วิทยาศาสตร์โอลิมปิก ระดบัมธัยมตน้ 
-ชนะเลิศการแขง่ขนักระบวนการแกปั้ญหาทางดา้นวทิยาศาสตร์     
จดัโดย องคก์ารพิพิธภณัฑว์ทิยาศาสตร์แห่งชาติ 

2. โครงการพฒันาระบบการวดัและประเมินผล 
   - จดัทาํขอ้มูลสารสนเทศผลสมัฤทธ์ิของผูเ้รียน 
   - พฒันาระบบโปรแกรมการรายงานพฒันาการ 
      ผลการเรียนรู้ของแต่ละสาระการเรียนรู้   
   - โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
      (BSG) 

ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  สามารถนาํผลสมัฤทธ์ิทางการ 
เรียนของนกัเรียนไปพฒันาในทุกรายวิชา และรายบุคคล 

3. โครงการพฒันาความรู้ความสามารถของ 
     นกัเรียนทางดา้นวิชาการ 
    - โครงการรักการอ่าน 
    - กิจกรรมแข่งขนัทางวชิาการทั้งภายในและภายนอก 

- นกัเรียนไดรั้บการส่งเสริมและสนบัสนุนใหเ้ป็นบุคคล 
   ท่ีรักการอ่าน  
- นกัเรียนไดรั้บการส่งเสริมในการการแข่งขนัทกัษะ 
  ทั้งภายในและภายนอกทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
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เป้าหมายที ่3  ผูเ้รียนประพฤติปฏิบติัตนเป็นผูมี้คุณธรรม จริยธรรม คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์
                      และค่านิยมท่ีดีงาม 
ตวัช้ีวัดความสําเร็จ 

1. ผูเ้รียนร้อยละ 94 ประพฤติปฏิบติัตนเป็นผูมี้คุณธรรม จริยธรรม คุณลกัษณะท่ีพงึประสงคแ์ละค่านิยมท่ีดีงาม 
2. โรงเรียนมีระบบการติดตาม ดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนอยา่งทัว่ถึง 
 

งาน / โครงการและกจิกรรม สภาพความสําเร็จ 
1. งานส่งเสริมระเบียบวินยันกัเรียน 
    - งานส่งเสริมและพฒันาพฤติกรรมนกัเรียน 
    - งานติดตามความประพฤตินกัเรียน 
    - โครงการเยีย่มบา้นนกัเรียน 

  นกัเรียน ไดรั้บการดูแลเอาใจใส่ ในการอบรมใหป้ฏิบติัตน 
  ตามระเบียบวินยัตามคู่มือนกัเรียน  และไดรั้บการส่งเสริมและ 
  พฒันาพฤติกรรมตามคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องโรงเรียน 
 

2.  งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
    - กิจกรรมนัง่สมาธิก่อนเรียน/จริยธรรมในโรงเรียน/ 
       บาํเพญ็ประโยชน์เพื่อสงัคม  
    - โครงการส่งเสริมวฒันธรรมประเพณีและ 
       วนัสาํคญัทางศาสนา 
    - โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
    - โครงการมีออมไม่อด-ไม่มีอดถา้มีออม 
    - โครงการตน้กลา้แห่งคุณธรรม 

ฯลฯ 

   นกัเรียน ไดรั้บการส่งเสริมทางดา้นคุณธรรม จริยธรรม 
   และไดเ้ขา้ร่วมปฏิบติัตนตามขนบธรรมเนียมประเพณีอนัดี 
   ในวนัสาํคญัต่าง ๆ ท่ีโรงเรียนจดัอยา่งสมํ่าเสมอ เช่น 
   กิจกรรมวนัเขา้พรรษา ประเพณีสงกรานต ์กิจกรรมวนัแม่ 
   กิจกรรมวนัพ่อ  วนัไหวค้รู  พิธีรําลึกพระคุณครู เป็นตน้  

3. โครงการวนิยัดีมีความสุข 
    - โครงการส่งเสริมนกัเรียนกระทาํความดี 
    - โครงการส่งเสริมระเบียบวินยั 
    - โครงการส่งเสริมรักษาความสะอาด 
    - โครงการส่งเสริมระเบียบวินยัการใชโ้รงอาหาร 

นกัเรียนไดรั้บการส่งเสริมและสนบัสนุนใหป้ฏิบติัตนตาม
ระเบียบของโรงเรียน    

4. โครงการพฒันาทกัษะชีวติ 
    - โครงการค่ายพฒันาทกัษะชีวิต 
   - โครงการค่ายผูน้าํ 

นกัเรียนไดรั้บการช่วยเหลือในการประพฤติปฏิบติัตน       
ทั้งทางดา้นร่างกายและจิตใจ  

 
 

เป้าหมายที ่4  ผูเ้รียนมีทกัษะท่ีจาํเป็นในการดาํเนินชีวิตมีสุขภาพ และบุคลิกภาพท่ีดีมีสุนทรียภาพสามารถอยู ่ 
                       ร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 
ตวัช้ีวัดความสําเร็จ 

1. ผูเ้รียนทุกคนสามารถวิเคราะห์และกาํหนดเป้าหมายของชีวิตได ้
2. ผูเ้รียนทุกคนเขา้ร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรีและกีฬา ตามความถนดัและความสนใจดว้ยความช่ืนชม 
       และเตม็ใจ 
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งาน / โครงการและกจิกรรม สภาพความสําเร็จ 
1. กิจกรรมส่งเสริมภาวะโภชนาการใหถู้กหลกัอนามยั 
    - กิจกรรมส่งเสริมโภชนาการและสุขาภิบาล 
       อาหารในโรงเรียน  
    - โครงการส่งเสริมสุขภาพดีตามเกณฑม์าตรฐาน 
    - โครงการนมโรงเรียน 

นกัเรียนไดรั้บการส่งเสริมและดูแลในการรับประทานอาหารท่ี
ถูกสุขลกัษณะตามหลกัโภชนาการ และไดรั้บการพฒันาใหมี้
สุขภาพท่ีดีตามเกณฑม์าตรฐาน 

2.  โครงการเพื่อนเตือนเพื่อน พี่เตือนนอ้ง 
    - โครงการใหค้วามรู้และการป้องกนัส่ิงเสพติด 
      โรคเอดส์และเพศศึกษา 

- งานดนตรีสร้างวินยัห่างไกลยาเสพติด 
- งานสมัพนัธ์ใหค้วามรู้กบัโรงเรียนเครือข่าย 
- โครงการพี่นอ้งสมัพนัธ์อสัสมัชญัธนบุรี 
- โครงการกีฬาสัมพนัธ์ศิษยปั์จจุบนัและศิษยเ์ก่า 

นกัเรียนมีความรู้ ความเขา้ใจและไดร่้วมกิจกรรมเก่ียวกบัการ
ป้องกนัตนเองจากภยัและส่ิงเสพติดใหโ้ทษ มีทกัษะท่ีจาํเป็น
ในการดาํเนินชีวติมีสุขภาพ และบุคลิกภาพท่ีดีมีสุนทรียภาพ
สามารถอยู ่ร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 
 

3. กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
    - โครงการเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกาย 

นกัเรียนทุกคนไดรั้บการประเมินโดยการทดสอบสมรรถภาพ
ทางดา้นร่างกาย ท่ีเหมาะสมกบัวยั 

4. โครงการค่ายศิลปะ  ดนตรี  กีฬา 
    - ACT MUSIC CAMP  

นกัเรียนท่ีสนใจเขา้ร่วมโครงการทางดา้นสุนทรียภาพตามความ
ถนดัและความสนใจ 

5.โครงการแข่งขนัภายนอกและภายใน 
  

นกัเรียนท่ีมีศกัยภาพ ไดรั้บการส่งเสริมและสนบัสนุน     
เขา้ร่วมในการแข่งขนัทั้งภายในและภายนอก 

6.โครงการส่งเสริมศกัยภาพทางดา้นดนตรี 
    - กิจกรรมชมรมดนตรี เช่น ดนตรีไทย ดนตรีสากล  

วงโยธวาทิต ขบัร้องประสานเสียง ไวโอลิน ฯลฯ 
    -  การแสดงดนตรีสร้างวนิยัห่างไกลยาเสพติด 
    - โครงการ ACT-MUSIC AWARDS 2009 
    -  โครงการแสดงโขน 48 ปี 
    - โครงการแสดงคอนเสิร์ต 48 ปี 

นกัเรียนท่ีมีศกัยภาพ ไดรั้บการส่งเสริมและสนบัสนุนในการ
เล่นดนตรีตามแต่ละประเภทความถนดัและความสนใจ 

7. โครงการค่ายศิลปะสาํหรับเดก็ 
   - โครงการส่งเสริมศกัยภาพกลุ่มสาระ ฯ ศิลปะ 

นกัเรียนท่ีสนใจเขา้ร่วมโครงการทางดา้นสุนทรียภาพตามความ
ถนดัและความสนใจ 

8. โครงการศิลปินรุ่นเยาว ์
    - โครงการสร้างสีสนักิจกรรมและเกม 

นกัเรียนท่ีสนใจเขา้ร่วมโครงการทางดา้นสุนทรียภาพตามความ
ถนดัและความสนใจ 
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เป้าหมายที ่5  ผูเ้รียนสามารถใชเ้ทคโนโลยเีพ่ือการศึกษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
ตวัช้ีวัดความสําเร็จ 

ผูเ้รียนทุกคนสามารถใชเ้ทคโนโลยเีพ่ือการศึกษาและมีผลงานท่ีสร้างสรรค ์
 

งาน / โครงการและกจิกรรม สภาพความสําเร็จ 
1. กิจกรรมประกวดการสร้างเวบ็ไซต ์และการเขียน 
   โปรแกรมของกลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและ 
    เทคโนโลย ี
   - โครงการส่งนกัเรียนแข่งขนัดา้นทกัษะทาง 
      วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลย ี

นกัเรียนสามารถนาํความรู้ดา้นเทคโนโลยมีาประยกุตแ์ละ
สร้างสรรคผ์ลงานของตนเอง และสามารถนาํความรู้มาช่วย 
ในการเรียนรู้และการทาํงานไดอ้ยา่งดี 

 
 
 

เป้าหมายที ่6  ผูเ้รียนสามารถใชภ้าษาไทยและภาษาต่างประเทศในการส่ือสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
ตวัช้ีวัดความสําเร็จ   

ร้อยละ 78 ของผูเ้รียน ป.3 ป.6 ม.3 และ ม.6 สามารถใชภ้าษาไทยและภาษาต่างประเทศในการส่ือสารได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

งาน / โครงการและกจิกรรม สภาพความสําเร็จ 
1. โครงการพฒันาทกัษะภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
     - โครงการ Morning Talk 
     - โครงการวนัภาษาไทยแห่งชาติ 
     - โครงการลูกผูช้ายลายมือนั้นคือยศ 
     -  กิจกรรมเสียงตามสาย   

นกัเรียนไดรั้บการส่งเสริมและแสดงออกซ่ึงความสามารถ
ทางดา้นการใชภ้าษาท่ีถูกตอ้งทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 

2. กิจกรรมส่งเสริมเอกลกัษณ์และความเป็นไทย 
    - กิจกรรมวนัสุนทรภู่  วนัภาษาไทยแห่งชาติ 
      วนัสงกรานต ์ กิจกรรมวนัแม่  
    -  กิจกรรมวนัไหวค้รู / พิธีรําลึกพระคุณครู 
    - โครงการไหวง้ามอยา่งไทย 
    - โครงการลูกผูช้ายลายมือนั้นคือยศ 

นกัเรียนเห็นคุณค่าและเกิดความภาคภูมิใจในเอกลกัษณ์และ
ความเป็นไทย สามารถปฏิบติัตนในการเขา้ร่วมกิจกรรมสืบสาน
วฒันธรรมไทยได ้

3. โครงการค่ายภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
    - โครงการค่ายภาษาองักฤษ 
    - โครงการค่ายภาษาไทย 
    - โครงการ EP English Camp  

นกัเรียนไดรั้บการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพทางดา้นภาษา 
จากการจดักิจกรรมเพ่ือเรียนรู้และปฏิบติัจริงในการเขา้ค่ายทาง
ภาษาท่ีโรงเรียนจดัเป็นประจาํทุกปี  
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เป้าหมายที ่7   ผูเ้รียนสร้างสรรคผ์ลงานอยา่งหลากหลาย เตม็ตามศกัยภาพ ตามความถนดัและความสนใจ 
ตวัช้ีวัดความสําเร็จ   

ผูเ้รียนร้อยละ 80 มีแฟ้มสะสมผลงานตามความสามารถ สร้างสรรคผ์ลงานอยา่งหลากหลาย ทั้งในดา้น
วิชาการ ดา้นการกีฬาและดา้นสุนทรียภาพ เตม็ตามศกัยภาพ ตามความถนดัและความสนใจ 

 

งาน / โครงการและกจิกรรม สภาพความสําเร็จ 
1. กิจกรรมส่งเสริมยกยอ่งนกัเรียนท่ีมีความสามารถ 
    เฉพาะดา้น 
  - โครงการจดัเล้ียงนกัเรียนดีเด่นและบาํเพญ็ประโยชน์ 
  - โครงการเกียรติบตัรนกัเรียนเรียนดี 

นกัเรียนเกิดความภาคภูมิใจในเกียรติบตัรและรางวลัท่ีไดรั้บจาก
การนาํความรู้ ความสามารถของตนเองเป็นประโยชน์ 
ต่อตนเองและต่อส่วนรวม 

2. โครงการสร้างสรรคผ์ลงานสู่ความเป็นเลิศ 
   - โครงการส่งเสริมศกัยภาพดา้นดนตรี/ศิลปะ 
   - โครงการสวสัดิการนกักีฬาโครงการพิเศษ  

ส่งเสริมการนาํความคิดสร้างสรรคจ์ากผลงาน และความรู้
ความสามารถของนกัเรียนเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

3. โครงการจดัทาํโครงงาน 
   - โครงการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ 
    
 

จากการจดัการเรียนการสอนวชิาวทิยาศาสตร์นกัเรียนไดรั้บ
ความรู้และสามารถนาํความรู้เก่ียวกบัขั้นตอนและกระบวนการ
ทางวทิยาศาสตร์ไปประยกุตใ์ชใ้นการสร้างสรรคง์าน /ช้ินงาน/
โครงงานในรายวิชาต่าง ๆ ทั้งในดา้นวชิาการ ดา้นการกีฬาและ
ดา้นสุนทรียภาพ ตามศกัยภาพ ตามความถนดัและความสนใจ 

 

เป้าหมายที ่8   ผูเ้รียนเห็นคุณค่าและภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณีไทยภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
ตวัช้ีวัดความสําเร็จ 

1. ผูเ้รียนทุกคนเขา้ร่วมกิจกรรมประเพณีไทย ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
2. ผูเ้รียนทุกคนมีผลงานท่ีแสดงออกถึงความภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียม ประเพณีไทย  
    ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
 

งาน / โครงการและกจิกรรม สภาพความสําเร็จ 
1.  โครงการภูมิปัญญาไทย 
     - โครงการสืบสานภูมิปัญญาไทย 
     - โครงการพฒันาสวนสมุนไพร 
     - โครงการไหวง้ามอยา่งไทย 
     - โครงการส่งเสริมวฒันธรรมประเพณีและ 
        วนัสาํคญัทางศาสนา 
     - โครงการทศันศึกษาระดบั ป.1 – ม.6 
    - การจดักิจกรรมการเรียนรู้ในหน่วย ภูมิปัญญาไทย 
       ของกลุ่มสาระฯ สงัคมศึกษา 

-  นกัเรียนเห็นคุณค่า ภาคภูมิใจในภูมิปัญญาไทย  
    และร่วมมือในการอนุรักษใ์หค้งอยูสื่บไป 
-  นกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมทางศาสนาท่ีตนเองนบัถือท่ี 
   โรงเรียนจดัข้ึนตามโอกาสสาํคญัต่าง ๆ 
-  นกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมทศัศึกษาแหล่งเรียนนอกหอ้งเรียน 
    เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตและภูมิปัญญาไทยภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
    สามารถนาํความรู้มาประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนัได ้
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เป้าหมายที ่9  ผูเ้รียนเห็นคุณค่าและร่วมอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ พลงังานและส่ิงแวดลอ้ม  
ตวัช้ีวัดความสําเร็จ 

1. ผูเ้รียนร้อยละ 90 มีส่วนร่วมในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ พลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 
2. ผูเ้รียนร้อยละ 80 ไดเ้ขา้ร่วมในการจดักิจกรรมอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ พลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 

ทั้งภายในหรือหน่วยงานภายนอก 
 

งาน / โครงการและกจิกรรม สภาพความสําเร็จ 
1. โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
    - โครงการสวนเกษตรผสมผสาน 
    - โครงการเพาะเล้ียงกลว้ยไมพ้นัธ์ุอสัสมัชญั 
    - โครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ 

สวนพฤกษศาสตร์ของโรงเรียนไดรั้บการพฒันาอยูเ่สมอเพ่ือ
เป็นแหล่งเรียนรู้สาํหรับนกัเรียนและบุคคลท่ีสนใจ ส่งผลให้
ผูเ้รียนเห็นคุณค่าและร่วมอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ พลงังาน
และส่ิงแวดลอ้ม 

2. โครงการค่ายนกัพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว ์
     -โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ 

เปิดโอกาสใหน้กัเรียนท่ีสนใจเขา้ร่วมโครงการตามความถนดั
และความสนใจจากโครงการท่ีจดัข้ึน ส่งผลใหผู้เ้รียนเห็นคุณค่า
และร่วมอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ พลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 

3. โครงการค่ายรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
    - โครงการค่ายภูมิศาสตร์ 
    - โครงการค่ายอนุรักษธ์รรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
    - โครงการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มในโรงเรียน 

นกัเรียนสนใจเขา้ร่วมโครงการตามความถนดัและความสนใจ
จากโครงการในทุกกิจกรรมท่ีจดัข้ึน ส่งผลใหผู้เ้รียนเห็นคุณค่า
และร่วมอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ พลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 

4. โครงการรวมพลงัหารสอง 
    - งานไบโอดีเซลพลงังานทางเลือกใหม่ตามแนว 
       พระราชดาํริ 

- กิจกรรมรณรงคก์ารประหยดันํ้า – ไฟฟ้า / กิจกรรม
ปิดแอร์เม่ือเลิกใช ้ปิดไฟเม่ือไม่อยู ่

โรงเรียนไดน้าํวสัดุเหลือใช ้ ไดแ้ก่ นํ้ามนัพืชใชแ้ลว้ เขา้สู่
กระบวนการ recycle เป็นพลงังานเช้ือเพลิงทดแทนนํ้ามนัดีเซล
ท่ีใชส้าํหรับเติมในรถโรงเรียน  ส่งเสริมใหบุ้คลากรเห็นคุณค่า
ของการประหยดัพลงังาน และทรัพยากร   

 

เป้าหมายที ่10  ผูเ้รียนมีทกัษะและความสามารถในการทาํงานโดยใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
ตวัช้ีวัดความสําเร็จ 

1. ผูเ้รียนร้อยละ 85 สามารถสร้างผลงานอยา่งนอ้ย 1 ช้ิน 
2. ผูเ้รียนในระดบัชั้นมธัยมศึกษาร้อยละ 85 มีนวตักรรมหรือส่ือโดยใชท้กัษะกระบวนการทาง 

วิทยาศาสตร์อยา่งนอ้ย 1 ช้ิน 
 

งาน / โครงกาและกจิกรรม สภาพความสําเร็จ 
1.โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
    - กิจกรรมแข่งขนัทางวชิาการภายนอก 
   -  การจดัการการเรียนในกลุ่มสาระฯ วทิยาศาสตร์  
       เร่ือง โครงงาน 

นกัเรียนนาํความรู้ท่ีไดรั้บจากขั้นตอนและกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์มาสร้างสรรคแ์ละส่งเขา้ผลงานร่วมประกวด  
และสามารถนาํความรู้สร้างผลงานในวิชาต่าง ๆ  
ไดอ้ยา่งนอ้ย 1 ช้ินงาน 



 

 

38

งาน / โครงกาและกจิกรรม สภาพความสําเร็จ 
2.โครงการแข่งขนัโอลิมปิกวิทยาศาสตร์ นกัเรียนไดรั้บการส่งเสริมในการเขา้ร่วมแข่งขนัโอลิมปิก

วิทยาศาสตร์ในระดบัประเทศ  และมีนกัเรียนเขา้รอบท่ี 2  
การแข่งขนัโอลิมปิก สาขาชีววิิทยา และวิทยาศาสตร์  

3. กิจกรรมสปัดาห์วิทยาศาสตร์ นกัเรียนไดรั้บการส่งเสริมการนาํความคิดสร้างสรรคจ์ากผลงาน
และความรู้ความสามารถทางวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนเผยแพร่ 
ต่อสาธารณชน และนกัเรียนไดมี้โอกาสแสดงผลงาน   
แสดงความสามารถของตนเอง 

 
 

ด้านบุคลากร 
เป้าหมายที ่11  บุคลากรมีความรู้  ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณและ   
                         มีทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยอียา่งมีประสิทธิภาพ 
ตวัช้ีวัดความสําเร็จ 

1. บุคลากรร้อยละ 95 ไดรั้บการพฒันาตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ 
2. บุคลากรร้อยละ 80 สามารถปรับใชเ้ทคโนโลยใีหเ้กิดประโยชนใ์นการทาํงานของตนเอง  
 

งาน / โครงการและกจิกรรม สภาพความสําเร็จ 
1.โครงการธรรมะกบัการศึกษา 
  - โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมครูพุทธ/คริสต ์
  - กิจกรรมฟังธรรม / วนัศุกร์ตน้เดือน 
  - กิจกรรมร่วมพิธีกรรมทางศาสนา  
  - โครงการเสริมสร้างพลงัจิตใจและฟ้ืนฟจิูตตารมณ์ 
     นกับุญหลุยส์ฯ  

บุคลากรทุกคนไดรั้บการพฒันาทางดา้นคุณธรรม จริยธรรม 
ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมตามศาสนาท่ีตนนบัถืออยา่งสมํ่าเสมอ  
เป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่นกัเรียน 
 

2. โครงการอบรมสมัมนาบุคลากรประจาํปี 
  - โครงการอบรมสมัมนาก่อนเปิดปีการศึกษา 
  - โครงการสมัมนาผูร่้วมบริหาร 
  - โครงการอบรมพฒันาบุคลากรครูผูส้อน 

บุคลากรทุกคนไดรั้บการพฒันาตามมาตรฐานวชิาชีพ  
อยา่งนอ้ยคน 20 ชัว่โมงต่อปี 

3. โครงการพฒันาบุคลากรดา้นการนาํหลกัสูตรไปใช ้
  - โครงการพฒันาหลกัสูตรกลุ่มสาระ ฯ  
  - โครงการผลิตและพฒันาการใชส่ื้อการสอน  

มีรายงานการใชห้ลกัสูตร มีแผนการจดัการเรียนรู้ รายวชิา 
กิจกรรมท่ีหลากหลายใหผู้เ้รียนเลือกเรียนไดต้ามความสนใจ 

4. โครงการจดัอบรมพฒันาครูดา้นการใช ้
     คอมพิวเตอร์และเทคโนโลย ี
   - งานส่งเสริมพฒันาเวบ็ไซตห์น่วยงานและกลุ่มสาระฯ 
   - โครงการพฒันาบุคลากรส่งเสริมการใชแ้ละ 
      สร้างส่ือการเรียนการสอน 

ครูไดรั้บการพฒันาจากการเขา้ร่วมการอบรมพฒันาดา้นทกัษะ
การใชค้อมพิวเตอร์ท่ีหน่วยงานคอมพิวเตอร์จดัใหค้รูตลอดปี
การศึกษา 2552   ส่งผลใหค้รูมีความรู้ความสามารถในการใช ้
คอมพวิเตอร์และเทคโนโลยใีนการจดัการเรียนรู้ และการ 
ทาํงานอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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เป้าหมายที ่12   บุคลากร มีขวญักาํลงัใจและมีคุณภาพชีวติท่ีดี 
ตวัช้ีวัดความสําเร็จ 

1. มีระบบการประเมินผลการปฏิบติังานท่ีชดัเจน 
2. บุคลากรร้อยละ 80 ไดรั้บการสร้างแรงจูงใจจากผลการปฏิบติังาน 
3. บุคลากรร้อยละ 85 มีความพึงพอใจและมีความสุขในการทาํงาน 

 
 

งาน / โครงการและกจิกรรม สภาพความสําเร็จ 
1. โครงการรวบรวม ปรับปรุงระเบียบ และสร้าง 
    ระเบียบใหม่เก่ียวกบัเร่ืองสวสัดิการบุคลากร 

- แต่งตั้งผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํระเบียบต่าง ๆ เพื่อ
ใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติังาน ท่ีเป็นมาตรฐาน 

 มีระเบียบและแนวทางปฏิบติัท่ีชดัเจนเก่ียวกบัสวสัดิการ
บุคลากรเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติังาน เช่น 
- ระเบียบวา่ดว้ยทุนสาํหรับการลาศึกษาต่อและการศึกษาดู
งานต่างประเทศของบุคลากร 

- ระเบียบวา่ดว้ยกองทุนเกษียณอายสุาํหรับเจา้หนา้ท่ีและ
พนกังาน 

- ระเบียบวา่ดว้ยการลาออก ลาพกัการเรียน และการรักษา
สถานภาพของนกัเรียน 
                         ฯลฯ 

2. โครงการมอบรางวลัใหก้บับุคลากรท่ีปฏิบติังาน 
     และมีผลงานดีเด่นประจาํปี 

- รางวลัสาํหรับผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีไม่ขาด ลา มาสาย
ตลอดปีการศึกษา 

- รางวลัสาํหรับครูท่ีมีผลการสอบภาษาองักฤษใน
ระดบัต่าง ๆ 

- โครงการทศันศึกษาบุคลากร 
- การข้ึนข◌ั◌้นเงินเดือน /โบนสั ประจาํปี 

โรงเรียนไดจ้ดักิจกรรมมอบรางวลัต่าง ๆ เพ่ือเป็นการสร้าง
แรงจูงใจจากผลการปฏิบติังาน ใหบุ้คลากรท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่ง
มีประสิทธิภาพ ทุ่มเท และเสียสละ ส่งผลใหบุ้คลากรมีขวญั
กาํลงัใจมีคุณภาพชีวติท่ีดีและมีความสุขในการทาํงาน มีความ
ภาคภูมิใจท่ีไดรั้บการยกยอ่งและเชิดชู และเป็นแบบอยา่งท่ีดี
กบับุคคลอ่ืน ๆ ต่อไป 

3. โครงการจดักิจกรรมสมทบกองทุนสวสัดิการครู 
     และเจา้หนา้ท่ี 
    - งานราตรีสัมพนัธ์ /โบวล่ิ์ง/การแข่งขนั Rally 

โรงเรียนมีกองทุนครูท่ีไดจ้ากการจดักิจกรรมต่าง ๆ บรรลุตาม
วตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไว ้  

4. โครงการส่งเสริมการศึกษาต่อของบุคลากร 
     ในระดบัสูงข้ึน 

- โครงการศึกษาต่อในระดบัปริญญาโท 
- โครงการส่งบุคลากรไปดูงานต่างประเทศ 

บุคลากรไดรั้บการส่งเสริมทางดา้นการศึกษาท่ีสูงข้ึนตามความ
ตอ้งการของโรงเรียน 
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ด้านการบริหารจัดการและคุณภาพศึกษา 
เป้าหมายที ่13  โรงเรียนมีการบริหารจดัการศึกษาอยา่งเป็นระบบ มีคุณภาพและสามารถตรวจสอบได ้
ตวัช้ีวัดความสําเร็จ 

1. โรงเรียนมีโครงสร้างในการบริหาร มีบทพรรณนางาน คู่มือและแนวทางในการปฏิบติัท่ีชดัเจน 
2.  บุคลากรร้อยละ 85 มีความรู้ ความเขา้ใจในบทบาทหนา้ท่ี และมีทกัษะในการทาํงานตามกระบวนการ P D C A 
3. มีการกาํกบัติดตาม ตรวจสอบและประเมินการปฏิบติังานตามแผน 
      

งาน / โครงการและกจิกรรม สภาพความสําเร็จ 
1. โครงการพฒันาระบบการบริหารจดัการศึกษา 
    - การสาํรวจความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหาร 
    - โครงการจดัทาํแผนงาน ประเมินแผนงานและรายงาน 
    - โครงการจดัทาํแผนปฏิบติังานประจาํปี 
    - การจดัทาํรายงานประจาํปี 2552 

โรงเรียนมีโครงสร้างการรบริหารโรงเรียนสอดคลอ้งกบัแนว
ทางการพฒันาของโรงเรียนตามพระราชบญัญติัโรงเรียน
เอกชน พ.ศ.2550  มีบทพรรณนางาน คู่มือและแนวทางในการ
ปฏิบติังานท่ีชดัเจน บุคลากรมีความรู้ความเข◌้าใจในบทบาท
หนา้ท่ีและมีทกัษะในการทาํงานตามกระบวนการ PDCA 

2. โครงการพฒันาบุคลากรผูร่้วมบริหารโรงเรียน 
    - อบรมสมัมนาผูบ้ริหารประจาํปี 2552 ร่วมกบัมูลนิธิ ฯ 

ผูร่้วมบริหารโรงเรียนทุกคนมีความรู้ ความสามารถในการ
บริหารจดัการศึกษา ตามหน่วยงาน / ฝ่ายท่ีรับผิดชอบ 

 

เป้าหมายที ่14 โรงเรียนมีการพฒันาระบบเครือข่ายเทคโนโลยสีารสนเทศและสามารถนาํไปใชอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวดัความสําเร็จ 

1. โรงเรียนมีระบบขอ้มูลสารสนเทศท่ีเป็นปัจจุบนัสามารถนาํผลไปใชใ้นการจดัการศึกษาไดอ้ยา่ง 
        มีประสิทธิภาพ 
2. บุคลากรร้อยละ 85 ไดรั้บการพฒันา อบรมทางดา้นการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

งาน / โครงการและกจิกรรม สภาพความสําเร็จ 
1. โครงการติดตามประเมินผลระบบเครือข่าย 
     เทคโนโลยสีารสนเทศโรงเรียน 
    - โครงการพฒันาฐานขอ้มูล Soft Project 
    - โครงการพฒันาฐานขอ้มูลในระบบ SWIS 
    -  งานเช่าสญัญาณระบบเครือข่าย 
    - โครงการพฒันาระบบเครือข่าย ระยะท่ี 3 
    - โครงการจดัซ้ือวิทยส่ืุอสารเพ่ือพฒันาระบบการซ่อม 
       สัญญาณเครือข่าย 

โรงเรียนมีระบบขอ้มูลสารสนเทศท่ีเป็นปัจจุบนัสามารถนาํ
ผลไปใชใ้นการจดัการศึกษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และ 
ระบบเครือข่ายเทคโนโลยสีารสนเทศของโรงเรียนไดรั้บการ
พฒันาและสามารถใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2. โครงการติดตามประเมินผลและปรับปรุงระบบ 
     ฐานขอ้มูลของโรงเรียน 

- โครงการอบรมความรู้เร่ืองการใชง้านระบบ SWIS 
- แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลและ
ปรับปรุงระบบฐานขอ้มูลของโรงเรียน 

ระบบเครือข่ายเทคโนโลยสีารสนเทศของโรงเรียนไดรั้บการ
พฒันาและสามารถใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ บุคลากร
ไดรั้บการพฒันาอบรมทางดา้นการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  
สามารถนาํความรู้ไปใชใ้นการบริหารจดัการและจดัการเรียน
การสอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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เป้าหมายที ่15  โรงเรียน ผูป้กครอง และชุมชนมีความสมัพนัธ์ท่ีดีและมีส่วนร่วมในการพฒันาการศึกษาของโรงเรียน 
ตวัช้ีวัดความสําเร็จ 

1. โรงเรียนมีเครือข่ายผูป้กครอง ชุมชน ในรูปแบบของคณะกรรมการ ฯ 
2. ผูป้กครอง ชุมชน ใหค้วามร่วมมือและมีความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัโรงเรียน 
 

งาน / โครงการและกจิกรรม สภาพความสําเร็จ 
1. โครงการจดักิจกรรมร่วมกนัระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน 
     - โครงการวนัเดก็เพื่อชุมชน/เยีย่มชุมชนกองขยะสาย 3 
    - โครงการสัมพนัธ์ใหค้วามรู้กบัโรงเรียนเครือข่าย 
    - โครงการ Gabrielist 4 th 
    -  โครงการอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน  

โรงเรียนและชุมชนมีการจดักิจกรรมและสร้างความสมัพนัธ์
และความร่วมมือซ่ึงกนัและกนั ส่งผลใหโ้รงเรียนมีเครือข่าย
ผูป้กครอง ชุมชน ใหค้วามร่วมมือในการพฒันาการศึกษา
ของโรงเรียน 
 

2.  กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพพลานามยัของชุมชน 
   - โครงการตรวจสุขภาพเคล่ือนท่ี 
    -  จดัลานกีฬาและสวนสุขภาพสาํหรับชุมชน 

ชุมชนสามารถเขา้มาใชบ้ริการทางดา้นอาคารสถานท่ีของ
โรงเรียน ใชบ้ริการดา้นสุขภาพอนามยั ส่งผลใหชุ้มชนเกิด
ทศันคติท่ีดีต่อความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งโรงเรียนและชุมชน 

3. โครงการจดักิจกรรมร่วมกนัระหวา่งโรงเรียนกบัผูป้กครอง 
    - โครงการสัมผสัชีวติผูย้ากไร้ ผูด้อ้ยโอกาส 
    - โครงการสานสัมพนัธ์ผูป้กครองเครือข่าย 
    -โครงการสายสมัพนัธ์บา้นโรงเรียน/งานคริสตม์าสแฟร์ 

โรงเรียนและชุมชนมีการจดักิจกรรมและสร้างความสัมพนัธ์
และความร่วมมือซ่ึงกนัและกนั ส่งผลใหโ้รงเรียนมีเครือข่าย
ผูป้กครอง ชุมชน ใหค้วามร่วมมือในการพฒันาการศึกษา
ของโรงเรียน 

 

เป้าหมายที ่16  โรงเรียนมีการบริหารจดัการตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา มีระบบการประกนัคุณภาพภายใน   
                         ท่ีมีประสิทธิภาพ 
ตวัช้ีวัดความสําเร็จ 

1. โรงเรียนผา่นการประเมินตามเกณฑม์าตรฐานคุณภาพการศึกษา ในระดบัดี หรือดีมาก 
2. โรงเรียนมีงานวิจยัท่ีมีคุณภาพและสามารถนาํไปใชใ้นการพฒันาโรงเรียนและการเรียนการสอน 
 

งาน / โครงการและกจิกรรม สภาพความสําเร็จ 
1.  งานประกนัคุณภาพภายใน 
    - โครงการจดัทาํรายงานประเมินตนเอง 
    -โครงการจดัทาํแผนงาน ประเมินแผนงานและ 
       รายงานประจาํปี 2552 

- การตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา BSG 

โรงเรียนมีระบบการประกนัคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงวา่
ดว้ยการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา ครอบคลุม  
8 ภารกิจหลกั และผา่นการประเมินจากคณะกรรมการ BSG 
ในระดบัดี หรือดีมาก ในทุกมาตรฐาน 

2. โครงการส่งเสริมงานวจิยัของบุคลากร 
    - โครงการพฒันาบุคลากรเก่ียวกบังานวดัผลและวจิยั 
    - อบรมการบนัทึกงานวิจยับนระบบ SWIS 

บุคลากรไดรั้บการส่งเสริมและสนบัสนุนใหท้าํวจิยัทางการ
การศึกษาตามระเบียบของงานวจิยั  

3. งานวจิยัชั้นเรียนของครูผูส้อน     
     

ส่งเสริมบุคลากรในการจดัทาํการวิจยัชั้นเรียนของครูผูส้อน
และการนาํไปใช ้ในการแกไ้ขและพฒันาผูเ้รียนในทุกรายวิชา 
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ด้านทรัพยากรเพือ่การศึกษา 
เป้าหมายที ่17   โรงเรียนมีอาคารสถานท่ี แหล่งเรียนรู้และทรัพยากรทางการศึกษาอยา่งเพยีงพอ และใชใ้หเ้กิด 
                          ประโยชนสู์งสุด 
ตวัช้ีวัดความสําเร็จ 

1. โรงเรียนมีอาคารสถานท่ี แหล่งเรียนรู้และทรัพยากรทางการศึกษาอยา่งเพียงพอเหมาะสมตามเกณฑ ์
       มาตรฐานท่ีกาํหนด 
2. โรงเรียนมีสถิติการใชแ้ละการใหบ้ริการดา้นอาคารสถานท่ี แหล่งการเรียนรู้และทรัพยากรทางการ 
       ศึกษาอยา่งเพียงพอต่อความตอ้งการและอยูใ่นสภาพท่ีใชง้านไดดี้ 
 

งาน / โครงการและกจิกรรม สภาพความสําเร็จ 
1. โครงการปรับปรุงและพฒันาแหล่งเรียนรู้ 
      - งานดูแลแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ 
     - ปรับปรุงหอ้งเรียนดนตรี 
     - โครงการจดัซ้ือกลอ้งจุลทรรศน์ 
     - ปรับปรุงเรือนสมุนไพร 
     - โครงการสวนเกษตรผสมผสาน 
     - โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

โรงเรียนมีสภาพแวดลอ้มภายในใหเ้อ้ือต่อการเรียนรู้ แหล่ง
เรียนรู้ไดรั้บการดูแล และเอาใจใส่ใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีดี พร้อม
ใหบ้ริการสาํหรับนกัเรียนและบุคคลท่ีสนใจ มีการจดัและ
พฒันาแหล่งเรียนรู้ เช่น หอ้งสมุดทวปัีญญา  สวนสมุนไพร 
สวนเกษตร ฯ หอ้งเรียนดนตรี วงัมจัฉา หอ้งสมุดเคล่ือนท่ี และ
มีการเชิญวทิยากรทอ้งถ่ินมาใหค้วามรู้แก่ผูเ้รียน และเปิดโอกาส 
ใหชุ้มชนไดใ้ชบ้ริการสถานท่ีในการจดักิจกรรมต่าง ๆ เช่น การ
จดังานเล้ียงสงัสรรคใ์นโอกาสต่าง ๆ  ใหใ้ชส้นามในการเล่น
กีฬา ออกกาํลงักาย  การแข่งขนักีฬา  เป็นตน้   

2. งานปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบ     
    การเรียน และสถานท่ีต่าง ๆ ของโรงเรียน 
     - ปรับปรุงและจดัทาํป้ายจราจร 
     - จดัซ้ือเคร่ือง Projectors  หอ้งคอมพิวเตอร์ 6-7 
      - ก่อสร้างอาคารเซนตปี์เตอร์ อาคารลวสุต 
     - ปรับปรุงอาคารเรียน English Program 
     - ปรับปรุงร้ัว – ประตูโรงเรียน 
     - งานซ่อมบาํรุงอาคารเรียนอาคารประกอบการ 
     - งานปรับปรุงสนามกีฬาวอ่งประชานุกลู   
        สนามกีฬาราฟาแอล สนามบาสเกตบอล  
        สนามเทนนิส  

โรงเรียนมีอาคารเรียน  อาคารประกอบการเรียนและสถานท่ี
ต่าง ๆ ท่ีไดรั้บการดูแลและเอาใจใส่ใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีดี  มีการ
ใหบ้ริการในการใชอ้าคาร สถานท่ี แหล่งการเรียนรู้ของ
โรงเรียนอยา่งเพียงพอและเหมาะสม สะดวกและปลอดภยัต่อ
ผูรั้บบริการ  
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ตารางที่ 1     ตารางสรุปการประเมนิโครงการปีการศึกษา 2552  
 

สังกดั 
จํานวน 

งาน/โครงการ 

ผลการประเมินเชิงปริมาณ ผลการประเมินเชิงคุณภาพเกนิ 80 % 

ดาํเนินการ ไม่ดําเนินการ บรรลตัุวช้ีวดั ไม่บรรลุตัวช้ีวดั 

จาํนวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

วชิาการ 191    168 88.0 23 12.0 144 85.7 24 14.3 

กจิการนักเรียน 202 192 95.0 10 5.0 185 96.4 7 3.6 

ธุรการ-การเงิน 37 37 100 0 0 36 97.3 1 2.7 

อาคารสถานที่ 54 47 86.0 7 14.0 44 93.6 3 6.4 

สํานักผู้อาํนวยการ 125 103 77.6 22 22.4 97 94.2 6 5.8 

บริการ 47 43 89.5 4 10.5 37 86.0 6 14.0 

รวม 656 590 89.9 66 10.1 543 92.0 47 8.0 
 

สรุปภาพรวม 
         ตามแผนปฏิบติัการประจาํปีการศึกษา  2552  ของโรงเรียนอสัสมัชญัธนบุรี  มีการจดัทาํงาน / โครงการ  รวม
ทั้งส้ินจาํนวน  656  งาน/โครงการ 
  - ดาํเนินการ  590  โครงการ    คิดเป็นร้อยละ 89.9 
  - ไม่ไดด้าํเนินการ   66  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  10.1  
  - บรรลุตามเกณฑต์วัช้ีวดัความสาํเร็จของโครงการ     543 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 92.0 
  - ไม่บรรลุตามเกณฑต์วัช้ีวดัความสาํเร็จของโครงการ  47 โครงการ   คิดเป็นร้อยละ  8.0 

 

ตารางที่ 2   สรุปการประเมินงาน/โครงการปีการศึกษา 2552  
 

สังกดั 
จาํนวน 

งาน/โครงการ 
ระดบัคุณภาพ 
เกนิ 80 % 

คดิเป็นร้อยละ 
ผลการดําเนินงานตามเป้าหมายโรงเรียน 

 ร้อยละ 80 

บรรลุ ไม่บรรลุ 

วชิาการ    168 144 85.7   

กจิการนักเรียน 192 185 96.4   

ธุรการ-การเงิน 37 36 97.3   

อาคารสถานที่ 47 44 93.6   

สํานักผู้อาํนวยการ 103 97 94.2   

บริการ 43 37 86.0   

รวม 590 543 92.0   
         
 

สรุปภาพรวม      - บรรลุตามแผนระดบัโรงเรียน   คิดเป็นร้อยละ  92.0   
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สรุปผลการดาํเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนอสัสัมชัญธนบุรี   ปีการศึกษา 2552 
 

เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน 
สรุปผลการดาํเนินงาน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 

ด้านวชิาการ/คุณภาพนักเรียน 
1. มีหลกัสูตรสถานศึกษาท่ีเหมาะสม 

กบัผูเ้รียนและทอ้งถ่ิน  พฒันาตาม
การเปล่ียนแปลงและความเจริญ 
กา้วหนา้ทางวทิยาการต่าง ๆและ
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของชาติ
และ การศึกษาเซนตค์าเบรียล 

 
1.1 ร้อยละ 80 ของผูเ้รียน ผูป้กครอง 
บุคลากรและชุมชนมีความพึงพอใจ
ในการจดัการศึกษาของโรงเรียน 

 
1.1  ร้อยละ 87.88 ของผูเ้รียน 
ผูป้กครอง บุคลากรและชุมชนมี
ความพึงพอใจในการจดัการศึกษา
ของโรงเรียน 

 
 

 

2.    ผูเ้รียนระดบัประถมศึกษา ร้อยละ 
80  และผูเ้รียนระดบัมธัยมศึกษา 
ร้อยละ  70 มีผลสมัฤทธ์ิทางการ 
เรียนทุกกลุ่มสาระการ เรียนรู้ ฯ  
อยูใ่นระดบั   3-4  

 

- ผูเ้รียนระดบัประถมศึกษาร้อยละ 
79  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ อยูใ่นระดบัดี 
 - ผูเ้รียนระดบัมธัยมศึกษาร้อยละ 65 
มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ อยูใ่นระดบัดี 

- ผูเ้รียนระดบัประถมศึกษาร้อยละ 
90.02  มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
เฉล่ียทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ฯ  
อยูใ่นระดบัดี 
- ผูเ้รียนระดบัมธัยมศึกษาร้อยละ 
60.39 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
เฉล่ียทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ อยู่
ในระดบัดี 

  
 

 
 
 

3.    ผูเ้รียนประพฤติปฏิบติัตนเป็นผู ้
       มีคุณธรรมจริยธรรม คุณลกัษณะ 
      ท่ีพึงประสงคแ์ละค่านิยมท่ีดีงาม  

3.1  ผูเ้รียนร้อยละ 94 ประพฤติ
ปฏิบติัตนเป็นผูมี้คุณธรรม จริยธรรม 
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคแ์ละค่านิยม
ท่ีดีงาม 
3.2 โรงเรียนมีระบบการติดตาม  
ดูแล ช่วยเหลือผูเ้รียนอยา่งทัว่ถึง  

3.1  ผูเ้รียนร้อยละ 95.76  ประพฤติ
ปฏิบติัตนเป็นผูมี้คุณธรรม จริยธรรม 
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคแ์ละ 
ค่านิยมท่ีดีงาม 
3.2 โรงเรียนมีระบบการติดตาม 
ดูแล ช่วยเหลือผูเ้รียนอยา่งทัว่ถึง  

 
 
 

 
 

 

4.    ผูเ้รียนมีทกัษะท่ีจาํเป็นในการ 
ดาํเนินชีวิตมีสุขภาพ และ
บุคลิกภาพท่ีดีมีสุนทรียภาพ
สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมี
ความสุข 

4.1  ผูเ้รียนทุกคนสามารถวิเคราะห์
และกาํหนดเป้าหมายของชีวติได ้
 
4.2  ผูเ้รียนทุกคนเขา้ร่วมกิจกรรม
ศิลปะ  ดนตรีและกีฬาตามความถนดั
และความสนใจ ดว้ยความช่ืนชม
และเตม็ใจ 

4.1  ผูเ้รียนร้อยละ 81.63 สามารถ
วเิคราะห์และกาํหนดเป้าหมายของ
ชีวติได ้
4.2  ผูเ้รียนทุกคน เขา้ร่วมกิจกรรม
ศิลปะ  ดนตรีและกีฬาตามความ
ถนดัและความสนใจ ดว้ยความช่ืน
ชมและเตม็ใจ 

 
 
 

 

 
 
 
 

5.   ผูเ้รียนสามารถใชเ้ทคโนโลยเีพ่ือ 
การศึกษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 5.1 ผูเ้รียนทุกคนสามารถใช้
เทคโนโลยเีพ่ือการศึกษาและมีผลงาน
ท่ีสร้างสรรค ์

5.1 ผูเ้รียนทุกคนสามารถใช้
เทคโนโลยเีพ่ือการศึกษาและมี
ผลงานท่ีสร้างสรรค ์
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6.  ผูเ้รียนสามารถใชภ้าษาไทยและ  
    ภาษาต่างประเทศในการส่ือสารได ้
อยา่งมีประสิทธิภาพ  

6.1 ร้อยละ 78 ของผูเ้รียน ป.3 ป.6  
ม.3 และ ม.6 สามารถใชภ้าษาไทย
และภาษา ต่างประเทศในการส่ือสาร
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

6.1 ผูเ้รียน ป.3 ป.6 ม.3 และ ม.6  
ร้อยละ 83.33  สามารถใชภ้าษาไทย
และภาษา ต่างประเทศในการส่ือสาร
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

  

7.  ผูเ้รียนสร้างสรรคผ์ลงานอยา่ง
หลากหลาย เตม็ตามศกัยภาพ  

    ตามความถนดัและความสนใจ 

7.1  ผูเ้รียนร้อยละ80  มีแฟ้มสะสม
ผลงานตามความสามารถสร้างสรรค ์
ผลงานอยา่งหลากหลายทั้งในดา้น
วชิาการ ดา้นการกีฬาและดา้น
สุนทรียภาพ เตม็ตามศกัยภาพ ตาม
ความถนดัและความสนใจ 

7.1 ผูเ้รียนร้อยละ 85.36  มีแฟ้ม
สะสมผลงานตามความสามารถ
สร้างสรรค ์ผลงานอยา่งหลากหลาย
ทั้งในดา้นวชิาการ ดา้นการกีฬาและ
ดา้นสุนทรียภาพ เตม็ตามศกัยภาพ 
ตามความถนดัและความสนใจ 

 
 

 

8. ผูเ้รียนเห็นคุณค่าและภาคภูมิใจ 
    ในขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
    ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญา  
    ทอ้งถ่ิน 

8.1  ผูเ้รียนทุกคนเขา้ร่วมกิจกรรม 
ประเพณีไทย ภูมิปัญญาไทยและ 
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
8.2  ผูเ้รียนทุกคนมีผลงานท่ีแสดง 
ออกถึงความภาคภูมิใจในขนบธรรม 
เนียมประเพณีไทย ภูมิปัญญาไทย 
และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

8.1  ผูเ้รียนทุกคนเขา้ร่วมกิจกรรม 
ประเพณีไทย ภูมิปัญญาไทยและ 
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
8.2  ผูเ้รียนทุกคนมีผลงานท่ีแสดง 
ออกถึงความภาคภูมิใจในขนบธรรม 
เนียมประเพณีไทย ภูมิปัญญาไทย 
และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

 
 

 
 

 

 

9. ผูเ้รียนเห็นคุณค่าและร่วมอนุรักษ ์
    ทรัพยากรธรรมชาติ พลงังานและ 
    ส่ิงแวดลอ้ม  

9.1  ผูเ้รียนร้อยละ 90  มีส่วนร่วมใน
การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ  
พลงังานและส่ิง แวดลอ้ม 
9.2  ผูเ้รียนร้อยละ 80 ไดเ้ขา้ร่วมใน
การจดักิจกรรมอนุรักษท์รัพยากร 
ธรรมชาติพลงังานและส่ิงแวดลอ้มทั้ง
ภายในหรือหน่วยงานภายนอก 

9.1 ผูเ้รียนทุกคน มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ   
พลงังานและส่ิง แวดลอ้ม 
9.2  ผูเ้รียนทุกคน ไดเ้ขา้ร่วมในการ
จดักิจกรรมอนุรักษท์รัพยากร 
ธรรมชาติพลงังานและส่ิงแวดลอ้ม
ทั้งภายในหรือหน่วยงานภายนอก 

 
 

 
 

 

10. ผูเ้รียนมีทกัษะและความสามารถ 
     ในการทาํงานโดยใชก้ระบวน 
      การทางวทิยาศาสตร์  

10.1  ผูเ้รียนร้อยละ 85 สามารถสร้าง 
ผลงานอยา่งนอ้ย 1 ช้ิน 
10.2  ผูเ้รียนในระดบัชั้นมธัยมศึกษา 
ร้อยละ 85 มีนวตักรรม หรือส่ือ 
โดยใชท้กัษะกระบวนการทาง 
วทิยาศาสตร์อยา่งนอ้ย 1 ช้ิน 

10.1 ผูเ้รียนทุกคนมีผลงานจากการ
เรียนรู้ในรายวชิาต่าง ๆ อยา่งนอ้ย 1 
ช้ิน 
10.2 ผูเ้รียนในระดบัชั้นมธัยมศึกษา 
 ทุกคน มีช้ินงาน รายงานโครงงาน 
หรือส่ือประกอบการเรียนรู้  โดย 
ใชท้กัษะกระบวนการทาง 
วิทยาศาสตร์อยา่งนอ้ย 1 ช้ิน 
     

 

 
 
 

 

 

 
 



 

 

46

เป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน 
สรุปผลการดาํเนินงาน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
 

ด้านบุคลากร 
11. บุคลากรมีความรู้  ความสามารถ 
      ตามมาตรฐานวชิาชีพ มีคุณธรรม 
      จริยธรรม  มีจรรยาบรรณและ 
      มีทกัษะในการใชเ้ทคโนโลย ี
      อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
 

11.1 บุคลากรร้อยละ 95 ไดรั้บการ
พฒันา ตามมาตรฐานจรรยาบรรณ
วชิาชีพ 
11.2 บุคลากรร้อยละ 80 สามารถ
ปรับใชเ้ทคโนโลยใีหเ้กิดประโยชน ์
ในการทาํงานของตนเอง 

 
 

11.1 บุคลากรร้อยละ 97.58 ไดรั้บ
การพฒันาตามมาตรฐานจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 
11.2 บุคลากรทุกคน สามารถปรับ 
   ใชเ้ทคโนโลยใีหเ้กิดประโยชน ์
   ในการทาํงานของตนเอง 

 
 

 

 
 

 

 

12. บุคลากรมีขวญักาํลงัใจและมี 
      คุณภาพชีวิตท่ีดี 

12.1 มีระบบการประเมินผลการ
ปฏิบติังานท่ีชดัเจน   
12.2 บุคลากรร้อยละ 80 ไดรั้บการ
สร้างแรงจูงใจจากผลการปฏิบติังาน 
12.3  บุคลากรร้อยละ 85 มีความพึง 
พอใจ และมีความสุขในการทาํงาน 

12.1  มีระบบการประเมินผลการ
ปฏิบติังานท่ีชดัเจน   
12.2 บุคลากรทุกคน ไดรั้บการสร้าง 
แรงจูงใจจากผลการปฏิบติังาน 
12.3  บุคลากรร้อยละ 91.76 มีความ
พึงพอใจ และมีความสุขในการ
ทาํงาน 

 

 
 

 
 

 

 

ด้านการบริหารจัดการและคุณภาพศึกษา 
13. โรงเรียนมีการบริหารจดัการ 
       ศึกษาอยา่งเป็นระบบ มีคุณภาพ 
       และสามารถตรวจสอบได ้
 

 
13.1โรงเรียนมีโครงสร้างในการ
บริหาร  มีบทพรรณนางาน  คู่มือและ
แนวทางในการปฏิบติัท่ีชดัเจน 
13.2 บุคลากรร้อยละ 85 มีความรู้   
ความเขา้ใจในบทบาทหนา้ท่ี  
และมีทกัษะในการทาํงานตาม 
กระบวนการ P D C A  
13.3 มีการกาํกบัติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินการปฏิบติังานตามแผน 

 
13.1 โรงเรียนมีโครงสร้างในการ
บริหาร มีบทพรรณนางาน  คู่มือ 
และแนวทางในการปฏิบติัท่ีชดัเจน 
13.2 บุคลากรร้อยละ  89.14  มี
ความรู้  ความเขา้ใจในบทบาท
หนา้ท่ี และมีทกัษะในการทาํงาน
ตามกระบวนการ P D C A  
13.3 มีการกาํกบัติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินการปฏิบติังานตามแผน 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

14. โรงเรียนมีการพฒันาระบบ 
      เครือข่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 
      และสามารถนาํไปใชอ้ยา่งมี 
     ประสิทธิภาพ 

14.1  โรงเรียนมีระบบขอ้มูล
สารสนเทศท่ีเป็นปัจจุบนัสามารถนาํ
ผลไปใชใ้นการจดัการศึกษาไดอ้ยา่ง 
มีประสิทธิภาพ 
14.2  บุคลากรร้อยละ 85 ไดรั้บการ 
พฒันา  อบรมทางดา้นการใช ้
 เทคโนโลยสีารสนเทศ 

14.1  โรงเรียนมีระบบขอ้มูล
สารสนเทศท่ีเป็นปัจจุบนัสามารถนาํ
ผลไปใชใ้นการจดัการศึกษาไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ 
14.2  บุคลากรทุกคน ไดรั้บการ 
 พฒันา  อบรมทางดา้นการใช ้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
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15.โรงเรียน ผูป้กครอง และชุมชนมี 
      ความสัมพนัธ์ท่ีดีและมีส่วนร่วม 
      ในการพฒันาการศึกษาของ 
      โรงเรียน 

15.1โรงเรียนมีเครือข่ายผูป้กครอง
ชุมชนในรูปแบบขอคณะกรรมการ ฯ 
 
 
15.2  ผูป้กครอง  ชุมชนใหค้วามร่วมมือ
และมีความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัโรงเรียน  

15.1 โรงเรียนตวัแทนผูป้กครอง มี 
เครือข่ายโรงเรียนในชุมชน ร่วม 
ดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือพฒันา 
การศึกษาของโรงเรียน 
15.2 ผูป้กครอง  ชุมชนใหค้วามร่วมมือ
และมีความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัโรงเรียน  

 
 
 

 
 

 

16. โรงเรียนมีการบริหาร จดัการ 
      ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
      มีระบบการประกนัคุณภาพภาย  
     ในท่ีมีประสิทธิภาพ 

16.1 โรงเรียนผา่นการประเมินตาม 
เกณฑม์าตรฐานคุณภาพการศึกษา 
ในระดบัดี หรือดีมาก 
 
16.2 โรงเรียนมีงานวจิยัท่ีมีคุณภาพ 
และสามารถนาํไปใชใ้นการพฒันา 
โรงเรียนและการเรียนการสอน 

16.1 โรงเรียนผา่นการประเมินตาม 
เกณฑม์าตรฐานคุณภาพการศึกษา
ทุกมาตรฐาน และมีผลการประเมิน
อยูใ่นระดบัดี และดีมาก 
16.2 โรงเรียนมีการส่งเสริมใหค้รูทาํ
วิจยัในหน่วยงานและทาํวจิยัในชั้น
เรียนและนาํผลไปใชใ้นการพฒันา
โรงเรียนและการเรียนการสอน 

 
 

 
 
 

 

ด้านทรัพยากรเพือ่การศึกษา 
17. โรงเรียนมีอาคารสถานท่ี แหล่ง 
      เรียนรู้และทรัพยากรทางการ 
      ศึกษาอยา่งเพียง พอและใชใ้ห ้
      เกิดประโยชนสู์งสุด 
 
 
 

17.1 โรงเรียนมีอาคารสถานท่ีแหล่ง
เรียนรู้และทรัพยากรทางการศึกษา
อยา่งเพียงพอเหมาะสมาตามเกณฑ์
มาตรฐานท่ีกาํหนด 
17.2 โรงเรียนมีสถิติการใชแ้ละการ
ใหบ้ริการดา้นอาคารสถานท่ีแหล่ง
การเรียนรู้และทรัพยากรทางการ
ศึกษาอยา่งเพียงพอต่อความตอ้งการ
และอยูใ่นสภาพท่ีใชง้านไดดี้ 
 

17.1 โรงเรียนมีอาคารสถานท่ีแหล่ง
เรียนรู้และทรัพยากรทางการศึกษา
อยา่งเพียงพอเหมาะสมาตามเกณฑ์
มาตรฐานท่ีกาํหนด 
17.2 โรงเรียนมีการใหบ้ริการในการ
ใชอ้าคารสถานท่ีแหล่งการเรียนรู้     
มีทรัพยากรทางการศึกษาท่ีเพียงพอ 
มีสภาพพร้อมใชง้าน เพ่ือสนบัสนุน
ใหบุ้คลากรนาํไปใชไ้ดอ้ยา่งเพียงพอ
และเหมาะสม 

 
 

 

 
 

 

 
 

สรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา ประจาํปีการศึกษา 2552 
 การดาํเนินการตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาประจาํปีการศึกษา 2552 มีการจดัทาํแผนงาน/โครงการ

รองรับเป้าหมายตามแผนพฒันาแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา รวมทั้งส้ิน  656 โครงการ  ครอบคลุมทั้ง 17 เป้าหมาย   
31  ตวัช้ีวดั  ผลการดาํเนินการ สรุปไดด้งัน้ี 

- บรรลุตามเป้าหมายตามแผนแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา   15 เป้าหมาย 
- ไม่บรรลุตามเป้าหมายตามแผนแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา   2  เป้าหมาย 

เป้าหมายทีไ่ม่บรรลุ  ไดแ้ก่  
- เป้าหมายท่ี 2   ตวัช้ีวดัท่ี 2  ผูเ้รียนระดบัมธัยมศึกษาร้อยละ  65  มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการ เรียนรู้ ฯ  
อยูใ่นระดบั   3-4  

- เป้าหมายท่ี 4   ตวัช้ีวดัท่ี 1  ผูเ้รียนทุกคนสามารถวิเคราะห์และกาํหนดเป้าหมายของชีวิตได ้  
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บทที ่3 
ผลการพฒันาคุณภาพการศึกษา ประจาํปีการศึกษา 2552 
 โรงเรียนไดด้าํเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา ประจาํปีการศึกษา 2552  เพ่ือใหบ้รรลุความสาํเร็จ
ตามเป้าหมายของการจดัการศึกษาใหมี้คุณภาพ มีความสอดคลอ้งตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน                     
และมาตรฐานคุณภาพการศึกษามลูนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย  รวม 18 มาตรฐาน  132 ตวับ่งช้ี  แบ่ง
ออกเป็น 4 ดา้น  ไดแ้ก่  มาตรฐานดา้นคุณภาพผูเ้รียน  มาตรฐานดา้นการเรียนการสอน  มาตรฐานดา้นการบริหาร
และการจดัการศึกษา มาตรฐานดา้นการพฒันาชุมชนแห่งการเรียนรู้  โดยมีผลการดาํเนินงาน  ดงัน้ี 
 

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที ่1 

ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมทีพ่งึประสงค์ 
วธีิการพฒันา 
 โรงเรียนอสัสมัชญัธนบรีุ ตระหนกัและเห็นความสาํคญัในเร่ืองคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึง
ประสงคข์องผูเ้รียน  จึงกาํหนดนโยบายใหทุ้กฝ่ายดาํเนินการพฒันาและส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค ์ โดยการจดักิจกรรม  โครงการต่างๆ  ดงัน้ี ด้านการพฒันาและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีวนัิย มีความ
รับผดิชอบ ไดด้าํเนินการจดักิจกรรมโครงการท่ีมุ่งพฒันาและส่งเสริมใหผู้เ้รียนในทุกระดบัชั้น เช่น โครงการ
ส่งเสริมระเบียบวินยันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โครงการมาเร็วทนัใจ  ฉบัไวตรงเวลา  
โครงการตรงเวลามาไม่สาย  โครงการเขา้แถวตรงเวลามาไม่สาย  โครงการหอ้งเรียนดีมีความสุข โครงการมีวินยัใฝ่
คุณธรรม โครงการเยีย่มบา้นนกัเรียน โครงการส่งเสริมรักษาความสะอาดชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี 6โครงการโทรถูกเวลา โทรถกูท่ี เป็นเดก็ดีของพอ่แม่ และงานส่งเสริมระเบียบวนิยัการใชโ้รงอาหารของสภา
นกัเรียน  เป็นตน้  ด้านการพฒันาและส่งเสริมให้ผู้เรียนปฏิบตัิตนตามหลกัธรรมเบือ้งต้นของศาสนาทีต่นนับถอื ได้
ดาํเนินการจดักิจกรรม โครงการท่ีมุ่งพฒันาและส่งเสริมใหผู้เ้รียนในทุกระดบัชั้น  เช่น  โครงการนกัเรียนคาทอลิก
รับศีล  ลา้งบาป  ศีลมหาสนิท  ศีลกาํลงั โครงการจริยธรรมยามเชา้ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โครงการธรรมะสอนใจ   
โครงการหอ้งเรียนตน้กลา้แห่งคุณธรรม   โครงการคุณธรรมประจาํวนั  โครงการพระ ธรรมะกบันกัเรียน  โครงการ
ธรรมะสวนะ เป็นตน้ ด้านการพฒันาและส่งเสริมให้ผู้เรียนมคีวามซ่ือสัตย์สุจริต ไดด้าํเนินการจดักิจกรรม 
โครงการท่ีมุ่งพฒันาและส่งเสริมใหผู้เ้รียนในทุกระดบัชั้น  เช่น  โครงการยกยอ่งนกัเรียนประพฤติและปฏิบติัดีเด่น
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โครงการส่งเสริมนกัเรียนกระทาํความดี  โครงการเดก็ ACT ทาํดีเพ่ือ
สงัคม  โครงการความดีของหนู โครงการธนาคารความดี  โครงการอสัสมัธนคนซ่ือสตัย ์และโครงการความดีไม่มี
ขายอยากไดท้าํเอาเอง  เป็นตน้ ด้านการพฒันาและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความกตญัญูกตเวท ีไดด้าํเนินการจดักิจกรรม 
โครงการท่ีมุ่งพฒันาและส่งเสริมใหผู้เ้รียนในทุกระดบัชั้น เช่น โครงการเทิดเกียรติแม่พระอสัสมัชญั โครงการเทิด
เกียรตินกับุญหลุยส์ฯ โครงการพิธีไหวค้รู โครงการไหวค้รูนกัศึกษาวชิาทหาร โครงการรําลึกพระคุณครู โครงการ
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ปฏิญาณตนลูกเสือ (วนัคลา้ยวนัสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ) โครงการพิธีราชสดุดีและวางพวงมาลา  โครงการเทิด
พระคุณแม่ โครงการฉลองศาสนนามผูอ้าํนวยการ และโครงการฉลองวนัคลา้ยวนัเกิด ภราดาวริิยะ  ฉนัทวโรดม  
เป็นตน้  ด้านการพฒันาและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเมตตากรุณา โอบอ้อมอารี เอือ้เฟ้ือเผือ่แผ่ และเสียสละเพือ่
ส่วนรวม  ไดด้าํเนินการจดักิจกรรม  โครงการท่ีมุ่งพฒันาและส่งเสริมใหผู้เ้รียนในทุกระดบัชั้น   เช่น   โครงการ
สายสมัพนัธ์บา้น โรงเรียน และชุมชนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6   โครงการเกบ็เลก็ผสมนอ้ย 
ปันนํ้ าใจสู่สงัคม โครงการกระปุกรักต่อยอดคุณธรรม  โครงการหนูนอ้ยประหยดัมธัยสัถ ์ โครงการเพ่ือนช่วยเพ่ือน 
พ่ีช่วยนอ้ง   โครงการทาํดีเพื่อสงัคม  โครงการอาสาพาสุขใจ  โครงการดูแลเขาเพ่ือพฒันาตวัเรา  โครงการท่องเท่ียว
เพ่ือการกศุล  โครงการดูแลเขาเพื่อพฒันาตวัเรา  โครงการร่วมใจพฒันาสร้างสรรคจิ์ตใจ งานส่งเสริมและพฒันา
พฤติกรรมนกัเรียน โครงการสมัผสัชีวิตและช่วยเหลือผูย้ากไร้ และโครงการบาํรุงวดันกับุญหลุยส์ในชุมชน เป็นตน้   
ด้านการพฒันาและส่งเสริมให้ผู้เรียนประหยดั รู้จักใช้ทรัพย์ส่ิงของส่วนตนและส่วนรวมอย่างคุ้มค่า  ไดด้าํเนินการ
จดักิจกรรม การทาํบญัชีรายรับรายจ่ายในโครงการออมไม่มีอด การฝากเงินในธนาคาร ACT Bank  โครงการท่ีมุ่ง
พฒันาและส่งเสริมใหผู้เ้รียนในทุกระดบัชั้น เช่น โครงการลดโลกร้อนดว้ยสองมือเรา  โครงการตลาดนดั ACT 
โครงการเยาวชนคนรักษโ์ลก โครงการอาสาพาทาํดี โครงการท้ิงถูกท่ีดูดีทั้งโรงเรียน  โครงการหอ้งเรียนสวยดว้ย
สองมือเรา  เป็นตน้  ด้านการพฒันาและส่งเสริมให้ผู้เรียนภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าภูมปัิญญาไทย นิยมไทย
และดาํรงไว้ซ่ึงความเป็นไทย ไดด้าํเนินการจดักิจกรรม โครงการท่ีมุ่งพฒันาและส่งเสริมใหผู้เ้รียนในทกุระดบัชั้น 
เช่น   โครงการถวายพระพรสมเดจ็พระนางเจา้พระบรมราชินีนาถ      โครงการถวายพระพรพระบาทสมเดจ็พระเจา้ 
อยูห่วัฯ โครงการไหวส้วยรวยเสน่ห์ โครงการพดูจาไพเราะ เจาะใจ โครงการไหวง้ามอยา่งไทย โครงการมารยาท
งามตามแบบไทย โครงการทศันศึกษานกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 เป็นตน้   ด้านการ
พฒันาและส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้และเข้าใจถึงความแตกต่างของแต่ละศาสนาว่ามีส่วนสร้างความเป็นเอกลกัษณ์ของตน  
ไดด้าํเนินการจดักิจกรรม โครงการท่ีมุ่งพฒันาและส่งเสริมใหผู้เ้รียนในทุกระดบัชั้น  เช่น   โครงการร่วมพธีิมิสซา
เปิด – ปิด ปีการศึกษา  โครงการคริสตสมภพ โครงการกิจกรรมวนัสาํคญั โครงการวนัละหนปนสาระ   โครงการ
นิทานธรรมะเยาวชนคนดี  โครงการตั้งสติก่อนสตาร์ท  โครงการเรียนดีแน่  แค่มีสมาธิ  และโครงการรู้ตน   รู้สติ   
มีสมาธิ เกิดปัญญา เป็นตน้  ด้านการพฒันาและส่งเสริมให้ผู้เรียนเคารพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ดาํรงชีวติอยู่ใน
สังคมโดยสันติธรรม ยุตธิรรม และมภีราดรภาพ   ไดด้าํเนินการจดักิจกรรม โครงการท่ีมุ่งพฒันาและส่งเสริมให้
ผูเ้รียนในทุกระดบัชั้น เช่น โครงการฟ้ืนฟจิูตใจนกัเรียนคาทอลิกระดบัประถมศึกษาและระดบัมธัยมศึกษา โครงการ
พ่ีนอ้งสมัพนัธ์อสัสมัชญัธนบุรี  โครงการอบรมลกูเสือกองร้อยพิเศษ  โครงการค่ายผูน้าํ  โครงการเยาวชนคนดีมี
ความยติุธรรมอสัสมัชญัธนบุรี โครงการค่ายพฒันาทกัษะชีวิต โครงการเขา้ค่ายพกัแรมลูกเสือ โครงการปฐมนิเทศ
และประดบัเขม็วิทยฐานะนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โครงการค่ายพกัใจวยัรุ่น และโครงการเร่ืองเล่าเชา้น้ี เป็นตน้  
ด้านการพฒันาและส่งเสริมให้ผู้เรียนอ่อนน้อม ถ่อมตน ปฏบิัติตน เป็นผู้รับใช้ทีด่ขีองเพือ่นร่วมสังคม และไม่ละเลย
ทีจ่ะกระทาํความดทีีท่าํได้  ไดด้าํเนินการจดักิจกรรม  โครงการท่ีมุ่งพฒันาและส่งเสริมใหผู้เ้รียนในทุกระดบัชั้น 
เช่น โครงการเยีย่มชุมชนกองขยะสาย 3 โครงการช่วยเหลือผูป้ระสบภยั โครงการ Gabrielist 4th โครงการพ่ี
นอ้งอสัสมัชญั  ผกูพนัสามคัคี  โครงการส่งเสริมนกัเรียนร่วมแข่งขนักิจกรรมและทาํกิจกรรมภายนอกโรงเรียน  



 

 

50

งานเลือกตั้งและแต่งตั้งประธานสภานกัเรียน โครงการสร้างสรรคคุ์ณธรรมนาํชีวิต โครงการท้ิงถกูท่ีดูดีทั้งโรงเรียน 
และโครงการคริสตม์าสแฟร์  เป็นตน้   ด้านการพฒันาและส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเลอืกและตดัสินใจ มีค่านิยม
และคติประจําใจทีด่ปีฏบิตัิตนเป็นแบบอย่างท่ีดต่ีอผู้อ่อนวยัไดด้าํเนินการจดักิจกรรม โครงการท่ีมุ่งพฒันาและ
ส่งเสริมใหผู้เ้รียนในทุกระดบัชั้น เช่น งานใหค้วามรู้และการป้องกนัส่ิงเสพติด งานสมัพนัธ์ใหค้วามรู้กบัโรงเรียน
เครือข่าย งานดนตรีสร้างวินยัห่างไกลยาเสพติด โครงการใหค้วามรู้เร่ืองโรคเอดส์และเพศศึกษา โครงการกีฬา
สมัพนัธ์ศิษยปั์จจุบนัและศิษยเ์ก่า  โครงการกิจกรรมวนัเดก็เพ่ือชุมชน   โครงการปัจฉิมนิเทศนกัเรียนชั้นมธัยม 
ศึกษาปีท่ี 6 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยใส่ใจเลือกคนดี โครงการประกวดเพลงสถาบนั เพลงเก่าเล่าอดีต   
โครงการเลือดอสัสมัชญั โครงการแข่งขนักรีฑาเครือฯ โครงการแข่งขนักรีฑาสี โครงการงานราตรีสมัพนัธ์   
โครงการวนัประกาศเกียรติคุณนกัเรียนดีเด่น โครงการตรวจเยีย่มและใหก้าํลงัใจนกัศึกษาวิชาทหาร โครงการขยบั
กายสบายชีวาชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1ถึงชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 และโครงการทนัต่อเหตุการณ์ใหค้วามรู้สู่สงัคม เป็นตน้ 
ด้านการพฒันาและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจรรยามารยาท เป็นสุภาพชนและเป็นทีย่อมรับของสังคม ไดด้าํเนินการจดั
กิจกรรม โครงการท่ีมุ่งพฒันาและส่งเสริมใหผู้เ้รียนในทุกระดบัชั้น  เช่น โครงการส่งเสริมการไหวแ้ละการทาํ
ความเคารพชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โครงการสุภาพบุรุษชาวอสัสมั และโครงการส่งเสริม
สมบติัผูดี้ศกัด์ิศรีอสัสมัชญั เป็นตน้ นอกจากน้ี   
 

ผลการดาํเนินงาน 
1.  ผูเ้รียนร้อยละ 95.93 มีวินยั มีความรับผดิชอบปฏิบติัตนตามหลกัธรรมเบ้ืองตน้ของศาสนาท่ีตนนบัถือ 

 2.  ผูเ้รียนร้อยละ 96.74  มีความซ่ือสตัยสุ์จริต 
3.  ผูเ้รียนร้อยละ 99.58  มีความกตญัญูกตเวที 
4.  ผูเ้รียนร้อยละ 95.54  มีเมตตากรุณา เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่และเสียสละเพื่อส่วนรวม 
5.  ผูเ้รียนร้อยละ 92.67  ประหยดั รู้จกัใชท้รัพยส่ิ์งของส่วนตนและส่วนรวมอยา่งคุม้ค่า 
6.  ผูเ้รียนร้อยละ 92.40  ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทยนิยมไทยและดาํรงไวซ่ึ้งความเป็นไทย 
7.  ผูเ้รียนร้อยละ 98.52  รู้และเขา้ใจถึงความแตกต่างของแต่ละศาสนาวา่มีส่วนสร้างความเป็นเอกลกัษณ์ 
     ของตน (BSG) 
8.  ผูเ้รียนร้อยละ 94.50  เคารพศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์ดาํรงชีวติอยูใ่นสงัคมโดยสนัติธรรม ยติุธรรม  
      และมีภราดรภาพ (BSG) 
9.  ผูเ้รียนร้อยละ 94.28  อ่อนนอ้ม ถ่อมตน ปฏิบติัตน เป็นผูรั้บใชท่ี้ดีของเพื่อนร่วมสงัคม และไม่ละเลยท่ี 
     จะกระทาํความดีท่ีทาํได ้(BSG) 

 10.  ผูเ้รียนร้อยละ 98.33  สามารถเลือกและตดัสินใจ มีค่านิยมและคติประจาํใจท่ีดีปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่ง 
      ท่ีดีต่อผูอ่้อนวยั (BSG) 

11.  ผูเ้รียนร้อยละ 94.94  มีจรรยามารยาท เป็นสุภาพชนและเป็นท่ียอมรับของสงัคม (BSG) 
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สัมฤทธิผลของการดาํเนินงาน 
 คุณภาพโดยรวมของทุกตวับ่งช้ีตามมาตรฐานท่ี 1  ผูเ้รียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค ์ 

โดยมีค่าเฉล่ียร้อยละ 95.76  อยูใ่นเกณฑก์ารประเมินคุณภาพระดบัดีมาก 
 

มาตรฐานที ่2 
ผู้เรียนมีจิตสํานึกในการอนุรักษ์และพฒันาส่ิงแวดล้อม 

วธีิการพฒันา 
โรงเรียนใหค้วามสาํคญัในการปลกูฝังผูเ้รียนใหมี้จิตสาํนึกในการอนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้ม     โดยจดั 

กิจกรรมการเรียนการสอนเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มในรายวิชาวิทยาศาสตร์และสงัคมศึกษาทุกช่วงชั้น และกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะในบางระดบัชั้น  นอกจากน้ีโรงเรียนไดจ้ดัโครงการและ
กิจกรรมเสริมใหก้บัผูเ้รียนไดมี้ส่วนร่วม ดงัน้ี 
             โครงการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม โครงการสถานศึกษาดีเด่นดา้นพลงังาน โครงการ “แกะลา้งเกบ็กบัโอวลัติน”  
กิจกรรมประกวดวาดภาพ   กิจกรรมประหยดัพลงังาน  รายการ จ๋อ  จ๋ิว  แจ๋ว  โชวใ์นช่ือทีม  ACT  สดใสร่วมใจ
ประหยดัพลงังาน กิจกรรมประกวดแต่ง ร้อง เล่นวงสตริงรายการหอ้งเรียนสีเขียว  กิจกรรมไบโอดีเซลในหน่วยการ
เรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 และกิจกรรมชมรมในช่วงชั้นท่ี 3 หน่วยการเรียนปุ๋ ยหมกั
ชีวภาพ ในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 การใชห้อ้งเรียนสีเขียว ในการทาํกิจกรรมของวิชาการงาน ฯ การจดัค่าย
วิชาการท่ีส่งเสริมการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม เช่น ค่ายอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ค่ายภูมิศาสตร์ ค่ายวิทยาศาสตร์ งานวนั
วิทยาศาสตร์ งานวนัอนุรักษพ์ลงังานสญัจร เป็นตน้ โครงการและกิจกรรมท่ีจดัมีจุดมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนรู้คุณค่าของ
ส่ิงแวดลอ้ม ตระหนกัถึงผลกระทบท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงส่ิงแวดลอ้ม มีส่วนร่วมในกิจกรรมและโครงการ อีก
ทั้งการจดันิทรรศการใหค้วามรู้เก่ียวกบัปัญหาภาวะโลกร้อน เช่น การเขียนเรียงความของกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย  การเขียนบทความภาษาองักฤษ  มีการนาํใบเสร็จค่านํ้าค่าไฟ  มาทาํกราฟเปรียบเทียบค่าใชจ่้ายในแต่ละ
เดือนแลว้วิเคราะห์ถึงสาเหตุและวิธีการลดค่านํ้าค่าไฟ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ส่งเสริมและสนบัสนุนใหผู้เ้รียนเขา้ร่วมโครงการตามแนวพระราชดาํริ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
โดยจดัทาํหน่วยการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ฯ มีการนาํ
ผูเ้รียนไปศึกษาโดยปฏิบติัจริงในพื้นท่ีแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน เช่น การเพาะเห็ด สวนสมุนไพร การทาํปุ๋ยหมกั
ชีวภาพ การทาํไบโอดีเซลเพ่ือนาํมาใชใ้นงานยานพาหนะภายในโรงเรียน เป็นตน้ โดยสนบัสนุนใหผู้เ้รียนนาํ
ผลผลิตท่ีไดม้าจดัจาํหน่าย ส่งผลใหผู้เ้รียนรู้ เขา้ใจในความสามารถของตน มีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรม  
ผลการดาํเนินงาน 
1. ผูเ้รียนร้อยละ 80.00 รู้คุณค่าของส่ิงแวดลอ้มและตระหนกัถึงผลกระทบท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงส่ิงแวดลอ้ม 
2.  ผูเ้รียนทุกคนเขา้ร่วมหรือมีส่วนร่วมกิจกรรม/โครงการอนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้ม 
3.  ผูเ้รียนร้อยละ  80.00  ตระหนกัถึงคุณค่าของตนเองและมีส่วนรับผดิชอบในสภาพการณ์ต่าง ๆ  ของชุมชน  

สงัคมตามบริบทท่ีเหมาะสม (BSG) 
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สัมฤทธิผลของการดาํเนินงาน 
             คุณภาพโดยรวมทุกตวับ่งช้ีตามมาตรฐานท่ี 2  ผูเ้รียนมีจิตสาํนึกในการอนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้ม 
โดยเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 86.67   อยูใ่นเกณฑก์ารประเมินคุณภาพระดบัดี 
 

มาตรฐานที ่3 
ผู้เรียนมีทกัษะในการทาํงาน รักการทาํงาน สามารถทาํงานร่วมกบัผู้อืน่ได้และมีเจตคติทีด่ต่ีออาชีพสุจริต 

วธีิการพฒันา 
            โรงเรียนตระหนกัและเห็นความสาํคญัของการจดักระบวนการเรียนรู้ ท่ีมุ่งเนน้การฝึกทกัษะกระบวนการคิด 
การจดัการ  และการประยกุตค์วามรู้มาใชใ้นสภาพการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริง  จึงไดจ้ดักิจกรรมต่างๆ   ดงัน้ีการจดักิจกรรม 
การเรียนการสอนท่ีหลากหลายในแต่ละกลุ่มสาระฯ ใหผู้เ้รียนไดมี้การวางแผนการทาํงานอยา่งเป็นขั้นตอน มีการ
กาํหนดเป้าหมายและวตัถุประสงคก่์อนการปฏิบติังาน มีการทบทวนการทาํงานและการประเมินผลการปฏิบติังาน 
เช่น กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีการจดัการเรียนการสอนดว้ยการทาํโครงงาน  มีการทาํใบ
งาน  ช้ินงาน  มีการอบรมทกัษะการใชอุ้ปกรณ์วิทยาศาสตร์  ในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี จดักิจกรรมการทาํงานแบบกลุ่มใหน้กัเรียนร่วมกนัเสนอหวัขอ้การเขียนโปรแกรมท่ี
เก่ียวขอ้งกบัฐานขอ้มูลมีการวางแผนก่อนการเขียนโปรแกรม พฒันาโปรแกรมตามหวัขอ้ท่ีนาํเสนอ บนัทึกผลใน
โปรแกรมและประเมินผลการทาํงานของตนเอง เนน้ใหผู้เ้รียนพฒันาการคิดออกแบบการทาํโครงงานอยา่งอิสระ 
เช่น ใหผู้เ้รียนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นตน้ งานกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ือง  บางกิจกรรม
ชมรมผูเ้รียนนาํเสนอเพ่ิมเติมตามความสนใจ  เช่น  ชมรมมายากล   ชมรมแฟลกฟุตบอล  เป็นตน้  โดยวางแผนการ
จดักิจกรรมและสรรหาครูท่ีปรึกษาเพ่ือใหก้ารดาํเนินกิจกรรมชมรมดาํเนินไปดว้ยดี ทาํใหผู้เ้รียนทาํงานท่ีไดรั้บมอบ 
หมายดว้ยความขยนัอดทน รับผิดชอบและมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาคุณภาพของงานอยา่งต่อเน่ือง มีความสุขและภาคภูมิใจ
ในผลงานของตนเองและกลุ่ม   พร้อมทั้งมีการกาํหนดเป้าหมายชีวติของผูเ้รียน อาชีพท่ีตนสนใจและวิธีท่ีจะไปถึง
เป้าหมายในแฟ้มสะสมผลงาน กิจกรรมพ่ีนอ้งอสัสมัชญัแบ่งปันประสบการณ์ จดัใหผู้เ้รียนท่ีสนใจในระดบัชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 5-6 โดยฝ่ายกิจการนกัเรียนร่วมกบัสมาคมศิษยเ์ก่า เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อและเลือก
ประกอบอาชีพตามความถนดัและความสนใจ 
ผลการดาํเนินงาน 
1.  ผูเ้รียนร้อยละ 81.25   มีทกัษะในการจดัการและทาํงานใหส้าํเร็จ   
2.  ผูเ้รียนร้อยละ 81.88   มีความเพียรพยายาม ขยนั อดทน ละเอียดรอบคอบในการทาํงาน  
3.  ผูเ้รียนทุกคนทาํงานอยา่งมีความสุข พฒันางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง 
4.  ผูเ้รียนทุกคนทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้
5.  ผูเ้รียนทุกคนมีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริต และหาความรู้เก่ียวกบัอาชีพท่ีตนสนใจ 
6.  ผูเ้รียนร้อยละ 81.88  สามารถสร้างบรรยากาศของความเป็นหน่ึงเดียวในการทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นบนพ้ืนฐาน 
     ของความเสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม (BSG)   
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สัมฤทธิผลของการดาํเนินงาน 
คุณภาพโดยรวมทุกตวับ่งช้ีตามมาตรฐานท่ี 3  ผูเ้รียนมีทกัษะในการทาํงาน รักการทาํงาน สามารถทาํงาน 

ร่วมกบัผูอ่ื้นไดแ้ละมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต โดยเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 90.83 อยูใ่นเกณฑก์ารประเมินคุณภาพ 
ระดบัดีมาก 
 

มาตรฐานที ่4 
ผู้เรียนมีความสามารถในการคดิวิเคราะห์ คดิสังเคราะห์มวีจิารณญาณมีความคดิสร้างสรรค์ คดิไตร่ตรอง 

และมวีสัิยทศัน์ 
วธีิการพฒันา 
 โรงเรียนจดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษาท่ีเนน้ความรู้ ทกัษะกระบวนการและเจตคติโดยมีการวดัผลประเมินผล 
การอ่านคิด วิเคราะห์ และเขียนส่ือความอยา่งเป็นระบบในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  มีการ
จดักระบวนการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมศกัยภาพใหแ้ก่ผูเ้รียน ทุกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยจดัใหมี้งาน /โครงการ / 
กิจกรรม ดงัต่อไปน้ี จดัอบรมทกัษะการใชอุ้ปกรณ์วิทยาศาสตร์ในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 จดัเขา้ร่วมการแข่งขนั
ทางดา้นวิชาการกบัสถาบนัอ่ืน ๆ  จดังานสปัดาห์วนัวทิยาศาสตร์  จดัค่ายวิทยาศาสตร์ การนาํเสนอผลงานหนา้ชั้น
เรียน เช่น โครงงาน ใบงาน ช้ินงาน เป็นตน้ การจดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบร่วมมือเทคนิค Group  
Investigation การสอนแบบร่วมมือ เทคนิค Learning Together การจดัทาํ Mind Mapping การเขียนบทความทาง
ประวติัศาสตร์ การจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนในรูปแบบของชมรม การจดักิจกรรมสถานศึกษาดีเด่นดา้นพลงังาน
สญัจร โครงการค่ายอนุรักษธ์รรมชาติและค่ายภูมิศาสตร์  ค่ายภาษาองักฤษทั้งภายในและภายนอกประเทศ จดัส่ง
ผูเ้รียนเขา้ร่วมแข่งขนั Crossword  Word up  Speech    A-Math  หมากลอ้ม โซโดก ุ เกม 24  คาํคม และมีการเขียน
บทความภาษาองักฤษ และการทาํบตัรอวยพรในเทศกาลสาํคญั เช่น วนัแม่ วนัพอ่ วนัคริสตม์าส  วนัวาเลนไทน์   
เป็นตน้ ส่งเสริมใหผู้เ้รียนรู้จกัการวางแผนในการออมทรัพยโ์ดยจดักิจกรรมการทาํบญัชีรับ–จ่ายรายวนั ในระดบัชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 4  และโครงการ ACT BANK  โดยร่วมกบัธนาคารกรุงศรีอยธุยา มหาชน  จาํกดั  สาขาบางแค 
จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้กระบวนการคิดอยา่งสร้างสรรค ์ ในดา้นทศันศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์ ศึกษา
รูปแบบวธีิการสร้างสรรคผ์ลงาน เทคนิควิธีการการเลือกใชว้สัดุอยา่งอิสระและจดักระบวนการเรียนการสอนท่ี
หลากหลาย  เนน้การวางแผนและทกัษะกระบวนการ   โดยจดักิจกรรมฝึกทกัษะความคิดในการสร้างจินตนาการ 
ในรูปแบบการแต่งเพลง การคิดออกแบบการแสดงละคร  การแสดงโขนฉลองครบรอบ 48 ปี แห่งการก่อตั้ง
โรงเรียนอสัสมัชญัธนบุรี ตอนถวายพล และตอนนางลอย การคิดประดิษฐท่์ารําและทา่เตน้ในการแสดงทั้งภายใน
และภายนอก จดัส่งนกัเรียนเขา้ร่วมแข่งขนัทั้งภายใน – ภายนอกโรงเรียน  จดัใหมี้งานวนัสุนทรภู่  งานวนัภาษาไทย
แห่งชาติ และการประกวดเขียนบรรยายใตภ้าพ คาํขวญั แต่งคาํประพนัธ์ เขียนเรียงความในวนัสาํคญั เช่น วนั
ต่อตา้นยาเสพติด สปัดาห์นกับุญหลุยส์ ฯ วนัแม่ วนัพอ่ และวนัสาํคญัอ่ืน ๆ เป็นตน้  มีการจดักิจกรรมการเรียนการ
สอนเก่ียวกบัการจดัทาํโครงการงานประดิษฐ ์และการเขียนแผนโครงงานประกอบธุรกิจ SME การเขียน Program 
Computer และ การสร้างงานจากคอมพิวเตอร์ จดัแข่งขนักีฬาภายในโรงเรียน โดยผูเ้รียนทุกคนมีส่วนร่วม มีความ
รับผิดชอบในการฝึกซอ้มกีฬา การทาํงานเป็นหมู่คณะ นกัเรียนรุ่นพ่ีและรุ่นนอ้งร่วมกนัวางแผนแกไ้ขปัญหาใน
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กรีฑาสี จดัการแข่งขนัฟตุบอลระดบัประถมศึกษาปีท่ี 1 - มธัยมศึกษาปีท่ี 6 และวา่ยนํ้ าระดบัประถมศึกษาปีท่ี 1 - 
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ตลอดจนส่งเสริมและสนบัสนุนนกัเรียนท่ีมีความสามารถทางดา้นกีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนั
ภายนอก ท่ีจดัข้ึนโดยสถาบนัต่าง ๆ เช่น  การแข่งขนัฟุตบอล  บาสเกตบอล  แบดมินตนั  กรีฑา   วา่ยนํ้า   เทเบิล
เทนนิส  กอลฟ์   เทควนัโด   สแตค็  เป็นตน้  

นอกจากน้ียงัมีการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนในรูปแบบของกิจกรรมชมรมท่ีหลากหลาย จดักิจกรรมลูกเสือ 
กิจกรรมนกัศึกษาวิชาทหาร กิจกรรมบาํเพญ็ประโยชน์ และกิจกรรมรักการอ่าน ตลอดจนการจดักิจกรรมแนะแนว
ท่ีสอนใหผู้เ้รียนรู้จกัประเมินคาดการณ์ในการเลือกศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน ซ่ึงผูเ้รียนสามารถนาํไปใชใ้นการ
ตดัสินใจ เลือกศึกษาต่อตามความสามารถของตนเองและใหค้าํแนะนาํกบัสมาชิกในกลุ่ม   
ผลการดาํเนินงาน 
1. ผูเ้รียนร้อยละ 79.75 สามารถวิเคราะห์ สงัเคราะห์ สรุปความคิดรวบยอด คิดอยา่งเป็นระบบและมี 

ความคิดแบบองคร์วม  
2.  ผูเ้รียนร้อยละ 81.63 สามารถคาดการณ์ กาํหนดเป้าหมาย และแนวทางการตดัสินใจได ้ 
3.  ผูเ้รียนร้อยละ 82.25 สามารถประเมินและเลือกแนวทางการตดัสินใจและแกไ้ขปัญหาอยา่งมีสติ  
4.  ผูเ้รียนทุกคนมีความคิดสร้างสรรค ์มองโลกในแง่ดี และมีจินตนาการ 
5.  ผูเ้รียนร้อยละ 76.63 สามารถคิดวิเคราะห์ คิดสงัเคราะห์ ไดอ้ยา่งเป็นระบบ ครบถว้น (BSG)  

สัมฤทธิผลของการดาํเนินงาน 
คุณภาพโดยรวมทุกตวับ่งช้ีตามมาตรฐานท่ี 4    ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสงัเคราะห์ 

มีวิจารณญาณ  มีความคิดสร้างสรรค ์คิดไตร่ตรอง และมีวิสยัทศันโ์ดยเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 84.05 อยูใ่นเกณฑก์าร 
ประเมินคุณภาพระดบัดีมาก 
 

มาตรฐานที ่5 
ผู้เรียนมีความรู้และทกัษะทีจ่ําเป็นตามหลกัสูตร 

วธีิการพฒันา 
          โรงเรียนไดจ้ดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษาโดยยดึหลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พทุธศกัราช 2544 เป็นแนวทาง
ในการจดัทาํหลกัสูตรและนาํมาใชใ้นการจดัการเรียนการสอน    คณะครูร่วมกนัศึกษาวิเคราะห์และพฒันาหลกัสูตร 
จดักิจกรรมการเรียนรู้วดัและประเมินผลดว้ยเคร่ืองมือท่ีหลากหลาย  สอดคลอ้งกบัผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั  เนน้การ 
ประเมินสภาพจริง จากผลงานและพฤติกรรมจริง เพ่ือใหท้ราบพฒันาการของผูเ้รียน และเนน้ใหค้รูตรวจสอบ
ความรู้และทกัษะพ้ืนฐานของผูเ้รียนในเร่ืองท่ีเรียนก่อนจดัการเรียนการสอน อีกทั้งการประเมินผลระหวา่งเรียนได้
ดาํเนินการวดัและประเมินผลเป็นรายผลการเรียนรู้ เม่ือผูเ้รียนไม่ผา่นการประเมินแต่ละผลการเรียนรู้ไดจ้ดัซ่อม
เสริมเพ่ือปรับคะแนนเป็นรายผลการเรียนรู้ใหก้บัผูเ้รียน สาํหรับผูเ้รียนท่ีผา่นเกณฑก์ารประเมินแลว้ สามารถศึกษา
เพ่ิมเติมและขอรับการประเมินใหม่ได ้  ซ่ึงจะไดรั้บคะแนนตามท่ีประเมินใหม่เม่ือส้ินภาคเรียน / ปีการศึกษา 
หน่วยงานวดัผลไดร่้วมกบัฝ่ายวิชาการจดัสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพ่ือการประกนัคุณภาพผูเ้รียน 
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ในระดบัชั้น ป.2 ป.3 ป.5 และ ม.2 จดัทดสอบ O-NET ในระดบัชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 ร่วมกบัฝ่ายการศึกษามูลนิธิ
คณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย จดัโครงการสอบวดัคุณภาพนกัเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่ง
ประเทศไทย ระดบัชั้น ป.3 ป.6 และ ม.3 หน่วยงานวดัผล ไดจ้ดัทาํสถิติผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และเขา้ร่วมประชุม
กบัคณะกรรมการวิชาการเพ่ือนาํขอ้มูลยอ้นกลบัไปใหก้บัคุณครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ร่วมกนัวเิคราะห์หาแนว
ทางแกไ้ข และพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนอยา่งต่อเน่ือง อีกทั้งไดจ้ดัทาํรายงานเปรียบเทียบการประเมินผล
สมัฤทธ์ิทางการเรียนระดบัชาติของระดบัชั้น ป.2 ป.3 ป.5 ม.2 ม.3 และ ม.6 เปรียบเทียบยอ้นหลงั 3 ปี และร่วม
ประชุมกบัคณะกรรมการวิชาการ       เพื่อกาํหนดเป้าหมายในการพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนระดบัชาติในปีการ 
ศึกษา 2552 จดัทาํสถิติผลการเรียนเพ่ือเป็นขอ้มูลในการพฒันาของแต่ละกลุ่มสาระ ฯ โรงเรียนไดจ้ดักิจกรรมการ
เรียนการสอนอยา่งหลากหลาย เช่น ใหผู้เ้รียนไดท้าํกิจกรรมกลุ่มการสอนแบบสาธิต การสอนโดยใชบ้ทบาทสมมุติ 
การสอนแบบโครงงาน การระดมสมอง และการสอนโดยตั้งคาํถาม การใหผู้เ้รียนทาํแบบฝึกหรือใบงาน การเขียน
เรียงความ เป็นตน้ จากการจดักิจกรรมการเรียนการสอนดงักล่าวส่งผลใหผู้เ้รียนทุกคนสามารถนาํเสนอความคิด 
หรือผลงานโดยการพดูหรือเขียนส่ือความ และสามารถนาํเสนอผลงานหรืองานดว้ยคอมพิวเตอร์ได ้ โรงเรียนไดจ้ดั
กิจกรรมการเรียนการสอนใหผู้เ้รียน มีทกัษะทางภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพ่ือผูเ้รียนสามารถ พดู ฟัง อ่าน 
เขียน ถูกหลกัไวยากรณ์และสามารถส่ือสารไดน้อกจากน้ีได ้ จดักิจกรรมเสริมใหแ้ก่ผูเ้รียน เช่น จดักิจกรรมการ
เรียนการสอนภาษาต่างประเทศโดยเจา้ของภาษาจดักิจกรรมยามเชา้ก่อนเคารพธงชาติโดยใหผู้เ้รียนไดป้ฏิบติัจริง 
เช่น โครงการ Morning Talk ภาษาจีนวนัละคาํจดักิจกรรมท่ีหลากหลาย เช่น ร้องเพลงภาษาต่างประเทศ ฝึกทกัษะ
การสนทนาประกอบความหมายและท่าทาง     กิจกรรมเสียงตามสาย       กิจกรรมชมรมทั้งภาษาไทยและภาษาต่าง 
ประเทศ เช่น คาํคม Crossword A-math เป็นตน้จากการจดักิจกรรมดงักล่าวส่งผลใหผู้เ้รียนสามารถฟัง พดู อ่าน 
เขียน ดว้ยภาษาต่างประเทศไดอ้ยา่งนอ้ย 1 ภาษาจดักิจกรรมใหผู้เ้รียนเขียนบทความทางประวติัศาสตร์ จดัสอนวิชา
คอมพิวเตอร์ใหก้บัผูเ้รียนทุกระดบัชั้นใหผู้เ้รียนทุกคนมีบญัชีการใชอิ้นเตอร์เน็ต เพื่อใหผู้เ้รียนไดฝึ้กปฏิบติัการใช้
ระบบเครือข่ายในการคน้ควา้ขอ้มูลการเรียนรู้ 
ผลการดาํเนินงาน 
1.  ผูเ้รียนร้อยละ 74.78  มีระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียตามเกณฑ ์
2.  ผูเ้รียนร้อยละ 73.54  มีผลการทดสอบรวบยอดระดบัชาติเฉล่ียตามเกณฑ ์
3.  ผูเ้รียนทุกคนสามารถส่ือความคิดผา่นการพดู เขียน หรือนาํเสนอดว้ยวธีิต่าง ๆ 
4.  ผูเ้รียนทุกคน สามารถใชภ้าษาเพ่ือการส่ือสารได ้ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
5.  ผูเ้รียนทุกคนสามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการพฒันาการเรียนรู้ 
6.  ผูเ้รียนทุกคนสามารถบูรณาการทั้งศาสตร์และศิลป์ทุกแขนงไดเ้หมาะสมสมกบัวยัและความสามารถ (BSG) 
7.  ผูเ้รียนทุกคนสามารถพฒันาและสร้างองคค์วามรู้ตามบริบทเฉพาะคน (BSG) 

สัมฤทธิผลของการดาํเนินงาน 
คุณภาพโดยรวมทุกตวับ่งช้ีตามมาตรฐานท่ี 5   ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะท่ีจาํเป็นตามหลกัสูตรโดยเฉล่ีย 

คิดเป็นร้อยละ 92.62 อยูใ่นเกณฑก์ารประเมินคุณภาพดีมาก 
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มาตรฐานที ่6 
ผู้เรียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการเรียนและพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง 

วธีิการพฒันา 
 โรงเรียนไดจ้ดักิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมต่าง ๆ ส่งเสริมสนบัสนุนใหผู้เ้รียนมีคุณภาพ โดย 
ไดด้าํเนินการต่อไปน้ี 

ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จดักิจกรรมท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองในทุกรายวิชาจากแหล่งการ
เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน จดัค่ายวิชาการของกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ สังคมศึกษา ฯ ภาษาต่างประเทศ
ภาษาไทย โครงการส่งเสริมการแข่งขนัทางวิชาการทั้งภายในและภายนอกของทุกกลุ่มสาระ ฯ  โครงการนิเทศและการ
พฒันาการศึกษาต่อของนกัเรียน  กิจกรรมการเรียนการสอน อ่านหนงัสือนอกเวลาวิชาภาษาไทยและภาษาองักฤษ จดั
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชว้รรณกรรมของ ฟ. ฮีแลร์ และนาํไปประยกุตใ์ชใ้นการดาํรงชีวิตประจาํวนั โครงการ
รักการอ่าน โครงการส่งเสริมการอ่าน ประกอบดว้ย ตามหายอดนกัอ่าน กิจกรรมเปิดโลกการอ่าน ค่ายรักการอ่าน 
โครงการเตรียมนกัเรียนเขา้ร่วมการแข่งขนัวิชาการ  โครงการเสริมการเรียนรู้มธัยมศึกษาตอนปลาย เพ่ือเตรียมนกัเรียน
เขา้สู่ระดบัอุดมศึกษา โครงการปรับความรู้พ้ืนฐานทางวิชาการ เป็นตน้ มีการคน้ควา้ขอ้มูลในการเรียนการสอนของแต่
ละวิชา มีการส่งงานและปรึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัการเรียนการสอนทาง Internet โครงการนกัเรียนแลกเปล่ียน AFS และ
ดาํเนินการเรียนการสอนตามคาํส่ังท่ี 5/2550 ของมูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียลฯ จดัใหมี้แหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
เช่น  หอ้งปฏิบติัการวิทยาศาสตร์  ศูนยว์ิทยบริการ สวนเกษตรผสมผสาน   สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน   บา้นดาํรงไทย 
วงัมจัฉา โดยครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จดักิจกรรมบูรณาการท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรและแหล่งเรียนรู้ นอกจากน้ียงั
ใชเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ใหก้บัชุมชนและสถาบนัการศึกษาต่าง ๆ 

ศูนยว์ิทยบริการเป็นหน่วยงานท่ีสนบัสนุนฝ่ายวิชาการ โดยศูนยว์ิทยบริการเป็นหอ้งสมุดอิเลก็ทรอนิกส์        
(e-Library) ท่ีสามารถตอบสนองการเรียนรู้และการแสวงหาขอ้มูลในยคุดิจิตอลไดอ้ยา่งมีศกัยภาพ มีการใหบ้ริการ
ท่ีน่าสนใจอ่ืนๆ ไดแ้ก่ จุดบริการอินเตอร์เน็ต 24 เคร่ือง มีหอ้งโฮมมินิเธียเตอร์ มีมุมหนงัสือพิมพ ์นิตยสาร วารสาร
ท่ีใหค้วามรู้ความบนัเทิง มีการใหบ้ริการมลัติมีเดียหลากหลายรูปแบบ บริการใหย้มืส่ือโสตทศันวสัดุ สาํหรับการ
พฒันาดา้นการใหบ้ริการนั้น หอ้งสมุดไดพ้ฒันาการใหบ้ริการอยา่งต่อเน่ือง เพื่อเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ใหบ้ริการ ทั้งทางดา้นกระบวนการหรือขั้นตอนการใหบ้ริการ การนาํเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการใหบ้ริการ 
การขยายขอบเขตการใหบ้ริการและขยายระยะเวลาการใหบ้ริการ รวมถึงการปรับปรุงเทคนิควิธีการใหบ้ริการใน
รูปแบบต่างๆ เพ่ือใชเ้ป็นเคร่ืองมือสาํหรับผูรั้บบริการในการเขา้ถึงทรัพยากรสารสนเทศไดโ้ดยสะดวก รวดเร็ว และ
มีความถกูตอ้งแม่นยาํยิง่ข้ึนโดยนกัเรียน ครู บริการสามารถตรวจสอบการยมื – คืน ขอ้มูลของนกัเรียน ครู ในการ
ยมืต่อ การจองทรัพยากรสารสนเทศ ไดต้ลอดเวลาจากเวบ็ไซดข์องศูนยว์ิทยบริการผา่นเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ตลอดจนมีการจดักิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้เช่นกิจกรรมตามหายอดนกัอ่าน กิจกรรมเปิดโลกการอ่าน 
เพ่ือกระตุน้และปลูกฝังนิสยัรักการอ่านใหแ้ก่กิจกรรมค่ายรักการอ่าน ใหผู้เ้รียนปฏิบติัการอ่านในแต่ละฐาน เป็นตน้ 

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนในปีการศึกษา 2552 ไดจ้ดัเป็น กิจกรรมชมรม ลกูเสือ เนตรนารี นกัศึกษาวิชาทหาร 
กิจกรรมบาํเพญ็ประโยชน์ และแนะแนว ซ่ึงไดจ้ดักิจกรรมท่ีหลากหลายเพ่ือส่งเสริมผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ร่วมกบั
ผูอ่ื้น ใฝ่รู้แสวงหาสาระ มีความเช่ือ ค่านิยม สามารถนาํไปประยกุตใ์ช ้ โดยผา่นกิจกรรมจดัสปัดาห์แนะแนวและ
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สาธิตเก่ียวกบัอาชีอิสระ การจดัสอบวดัความสามมารถทางวิชาการของผูเ้รียน PRE ประถม สาํหรับนกัเรียน
ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 - 6  PRE มธัยมตน้ สาํหรับนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 – 3 และ PRE 
ADMISSION สาํหรับนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 4 – 6  จดักิจกรรมเขา้ค่ายลกูเสือและเนตรนารี  รวมทั้งกิจกรรม
ชมรมท่ีใหน้กัเรียนเลือกเรียนตามความถนดัและความสนใจ ซ่ึงเป็นผลใหผู้เ้รียนรู้จกัการวางแผนการทาํงานร่วมกบั
ผูอ่ื้น แสวงหาความรู้จากแหล่งรอบตวัทั้งข่าวสารขอ้มูล อีกทั้งมีการถ่ายทอดความรู้จากรุ่นพ่ีสู่รุ่นนอ้ง เช่น ชมรม
แฟลกฟุตบอล ชมรมอนุรักษธ์รรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ชมรมนกัประดิษฐ ์ ชมรมนกัทดลองรุ่นเยาว ์ ชมรมซ่อม
คอมพิวเตอร์ ชมรมถ่ายภาพ ชมรมซูโดคุ ชมรม A-Math ชมรม Crossword  เป็นตน้ 
ผลการดาํเนินงาน 
1. ผูเ้รียนร้อยละ 85.00  มีนิสยัรักการอ่าน การเขียนและการฟัง รู้จกัตั้งคาํถามเพ่ือหาเหตุผล  
2. ผูเ้รียนร้อยละ 93.00  สนใจแสวงหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ รอบตวัสามารถใชห้อ้งสมุดใชแ้หล่งความรู้  

              และส่ือต่าง ๆ ทั้งในและนอกสถานศึกษา 
3. ผูเ้รียนร้อยละ 95.00  มีวธีิการเรียนรู้ของตนเอง สามารถเรียนรู้ร่วมกบัผูอ่ื้น สนุกกบัการเรียนรู้  
       และชอบมาโรงเรียน 
4. ผูเ้รียนร้อยละ 95.00 ใฝ่รู้แสวงหาสาระ  ความเช่ือ  ค่านิยม  วิถีชีวติของคนในทอ้งถ่ินและนาํไปประยกุตใ์ช ้    
       ในการดาํรงชีวติประจาํวนั  (BSG) 
5. ผูเ้รียนร้อยละ 98.00 มีวิจารณญาณในการแลกเปล่ียนวฒันธรรมอยา่งฉนัมิตร  (BSG) 

สัมฤทธิผลของการดาํเนินงาน  
คุณภาพโดยรวมทุกตวับ่งช้ีตามมาตรฐานท่ี 6   ผูเ้รียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองรักการเรียน

และพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ืองโดยเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 93.20   อยูใ่นเกณฑก์ารประเมินคุณภาพระดบัดีมาก   
 

มาตรฐานที ่7 
ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตทีด่ ี

วธีิการพฒันา 
โรงเรียนส่งเสริมและสนบัสนุนใหผู้เ้รียนมีสุขภาพท่ีดี  รู้จกัการปฏิบติัตนเองในการดูแลรักษาสุขภาพทาง 

กายและสุขภาพทางใจ  มุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนเอาใจใส่เก่ียวกบัร่างกาย  โดยปลูกฝังใหผู้เ้รียนรักการออกกาํลงักาย   การ 
บริโภคอาหารท่ีถูกหลกัโภชนาการ  ตลอดจนการดาํรงตนอยูใ่นสงัคมและนาํไปปฏิบติั     เพื่อใหผู้เ้รียนมีสุขภาพท่ี 
สมส่วน   มีบุคลิกภาพท่ีดี มีจิตใจแจ่มใส ร่าเริง สนุกสนาน กลา้แสดงออกอยา่งเหมาะสม และสามารถท่ีครองตน 
อยูใ่นสงัคมอยา่งมีความสุข โดยไดด้าํเนินกิจกรรมดงัน้ี 

งานโภชนาการ งานพยาบาล และกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จดักิจการเพ่ือเป็นการส่งเสริม
ผูเ้รียนในการเลือกรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ มีการประชาสมัพนัธ์เสียงตามสาย จดัทาํป้ายนิเทศ และเชิญ
เจา้หนา้ท่ีจากโรงพยาบาลศรีวิชยั 2 มาใหค้วามรู้ความเขา้ใจ การบริโภคอาหารท่ีถกูตอ้ง การออกกาํลงักาย ผูเ้รียน
จะไดมี้สุขภาพท่ีดี 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ตระหนกัถึงความสาํคญัของนกัเรียนเก่ียวกบัสุขภาพกาย  และ
มัน่ดูแลสุขภาพของตนเองอยูต่ลอดเวลา โดยมีการสอดแทรกเน้ือหากิจกรรมท่ีสนบัสนุน ไดแ้ก่ การจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนในชัว่โมงเรียน โดยก่อนเรียนนกัเรียนทุกคนมีการยดืกลา้มเน้ือ วอร์มอพั ทุกคร้ังก่อนเรียนพลศึกษา 
หลงัเลิกเรียนนกัเรียนลา้งมือทุกคร้ัง มีการตรวจร่างกายเก่ียวกบัการรักษาความสะอาดทุกชัว่โมง เช่น ผม เลบ็ 
เคร่ืองแต่งกาย ตลอดจนส่งเสริมใหน้กัเรียนออกกาํลงักายนอกเวลาเรียนหลงัจากเลิกเรียนพิเศษ เช่น กีฬา
แบดมินตนั ฟตุบอล วา่ยนํ้ า สแตค็ เทเบิลเทนนิส เทควนัโด เป็นตน้ ตามท่ีนกัเรียนช่ืนชอบในกีฬาของตนเอง  มีการ
ทดสอบและเกบ็ขอ้มูลเก่ียวกบัสมรรถภาพทางกาย 5 อยา่งอยา่ง ไดแ้ก่ ว่ิง 50 เมตร วิง่เกบ็ของ 20 เมตร การอ่อนตวั 
ซิคอพั และยนืกระโดด และการชัง่นํ้ าหนกั ส่วนสูง ตั้งแต่ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงมธัยมศึกษาปีท่ี 6 รวบรวม
ประมวลผล และรายงานใหผู้ป้กครองไดรั้บทราบ พร้อมกบัใหข้อ้เสนอแนะแนวทางการแกไ้ข แก่นกัเรียนท่ีเกิน
เกณฑม์าตรฐาน ตามเกณฑข์องกระทรวงสาธารณสุขและกรมอนามยั  

งานอนามยัโรงเรียนมีการติดตามเก่ียวกบัสุขภาพร่างกายของนกัเรียน เพื่อเป็นขอ้มูลใหค้รูและผูป้กครอง
ไดรั้บทราบการพฒันาทางกายของผูเ้รียน โดยไดป้ระสานงานกบัโรงพยาบาลศรีวิชยั  2  จดัคณะแพทยใ์หก้ารตรวจ
สุขภาพประจาํปีใหต้ั้งแต่ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1 ถึง  มธัยมศึกษาปีท่ี 6  โดยตรวจร่างกายส่วนต่าง ๆ  เช่น  การ
ตรวจวดัสายตา การไดย้นิ ระบบไหลเวียนเลือด เป็นตน้ และรายงานผลใหผู้ป้กครองทราบ   

งานโภชนาการดูแลควบคุมร้านคา้ท่ีมาจาํหน่ายอาหารใหแ้ก่นกัเรียน เพ่ือใหเ้กิดมาตรฐานในดา้นความ
สะอาดของสถานท่ี ภาชนะใส่อาหาร ไม่ใหมี้สารปนเป้ือนในอาหาร ตลอดจนใหมี้นํ้าร้อนสาํหรับฆ่าเช้ือโรค
ชอ้นส้อม บริการใหผู้เ้รียนและผูป้กครอง เพื่อสร้างความมัน่ใจในการรับประทานอาหาร 

โรงเรียนใหค้วามสาํคญัต่อโทษภยัของส่ิงเสพติด จะเห็นไดว้า่ยาเสพติดมีการแพร่หลายตามชุมชนต่าง ๆ   
จึงไดจ้ดักิจกรรม เช่น โครงการสวสัดิภาพและความปลอดภยัของผูเ้รียน โครงการสปัดาห์ใหค้วามรู้และป้องกนัส่ิง
เสพติด โรคเอดส์และเพศศึกษา การอบรมจริยธรรมประจาํวนั การประกวดป้ายนิเทศต่อตา้นส่ิงเสพติด  จดัวิทยากร
บรรยายใหค้วามรู้ป้องกนัส่ิงเสพติด จดักิจกรรมวนังดสูบบุหร่ีโลก การตรวจปัสสาวะผูเ้รียนเพ่ือสุ่มตรวจหาสาร
เสพติด อบรมนกัเรียนอาสาจราจร จดัพนกังานรักษาความปลอดภยั ครู เจา้หนา้ท่ีและเจา้หนา้ท่ีตาํรวจดูแลความ
ปลอดภยัใหแ้ก่นกัเรียน ครู และบุคลากร ตลอดจนอบรมครูและเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ เพ่ือป้องกนัภยัจากส่ิงเสพติด 
อุบติัเหตุและปัญหาทางเพศ 
 ฝ่ายกิจการนกัเรียน ส่งเสริมใหน้กัเรียนรู้จกัการแสดงออกอยา่งเหมาะสม สามารถเป็นผูน้าํและผูต้ามท่ีดี 
เช่น การแต่งตั้งคณะกรรมการสภานกัเรียน ดนตรีสร้างวินยัห่างไกลยาเสพติด ใหค้วามรู้กบัโรงเรียนเครือข่ายตา้น
ส่ิงเสพติด กิจกรรมส่งเสริมการเป็นผูน้าํใหแ้ก่หวัหนา้หอ้ง รองหวัหนา้หอ้ง สารวตัรนกัเรียน สภานกัเรียน เป็นตน้   

งานกิจกรรมนกัเรียนไดจ้ดักิจกรรมใหผู้เ้รียนมีมนุษยส์มัพนัธ์ท่ีดีต่อเพ่ือน ครู และผูอ่ื้น ไดแ้ก่ การแต่งตั้ง
คณะกรรมการสี การแข่งขนัวา่ยนํ้ าสี การแข่งขนักรีฑาสี และการแข่งขนักีฬาสี โดยผูเ้รียนทุกคนมีโอกาสท่ีจะเขา้
ร่วมกิจกรรม เช่น การเป็นนกักีฬา การเป็นกองเชียร์ ลีดเดอร์ พาเหรดและแฟนซี ส่งเสริมผูเ้รียนท่ีมีความสามารถ
ทางดา้นกีฬาโดยส่งเขา้ร่วมการแข่งขนัภายนอก เช่น วา่ยนํ้า แบดมินตนั และฟุตบอล เป็นตน้  รวมทั้งไดจ้ดักิจกรรม
ประชุมผูป้กครองนกัเรียน กิจกรรมสายสมัพนัธ์บา้นโรงเรียนสู่ชุมชน กิจกรรมการแข่งขนัโบวล่ิ์งการกศุล กิจกรรม
วนัเดก็เพ่ือชุมชน และกิจกรรมค่ายอาสาพฒันา เป็นตน้ 
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 โรงเรียนใหก้ารสนบัสนุนความสามารถของผูเ้รียนใหมี้ความพร้อมท่ีจะเผชิญสถานการณ์ในอนาคต ใหมี้
ความมัน่ใจในตนเอง แกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนได ้ และสามารถเป็นผูน้าํและผูต้ามท่ีดี โดยจดักิจกรรมต่าง ๆ ตลอดปี
การศึกษา เช่น การแสดงการละเล่นพ้ืนเมือง การแสดงดนตรีสากล ออกทาํการแสดงทั้งภายในและภายนอก การ
ประกวดนางสงกรานต ์ การประกวดหนูนอ้ยสงกรานต ์ กิจกรรมปฐมนิเทศนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 และ
มธัยมศึกษาปีท่ี 4  กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 และมธัยมศึกษาปีท่ี 6   

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จดัเน้ือหาเก่ียวกบัความรู้เร่ืองเพศศึกษาในทุกระดบัชั้น เพื่อให้
นกัเรียนมีความรู้เร่ืองเพศ การเปล่ียนแปลงของนกัเรียนตามวยัของแต่ละอาย ุ และรู้จกัวธีิป้องกนัตนเองไม่เกิด
ปัญหา เป็นตน้ 
ผลการดาํเนินงาน 
1. ผูเ้รียนร้อยละ 97.00 มีสุขนิสยัในการดูแลสุขภาพและออกกาํลงักายสมํ่าเสมอ 
2. ผูเ้รียนร้อยละ 92.00 มีนํ้าหนกั ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ ์
3. ผูเ้รียนร้อยละ 98.00 ป้องกนัตนเองจากส่ิงเสพติด และหลีกเล่ียงสภาวะท่ีเส่ียงต่อความรุนแรง  
       โรคภยั อุบติัเหตุ และปัญหาทางเพศ  
4. ผูเ้รียนร้อยละ 97.00  มีความมัน่ใจและกลา้แสดงออกอยา่งเหมาะสม และใหเ้กียรติผูอ่ื้น 
5. ผูเ้รียนร้อยละ 98.00  มีมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดีต่อเพ่ือน ครูและผูอ่ื้น  
6. ผูเ้รียนร้อยละ 96.00  มีความพร้อมเผชิญสถานการณ์ทุกสภาพและทกุรูปแบบ 
7. ผูเ้รียนร้อยละ 98.00 รู้และเขา้ใจธรรมชาติทางเพศของตน สามารถเจริญชิวติอยา่งเหมาะสมและมีความสุข 

สัมฤทธิผลของการดาํเนินงาน  
 คุณภาพโดยรวมทุกตวับ่งช้ีตามมาตรฐานท่ี 7 ผูเ้รียนมีสุขนิสยั สุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีดี  
โดยเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ  96.57    อยูใ่นเกณฑก์ารประเมินคุณภาพระดบัดีมาก 
 

มาตรฐานที ่8 
ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลกัษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา 

วธีิการพฒันา       
โรงเรียนไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัของการพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียน ดา้นศิลปะ ดนตรี กีฬา   โดยการจดั

กิจกรรมการเรียนการสอนตามหลกัสูตรในวิชาศิลปะ และพลศึกษา ส่งเสริมใหน้กัเรียนไดแ้สดงความสามารถโดย
ส่งแข่งขนัทั้งภายในและภายนอก เพ่ือมุ่งหวงัใหผู้เ้รียนไดแ้สดงผลงานของตนเอง ตามความรักและช่ืนชอบ ใน
กิจกรรมท่ีสนใจ ดงัน้ี 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จดักิจกรรมการเรียนการสอนใหผู้เ้รียนปฏิบติัจริง มีความรักและสนใจงาน
ศิลปะ สามารถวิพากษว์ิจารณ์งานศิลป์ไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์ โดยมีการจดัแข่งขนัทั้งภายในและภายนอกอยูเ่สมอ เช่น 
การประกวดวาดภาพระบายสีหวัขอ้ “เท่ดีไม่ตอ้งมียาเสพติด” ของสาํนกังาน ป.ป.ส. ร่วมกบัสาํนกังานยาเสพติด
และอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ  การประกวดผลงานศิลปกรรม “นาํส่ิงท่ีดีสู่ชีวติ  คร้ังท่ี  21  ประจาํปีการศึกษา 
2552”  มีการแสดงผลงานการวาดการ์ตูนส่งเสริมความรู้ เพ่ือส่งเสริมใหเ้ยาชนแสดงความคิดสร้างสรรค ์ การเขา้
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ร่วมแข่งขนังานนิทรรศการศิลปะเดก็นานาชาติ คร้ังท่ี 39 ประกวดวาดภาพงานนกับุญหลุยส์ ฯ ประกวดวาดภาพ
งานวนัแม่ นกัเรียนในทุกระดบัชั้นมีโอกาสไดส้ร้างสรรคผ์ลงานดว้ยการวาดภาพระบายสี วาดภาพลายไทย และ
วาดภาพเหมือนจริง มีผลงานดา้นศิลปะท่ีตนเองภาคภมิูใจ โดยส่งเสริมความสามารถของผูเ้รียนผา่นกิจกรรมท่ี
หลากหลาย  เป็นตน้   
 งานดนตรีและนาฏศิลป์  มุ่งพฒันาผูเ้รียนใหมี้ความสามารถ  มัน่ใจ  กลา้แสดงออก  เป็นเวทีท่ีใหน้กัเรียน
แสดงศกัยภาพของตนเองกิจกรรมส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดแ้สดงออกทางดา้นดนตรีนาฏศิลป์ การแสดงละครตามความ
ถนดั  นกัเรียนทุกคนสามารถเล่นดนตรีไดอ้ยา่งนอ้ยคนละ 1 ช้ิน สามารถแต่งเพลง  และการคิดออกแบบการแสดง
และการละครได ้  เช่น การแสดงละครในรายการ “จ๋อ จ๋ิว แจ๋ว โชว”์  ทีม  ACT  สดใสร่วมใจประหยดัพลงังาน 
เร่ืองวกิฤตโลกร้อนและสืบสานประเพณีความเป็นไทย การแสดงละครวนัแม่ การประกวดวงสตริง หอ้งเรียนสี
เขียว  “กลุ่มธนบุรี” คร้ังท่ี 6 การประกวดดนตรีไทย  “อโศกสงัคีต” การแข่งขนัเด่ียวเคร่ืองดนตรีไทย การแข่งขนั
รายการ 50:50  การประกวดเด่ียวฆอ้งวงใหญ่รายการประลองเพลงบรรเลงมโหรี  เป็นตน้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ส่งเสริมและสนบัสนุนการจดักิจกรรมเสริมทกัษะกีฬาทั้ง
ภายในและภายนอก เพ่ือใหน้กัเรียนไดแ้สดงออกทางความสามารถของตนเองในดา้นกีฬาท่ีตนสนใจและช่ืนชอบ 
ผูเ้รียนทุกคนมีโอกาสไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมอยา่งสมํ่าเสมอจากกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนงาน/โครงการท่ีโรงเรียนจดัให้
นกัเรียนไดเ้ขา้ร่วมตลอดทั้งปีการศึกษา เช่น การเป็นนกักีฬา การเป็นกองเชียร์ ลีดเดอร์ พาเหรด เป็นผูฝึ้กซอ้ม
นกักีฬา เช่น การแข่งขนักรีฑาสี การจดัการแข่งขนักีฬาฟุตบอลระดบัชั้น ป.1-ม.6 การจดัการแข่งขนัวา่ยนํ้า
ระดบัชั้น ป.1-ม.3 การจดัการแข่งขนักีฬานกัเรียนสมัพนัธ์ 4 สถาบนั ไดแ้ก่   ฟุตบอล ช่วงชั้นท่ี 1-4  บาสเกตบอล 
ช่วงชั้นท่ี 2-4  ตลอดจนส่งเสริมและสนบัสนุนนกัเรียนท่ีมีความสามารถทางดา้นกีฬาเฉพาะดา้นส่งแข่งขนัภายนอก 
เช่น แบดมินตนั สแตค็ วา่ยนํ้ า เทควนัโด กรีฑา ฟุตบอล เป็นตน้   นกัเรียนสามารถไดรั้บรางวลัประเภทต่างๆ และ
ไดรั้บการคดัเลือกเป็นนกักีฬาดีเด่นในกีฬาแต่ละประเภท จากนกักีฬาทีมโรงเรียนเป็นนกักีฬาเยาวชนเขต นกักีฬา
เยาวชนทีมชาติ และทีมชาติไทยในกีฬาประเภทต่าง ๆ จนเป็นท่ียอมรับแก่บุคคลภายนอกโดยทัว่ไป  
              สาํหรับการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  เพ่ือใหผู้เ้รียนเกิดความสนใจ  ซาบซ้ึงในคุณค่า  และสามารถ
สร้างสรรคง์านศิลปะ  ดนตรี /นาฎศิลป์ กีฬา โรงเรียนไดจ้ดักิจกรรมชมรมเพ่ือส่งเสริมและสนบัสนุนใหผู้เ้รียน
ไดรั้บความรู้และพฒันาทกัษะอยา่งเตม็ความสามารถและอยา่งต่อเน่ือง โดยมีการจดัตั้งกิจกรรมชมรมต่าง ๆ  เช่น 
ชมรมดนตรีไทย  ชมรมนาฎศิลป์  ชมรมศิลปะ ชมรม Movie Club  ชมรมศิลปะการแสดง ชมรม ACT Media   
ชมรมไวโอลิน ชมชม B-Boy  ชมรมดนตรีสากล   ชมรมวงโยธวาทิต  ชมรมอเมริกนัฟุตบอลชมรมกรีฑา ชมรม
ฟุตบอล ชมบาสเกตบอล ชมรมแบตมินตนั  ชมรมฟตุซอล ชมรมแฟลกฟุตบอล มีการจดักิจกรรมตามเทศกาล  เช่น   
การรํากลองยาวบรรเลงแห่เทียนพรรษาในวนัสาํคญัทางศาสนา  การแสดงดนตรีไทยถวายพระพรเน่ืองในวโรกาส
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้สิริกิต์ิ ฯ การแสดงรํากลองยาวร่วมกบัวงโยธวาทิต เป็นตน้ งานกิจกรรม
ต่าง ๆ ท่ีผูเ้รียนไดมี้ส่วนเขา้ร่วมจะช่วยส่งเสริมใหผู้เ้รียนกลา้แสดงออกและไดพ้ฒันาศกัยภาพของตนเองใหดี้ยิง่ข้ึน 
ผลการดาํเนินงาน 
1. ผูเ้รียนทุกคน ช่ืนชม ร่วมกิจกรรม และมีผลงานดา้นศิลปะ  
2. ผูเ้รียนทุกคน ช่ืนชม ร่วมกิจกรรม และมีผลงานดา้นดนตรี/นาฏศิลป์  
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3. ผูเ้รียนทุกคน ช่ืนชม ร่วมกิจกรรม และมีผลงานดา้นกีฬา/นนัทนาการ 
4. ผูเ้รียนร้อยละ 97.00  สนใจและซาบซ้ึงในคุณค่า  สร้างสรรคข์องศิลปะ  ดนตรีและกีฬา  (BSG) 
5. ผูเ้รียนร้อยละ 97.00 แสวงหาความรู้และพฒันาทกัษะในดา้นศิลปะ ดนตรีและกีฬาของตนเอง 
       อยา่งต่อเน่ือง   (BSG) 
6. ผูเ้รียนร้อยละ 95.00  สามารถแสดงทกัษะ หรือความสามารถทางศิลปะ  ดนตรีและกีฬา  (BSG) 

สัมฤทธิผลของการดาํเนินงาน  
คุณภาพโดยรวมทุกตวับ่งช้ีตามมาตรฐานท่ี 8 ผูเ้รียนมีสุนทรียภาพและลกัษณะนิสยัดา้นศิลปะ ดนตรี  

และกีฬา   โดยเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 98.17  อยูใ่นเกณฑก์ารประเมินคุณภาพระดบัดีมาก 
 

มาตรฐานที ่8    (BSG) 
คุณลกัษณะเฉพาะด้านผู้เรียนของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล 

วธีิการพฒันา 
 โรงเรียนอสัสมัชญัธนบรีุ  เห็นความสาํคญัของการปลูกฝังใหผู้เ้รียนเป็นผูมี้คุณลกัษณะเฉพาะดา้นผูเ้รียน
ของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย    จึงกาํหนดนโยบายใหทุ้กฝ่ายดาํเนินการพฒันา  
ส่งเสริมและปลูกฝังใหผู้เ้รียนใหเ้ป็นผู้มธีรรมและศรัทธาในศาสนาของตน หมั่นปฏิบตัิตามศาสนกจิในศาสนาทีต่น
นับถอื โดยใหผู้เ้รียนในทุกระดบัชั้น เขา้ร่วมกิจกรรม  และโครงการนกัเรียนคาทอลิกรับศีล  ลา้งบาป  ศีลมหาสนิท  
ศีลกาํลงั   โครงการจริยธรรมยามเชา้ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1ถึงชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โครงการธรรมะสอนใจ  โครงการหอ้งเรียนตน้กลา้
แห่งคุณธรรม โครงการคุณธรรมประจาํวนั  โครงการพระ ธรรมะกบันกัเรียน  โครงการธรรมะสวนะและโครงการ
กิจกรรมวนัสาํคญั ไดแ้ก่ การจดัป้ายนิเทศวนัสาํคญัทางศาสนา  การทาํบุญตกับาตรสงกรานต ์  การถวายเทียนจาํนาํ
พรรษา และการทาํ 9 วดั เป็นตน้   โรงเรียนจดักิจกรรม  โครงการต่างๆท่ีมุ่งส่งเสริมใหผู้เ้รียนตระหนกัและเห็น
คุณค่าของความวริิยะ อุตสาหะ  อนัเป็นหนทางแห่งความสําเร็จทั้งปวง อาทิ  โครงการยกยอ่งนกัเรียนประพฤติและ
ปฏิบติัดีเด่นชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โครงการส่งเสริมนกัเรียนกระทาํความดี   โครงการเดก็
ACTทาํดีเพ่ือสงัคม  โครงการความดีของหนู โครงการธนาคารความดี โครงการอสัสมัธน คนซ่ือสตัย ์ โครงการ
ความดีไม่มีขายอยากไดท้าํเอาเอง  และโครงการวนัประกาศเกียรติคุณนกัเรียนดีเด่น  อนัเป็นการสร้างขวญักาํลงัใจ
ใหแ้ก่นกัเรียน  สร้างความภาคภูมิใจแก่ผูป้กครองและบุคคลทัว่ไป   การสร้างความดีท่ีแทจ้ริงนั้นตอ้งมาจากภายใน
ตวัตนของแต่ละบุคคล  ดงันั้นการเป็นผู้แสดงออกถงึความเป็นผู้อิม่เอบิ อบอุ่น อารี มีคุณธรรม   คุณภาพสากล จะ
เป็นส่ิงท่ีส่งเสริม  ผลกัดนัใหผู้เ้รียนแสดงพฤติกรรมท่ีดีเป็นท่ียอมรับของสงัคมโลก  การสนบัสนุนใหผู้เ้รียนไดท้าํ
กิจกรรม โครงการสายสมัพนัธ์บา้น โรงเรียนและชุมชนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6   โครงการ
เกบ็เลก็ผสมนอ้ย ปันนํ้าใจสู่สงัคม  โครงการกระปุกรักต่อยอดคุณธรรม  โครงการหนูนอ้ยประหยดัมธัยสัถ ์ 
โครงการเพ่ือนช่วยเพื่อน พ่ีช่วยนอ้ง   โครงการทาํดีเพ่ือสงัคม     โครงการอาสาพาสุขใจ    โครงการดูแลเขาเพ่ือ
พฒันาตวัเรา  โครงการท่องเท่ียวเพื่อการกศุล  โครงการดูแลเขาเพื่อพฒันาตวัเรา  โครงการร่วมใจพฒันาสร้างสรรค์
จิตใจ   งานส่งเสริมและพฒันาพฤติกรรมนกัเรียน   โครงการสมัผสัชีวิตและช่วยเหลือผูย้ากไร้ และโครงการบาํรุง
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วดันกับุญหลุยส์ในชุมชน  เป็นเป็นการขดัเกลาจิตใจของผูเ้รียนใหมี้คุณธรรมและคุณภาพสากล    การเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ
ของประชากรโลก  และการหลัง่ไหลของกระแสวฒันธรรมโลกนั้นจะทาํใหก้ารดาํเนินชีวิตของคนในสงัคมใหมี้
ความสุขนั้นเป็น   เร่ืองยาก  ถา้มนุษยไ์ม่รู้จกัการให ้ การแบ่งปัน  ลดการเอารัดเอาเปรียบทางสงัคม  การจดักิจกรรม 
โครงการฟ้ืนฟจิูตใจนกัเรียนคาทอลิกระดบัประถมศึกษาและระดบัมธัยมศึกษา   โครงการพ่ีนอ้งสมัพนัธ์อสัสมัชญั
ธนบุรี โครงการอบรมลกูเสือกองร้อยพิเศษ โครงการค่ายผูน้าํ  โครงการเยาวชนคนดี มีความยติุธรรม อสัสมัชญั
ธนบุรี โครงการค่ายพฒันาทกัษะชีวิต โครงการเขา้ค่ายพกัแรมลกูเสือ โครงการปฐมนิเทศและประดบัเขม็วิทยฐานะ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โครงการค่ายพกัใจวยัรุ่น โครงการเยีย่มชุมชนกองขยะสาย 3 โครงการช่วยเหลือ
ผูป้ระสบภยั โครงการ Gabrielist 4th โครงการพ่ีนอ้งอสัสมัชญั ผกูพนัสามคัคี โครงการส่งเสริมนกัเรียนร่วมแข่งขนั
กิจกรรมและทาํกิจกรรมภายนอกโรงเรียน   งานเลือกตั้งและแต่งตั้งประธานสภานกัเรียน   โครงการสร้างสรรคคุ์ณ 
ธรรมนาํชีวิต โครงการท้ิงถกูท่ีดูดีทั้งโรงเรียน และโครงการคริสตม์าสแฟร์นั้น  มุ่งปลูกฝังใหผู้เ้รียนมีสํานึกถึงความ
ยุตธิรรม  สันตภิาพ เสรีภาพ  ภราดาภาพ  ความเอือ้อาทร การแบ่งปัน การเสียสละและการอุทศิตนเพือ่สาธารณะ
ประโยชน์  มีสํานึกรับผดิชอบต่อสังคมและมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สังคม  ในด้านการเป็นผู้มีความเป็นเลศิทาง
วชิาการทีต้่องสามารถประยกุต์เข้ากบัชีวติทีเ่ป็นจริง โดยความเป็นเลศิ เพือ่การเจริญชีวติทีม่ีคุณภาพ มีศักดิ์ศรีและ
เพือ่ผู้อืน่ ไดจ้ดักิจกรรม โครงการส่งเสริมนกัเรียนร่วมแข่งขนักิจกรรมและทาํกิจกรรมภายนอกโรงเรียน  โครงการ
พฒันาอจัฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ งานใหค้วามรู้และการป้องกนัส่ิงเสพติด งานสมัพนัธ์ใหค้วามรู้
กบัโรงเรียนเครือข่าย งานดนตรีสร้างวินยัห่างไกลยาเสพติด โครงการใหค้วามรู้เร่ืองโรคเอดส์และเพศศึกษา 
โครงการส่งเสริมระเบียบวินยันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โครงการมาเร็วทนัใจ ฉบัไว
ตรงเวลา โครงการตรงเวลามาไม่สาย  โครงการเขา้แถวตรงเวลามาไม่สาย โครงการหอ้งเรียนดีมีความสุข โครงการ
มีวินยัใฝ่คุณธรรม โครงการเยีย่มบา้นนกัเรียนโครงการส่งเสริมรักษาความสะอาดชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 6 โครงการโทร.ถูกเวลา โทร.ถูกท่ีเป็นเดก็ดีของพอ่แม่ และงานส่งเสริมระเบียบวินยัการใชโ้รง
อาหารของสภานกัเรียน โครงการลดโลกร้อนดว้ยสองมือเรา โครงการตลาดนดั ACT โครงการเยาวชนคนรักษโ์ลก  
โครงการอาสาพาทาํดี โครงการท้ิงถูกท่ีดูดีทั้งโรงเรียน  โครงการหอ้งเรียนสวยดว้ยสองมือเรา โครงการสุภาพบุรุษ
ชาวอสัสมั โครงการส่งเสริมสมบติัผูดี้ศกัด์ิศรีอสัสมัชญั   โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยใส่ใจเลือกคนดี  โครงการ
ประกวดเพลงสถาบนั เพลงเก่าเล่าอดีต   โครงการเลือดอสัสมัชญั  โครงการแข่งขนักรีฑาเครือฯ   โครงการแข่งขนั
กรีฑาสี   โครงการงานราตรีสมัพนัธ์  เพ่ือใหผู้เ้รียนรู้จกัใชคุ้ณธรรมนาํการดาํเนินชีวิตใหมี้ความสุข  รวมทั้งเป็นผู้มี
ระเบยีบวินัย สามัคค ี รักความสะอาดและรักสถาบันทีต่นเรียนและสถาบันในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่ง
ประเทศไทย   
ผลการดาํเนินงาน 

1.  ผูเ้รียนร้อยละ 97.33 มีธรรมและศรัทธาในศาสนาของตน หมัน่ปฏิบติัตามศาสนกิจในศาสนาท่ีตนนบัถือ 
2.  ผูเ้รียนร้อยละ 96.22 มีความวิริยะ อุตสาหะ อนัเป็นหนทางแห่งความสาํเร็จทั้งปวง 
3.  ผูเ้รียนร้อยละ 94.14 แสดงออกถึงความเป็นผูอ่ิ้มเอิบ อบอุ่น อารี มีคุณธรรม คุณภาพสากล 
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4. ผูเ้รียนร้อยละ 95.27 มีสาํนึกถึงความยติุธรรม สนัติภาพ เสรีภาพ ภราดาภาพ ความเอ้ืออาทร การแบ่งปัน 
การเสียสละและการอุทิศตนเพ่ือสาธารณะประโยชน ์

5.  ผูเ้รียนร้อยละ 97.00 มีสาํนึกรับผิดชอบต่อสงัคมและมีส่วนร่วมในการสร้างสรรคส์งัคม 
6.  ผูเ้รียนร้อยละ 95.82 มีความเป็นเลิศทางวิชาการท่ีตอ้งสามารถประยกุตเ์ขา้กบัชีวิตท่ีเป็นจริง โดยความ 

เป็นเลิศ เพื่อการเจริญชีวิตท่ีมีคุณภาพ มีศกัด์ิศรีและเพ่ือผูอ่ื้น 
7. ผูเ้รียนร้อยละ 92.87 มีระเบียบวนิยั สามคัคี รักความสะอาดและรักสถาบนัท่ีตนเรียนและสถาบนัใน 

เครือมูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย 
สัมฤทธิผลของการดาํเนินงาน 
 คุณภาพโดยรวมของทุกตวับ่งช้ีตามมาตรฐานท่ี 8(BSG)   คุณลกัษณะเฉพาะดา้นผูเ้รียนของโรงเรียนใน 

เครือมูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียลโดยมีค่าเฉล่ียร้อยละ 95.52 อยูใ่นเกณฑก์ารประเมินคุณภาพระดบัดีมาก 

 

มาตรฐานด้านการเรียนการสอน 
มาตรฐานที ่9 

ครูมีคุณธรรม   จริยธรรม  มคุีณวุฒิ/ความรู้  ความสามารถตรงกบังานทีรั่บผดิชอบ  หมั่นพฒันาตนเอง  
เข้ากบัชุมชนได้ดแีละมคีรูเพยีงพอ 
วธีิการพฒันา 
 โรงเรียนอสัสมัชญัธนบรีุมีการจดักิจกรรมส่งเสริมใหค้รูมีคุณธรรมจริยธรรม   โดยมีเป้าหมายใหค้รูทุกคน  
ไดมี้การพฒันาดา้นคุณธรรมจริยธรรม  ตระหนกัและเห็นความสาํคญัดา้นจิตวญิญาณของความเป็นครู  ส่งเสริมให้
ครูพฒันาตนเองใหมี้คุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ    โดยมีการดาํเนินการดงัน้ี 

โรงเรียนอสัสมัชญัธนบุรีมีการดาํเนินงาน  โครงการและกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมใหค้รูมีคุณธรรมจริยธรรม   
มีคุณวฒิุ มีความรู้ ความสามารถตรงกบังานท่ีรับผิดชอบ หมัน่พฒันาตนเอง  เขา้กบัชุมชนไดดี้และมีครูเพียงพอ    
โดยมีการดาํเนินการเขา้รับการอบรมทั้งในและนอกโรงเรียน ตามกลุ่มสาระฯและหน่วยงานท่ีสงักดั  ดงัน้ี 

 สมัมนาเปิดปีการศึกษา 2552 ในวนัท่ี 12-15 พฤษภาคม 2552 ซ่ึงเป็นปีท่ี 48 แห่งการก่อตั้งโรงเรียน
อสัสมัชญัธนบุรี ไดมี้การเชิญคณะภราดาท่ีเคยเป็นผูอ้าํนวยการ  ครูใหญ่และผูท่ี้มีความสาํคญัในการพฒันาโรงเรียน
หลายยคุหลายสมยัมาใหแ้นวคิดในการเป็นบุคลากรท่ีดีขององคก์ร บทบาทของครูท่ีมีส่ิงแวดลอ้มและสงัคม  
จริยธรรมของครูท่ีพึงมีต่อศิษย ์  โดยมีผูเ้ขา้รับการอบรมสมัมนา จาํนวน 277 คน จากจาํนวนครูทั้งหมด 278 คน 

 จดัประชุมครูทุกวนัศุกร์ โดยมีผูอ้าํนวยการและคณะผูร่้วมบริหารผลดัเปล่ียนใหข้อ้คิด แบ่งปัน
ประสบการณ์การทาํงานและจากการอบรม/สมัมนาต่างๆแก่คณะครุและบุคลากรสนบัสนุน รวมทั้งมีการแจง้แนว
ปฏิบติัต่างๆในการทาํงาน การประพฤติปฏิบติัตนอนัพึงประสงคต่์อวิชาชีพครูและการศึกษาใหเ้ป็นทิศทางเดียวกนั 

 จดัครูท่ีมีอายงุาน 5  10  15  20  25และ 30 ปี  ร่วมเขา้รับการอบรมในโครงการส่งเสริมและเสริมสร้าง
จิตตารมณ์นกับุญหลุยส์ ของมูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย จาํนวน 47 คน 



 

 

64

 จดักิจกรรมสายสมัพนัธ์บา้นกบัโรงเรียนในทุกระดบัชั้น   โดยผูอ้าํนวยการ และหวัหนา้ฝ่ายต่าง ๆ มี
การประชุมและจดักิจกรรมต่าง ๆ ระหวา่งครูและผูป้กครอง    เพ่ือสร้างความเขา้ใจและส่ือสารในทิศทางเดียวกนั    
นอกจากน้ียงัมีการจดัประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  และคณะกรรมการสมัพนัธ์ชุมชน  เป็นรายภาคเรียน 

 ส่งเสริมใหค้รูทุกคนไดรั้บการอบรมเพิ่มพนูความรู้ โดยมีการจดัสมัมนาทั้งภายในและภายนอกทางดา้น 
วิชาการเพ่ิมพนูความรู้เป็นรายกลุ่มสาระฯ โดยเชิญผูท้รงวฒิุเป็นท่ีปรึกษาประจาํกลุ่มสาระฯ จดัอบรมพฒันาทกัษะ
ดา้นการใชค้อมพิวเตอร์  ส่งเสริมใหค้รูศึกษาในระดบัท่ีสูงข้ึน  ส่งเสริมใหมี้การทาํวิจยั  ส่งผลใหโ้รงเรียนมีงานวิจยั
เก่ียวกบัการพฒันาการเรียนการสอนและการทาํงาน 

  จดัพิธีมิสซาวนัศุกร์ตน้เดือนใหก้บัครูคาทอลิก  เขา้ร่วมพิธีมิสซาในโบสถส่์วนครูท่ีนบัถือศาสนาพทุธ
เขา้ร่วมฟังบรรยายธรรมกบัผูเ้รียนในแต่ละระดบัชั้น 

 จดักิจกรรมวนัครูเพ่ือเชิดชูเกียรติและเสริมแรงบนัดาลใจแก่ผูป้ระกอบวิชาชีพครู   มีการจดับรรยายใน
หวัขอ้ “ครูอาชีพ-อาชีพครู” โดยภราดาอานนัท ์  ปรีชาวฒิุ   พิธีมอบเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์    การใหร้างวลัผูไ้ม่มี
สถิติขาด – ลา – สาย  แสดงความยนิดีต่อผูส้าํเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาโทรวมทั้งผูท่ี้ไดรั้บรางวลัจากองคก์ร
ต่าง ๆ ตลอดปีการศึกษา2551-2552 

 ส่งครู บุคลากรทางการศึกษา และผูร่้วมบริหาร เขา้รับการคดัเลือกครูดีเด่นของมูลนิธิคณะเซนตค์า    
เบรียลแห่งประเทศไทย  โดย ม.จรัญ  นอ้ยอ่ิม  ไดรั้บรางวลัอนัดบั  2 ประเภทผูร่้วมบริหาร 

 ส่งคณะครูไปศึกษาดูงานต่างประเทศและส่งครูร่วมโครงการ “ครูช่วยสอน” ท่ีประเทศออสเตรเลีย 
 ส่งเสริมใหค้รูไดส้อนตามความสามารถและความถนดั  มีการจดัอตัรากาํลงัมอบหมายหนา้ท่ีประจาํปี   

ตามความสามารถ ความถนดั และตรงตามวฒิุทางการศึกษาท่ีจบ มีบุคลากรเพียงพอต่อความตอ้งการของหน่วยงาน  
บุคลากรทุกคนไดส้อนและทาํงานตรงตามความถนดั  ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ 
ผลการดาํเนินการ 
1. ครูร้อยละ 98.00 เป็นผูมี้คุณธรรมจริยธรรม  ปฎิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
2. ครูร้อยละ 98.00 เป็นผูมี้ปฎิสมัพนัธ์ท่ีดีต่อผูเ้รียน  ผูป้กครอง  และชุมชน 
3. ครูทุกคนมีความมุ่งมัน่  และอุทิศตนในการสอนและพฒันาผูเ้รียน 
4. ครูร้อยละ 98.00 มีการแสวงหาความรู้  และเทคนิควิธีการใหม่ๆเป็นประจาํรับฟังความคิดเห็นใจกวา้งและ

ยอมรับการเปล่ียนแปลง 
5. ครูร้อยละ  99.29  จบการศึกษาระดบัปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบเท่าข้ึนไป 
6. ครูทุกคนสอนตรงตามวิชาเอก – โท  หรือตรงตามความถนดั 
7. มีจาํนวนครูเพียงพอตามเกณฑท่ี์ ก.ค.ศ. กาํหนด 
8. ครูทุกคนมีความวิริยะ อุตสาหะ อนัเป็นหนทางแห่งความสาํเร็จทั้งปวง 
9. ครูทุกคนมีธรรมและศรัทธาในศาสนาของตน ปฏิบติัเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการปฏิบติัตาม 

ศาสนกิจของศาสนาท่ีตนนบัถือ 
10. ครูทุกคนแน่วแน่ในอุดมการณ์และปฏิบติัตนเป็นผูรั้บใชท่ี้ดีตามแบบอยา่งวิถีจิตของนกับุญหลุยส์ มารีฯ 



 

 

65

สัมฤทธิผลของการดาํเนินงาน 
คุณภาพโดยรวมทุกตวับ่งช้ีตามมาตรฐานท่ี  9  ครูมีคุณธรรม   จริยธรรม  มีคุณวฒิุ/ความรู้  ความสามารถ

ตรงกบังานท่ีรับผิดชอบ  หมัน่พฒันาตนเอง เขา้กบัชุมชนไดดี้และมีครูเพยีงพอ    โดยเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ  99.33  
อยูใ่นเกณฑก์ารประเมินคุณภาพระดบัดีมาก 
 

มาตรฐานที ่10 
ครูมีความสามารถในการจดัการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสําคญั 

วธีิการพฒันา 
 โรงเรียนมีแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาปี 2552 โดยมีเป้าหมาย ยทุธศาสตร์ ตวัช้ีวดัความสาํเร็จ ในการ
วางแผนปฏิบติังาน/โครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ในการจดัการศึกษาดา้นวิชาการและคุณภาพผูเ้รียน   ตามพระราช 
บญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พทุธศกัราช  2542  เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถพฒันาตนเองจากการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของ
ครูผูส้อนทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน        โดยเร่ิมจากการพฒันาครูผูส้อนทุกคนของโรงเรียนใหมี้ความรู้ความ 
สามารถในการจดัการเรียนการสอนอยา่งมีประสิทธิภาพ และเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัโดยมีการจดัครูผูส้อนทุกคนเขา้
ร่วมอบรม สมัมนา และประชุมเชิงปฏิบติัทั้งภายใน และภายนอกโรงเรียน เพื่อทบทวน ปรับปรุงหลกัสูตร และ
กระบวนการจดัการเรียนรู้ดว้ยวธีิการท่ีหลากหลายใหผู้เ้รียนไดรั้บการพฒันาตามศกัยภาพของตนเอง ไดแ้ก่ การ
สมัมนาก่อนเปิดภาคเรียน โครงการพฒันาบุคลากรไดส่้งเสริมใหค้รูไดเ้พ่ิมพนูวิทยฐานะโดยมีสถิติการจดัส่งครูเขา้
รับการอบรมสมัมนาดูงาน ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนไม่ตํ่ากวา่ 20  ชัว่โมง ต่อหน่ึงปีการศึกษา การใหทุ้นครู
ศึกษาต่อระดบัปริญญาโทในสาขาวิชาต่าง ๆ การประชุมครูผูส้อนของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการจดัอบรม
พฒันาหลกัสูตรทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และส่งเสริมใหค้รูผูส้อนจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยวิธีการสอนท่ี
หลากหลายเพื่อฝึกใหผู้เ้รียน ไดฝึ้กคิด ฝึกทาํ และแกปั้ญหาดว้ยตนเอง  เช่น  วิธีการสอนแบบบรรยาย   แบบสาธิต 
การใชค้อมพิวเตอร์เป็นส่ือ และช่วยสอน แบบกระบวนการกลุ่ม  แบบ 3 P  แบบร่วมมือสร้างสรรคค์วามรู้  แบบ
ทดลอง  แบบสืบสวนสอบสวน แบบเนน้กระบวนการปฏิบติั เป็นตน้    

นอกจากนั้น ส่งเสริมใหค้รูผูส้อนใชแ้หล่งการเรียนรู้ภายใน และภายนอกโรงเรียนประกอบการจดัการ
เรียนรู้ และสนบัสนุน และใหข้วญักาํลงัใจครูผูส้อนในการใชส่ื้อการจดัการเรียนรู้ การใชเ้คร่ืองมือท่ีหลากหลายใน
การวิเคราะห์ศกัยภาพผูเ้รียน  เช่น  แบบทดสอบก่อน - หลงัเรียน แบบบนัทึกคะแนนรายวิชา การประเมินผูเ้รียน
ตามสภาพจริง จดัระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียน การประเมิน  SDQ  การจดัทาํวจิยัในชั้นเรียนของครูผูส้อนปีการศึกษา
ละ 1 เร่ือง เพือ่นาํขอ้มูล   และผลจากขอ้มูลขา้งตน้ไปใชใ้นการปรับเปล่ียนการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาผูเ้รียนใหมี้
พฒันาการตามศกัยภาพของตนเอง รวมทั้งมีการวางแผนในการงานนิเทศการจดัการเรียนรู้ครูผูส้อน โดยมีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศการจดัการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ จดัทาํคู่มืองานนิเทศการสอน ดาํเนินการ
นิเทศในรูปแบบของเพ่ือนช่วยเพ่ือน (กลัยาณมิตร) และนิเทศโดยคณะกรรมการของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
รวมทั้งการนิเทศจากคณะกรรมการฝ่ายวชิาการ เพ่ือนาํขอ้มูลไปดาํเนินการในการพฒันาครูผูส้อน และเป็นขอ้มูล
ใหค้รูผูส้อนไดพ้ฒันาตนเองใหมี้ประสิทธิภาพในการจดัการเรียนรู้เพิม่มากข้ึน 
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ผลการดาํเนินงาน 
1. ครูทุกคนมีความรู้ความเขา้ใจเป้าหมายการจดัการศึกษาและหลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. ครูทุกคนมีการวิเคราะห์ศกัยภาพผูเ้รียนและเขา้ใจผูเ้รียนเป็นรายบุคคล 
3. ครูทุกคนมีความสามารถในการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 
4. ครูทุกคนมีความสามารถใชเ้ทคโนโลยใีนการพฒันาการเรียนรู้ของตนเองและผูเ้รียน 
5. ครูทุกคนมีการประเมินผลการเรียนการสอนท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพการเรียนรู้ท่ีจดัใหผู้เ้รียนและ 
       อิงพฒันาการของผูเ้รียน 
6. ครูทุกคนมีการนาํผลการประเมินมาปรับเปล่ียนการเรียนการสอนเพ่ือพฒันาผูเ้รียนใหเ้ตม็ตามศกัยภาพ 
7. ครูทุกคนมีการวิจยัเพ่ือพฒันาส่ือและการเรียนรู้ของผูเ้รียนและนาํผลไปใชพ้ฒันาผูเ้รียน 
8. ครูทุกคนสามารถบูรณาการศาสตร์และศิลป์เพ่ือนาํไปสู่การพฒันาการเรียนการสอน  (BSG) 
9. ครูทุกคนเนน้ความสาํคญัของกระบวนการเรียนรู้ของผูเ้รียนมากกวา่เน้ือหาสาระ (BSG) 
10. ครูทุกคนเปิดโอกาสให ้เรียนมีส่วนร่วมในการจดักระบวนการเรียนรู้   (BSG) 
11. ครูทุกคนมีความสามารถสร้างองคค์วามรู้ นาํมาแกไ้ขปัญหาและปรับปรุงสู่การพฒันาทกัษะทางวชิาชีพ 
        อยา่งต่อเน่ือง ทนัต่อเหตุการณ์  (BSG) 

สัมฤทธิผลของการดาํเนินงาน  
คุณภาพโดยรวมทุกตวับ่งช้ีตามมาตรฐานท่ี 10  ครูมีความสามารถในการจดัการเรียนการสอนอยา่ง 

มีประสิทธิภาพและเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัโดยเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 100  อยูใ่นเกณฑก์ารประเมินคุณภาพระดบัดีมาก    
 

มาตรฐานด้านการบริหารและการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที ่11 

ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้นํา และมีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา 
วธีิการพฒันา 
 ในปีการศึกษา 2552 โรงเรียนดาํเนินการบริหารจดัการศึกษา ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 นโยบายการจดัการศึกษาของมลูนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย และนโยบายการบริหารจดั
การศึกษาของผูอ้าํนวยการ  ในการใหผู้บ้ริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผูน้าํ และมีความสามารถ ในการบริหาร
จดัการศึกษา ของมาตรฐานท่ี 11 จาํนวน 9 ตวับ่งช้ี โดยไดด้าํเนินการ ดงัน้ี 
1. มีคุณธรรม จริยธรรมและปฎิบติัตนตามจรรยาบรรณวิชาของชีพ 

โรงเรียนอสัสมัชญัธนบรีุ มีผูบ้ริหารสูงสุด เป็นนกับวชคณะภราดาเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย ซ่ึง
กาํหนดบทบาทและหนา้ท่ีอยา่งชดัเจนเป็นแบบอยา่งท่ีดี ประพฤติปฏิบติัตนอยูใ่นกรอบของหลกัธรรมทางศาสนา 
ตระหนกัและเขา้ใจในการจดัการศึกษาตามจิตตารมณ์ของนกับญุหลุยส์ มารีฯ มีอุดมการณ์ในการบริหารงานอยา่ง
อุทิศตน มุ่งมัน่ ทุ่มเททั้งกายใจ สติปัญญาดว้ยความรับผิดชอบ และใชห้ลกัการบริหารท่ีเนน้การมีส่วนร่วม รับฟัง
ความคิดเห็นของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา มุ่งหวงัใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อสถานศึกษา คณะครู ศิษยเ์ก่า นกัเรียนปัจจุบนั 
มีทิศทางการพฒันาการศึกษา โดยกาํหนดเป็นนโยบายการบริหารจดัการศึกษา กาํหนดเป้าหมาย และมาตรการท่ี
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ชดัเจนใหบุ้คคลากรใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติั เพ่ือนาํไปสู่เป้าหมายของการจดัการศึกษา ส่งเสริมสนบัสนุนการ
ดาํเนินงานดา้นสงัคมสงเคราะห์ เพ่ือเป็นการแบ่งปันและช่วยเหลือผูด้อ้ยโอกาส  
 1.1 การเขา้ร่วมวจนพิธีกรรมเปิด-ปิดปีการศึกษา พิธีมิสซาในโอกาสต่าง ๆ เช่น วนัศุกร์ตน้เดือน   พิธีฉลอง
วดันกับุญหลุยส์ มารี ฯ นอกจากน้ียงัส่งเสริมและสนบัสนุนการจดักิจกรรมเก่ียวกบัพิธีกรรมสาํคญัของทุกศาสนา 
เช่น สนบัสนุนใหมี้การนิมนตพ์ระมาเทศน์ใหก้บันกัเรียน พิธีหล่อเทียนและถวายเทียนจาํนาํพรรษาในโอกาสวนั
เขา้พรรษา การทาํบุญตกับาตรในวนัสงกรานต ์ เป็นตน้ 
 1.2. ส่งเสริมใหจ้ดักิจกรรม อบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่ครูและบุคลากร เป็นประจาํทุกปี เช่น โครงการ
อบรมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร  โครงการธรรมะสอนใจ โครงการหอ้งเรียนตน้กลา้แห่งคุณธรรม การเขา้เงียบ
ฟ้ืนฟจิูตใจของครูและนกัเรียนคาทอลิก เป็นตน้ 
 1.3 ส่งเสริมสนบัสนุนใหจ้ดักิจกรรมดา้นสงัคมสงเคราะห์ เพ่ือเป็นการแบ่งปันและช่วยเหลือผูด้อ้ยโอกาส  
เช่น  โครงการเยีย่มชุมชนกองขยะสาย 3 โครงการตรวจสุขภาพเคล่ือนท่ี  โครงการค่ายอาสาพฒันา โครงการวนัเดก็
เพ่ือชุมชน และบริจาคเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โตะ๊ เกา้อ้ี ใหห้น่วยงาน /โรงเรียนท่ีขาดแคลน เพ่ือนาํไปใชป้ระโยชนใ์น
การพฒันานกัเรียน เป็นตน้  
 1.4 เป็นแบบอยา่งท่ีดีในเร่ืองของการเห็นคุณค่าของการศึกษา โดยส่งเสริมและสนบัสนุน เร่ืองการมอบ
ทุนการศึกษาใหก้บันกัเรียนเป็นประจาํทกุปี ไดแ้ก่ ทุนลวสุต  ทุนราฟาแอล  ทุนยอห์น แมร่ีฯ ทุนการศึกษานกักีฬา
โครงการพิเศษ ทุนการศึกษานกัเรียนท่ีขาดแคลนทุนทรัพยใ์หก้บันกัเรียนของโรงเรียนท่ีมีปัญหาทางดา้นครอบครัว 
โดยการพิจารณาจากคาํร้องขอของผูป้กครองท่ีเสนอต่อโรงเรียนในแต่ละปีการศึกษา ทุนการศึกษาบุตรบุคลากร
ใหก้บันกัเรียนท่ีเป็นบุตรของบุคลากรของโรงเรียนท่ีกาํลงัศึกษาอยูใ่นโรงเรียนอสัสมัชญัธนบุรี 
 1.5 เป็นผูน้าํในเร่ืองการหลกัธรรมของศาสนามาประยกุตแ์ละเผยแพร่ใหค้ณะครูในการประชุมครู และการ
ประชุมคณะกรรมการท่ีปรึกษาผูอ้าํนวยการ     นอกจากน้ียงัส่งเสริมใหผู้ร่้วมบริหารไดน้าํหลกัธรรมและขอ้คิดแบ่ง 
ปันแก่บุคลากรในหน่วยงานก่อนการประชุมต่าง ๆ  
2. มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์มีวิสยัทศัน ์และเป็นผูน้าํทางวิชาการ  

ผูบ้ริหารโรงเรียนมีความสามารถในการพฒันาสถานศึกษาอยา่งมีทิศทาง โดยการศึกษาวิสยัทศัน ์ พนัธกิจ 
เป้าหมาย ตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ปีการศึกษา 2550 – 2554  และศึกษาสภาพความพึงพอใจ
ของครูต่อการบริหารจดัการศึกษาตามนโยบายของผูอ้าํนวยการ ศึกษาความพึงพอใจของครู ผูป้กครองและนกัเรียน
ต่อการบริหารจดัการศึกษา เพ่ือนาํผลมากาํหนดนโยบาย / จุดเนน้ ในการบริหารโรงเรียน พร้อมแจง้ใหค้รูคณะครู
ทุกท่านไดรั้บทราบแนวทางในการพฒันาโรงเรียน มีการกาํหนดนโยบายท่ีมุ่งเนน้ใหเ้กิดผลสมัฤทธ์ิท่ีเป็นรูปธรรม
ยิง่ข้ึน เช่น  จดัใหมี้การพฒันาบุคากรสู่สากล มีการพฒันาทางดา้นภาษา  สนบัสนุนโครงการจดัการเรียนการสอน
รายวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โดยใชภ้าษาองักฤษเป็นส่ือ เตรียมความพร้อมทางดา้นการอบรมภาษาองักฤษ
ทั้งภายในและต่างประเทศใหก้บับุคลากร ส่งบุคลากรไปศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ เป็นผูมี้วิสยัทศัน์
ทางดา้นการจดัระบบเทคโนโลยดีา้นบริหารจดัการดา้นการเรียนการสอน โดยสนบัสนุนและส่งเสริมใหค้รูได้
จดัการเรียนการสอนโดยใชส่ื้อการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ เช่น ส่ือมลัติมิเดีย ส่ืออิเลค็โทรนิก ติดตั้งโทรทศัน์ LCD 
พร้อมเช่ือมต่อสญัญาณเครือข่าย Network ในทุกหอ้งเรียน  ติดตั้ง Interactive White Board  ส่งเสริมโครงการ
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ประกวดส่ือประเภทต่าง ๆ และนาํระบบบริหารสารสนเทศ “ School Web-based Information System (SWIS) ” มา
ใชใ้นการบริหารจดัการภายในโรงเรียนอยา่งต่อเน่ืองเป็นระบบ เป็นตน้ 
3. มีความสามารถในการบริหารงานวิชาการและการจดัการ 

ผูบ้ริหารโรงเรียนมีความสามารถในการบริหารงานวิชาการ มีความรอบรู้ในเร่ืองหลกัการและรูปแบบการ
พฒันาหลกัสูตร หลกัการและเทคนิคการวดัประเมินผล แนวทางการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 
หลกัและแนวคิดเก่ียวกบัการนิเทศ กลยทุธ์การนิเทศการศึกษา ส่งเสริมใหค้รูไดรั้บการพฒันาความกา้วหนา้ทาง
วิชาการอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง  โดยมีงบประมาณสนบัสนุนอยา่งเพียงพอ 
 3.1 ดาํเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและวิชาการ คณะอนุกรรมการกลุ่มสาระ ฯ  เพ่ือ
พฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา หลกัสูตรของแต่ละกลุ่มสาระ ฯ และหลกัสูตร English Program  โดยมีการปรับ
หลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัการจดัการศึกษาของโรงเรียน    
 3.2  ในปีการศึกษา 2552 ดาํเนินการจดัการเรียนการสอน Inventive  English Program (IEP) ในระดบัชั้น
ประถมศึกษาศึกษาปีท่ี 1 - 5  มธัยมศึกษาปีท่ี 1 - 2 และมธัยมศึกษาปีท่ี 4 - 5 โดยมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันานกัเรียนใหมี้
ความรู้ทางดา้นภาษาองักฤษเพ่ิมข้ึนในวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาองักฤษ เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศทาง
วิชาการ สามารถบรูณาการการศึกษาเขา้กบัสงัคมในชีวิตประจาํวนั สามารถพฒันาองคค์วามรู้ท่ีสามารถศึกษาต่อใน
ระดบัท่ีสูงข้ึน 
 3.3 จดัการเรียนการสอนวิชาดนตรีกลุ่มยอ่ยในระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 1-6 ใหน้กัเรียนไดเ้ลือกเรียนตามความ
สนใจ  การจดัการเรียนการสอนโดยครูผูส้อนเป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นดนตรีโดยเฉพาะทาง เช่น เปียโน ไวโอลิน กีตาร์ 
กลองชุด เป็นตน้ เพ่ือเป็นการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพผูเ้รียนดา้นดนตรี   
 3.4 จดัสภาพแวดลอ้มและสร้างบรรยากาศภายในบริเวณโรงเรียน   ใหเ้ป็นอุทยานแห่งการเรียนรู้ เช่น 
ปรับปรุงสวนพรรณไมใ้นวรรณคดี สวนนก วงัมจัฉา สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  สวนสมุนไพร สวนหยอ่มบริเวณ
ภายในโรงเรียน ปรับปรุงและสร้างบรรยากาศหอ้งเรียนแผนก English Program ก่อสร้างอาคารเรียนระดบั
มธัยมศึกษาปีท่ี 3-6 ภายในหอ้งเรียนทุกหอ้งติดตั้งอุปกรณ์เทคโนโลยท่ีีทนัสมยั นอกจากน้ียงัสนบัสนุนการจดั
กิจกรรมการส่งเสริมการอ่านและกิจกรรมหอ้งสมุด เพ่ือส่งเสริมใหผู้เ้รียนรักการอ่านและใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

3.5    ส่งเสริมการนาํเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตมาใชใ้นการเรียนการสอนโดยผา่นทางเคร่ือง 
รับโทรทศันใ์นทุกระดบัชั้น ปรับปรุงระบบเคร่ืองเสียงในหอ้งเรียนและส่งเสริมสนบัสนุนใหค้รูปรับเปล่ียนวธีิสอน 
โดยสนบัสนุนใหมี้การจดัอบรมเพ่ิมเติมใหค้รูดา้นทกัษะการสร้างส่ือการสอนดว้ยคอมพิวเตอร์ เป็นตน้ 

4. มีการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ผูเ้ก่ียวขอ้งพึงพอใจ  
การบริหารจดัการศึกษาของผูบ้ริหารเนน้ระบบการวางแผน กาํกบั ติดตาม นิเทศและประเมินผลอยา่งเป็น

ระบบ ทาํใหแ้ผนงาน/โครงการต่าง ๆ สาํเร็จตามเป้าหมายและตามมาตรฐานท่ีกาํหนดไว ้ แสดงถึงความตระหนกั 
และความพยายามในการจดัการศึกษาท่ีจะพฒันาผูเ้รียนและครูใหไ้ดรั้บการพฒันาเตม็ตามศกัยภาพ มีการติดตาม
และประเมินการปฏิบติังานทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางอยา่งสมํ่าเสมอ และนาํผลมาใชใ้นการปรับปรุงและ
พฒันาการบริหารอยา่งต่อเน่ือง  เช่น การประชุมคณะกรรมการท่ีปรึกษาผูอ้าํนวยการ เดือนละ 2 คร้ัง การจดัทาํ
รายงานผลการปฏิบติังานประจาํเดือนของหน่วยงานต่าง ๆ  ส่งบทความถึงผูอ้าํนวยการรายงานผลการทาํงานของ



 

 

69

บุคลากรทุกคนโดยทาง E-mail  เดือนละคร้ัง ส่งผลใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานตามเป้าหมายท่ี
กาํหนดไว ้ ผลจากการสาํรวจความคิดเห็นผูเ้ก่ียวขอ้งพบวา่ผูเ้ก่ียวขอ้งมีความพึงพอใจในผลงานของโรงเรียนใน
ระดบัมาก  
5. มีความวิริยะ อุตสาหะ  อนัเป็นหนทางแห่งความสาํเร็จทั้งปวง  

ผูบ้ริหารมีความขยนั เพียรพยายามในการทาํงานใหส้าํเร็จตามเป้าหมาย ทุ่มเทแรงกาย แรงใจในการบริหาร
การจดัการศึกษา   มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัธรรมคาํสอนของศาสนาท่ีตนนบัถือและศาสนาอ่ืน ๆ   เป็นแบบ 
อยา่งท่ีดีต่อครู นกัเรียน ในเร่ืองของความประพฤติ ส่งเสริมสนบัสนุนการจดักิจกรรมทางศาสนาของทุกศาสนา 
ส่งเสริมใหค้ณะครู   นกัเรียน  และบุคลากรในโรงเรียนปฏิบติัตามหลกัธรรมคาํสอนในแต่ละศาสนาท่ีตนนบัถือ   มี
ความแน่วแน่ในอุดมการณ์ท่ีปฏิบติัหนา้ท่ี ปฏิบติัตนตามวิถีจิตของนกับุญหลุยส์ มารีฯ มุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาเดก็และ
เยาวชนใหเ้ป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ ยดึหลกัความซ่ือสตัยรั์บผิดชอบในหนา้ท่ี ส่งเสริมพฒันางานทุกดา้น เพื่อประโยชน์
สูงสุดแก่สถานศึกษา ครูและนกัเรียน เป็นแบบอยา่งท่ีดีในเร่ืองการปฏิบติังานท่ีทุ่มเท อุทิศตนในการพฒันา
สถานศึกษา 
6. มีธรรมและศรัทธาในศาสนาของตนเองปฏิบติัเป็นแบบอยา่งท่ีดี ในการปฏิบติัตามศาสนกิจของศาสนาท่ี

ตนนบัถือ  ผูบ้ริหารรู้ เขา้ใจ ปฏิบติัตน  และนาํมาประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาตนเองตามหลกัธรรมของศาสนาท่ีนบัถือ 
ผูบ้ริหารสูงสุด เป็นนกับวชคณะภราดาเซนตค์าเบรียลแขวงประเทศไทย มีการกาํหนดบทบาท หนา้ท่ีอยา่ง

ชดัเจน เป็นแบบอยา่งท่ีดีและมีผูร่้วมบริหารท่ียดึหลกัการจดัการศึกษาตามจิตตารมณ์ของนกับุญหลุยส์ ฯ ผูบ้ริหารมี
ความรู้และความเขา้ใจหลกัธรรมของศาสนาท่ีตนนบัถือ และนาํหลกัธรรมมาประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนัและใช้
ในการบริหารงาน มีการแบง่ปัน ขอ้คิด ใหแ้ก่บุคลากรอยา่งสมํ่าเสมอ เช่น ในการประชุมครูประจาํสปัดาห์  / Web 
site ของโรงเรียนในสาระน่ารู้ / E-mail  ของครู เป็นตน้ 

7. ผูบ้ริหารแน่วแน่ในอุดมการณ์ และปฏิบติัตนเป็นผูรั้บใชท่ี้ดีตามแบบอยา่งวิถีจิตของนกับุญหลุยส์มารีฯ 
มูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย กาํหนดบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนใน

ฐานะผูน้าํสถาบนัสูงสุดในการบริหารโรงเรียน   โดยยดึหลกัในความสุจริต ยติุธรรม การรับฟังปัญหา การใชร้ะบบ
คุณธรรม ประพฤติตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี  ยดึหลกัธรรมาภิบาลในการบริหารโดยการบริหารจดัการศึกษาร่วมกบั
ฆราวาสแบบมีส่วนร่วมตามบทบาทหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย  มีความมุ่งมัน่ ซ่ือสตัย ์ รับผดิชอบ ใชชี้วิตเรียบง่าย
เป็นแบบอยา่งท่ีดีในการอุทิศตนในการทาํงานและในการจดัการศึกษาของโรงเรียน ผูบ้ริหารเป็นผูท่ี้มีบุคลิกภาพ 
สุภาพ เรียบร้อย มีความรัก เมตตา เอ้ืออาทรต่อผูร่้วมงานและผูเ้รียน เป็นแบบอยา่งท่ีดีและเป็นท่ีช่ืนชมกบัผูท่ี้พบ
เห็นโดยทัว่ไป    

8. ผูบ้ริหารใหก้ารยอมรับ และเคารพศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์ 
ผูบ้ริหารเป็นผูท่ี้ยอมรับและเขา้ใจความแตกต่างระหวา่งบุคคล ยอมรับความรู้ ความสามารถ และรับฟัง

ความคิดเห็นของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง โดยการเปิดโอกาสใหค้รูไดแ้สดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะผา่น E-mail /กล่อง
รับขอ้เสนอแนะของผูอ้าํนวยการ เห็นความสาํคญัท่ีจะทาํใหบุ้คลากรมีความรักและความสามคัคี โดยการส่งเสริม
และสนบัสนุนใหมี้การจดักิจกรรมใหบุ้คลากรไดท้าํงานเป็นทีม  จดัอบรมผูร่้วมบริหาร  ศึกษาดูงานทั้งในและ
ต่างประเทศ  จดัใหบุ้คลากรไดไ้ปทศันศึกษาเป็นประจาํทุกปี    
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9. เป็นขวญักาํลงัใจในการสมานสามคัคี  ดูแลและร่วมมือใกลชิ้ดกบับุคลากรและตน้สงักดั 
ผูบ้ริหารใหค้วามสาํคญัต่อการดูแลการใหข้วญักาํลงัใจต่อบุคลากร ท่ีส่งเสริมความสามคัคีร่วมกนัระหวา่ง

ผูบ้ริหารและบุคลากร ซ่ึงไดก้าํหนดไวช้ดัเจนในเป้าหมาย/นโยบายการบริหารโรงเรียน มีแผนงาน/โครงการรองรับ
และมีการจดัสรรงบประมาณและเพ่ือเป็นการสร้างขวญักาํลงัใจและสวสัดิการอยา่งชดัเจน เช่น กิจกรรมสงัสรรค์
ก่อนปิดภาคเรียน ทศันศึกษาประจาํปี การศึกษาดูงานต่างประเทศ การจดัสวสัดิการอาหารกลางวนั ชุดทาํงาน การ
ตรวจสุขภาพ งานวนัครอบครัวครู เป็นตน้ 
 จากการท่ีผูบ้ริหาร ประพฤติตน และปฏิบติัตนตามหลกัธรรมของศาสนา เป็นบุคคลผูมี้คุณธรรม จริยธรรม 
เป็นแบบอยา่งท่ีดี ทุ่มเทในการปฏิบติังาน และปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีอยา่งสมํ่าเสมอ รวมทั้งส่งเสริมและ
สนบัสนุนดา้นคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือใหน้กัเรียนและบุคลากรเป็นบุคคลท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม เป็นคนดี
ของสงัคม จนเป็นท่ียอมรับของผูป้กครอง ชุมชน และสงัคม  ผูบ้ริหารมีความคิดริเร่ิม บริหารงานโดยยดึหลกัสนัติ
วิธีและยติุธรรม  เป็นผูมี้วิสยัทศัน์  และเป็นผูน้าํทางวิชาการ   มีความสามารถในการบริหารงานและการจดัการ  

จากความรู้ ความสามารถของผูบ้ริหาร  ทาํใหบุ้คลากรมีพฒันาการดา้นการจดัการเรียนรู้  โรงเรียนมีความ
พร้อมของอาคาร สถานท่ีในการจดัการเรียนรู้ และการใชท้รัพยากรการศึกษาใหเ้กิดประโยชน์อยา่งคุม้ค่า การจดั
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ อยา่งหลากหลาย ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียนไดอ้ยา่งเด่นชดั เป็นท่ีประจกัษ ์ผลการดาํเนินงาน
ดา้นวิชาการ ส่งผลใหผู้เ้รียนมีความรู้ ความสามารถ มีทกัษะในการเขา้ร่วมแข่งขนัและไดรั้บรางวลัต่าง ๆ การ
บริหารงานของหน่วยงานและการดาํเนินงาน/โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย   
เป็นระบบ P D C A   มีการวางแผนงาน  กาํหนดแผนดาํเนินงาน  การสรุปประเมินผล  และการนาํผลไปพฒันา  
ปรับปรุง  แกไ้ข มีการจดัระบบนิเทศหน่วยงาน และนิเทศการเรียนการสอน  
ผลของการดาํเนินงาน  
1. ผูบ้ริหารมีคุณธรรม จริยธรรมและปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ มีระดบัคุณภาพคิดเป็นร้อยละ 100   
2. ผูบ้ริหารมีความคิดริเร่ิม   มีวิสยัทศัน์  และเป็นผูน้าํทางวชิาการ มีระดบัคุณภาพคิดเป็นร้อยละ 100   
3. ผูบ้ริหารมีความสามารถในการบริหารงานและการจดัการ มีระดบัคุณภาพคิดเป็นร้อยละ 100   
4. ผูบ้ริหารมีการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลผูเ้ก่ียวขอ้งพึงพอใจ มีระดบัคุณภาพ 
       คิดเป็นร้อยละ 93.00   
5. ผูบ้ริหาร มีความวิริยะ อุตสาหะ  อนัเป็นหนทางแห่งความสาํเร็จทั้งปวง มีระดบัคุณภาพคิดเป็นร้อยละ 100   
6. ผูบ้ริหารมีธรรมและศรัทธาในศาสนาของตน ปฏิบติัเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการปฏิบติัตามศาสนกิจของ 
       ศาสนาท่ีตนนบัถือ มีระดบัคุณภาพคิดเป็นร้อยละ 100   
7. ผูบ้ริหาร แน่วแน่ในอุดมการณ์ และปฏิบติัตนเป็นผูรั้บใชท่ี้ดีตามแบบอยา่งวิถีจิต ของนกับุญหลุยส์ มารีฯ  
       มีระดบัคุณภาพคิดเป็นร้อยละ 100   
8. ผูบ้ริหารใหก้ารยอมรับ และเคารพศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์มีระดบัคุณภาพคิดเป็นร้อยละ 100   
9. ผูบ้ริหารเป็นขวญักาํลงัใจในการสมานสามคัคี ดูแลและร่วมมือใกลชิ้ดกบับุคลากรและตน้สงักดั  
       มีระดบัคุณภาพคิดเป็นร้อยละ 100   
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สัมฤทธิผลของการดาํเนินงาน  
คุณภาพโดยรวมทุกตวับ่งช้ีตามมาตรฐานท่ี 11   ผูบ้ริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผูน้าํและมีความ 

สามารถในการบริหารจดัการศึกษา โดยเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 99.22  อยูใ่นเกณฑก์ารประเมินคุณภาพระดบัดีมาก      
 

มาตรฐานที ่12 
สถานศึกษามีการจัดองค์กร โครงสร้าง ระบบการบริหารงานและพฒันาองค์กรอย่างเป็นระบบ ครบวงจร 

วธีิการพฒันา 
ในปีการศึกษา 2552 โรงเรียนไดด้าํเนินงานในการบริหารจดัการศึกษาและการจดัการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริม

ใหก้ารทาํงานเป็นระบบครบวงจร ตามมาตรฐานท่ี 12 จาํนวน 9 ตวับ่งช้ี โดยไดด้าํเนินการดงัน้ี 
 1. มีการจดัองคก์ร โครงสร้างและระบบการบริหารท่ีมีความคล่องตวัสูงและปรับเปล่ียนไดเ้หมาะสมตาม
สภาพการณ์ มีการจดัทาํแผนภูมิการจดัองคก์รและโครงสร้างการบริหารท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร เผยแพร่และ
ประชาสมัพนัธ์ใหบุ้คลากร ผูป้กครอง นกัเรียนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งรับทราบโดยทัว่กนั มีการกาํหนดบทบาทหนา้ท่ี
และความรับผดิชอบของบุคลากรในคาํสัง่แต่งตั้งอตัรากาํลงับุคลากรประจาํปีของโรงเรียน จดัทาํบทพรรณนางาน  
และคู่มือครู เพื่อใหบุ้คลากรไดรั้บทราบแนวทางการดาํเนินงาน  มีการจดัทาํระเบียบ  ขอ้บงัคบัและแนวทางปฏิบติั 
ในการปฏิบติังานต่าง ๆ  ของโรงเรียนตลอดปีการศึกษา  และมีการประชาสมัพนัธ์ใหบุ้คลากรท่ีเก่ียวขอ้งรับทราบ
อยา่งทัว่ถึง มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและวิชาการและดาํเนินการอยา่งเป็นระบบ มีการศึกษา
วิเคราะห์หลกัสูตรทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน เพ่ือนาํขอ้มูลมาพฒันางาน
หลกัสูตรของโรงเรียนและของกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีหน่วยงานบุคคล การจดัทาํและจดัเกบ็ขอ้มูลของบุคลากรเป็น
รายบุคคล   ดาํเนินการจดัทาํระเบียบและแนวทางปฏิบติัในการสรรหา การพฒันาบคุลากรอยา่งเป็นระบบ มีระบบ
การบริหารงบประมาณประจาํปีอยา่งมีประสิทธิภาพ มีการจดัทาํบญัชีทรัพยสิ์นของโรงเรียนและการบริหารจดัการ
รายรับ - รายจ่าย  รวมทั้งมีการวิเคราะห์งบประมาณประจาํปีการศึกษา 2552 อยา่งต่อเน่ือง โดยมีการสรุปเป็นราย
เดือนและแจง้ใหผู้เ้ก่ียวขอ้งรับทราบผา่นระบบ SWIS 
 2.  มีการจดัการขอ้มูลสารสนเทศอยา่งเป็นระบบ ครอบคลุมและทนัต่อการใชง้านโรงเรียน   มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมสารสนเทศของโรงเรียน มีการจดัทาํขอ้มูลสารสนเทศท่ีคลอบคลุมในการจดัการศึกษา มีระบบฐานมูล
ขอ้โรงเรียนในดา้นต่าง ๆ ท่ีครอบคลุมต่อการใชง้าน  เพ่ือนาํขอ้มลูต่าง ๆ ท่ีไดรั้บสาํหรับวางแผนและตดัสินใจใน
การดาํเนินงาน  มีการปรับปรุงใหเ้ป็นปัจจุบนั มีสถิติการใหบ้ริการและใหข้อ้มลูสารสนเทศของบุคลากร  มีการ
ปรับปรุง พฒันา และมีการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ผา่นส่ือต่าง ๆ ของโรงเรียน ในรูปของแผน่พบั หนงัสือจุลสาร
วารสาร อินเตอร์เน็ต นอกจากน้ียงันาํระบบบริหารสารสนเทศของโรงเรียนบนเวบ็ไซต ์ “ School Web-based 
Information System (SWIS)  ” มาใชใ้นการประชาสมัพนัธ์และจดัเกบ็ขอ้มูลเพ่ือพฒันางานต่อไป 
 3.  มีระบบประกนัคุณภาพภายในท่ีดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ือง 

โรงเรียนกาํหนดงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษาในโครงสร้างการบริหารโรงเรียนสงักดัสาํนกัผูอ้าํนวยการ  
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายใน  มีการมอบหมายผูรั้บผิดชอบมาตรฐานอยา่งชดัเจน หวัหนา้ฝ่าย
และผูช่้วยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายใน มีการกาํหนดภาระงานในการกาํกบั



 

 

72

ติดตามการดาํเนินงานต่าง ๆ ตามกฎกระทรวงวา่ดว้ยระบบหลกัเกณฑแ์ละวิธีการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา พ.ศ. 2546 ใน 8 ภารกิจหลกั ไดแ้ก่ การแต่งตั้งคณะกรรมการจดัทาํขอ้มูลสารสนเทศของโรงเรียน 
แต่งตั้งคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในเพ่ือดาํเนินการวางแผนพฒันา ตรวจสอบ ทบทวนคุณภาพการศึกษา 
จดัทาํและดาํเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา และผดุงระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาการ นอกจากน้ี
ยงัมีการตรวจสอบติดตามคุณภาพการศึกษาของทุกฝ่าย  โดยมีการประชุมติดตามผลการดาํเนินงาน/โครงการเป็น
ประจาํทุกสปัดาห์ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาและจดัทาํรายงานประเมินตนเองประจาํปี 
2552 เพ่ือเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ผลการดาํเนินงานของโรงเรียนใหบุ้คคลท่ีเก่ียวขอ้งและสารธารณชนทราบโดย
ผา่นทางเอกสารและเวบ็ไซตข์องโรงเรียน   
 4.  มีการพฒันาบุคลากรอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง 

โรงเรียนมีหน่วยงานบุคคล  สงักดัฝ่ายสาํนกัผูอ้าํนวยการ   มีการศึกษาวเิคราะห์  วางระบบ กาํหนดระเบียบ 
และจดัทาํแผนงานพฒันาบุคลากรเพ่ือพฒันาครูใหมี้คุณภาพ และดาํเนินการอยา่งเป็นระบบ โดยบุคลากรทุกคนมี
การพฒันาวิชาชีพ ไดรั้บการอบรมสมัมนาอยา่งสมํ่าเสมอ มีการสมัมนารวมอยา่งนอ้ย 1 คร้ังต่อปี คือ เปิดปี
การศึกษา  ครูใหม่ไดรั้บการปฐมนิเทศดา้นจิตตารมณ์นกับุญหลุยส์ ฯ ท่ีมูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย 
นอกจากน้ีโรงเรียนยงัมีการกาํหนดระเบียบและแนวทางปฏิบติั รวมทั้งจดัสรรงบประมาณเพื่อสร้างแรงจูงใจในการ
ผลปฏิบติังานต่าง ๆ ท่ีเป็นธรรมและทัว่ถึง เพื่อเสริมสร้างความกา้วหนา้ในวิชาชีพ เช่น การข้ึนขั้นเงินเดือน กาํหนด
เคร่ืองแบบบุคลากร ใหทุ้นการศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน และส่งเสริมและสนบัสนุนบุคลากรเพ่ือรับรางวลัครูดีเด่น
ของสมาพนัธ์สมาคมผูป้กครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ  ตลอดปีการศึกษามีงาน / โครงการและกิจกรรม
ต่าง ๆ รองรับการพฒันาบุคลากรดงัน้ี 

 จดัอบรมสมัมนาบุคลากรก่อนเปิดปีการศึกษา ในวนัท่ี 12 -15 พฤษภาคม   2552  
 ส่ง ครู ไปอบรมดา้นการสอนภาษาองักฤษท่ี Bell Bedgebury Language Centre , Kent, UK. ระหวา่งวนัท่ี 31 

มีนาคม 2552 – 17 เมษายน 2552 เพ่ือเรียนรู้ทกัษะและฝึกประสบการณ์ ในการสอนใหมี้คุณภาพมากยิง่ข้ึน 
ตามโครงการพฒันาบุคลกรของโรงเรียน  

 จดัอบรม เทคนิคและวิธีการใช ้Activboard ใหแ้ก่คุณครู ในระดบัชั้น ม.3-ม.6  
 อบรมเชิงปฏิบติัการป้องกนัอคัคีภยัและการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ ปีการศึกษา 2552 
  อบรมเชิงปฏิบติัการเพ่ือพฒันาเทคนิควิธีการสอนสงัคมศึกษา ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พทุธศกัราช 2551 เร่ือง "สอนสงัคมอยา่งไรใหต้รงจุด"  
 อบรมเชิงปฏิบติัการเพ่ือเพิ่มทกัษะในการจดัการสอนศิลปะ (ทศันศิ์ลป์) แก่ครูผูส้อนศิลปะ ช่วงชั้นท่ี 1 - 4 
  อบรมบุคลากรใหมี้ความรู้ความเขา้ใจ และการใชร้ะบบบริหารสารสนเทศของโรงเรียนบนเวบ็ไซต ์  

 “ School Web-based Information System (SWIS)  ” ในการบริหารจดัการและเพ่ือพฒันางาน 
 จดักิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่ ปีการศึกษา 2552 เพื่อรับทราบแนวทางการจดัการศึกษาของโรงเรียนและ

วิธีการดาํเนินงานต่าง ๆ พร้อมทั้งมอบหมายภาระงานท่ีตอ้งร่วมรับผิดชอบ และการเขา้ร่วมปฐมนิเทศครู
ใหม่ร่วมกบัคณะครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ 
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 อบรมภาษาองักฤษใหก้บับุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาต่างประเทศ 
 การส่งบุคลากรอบรมสมัมนาภายนอกของคณะครูท่ีสงักดัฝ่าย งาน และกลุ่มสาระฯ ต่าง ๆ  มีการสรุป

ประเดน็และสาระสาํคญัและรายงานกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งทราบ  
 5.  ผูรั้บบริการและผูเ้ก่ียวขอ้งพึงพอใจผลการบริหารงานและการพฒันานกัเรียน 

โรงเรียนไดรั้บความพึงพอใจจากผูรั้บบริการและผูเ้ก่ียวขอ้ง ในดา้นการบริหารงานและการพฒันาผูเ้รียน 
โดยมีผลการสาํรวจความคิดเห็นของครูต่อการบริหารจดัการศึกษา ตามนโนบายของผูอ้าํนวยการ ประจาํปี
การศึกษา 2552 โรงเรียนจดัใหมี้การปฐมนิเทศนกัเรียนทุกระดบัชั้น มีการประชุมตวัแทนผูป้กครองในระดบัชั้น
ต่าง ๆ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตวัแทนผูป้กครองระดบัชั้น รายงานการประชุมรับฟังขอ้เสนอแนะในการบริหาร
จดัการศึกษาของคณะกรรมการสมาคมครูและผูป้กครอง นอกจากน้ียงัมีการจดักิจกรรมโดยความร่วมมือของ
ผูป้กครอง แสดงใหเ้ห็นถึงความพึงพอใจท่ีผูป้กครองมีต่อโรงเรียนและพร้อมท่ีจะพฒันา ส่งเสริมการจดักิจกรรมท่ี
เป็นประโยชนต่์อการจดัการศึกษาและพฒันานกัเรียนอยา่งเตม็ท่ี เช่น โครงการสายสมัพนัธ์บา้นโรงเรียน  โครงการ
เยีย่มบา้นนกัเรียน  งานราตรีสมัพนัธ์  เป็นตน้ 
 6. มีกระบวนการสรรหาคดัเลือกบุคลากรท่ีเป็นระบบ (BSG) 

หน่วยงานบุคคล มีการศึกษาวิเคราะห์งานของแต่ละหน่วยงาน เพื่อประเมินประสิทธิภาพและจาํนวน
บุคลากรใหเ้พียงพอต่อความตอ้งการ โรงเรียนมีระบบการบริหารงานบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพ มีกระบวนการสรรหา
คดัเลือกตามขั้นตอนตั้งแต่การสมัภาษณ์ การสอบภาคทฤษฎี การสอบภาคปฏิบติั การสอบสอน การทดลองงานและ
มีการประเมินผลการทดลองงานท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหไ้ดบุ้คลากรประจาํการท่ีมีความรู้ความสามารถพร้อมท่ีจะ
พฒันาโรงเรียน 
 7. มีระบบการรักษาวนิยั และใหร้างวลัท่ีชดัเจน ยติุธรรมและสามารถตรวจสอบได ้(BSG) 

โรงเรียนมีระบบการรักษาวนิยัและใหร้างวลัท่ีมีความชดัเจน ยติุธรรม โดยปรากฏตามคู่มือครู มีการ
กาํหนดขอ้ตกลงในการใหร้างวลั เช่น โบนสั มีการประเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากรท่ีชดัเจน ตามคู่มือการ
ประเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากรโรงเรียนอสัสมัชญัธนบุรี ปีการศึกษา 2552  กาํหนดกฎระเบียบต่าง ๆ เพ่ือ
เป็นแนวทางในการปฏิบติังานของบุคลากร   มีการกาํหนดกฎเกณฑ ์    ในการใหร้างวลักบับุคลากรในระดบัต่าง ๆ 
ท่ีมีผลงานชดัเจนเป็นท่ีประจกัษ ์ ซ่ึงสามารถพฒันางานและส่งผลงานเขา้ประกวด เช่น รางวลัสาํหรับครูท่ีอุทิศเวลา
ในการเตรียมและฝึกฝนโดยส่งนกัเรียนเขา้ร่วมในการแข่งขนัต่าง ๆ ทั้งในระดบัเขตพ้ืนท่ีและระดบัประเทศ  รางวลั
ครูปฏิบติัหนา้ท่ีไม่ขาด ลา มาสาย เป็นตน้ มีการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบุคลากรในการเล่ือนขั้น
เงินเดือนประจาํปี และมีการช้ีแจงเร่ืองแนวทางการปฏิบติัเพ่ือการประเมินผลงานดว้ยความยติุธรรมและสามารถ
ตรวจสอบได ้

8. สถานศึกษามีความเขา้ใจ  วสิยัทศัน์  ปรัชญา  แรงบนัดาลใจ  และความหวงัตามลกัษณะเฉพาะของการ 
ศึกษาเซนตค์าเบรียล  (BSG) 

โรงเรียนมีวิสยัทศัน์  พนัธกิจ  และเป้าหมาย  โดยมีการเผยแพร่และประสมัพนัธ์ใหบุ้คลากร  ผูป้กครอง
และนกัเรียนทราบโดยผา่นส่ือต่าง ๆ เช่น เวบ็ไซตโ์รงเรียน เอกสารส่ิงพิมพต่์าง ๆ เพ่ือสร้างแรงบนัดาลใจใน
เป้าหมายการบริหารจดัการศึกษาของโรงเรียน นอกจากน้ียงัมีการทบทวนสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัลกัษณะเฉพาะ
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ของการศึกษาเซนตค์าเบรียล  ในการประชุมครู การปฐมนิเทศครูใหม่ โดยคณะภราดาจะใหค้วามสาํคญัและมีส่วน
ร่วมในการใหค้วามรู้  และถ่ายทอดลกัษณะเฉพาะของการศึกษาเซนตค์าเบรียลใหก้บัครู เพ่ือใหค้รูไดต้ระหนกัและ
มีความรู้ความเขา้ใจในลกัษณะเฉพาะของการศึกษาเซนตค์าเบรียล มีการจดัการศึกษาท่ีเอ้ือและสนบัสนุนใหผู้เ้รียน
และบุคลากรไดพ้ฒันาเตม็ศกัยภาพของตนเองทุกมิติ โดยมีแผนงานและโครงการตลอดปีการศึกษา 2552 เช่น  
โครงการชมรมเพ่ือนนกับุญมงฟอร์ต คร้ังท่ี 11 เป็นตน้ 
 9. มีวตัถุประสงคข์องการจดัการศึกษา    ท่ีเอ้ือและสนบัสนุนใหผู้เ้รียนและบุคลากรไดพ้ฒันาเตม็ตามศกัย 
ภาพของตนทุกมิติ (BSG) 
 โรงเรียนมีแผนงาน/โครงการและกิจกรรมท่ีส่งเสริมและพฒันานกัเรียนในดา้นสงัคม ไดแ้ก่ การจดั
กิจกรรมชมรมต่าง ๆ ท่ีนกัเรียนถนดัและสนใจ  มีแผนงาน/โครงการและกิจกรรมท่ีส่งเสริมและพฒันานกัเรียน   ใน
ดา้นร่างกาย เช่น การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย โครงการฟุตบอลระดบัชั้น เป็นตน้ มีแผนงาน/โครงการและ
กิจกรรม  ท่ีส่งเสริมและพฒันานกัเรียนในดา้นอารมณ์  ไดแ้ก่  โครงการสีสนักิจกรรมและเกม โครงการรู้ตน รู้สติ 
มีสมาธิ เกิดปัญญา โครงการเรียนดีแน่ แค่มีสมาธิ  โครงการ ACT MUSIC AWARDS 2009 เป็นตน้  มีแผนงาน/
โครงการและกิจกรรมท่ีส่งเสริมและพฒันานกัเรียนในดา้นสติปัญญา ไดแ้ก่ โครงการรักการอ่าน โครงการส่งเสริม
การแข่งขนัภายใน-ภายนอก เป็นตน้ 

10. สถานศึกษามีการบริหาร และดาํเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของมูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่ง 
ประเทศไทย (BSG)   
 โรงเรียนมีระบบการประกนัคุณภาพภายในท่ีดาํเนินการในรูปของคณะกรรมการ  โดยมีคณะกรรมการจาก
ทุกฝ่ายเขา้ร่วมประชุมวางแผนและดาํเนินการตามกฎกระทรวงวา่ดว้ยระบบ หลกัเกณฑแ์ละวิธีกาประกนัคุณภาพ
การศึกษา    เพือ่ใหก้ารจดัการศึกษาของโรงเรียนเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานคุณภาพการศึกษาของมูลนิธิคณะเซนต ์
คาเบรียลแห่งประเทศไทย 
ผลการดาํเนินงาน 
1. โรงเรียนมีการจดัองคก์รโครงสร้างและระบบการบริหารงานท่ีมีความคล่องตวัสูงและปรับเปล่ียนได้

เหมาะสมตามสถานการณ์  มีระดบัคุณภาพคิดเป็นร้อยละ100 
2. โรงเรียนมีการจดัการขอ้มูลสารสนเทศ อยา่งเป็นระบบครอบคลุมและทนัต่อการใชง้าน  
        มีระดบัคุณภาพคิดเป็นร้อยละ 95.00 
3. โรงเรียนมีระบบการประกนัคุณภาพภายในท่ีดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ือง มีระดบัคุณภาพคิดเป็นร้อยละ 93.00 
4. โรงเรียนมีการพฒันาบุคลากรอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง  มีระดบัคุณภาพคิดเป็นร้อยละ  95.00   
5. ผูรั้บบริการและผูเ้ก่ียวขอ้งพึงพอใจผลการบริหารงานและการพฒันาผูเ้รียน มีระดบัคุณภาพคิดเป็น 
       ร้อยละ 93.00  
6. โรงเรียนมีกระบวนการสรรหาคดัเลือกบุคลากรท่ีเป็นระบบ (BSG)  มีระดบัคุณภาพคิดเป็นร้อยละ 100   
7. โรงเรียนมีระบบการรักษาวนิยัและใหร้างวลัท่ีมีความชดัเจน ยติุธรรม และสามารถตรวจสอบได ้(BSG) 

มีระดบัคุณภาพคิดเป็นร้อยละ 100 
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8. โรงเรียนมีความเขา้ใจ วิสยัทศัน์ ปรัชญา แรงบนัดาลใจ และความหวงัตามลกัษณะเฉพาะของ 
การศึกษาเซนตค์าเบรียล   (BSG)   มีระดบัคุณภาพคิดเป็นร้อยละ 100 

9. โรงเรียนมีวตัถุประสงคข์องการจดัการศึกษาท่ีเอ้ือและสนบัสนุนใหผู้เ้รียนและบุคลากรไดพ้ฒันาเตม็
ศกัยภาพของตนทุกมิติ  (BSG)   มีระดบัคุณภาพคิดเป็นร้อยละ 100 

10. โรงเรียนมีการบริหารและดาํเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของมลูนิธิคณะเซนตค์าเบรียล 
แห่งประเทศไทย (BSG)   มีระดบัคุณภาพคิดเป็นร้อยละ 100 

สัมฤทธิผลของการดาํเนินงาน  
คุณภาพโดยรวมทุกตวับ่งช้ีตามมาตรฐานท่ี 12 สถานศึกษามีการจดัองคก์ร โครงสร้าง ระบบการ

บริหารงานและพฒันาองคก์รอยา่งเป็นระบบครบวงจร โดยเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 97.60 อยูใ่นเกณฑก์ารประเมิน
คุณภาพระดบัดีมาก      
 

มาตรฐานที ่13 
สถานศึกษามีการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน 

วธีิการพฒันา 
ในปีการศึกษา 2552 โรงเรียนไดด้าํเนินงานในการบริหารจดัการศึกษาโดยใชส้ถานศึกษาเป็นฐาน  เพ่ือให ้      

เป็นไปตามตวับ่งช้ี ของมาตรฐานท่ี 13 จาํนวน 7 ตวับ่งช้ี โดยไดด้าํเนินงานดงัน้ี 
 1. โรงเรียนมีการกระจายอาํนาจการบริหารและจดัการศึกษา โดยจดัทาํคาํสัง่แต่งตั้งอตัรากาํลงับุคลากรทุก
ปีการศึกษา กาํหนดภาระงานและมอบหมายตาํแหน่งหนา้ท่ีต่าง ๆ ตามสายบงัคบับญัชาอยา่งชดัเจน รวมทั้ง
ดาํเนินการตามบทพรรณนางาน  ตามคู่มือครู  ออกกฎระเบียบ   คาํสัง่ต่าง ๆ และแนวทางปฏิบติั  เพื่อใหก้ารปฎิบติั
และการดาํเนินงานต่าง ๆ ของโรงเรียนเป็นไปในทิศทางเดียวกนั มีการกระจายอาํนาจโดยการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาํเนินงาน / โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดปีการศึกษา  คณะกรรมการมีอาํนาจในการตดัสินใจและรับผดิชอบ
ในการบริหารงานและงบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติั  มีการสรุปรายงานผลการดาํเนินงานอยา่งเป็นระบบ สมํ่าเสมอ  
 2.โรงเรียนมีการบริหารจดัการศึกษาเพ่ือใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายของโรงเรียน โดยการนาํแผนพฒันา
โรงเรียนอสัสมัชญัธนบุรี ระยะท่ี 3  พ.ศ. 2550-2554  (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2552)  มาใชเ้ป็นแนวทางในบริหารจดั
การศึกษาใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายท่ีกาํหนด มีแผนปฏิบติัการประจาํปีท่ีสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาโรงเรียน  มีงาน / 
โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ รองรับเป้าหมายครบคลุมทุกเป้าหมายตามแผนพฒันา ฯ นอกจากน้ีมีการจดัทาํ
แผนงานปฏิทินการทาํงาน  รวมถึงการกาํกบัติดตามผลการดาํเนินงาน / โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ   มีการสรุป
ประเมินผล เพ่ือนาํผลมาวิเคราะห์และประเมินแผนงานและวิเคราะห์ประเมินแผนพฒันาโรงเรียนต่อไป  
 3. โรงเรียนมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา ประจาํปีการศึกษา 2552  โดยกาํหนดบทบาทหนา้ท่ีท่ี
ชดัเจน มีการประชุมเพ่ือมีส่วนร่วมในการพฒันาสถานศึกษา ใหค้าํแนะนาํ ปรึกษา ร่วมพิจารณาและอนุมติัแผนการ
ดาํเนินงานต่าง ๆ ในการพฒันาโรงเรียนตามบทบาทหนา้ท่ีท่ีกาํหนดไว ้  โดยมีการประชุมอยา่งสมํ่าเสมอ ทั้งแบบ
เป็นทางการและไม่เป็นทางการ รวมทั้งมีการประชุมกลุ่มยอ่ย เพื่อใหเ้กิดการประสานงานและสานสัมพนัธ์ใน
รูปแบบต่าง ๆ 
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 4. โรงเรียนมีกระบวนการและขั้นตอนในการจดัทาํแผนปฏิบติัการประจาํปี มีการจดัสรรงบประมาณอยา่ง
เหมาะสมและเพียงพอ เพื่อบริหารจดัการศึกษาและพฒันาผูเ้รียนตลอดปีการศึกษา มีรูปแบบการบริหารงานท่ีมุ่ง
ผลสมัฤทธ์ิของการดาํเนินงานเป็นเป้าหมายในการพฒันาในรูปของคณะกรรมการดาํเนินงาน มีการบริหารจดัการ
และการวิเคราะห์งบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ  โปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้  การประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการดาํเนินงานและมีการปฏิบติัอยา่งต่อเน่ืองและสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาโรงเรียน  ในการจดัทาํ
งบประมาณ (Budgeting) ประจาํปีของโรงเรียนจะดาํเนินการโดยผูอ้าํนวยการเป็นประธานดาํเนินการและแต่งตั้ง
คณะกรรมการจดัทาํแผนปฏิบติัการประจาํปี (Action Plan) โดยมอบหมายใหบุ้คลากรผูรั้บผดิชอบทุกหน่วยงาน / 
ฝ่าย มีส่วนร่วมในการนาํเสนอร่างงบประมาณประจาํปี เขา้สู่การพิจารณาของคณะกรรมการจดัทาํแผนปฏิบติัการ
ประจาํปี เพ่ือใหเ้กิดความชดัเจนในการดาํเนินงานบริหารแบบมีส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได ้ และสามารถ
บริหารงบประมาณไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และคุม้ค่าเกิดประโยชนต่์อการปฏิบติัอยา่งแทจ้ริง ซ่ึงแผนปฏิบติัการ
ประจาํปีจะสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาโรงเรียน ฯ เพ่ือใหเ้ป็นไปตามวิสยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย และบรรลุ
วตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไว ้ซ่ึงแผนปฏิบติัการประจาํปีของโรงเรียนเป็นแบบมุ่งผลสมัฤทธ์ิ 
 5. โรงเรียนมีการระบบการตรวจสอบถ่วงดุล มีการจดัทาํรายงานผลการปฏิบติังานของทุกฝ่าย และมีการ
ประชาสมัพนัธ์เผยแพร่ใหก้บัผูเ้ก่ียวขอ้งไดรั้บทราบในวารสารของโรงเรียน และมีการจดัทาํรายงานประเมินตนเอง 
ท่ีทุกฝ่ายมีส่วนร่วม โดยรายงานต่อตน้สงักดัและเผยแพร่ต่อสาธารณชนทราบทาง เวบ็ไซตข์องโรงเรียน 
  6. โรงเรียนมีการบริหารจดัการ    โดยคณะภราดาร่วมกบักลุ่มฆราวาสโดยยดึตามระเบียบปฏิบติัของสถาน 
ศึกษาและมูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย มีระบบการสรรหา แต่งตั้งและวาระการบริหารงานของคณะ
ผูร่้วมบริหารสถานศึกษาท่ีชดัเจน  
  7. ผูร่้วมบริหารไดน้าํหลกัธรรมของคริสตศาสนาและวิถีจิตของนกับญุหลุยส์ มารี เป็นแนวทางหลกัในการ
ประยกุตใ์ชเ้พ่ือการบริหารจดัการ มีความรักต่อเพ่ือนร่วมงาน และบุคลากรทุกคน ส่งเสริมใหบุ้คลากรเป็นผูใ้หแ้ละ
เป็นผูรั้บใชต้ามความเหมาะสม เช่น การบริจาคทรัพยแ์ละส่ิงของใหห้น่วยงาน มูลนิธิต่าง ๆ ท่ีขอความร่วมมือ เช่น 
บริจาคทรัพยใ์หแ้ก่สาํนกังานคาทอลิกสงเคราะห์ผูป้ระสบภยัและผูล้ี้ภยั (โคเออร์)  สาํหรับช่วยเหลือผูป้ระสบภยัใน
ท่ีต่าง ๆ  โครงการค่ายอาสาพฒันา โครงการเยีย่มชุมชนกองขยะสาย 3 โครงการสายสมัพนัธ์บา้นโรงเรียน  ฯลฯ  
ผลการดาํเนินงาน  
 1.  โรงเรียนมีการกระจายอาํนาจการบริหารและการจดัการศึกษา มีระดบัคุณภาพคิดเป็นร้อยละ 100.00 
 2.  โรงเรียนมีการบริหารเชิงกลยทุธ์และใชห้ลกัการมีส่วนร่วม มีระดบัคุณภาพคิดเป็นร้อยละ 95.00 
 3.  โรงเรียนมีคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมพฒันาสถานศึกษา มีระดบัคุณภาพคิดเป็นร้อยละ 95.00 
 4.  โรงเรียนมีรูปแบบการบริหารท่ีมุ่งผลสมัฤทธ์ิของงาน มีระดบัคุณภาพคิดเป็นร้อยละ 95.00 
 5.  โรงเรียนมีการตรวจสอบและถ่วงดุล มีระดบัคุณภาพคิดเป็นร้อยละ 90.00 
 6.  โรงเรียนเป็นสถานศึกษาท่ีมีการบริหารจดัการ โดยคณะภราดาร่วมกบักลุ่มฆราวาส (BSG) มีระดบัคุณภาพ 
             คิดเป็นร้อยละ 100 
 7.  โรงเรียนมีการนาํหลกัธรรมของคริสตศาสนาและวิถีจิตของนกับุญหลุยส์ มารี มาเป็นแนวทางหลกั 
      ในการประยกุตใ์ชใ้นการบริหารจดัการ (BSG) มีระดบัคุณภาพคิดเป็นร้อยละ 100.00 
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สัมฤทธิผลของการดาํเนินงาน  
คุณภาพโดยรวมทุกตวับ่งช้ีตามมาตรฐานท่ี 13     สถานศึกษามีการบริหารและการจดัการศึกษาโดยใช ้

สถานศึกษาเป็นฐาน โดยเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 96.43  อยูใ่นเกณฑก์ารประเมินคุณภาพระดบัดีมาก      
 

มาตรฐานที ่14 
สถานศึกษามีการจัดหลกัสูตรและกระบวนการเรียนรู้ทีเ่น้นผู้เรียนเป็นสําคญั 

วธีิการพฒันา 
โรงเรียนอสัสมัชญัธนบรีุมีการจดัตั้งคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและงานวิชาการ เพื่อจดัทาํหลกัสูตร

สถานศึกษา   โดยยดึแนวทางตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พทุธศกัราช  2542  แผนการศึกษาแห่งชาติ
ฉบบัท่ี 10  และมาตรฐานการศึกษามูลนิธิเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย (BSG)   โดยมีการกาํหนดเป้าหมายและ
คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องหลกัสูตร สาระของหลกัสูตรสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลาง ครอบคลุมความ
ตอ้งการของผูเ้รียน ชุมชนและทอ้งถ่ิน ส่งเสริมใหผู้ส้อนทาํการผลิตเอกสารประกอบการเรียนการสอนและผลิตส่ือ
การสอนประเภทต่าง ๆ จดัใหมี้การนิเทศภายในเพื่อกาํกบัติดตามผลการจดัการเรียนการสอน โดยมีกิจกรรมการ
นิเทศ เช่น  ครูผูส้อนไดรั้บการสงัเกตการสอนภายในชั้นเรียน ภาคเรียนละ 2 คร้ัง การเยีย่มชั้นเรียนของฝ่ายบริหาร   
การศึกษาดูงานดา้นหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน การจดัทาํคู่มืองานนิเทศเพ่ือใหข้อ้มูลคณะกรรมการ
นิเทศ   การประชุมกลุ่มยอ่ยของกลุ่มสาระ ฯ ทุกสปัดาห์ มีการประเมินการใชห้ลกัสูตรสถานศึกษา เช่น จดัทาํแบบ
ประเมินการใชห้ลกัสูตรสถานศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหาการใชห้ลกัสูตรของกลุ่มสาระฯ และเชิญผูเ้ช่ียวชาญ
เฉพาะสาขาวิชาเป็นท่ีปรึกษาใหค้าํแนะนาํเก่ียวกบัการพฒันาหลกัสูตรและการพฒันากระบวนการเรียนรู้ จดัทาํ
แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเ้รียน ครู ผูป้กครองและชุมชน การประชุมผูป้กครองและชุมชน รับฟังความ
คิดเห็นและขอ้เสนอแนะ และนาํขอ้มูลมาใชป้ระโยชนใ์นการปรับปรุงหลกัสูตรสถานศึกษา เช่น จดัทาํหลกัสูตร 
EP จดัทาํหลกัสูตร IEP จดัทาํรายวิชาเพ่ิมเติม ไดแ้ก่ รายวิชาทอ้งถ่ินของเรา  1-3  รายวิชาคอมพิวเตอร์  1 - 12 
รายวิชาภาษาต่างประเทศเพ่ิมเติม (ภาษาองักฤษ ภาษาจีน ภาษาญ่ีปุ่ น)   ดนตรีเพ่ิมเติม 1- 9  เป็นตน้ มีการจดั
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนในรูปกิจกรรมชมรมเพ่ือพฒันาศกัยภาพผูเ้รียน  ใหเ้ลือกเรียนไดต้ามความถนดัและสนใจโดย
เนน้การปฏิบติัจริงและเรียนรู้จากประสบการณ์จริงของนกัเรียน เช่น ชมรม Crossword   Word up A-math   โซโดก ู 
หมากลอ้ม ดนตรีไทย  ดนตรีสากล     Act – media  อนุรักษธ์รรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม มายากลกิจกรรม English 
Club กิจกรรมคอมพิวเตอร์  กิจกรรมปรุงความคิด กิจกรรมสารานุกรม  กิจกรรมนกัประดิษฐ ์ เป็นตน้   นอกจากน้ี 
โรงเรียนยงัส่งเสริมและพฒันาสถานศึกษาใหเ้ป็นอุทยานแหล่งการเรียนรู้ จดัทาํโครงการสืบสานภูมิปัญญาไทย 
เชิญวิทยากรมาสาธิตและใหค้วามรู้แก่นกัเรียนเพ่ือใหผู้เ้รียนไดมี้โอกาสเรียนรู้จากภมิูปัญญาทอ้งถ่ินและไดป้ฏิบติั
จริง จดับรรยากาศทั้งภายในหอ้งเรียนและนอกหอ้งเรียนท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ เช่น สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  สวน
สมุนไพร  สวนพนัธ์ุไม ้ในวรรณคดี    หอ้งปฏิบติัการไฟฟ้า  หอ้งเรียนคอมพิวเตอร์และ Internet   ศนูยเ์ทคโนโลย ี
หอ้งศูนยว์ิทยบริการ หอ้งสมุดภาพ – เสียง หอ้งปฏิบติัการฟิสิกส์ หอ้งปฏิบติัการเคมี หอ้งปฏิบติัการชีววทิยา 
หอ้งปฏิบติัการวิทยาศาสตร์ทัว่ไป ศนูยด์นตรี – กีฬา   เป็นตน้ ซ่ึงผูเ้รียนสามารถแสวงหาความรู้ไดอ้ยา่งหลากหลาย
จากแหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  
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 งานวดัผลไดด้าํเนินการวดัและประเมินผลสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรสถานศึกษา     ประชุมครูและผูป้กครองทาํ
ความเขา้ใจเก่ียวกบัระเบียบการวดัและประเมินผลการเรียน จดัทาํเอกสารหลกัฐานผลการเรียนรู้ จดัทาํระเบียบการวดั
และประเมินผลการเรียน จดัทาํระบบฐานขอ้มูลผลสมัฤทธ์ิท่ีสามารถนาํไปใชเ้ป็นขอ้มูลในการพฒันา มีการประกาศ
ผลการเรียนและประชาสมัพนัธ์ ขอ้มูลข่าวสารการสอบ การวดัและประเมินผล  ผา่น Web site ใหผู้เ้ก่ียวขอ้งไดท้ราบ    
 ครูผูส้อนจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้ในรายวิชาท่ีตนเองรับผิดชอบ ตามหลกัสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน 
มีการตรวจแผนการจดัการเรียนรู้จากคณะกรรมการในแต่ละช่วงชั้นของกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ คณะกรรมการ
วิชาการการตรวจแผนการจดัการเรียนรู้เดือนละ 1 คร้ัง และส่งแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีฝ่ายวิชาการภาคเรียนละ 1 
คร้ัง งานนิเทศการสอนมีการกาํกบัติดตามการประชุมกลุ่มยอ่ยของกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ  การร่วมสงัเกตการจดัการ
เรียนรู้ร่วมกบักลุ่มสาระฯ และใหค้าํแนะนาํปรึกษากบัครู เพ่ือใหข้อ้มูลกบัคณะกรรมการนิเทศการสอน ส่งเสริมให้
กลุ่มสาระฯ จดันิเทศรูปแบบท่ีกลุ่มสนใจ ไดแ้ก่ การเชิญวิทยากรท่ีมีความรู้เฉพาะทางมาใหค้วามรู้กบัคณะครูใน
กลุ่มสาระฯ  การจดัสมัมนาการจดัทาํหลกัสูตรแกนกลางในแต่ละกลุ่มสาระฯ มีการระดมสมองและการประชุม
กลุ่มยอ่ยของกลุ่มสาระฯ เพื่อแกไ้ขปัญหาท่ีพบ การศึกษาดูงานตามสถานท่ีท่ีกลุ่มสาระฯสนใจ การสมัมนาภายนอก
โรงเรียนดา้นการจดัทาํหลกัสูตรการจดัการเรียนการสอน รวมทั้งคณะกรรมการวิชาการใหค้วามรู้และคาํแนะนาํ
เร่ืองการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ในกลุ่มสาระ ฯ 
ผลการดาํเนินงาน 
1.  โรงเรียนมีหลกัสูตรท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียนและทอ้งถ่ิน มีระดบัคุณภาพคิดเป็นร้อยละ 100.00 
2.  โรงเรียนมีรายวิชา / กิจกรรมท่ีหลากหลายใหผู้เ้รียนเลือกเรียนตามความสนใจ   

มีระดบัคุณภาพคิดเป็นร้อยละ  100 
3.  โรงเรียนมีการส่งเสริมใหค้รูจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความถนดั และ   
      ความสามารถของผูเ้รียน มีระดบัคุณภาพคิดเป็นร้อยละ  100 
4.  โรงเรียนมีการส่งเสริมและพฒันานวตักรรมการจดัการเรียนรู้และส่ืออุปกรณ์การเรียนท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
     มีระดบัคุณภาพคิดเป็นร้อยละ  100 
6.  โรงเรียนมีการจดัระบบการบนัทึก การรายงานผลและการส่งต่อขอ้มูลของผูเ้รียน   

มีระดบัคุณภาพคิดเป็นร้อยละ  100 
7. โรงเรียนมีระบบการนิเทศการสอนและนาํผลไปปรับปรุงการสอนสมํ่าเสมอ    

มีระดบัคุณภาพคิดเป็นร้อยละ  98.00 
8. โรงเรียนมีการนาํแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาใชใ้นการจดัการเรียนการสอน   

มีระดบัคุณภาพคิดเป็นร้อยละ   98.00 
สัมฤทธิผลของการดาํเนินงาน 
 คุณภาพโดยตามมาตรฐานท่ี 14 รวมทุกตวับ่งช้ี   สถานศึกษามีการจดัหลกัสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั โดยเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ  99.43  อยูใ่นเกณฑคุ์ณภาพดีมาก 
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มาตรฐานที ่15 
สถานศึกษามีการจัดกจิกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย 

วธีิการพฒันา 
 โรงเรียนดาํเนินการจดัและพฒันาระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนท่ีเขม้แขง็และทัว่ถึง จดักิจกรรมเยีย่มบา้น
ผูเ้รียน มีการจดัเกบ็ขอ้มูลของผูเ้รียนท่ีเป็นระบบ มีการจดัทาํระเบียนสะสมเพ่ือใหค้รูรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล  
และมีการส่งต่อขอ้มูลใหก้บัระดบัชั้นต่อไป มีระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนโดยแบ่งเป็นดา้น เช่น ดา้นพฤติกรรม 
กิจการนกัเรียนจะเป็นผูดู้แล ดา้นวิชาการ ครูทั้ง 8 กลุ่มสาระฯ เป็นผูดู้แลและหาทางช่วยเหลือ แกไ้ข   หากมีในดา้น
อ่ืนๆ ครูแนะแนวและครูท่ีปรึกษาจะเป็นผูดู้แลและหาทางช่วยเหลือ ในการคดักรองผูเ้รียนจะนาํขอ้มูลผูเ้รียนท่ี
ไดม้าสรุปหาทางช่วยเหลือ และพฒันาผูเ้รียนในดา้นต่าง ๆ ร่วมกบัครูประจาํชั้น   

โรงเรียนมีการจดักิจกรรม ส่งเสริมและตอบสนองความสามารถทางวิชาการและความคิดสร้างสรรคข์อง
ผูเ้รียน โดยจดักิจรรมชมรมท่ีหลากหลาย ส่งเสริมดา้นวิชาการและความถนดัความสนใจทั้ง 8 กลุ่มสาระฯ เพ่ือ
ส่งเสริมความคิดริเร่ิมสร้างสรรคข์องผูเ้รียน  มีการวางนโยบายใหผู้เ้รียนไดเ้ขา้กิจกรรมอยา่งต่อเน่ือง 3 ปี เพ่ือการ
พฒันาและต่อเน่ืองในกิจกรรมท่ีผูเ้รียนสนใจ เป็นการรองรับความสามารถและต่อยอดผูเ้รียนในการเขา้แข่งขนั
ทกัษะทางวิชาการของผูเ้รียน มีชมรมใหน้กัเรียนไดเ้ลือกเรียนตามความสนใจจาํนวน  66 ชมรม  เช่น ชมรมนกั
พฤกษศาสตร์  ชมรมวิทยาศาสตร์  ชมรม English Club  ชมรม Crossword  ชมรม Robot  ชมรม A-Math  ชมรมโซ
โดก ุ   ชมรมจรวดขวดนํ้า  ชมรมรักษาไทย  ชมรมนกัประดิษฐ ์  ชมรมอนุรักษธ์รรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  ชมรม
อนุรักษไ์ทย  ชมรมไวโอลิน ชมรมฟุตซอล ชมรมแฟลกฟุตบอล เป็นตน้ ในวนัพธุระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
นกัเรียนชายท่ีเรียนนกัศึกษาวิชาทหารจะไดรั้บการฝึกจากหน่วยงานกรมรักษาดินแดนในแต่ละชั้นปี ส่วนนกัเรียนท่ี
ไม่ไดเ้รียนนกัศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนไดจ้ดัใหท้าํกิจกรรมต่างๆ เพ่ิมเติมทั้งดา้นวิชาการและกิจกรรม เพื่อใหมี้
ทกัษะการทาํงานเป็นกลุ่ม ทกัษะการวางเป้าหมายและการวางแผน รวมทั้งเรียนรู้การประกอบอาชีพเบ้ืองตน้ มีการ
บาํเพญ็ประโยชนแ์ละกิจกรรมตามความสนใจของนกัเรียน เช่น การเขา้กิจกรรม ดา้นวิชาการเพ่ือเตรียมความพร้อม
ในการสอบ  O- net   มีการวิเคราะห์เหตุการณ์สงัคมปัจจุบนั  และกิจกรรมการแสดง  เป็นตน้  โรงเรียนมีการจดั
กิจกรรมส่งเสริม และตอบสนองความสามารถพิเศษและความถนดัของผูเ้รียนใหเ้ตม็ตามศกัยภาพสาํหรับส่งเสริม
นกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษเฉพาะดา้น เช่น โครงการนกักีฬาโครงการพิเศษ วงโยธวาทิต วงเคร่ืองสาย วงดนตรี
สากล และวงขบัร้องประสานเสียง เป็นตน้ นอกจากนั้นโรงเรียนยงัมีการจดักิจกรรมและส่งเสริมค่านิยมท่ีดีงาม 
และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูเ้รียน เช่น การประกวดไหวง้ามอยา่งไทย และมีการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีส่งเสริม
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย การจดักิจกรรมท่ีเป็นการส่งเสริมการเป็นศาสนิกชนท่ีดีปฏิบติัตนตามประเพณีต่าง ๆ 
ในวนัสาํคญัทางศาสนา เช่น การหล่อเทียน การถวายเทียนในวนัเขา้พรรษา พิธีมิสซา การทาํบุญตกับาตรใน
เทศกาลวนัสาํคญัต่าง ๆ กิจกรรมระลึกพระคุณครู กิจกรรมวนัไหวค้รู พิธีถวายสดุดีวนัเฉลิมพระชนมพรรษา 12 
สิงหา วนัเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธนัวา  พิธีรดนํ้าดาํหวัในวนัสงกรานต ์ กิจกรรมการเรียนการสอนเร่ืองภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินของกลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม เป็นตน้  
 โรงเรียนส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย  โดยมีการจดักิจกรรมการเลือกตั้งประธานนกัเรียน การเลือกตั้ง
คณะกรรมการนกัเรียน การเลือกตั้งหวัหนา้หอ้ง งานส่งเสริมระเบียบวินยัการใชโ้รงอาหาร การเขา้ค่ายผูน้าํ การมี
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ส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนของตวัแทนนกัเรียนในระดบัต่าง ๆ นอกจากน้ีกลุ่มสาระสงัคมศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรม ไดบ้รูณาการสาระเร่ืองการส่งเสริมประชาธิปไตยในการเรียนการสอน เพ่ือทาํใหผู้เ้รียนไดมี้
ความรู้และความเขา้ใจในเร่ืองการเป็นผูน้าํและผูต้ามท่ีดีตามระบอบประชาธิปไตย เป็นตน้ 
ผลการดาํเนินงาน 
1. โรงเรียนมีการจดัและพฒันาระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนท่ีเขม้แขง็และทัว่ถึง  

มีระดบัคุณภาพคิดเป็นร้อยละ 100.00 
2. โรงเรียนมีการจดักิจกรรมส่งเสริมและตอบสนองความสามารถทางวิชาการและความคิดสร้างสรรค ์

ของผูเ้รียน   มีระดบัคุณภาพคิดเป็นร้อยละ 100.00 
3. โรงเรียนมีการจดักิจกรรมส่งเสริมและตอบสนองความสามารถพิเศษ และความถนดัของผูเ้รียน 

ใหเ้ตม็ตามศกัยภาพ  มีระดบัคุณภาพคิดเป็นร้อยละ 100.00 
4. โรงเรียนมีการจดักิจกรรมส่งเสริมค่านิยมท่ีดีงาม  มีระดบัคุณภาพคิดเป็นร้อยละ 100.00 
5. โรงเรียนมีการจดักิจกรรมส่งเสริมดา้นศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ และกีฬา/นนัทนาการ 

มีระดบัคุณภาพคิดเป็นร้อยละ 100.00 
6. โรงเรียนมีการจดักิจกรรมสืบสานและสร้างสรรค ์วฒันธรรมประเพณี และภูมิปัญญาไทย 

มีระดบัคุณภาพคิดเป็นร้อยละ 100.00 
7. โรงเรียนมีการจดักิจกรรมส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย มีระดบัคุณภาพคิดเป็นร้อยละ 100.00 
8. โรงเรียนมีการจดักระบวนการเรียนรู้ใหผู้เ้รียนไดฝึ้กวางเป้าหมายโดยเช่ือมโยงองคค์วามรู้ 

 ของตนกบัความเป็นสากล  (BSG)   มีระดบัคุณภาพคิดเป็นร้อยละ 100.00 
สัมฤทธิผลของการดาํเนินงาน  

คุณภาพโดยรวมทุกตวับ่งช้ีตามมาตรฐานท่ี  15   สถานศึกษามีการจดักิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผูเ้รียนอยา่ง
หลากหลายโดยเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 100     อยูใ่นเกณฑก์ารประเมินคุณภาพระดบัดีมาก      
 

มาตรฐานที ่ 16 
สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการทีส่่งเสริมให้ผู้เรียนพฒันาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ 

วธีิการพฒันา 
 โรงเรียนไดด้าํเนินการพฒันาสภาพแวดลอ้ม แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ใหเ้อ้ือต่อการเรียนรู้ โรงเรียนมี
อาคารสถานท่ีท่ีเหมาะสมและมีความปลอดภยั มีสถานท่ีเพียงพอกบัการส่งเสริมสุขภาพอนามยั มีการใหบ้ริการ
เทคโนโลยสีารสนเทศทุกรูปแบบ  มีหอ้งเรียน  หอ้งปฏิบติัการและส่ิงอาํนวยความสะดวกพอเพียง มีการจดัและใช้
แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพ่ือเสริมสร้างใหผู้เ้รียนพฒันาตามธรรมชาติเตม็ตามศกัยภาพอยา่ง
มีประสิทธิภาพโดยดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 
 การดูแลรักษาแหล่งการเรียนรู้ทางธรรมชาติของโรงเรียนใหอ้ยูใ่นสภาพพร้อมใช ้ และดาํเนินการปรับปรุง
ใหส้อดคลอ้งกบัสาระฯ ในการเรียนการสอนของกลุ่มสาระฯ ต่าง ๆ  เช่น การจดัหาพืชสมุนไพร  และตน้ไมน้านา
พนัธ์ุ   ท่ีมีความหมายและมีคุณประโยชนม์าปลูกบริเวณสวนสมุนไพร สวนพรรณไมใ้นวรรณคดี และสวนเกษตร
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ผสมผสาน  มีการจดัทาํป้ายนิเทศความรู้ต่าง ๆ รอบบริเวณโรงเรียน จดัทาํบ่อปลา (วงัมจัฉา)  จดัทาํสถานท่ีสาํหรับ
สตัวเ์ล้ียง  เช่น นกกระจอกเทศ  เต่า  นก  กระต่าย  ฯลฯ  เพ่ือใหน้กัเรียนไดศึ้กษาสตัวป์ระเภทต่าง ๆ  จดัสร้างเรือน
เพาะเห็ด เรือนกลว้ยไม ้ จดัทาํนาขา้วสาธิต จดัเตรียมพ้ืนท่ีเพื่อทาํแปลงผกัสาธิตสาํหรับนกัเรียนเพ่ือใหล้งมือปฏิบติั
ไดจ้ริง นอกจากนั้น ยงัไดมี้การดูแลรักษาสนามฟุตบอล อฒัจนัทร์ ลู่วิง่ โดยการปรับพ้ืนเพ่ือรองรับการจดักิจกรรม
กีฬาของโรงเรียน ซ่อมบาํรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบการ  และซ่อมแซมส่วนท่ีเกิดความเสียหาย  ปรับพื้น
และปูตวัหนอนรอบบริเวณโรงเรียน  ทาสีขอบถนน   ทาสีทางมา้ลาย   ทาํถนนลาดยางบางส่วนใหม่  เพ่ือขยายถนน
และใหถ้นนเกิดความสมดุลและเกิดความปลอดภยั ปรับปรุงอาคารเรียนของนกัเรียนแผนก English Program  สร้าง
อาคารเรียนสาํหรับนกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 3- 6 และติดตั้งกระดาน I-board สาํหรับใชใ้นการเรียนการสอนทุก
หอ้งเรียนของนกัเรียนแผนก English Program และหอ้งเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 3 – 6 ทาํความสะอาดพ้ืนอาคารเรียน
และอาคารประกอบการ ซ่อมบาํรุงอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น โตะ๊ เกา้อ้ี  เป็นตน้  ตลอดจนดูแลและปรับปรุงหอ้งเรียน  
หอ้งปฏิบติัการใหพ้ร้อมใชง้านอยา่งสมํ่าเสมอ  ซ่อมบาํรุงวสัดุอุปกรณ์การเรียนการสอน   ประสานงานและอาํนวย
ความสะดวก  ดา้นการจดัเตรียมอุปกรณ์การจดังานและพิธีการต่าง ๆ  ภายในโรงเรียนทั้งน้ีเพ่ือตอ้งการใหผู้เ้รียนได้
ศึกษาและคน้ควา้หาความรู้เพ่ิมเติมจากส่ิงแวดลอ้มท่ีสร้างข้ึน และเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติไดเ้ป็นอยา่งดี    
 โรงเรียนมีการส่งเสริมสุขภาพอนามยัและความปลอดภยัของผูเ้รียน  เช่น การบรรยายเก่ียวกบัส่ิงเสพติด 
การเชิญวิทยากรตาํรวจมาใหค้วามรู้ดา้นความปลอดภยัเร่ืองการจราจรและสารเสพติด การใหบ้ริการตรวจสุขภาพ
นกัเรียนและบุคลากรประจาํปี ประสานงานกบัศนูยบ์ริการสาธารสุข 40 ในเขตรับผิดชอบและหน่วยงานภายใน
โรงเรียนท่ีเก่ียวขอ้ง ประชาสมัพนัธ์และใหข้อ้มูลในการสร้างภูมิคุม้กนัโรค เช่น จดับอร์ดเชิญชวนและใหค้วามรู้
เก่ียวกบัโรคท่ีฉีดวคัซีนป้องกนั จดันิทรรศการและประชาสมัพนัธ์ใหค้วามรู้ดา้นสุขภาพและอนามยั นอกจากน้ี
โรงเรียนไดจ้ดัใหมี้ตรวจสุขภาพนกัเรียนและบุคลากรปีละ 1 คร้ัง และจดับริการตรวจสุขภาพเคล่ือนท่ีเพื่อชุมชน   
 งานเทคโนโลย ีไดจ้ดับริการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ติดตั้งโทรทศัน ์LCD  
พร้อมเช่ือมต่อสญัญาณเครือข่าย Network ในทุกหอ้งเรียน  ติดตั้งกระดาน I-board ในหอ้งเรียนระดบัมธัยมศึกษาปี
ท่ี 3-6 และหอ้งเรียนแผนก English Program จดัส่ิงอาํนวยความสะดวกดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศใหก้บัครูผูส้อน 
เพ่ือใหค้รูนาํไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอน งานศนูยค์อมพิวเตอร์ใหบ้ริการ Account Internet จาํนวน 50 ชัว่โมง/
คน/เดือน ใหก้บันกัเรียนและครูทุกคนเพื่อใชใ้นการศึกษาคน้ควา้หาความรู้ ใหท้นัสมยัในเหตุการณ์โลกปัจจุบนั   มี
การใหบ้ริการหอ้งสมุดอิเลก็ทรอนิกส์ (E-Library)   ผา่นทางเวบ็ไซตส์าํหรับการสืบคน้ขอ้มูลหนงัสือต่าง ๆ ท่ีมีอยู ่ 
จดัทาํระบบจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (E-Mail)  สาํหรับครูและนกัเรียน เพ่ือใชใ้นการรับ-ส่งขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ 
รวมถึงการนาํเขา้ไปเป็นส่วนหน่ึงในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน จดับริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการ
สืบคน้ขอ้มูลท่ีมีประสิทธิภาพ มีหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ท่ีทนัสมยัเพียงพอต่อจาํนวนนกัเรียนและเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 
    โรงเรียนมีหอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ หอ้งสมุด พ้ืนท่ีสีเขียว และแหล่งวิทยาการท่ีมีความพร้อมทางดา้น
เคร่ืองมือ อุปกรณ์ ส่ิงอาํนวยความสะดวก  ส่ือการเรียนท่ีทนัสมยั และอยูใ่นสภาพใชก้ารไดดี้และเอ้ือต่อการเรียนรู้
อยา่งพอเพียง มีการจดัและใชแ้หล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  ไดแ้ก่  แหล่งเรียนรู้ภายใน  เช่น 
หอ้งสมุดทวีปัญญา  หอ้งสมุดเสียง  หอ้งซีดีรอม   หอ้งฉายภาพยนตร์   หอ้งคอมพิวเตอร์  หอ้งดนตรีสากล   หอ้ง
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ดนตรีไทย  หอ้งปฏิบติัการทางวิทยาศาสตร์  วงัมจัฉา   สวนสมุนไพร  สวนพฤกษศาสตร์  สวนกาญจนาภิเษก  
หอ้งเรียนธรรมชาติ บา้นดาํรงไทย เป็นตน้ ส่วนแหล่งเรียนรู้ภายนอกท่ีใชป้ระกอบการเรียนการสอนในการคน้ควา้
หาความรู้ใหท้นัสมยัตามความเหมาะสมของวยัของผูเ้รียน และเป็นการพฒันาศกัยภาพใหก้บันกัเรียน ไดแ้ก่ แหล่ง
เรียนรู้ในจงัหวดันครปฐม เช่น พิพิธภณัฑหุ่์นข้ีผึ้ง ฟาร์มจระเขส้วนสามพราน พทุธมณฑล และมูลนิธิเดก็ 
Foundation for Children "บา้นสานรัก"  พทุธมณฑลสาย 4  แหล่งเรียนรู้ในจงัหวดัอยธุยา เช่น พระราชวงับางปะ
อิน วดัภูเขาทอง และวดัใหญ่ชยัมงคล  แหล่งเรียนรู้ในจงัหวดักรุงเทพ ฯ เช่น ทอ้งฟ้าจาํลอง กรุงเทพฯ   พระท่ีนัง่
อนนัตสมาคม  รัฐสภา  และสวนสตัวดุ์สิต แหล่งเรียนในจงัหวดัปทุมธานี  พิพิธภณัฑว์ิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช)  
เป็นตน้ 
ผลการดาํเนินงาน 
 1.  โรงเรียนมีสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้มีอาคารสถานท่ีเหมาะสมมีระดบัคุณภาพคิดเป็นร้อยละ 100 
 2.  โรงเรียนมีการส่งเสริมสุขภาพอนามยัและความปลอดภยัของผูเ้รียน มีระดบัคุณภาพคิดเป็นร้อยละ 100 
 3.  โรงเรียนมีการใหบ้ริการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศทกุรูปแบบท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ดว้ยตนเองและ 
              การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม มีระดบัคุณภาพคิดเป็นร้อยละ 100  
 4.  โรงเรียนมีหอ้งเรียน  หอ้งปฏิบติัการ  หอ้งสมุด  พื้นท่ีสีเขียวและส่ิงอาํนวยความสะดวกพอเพียงและ 
              อยูใ่นสภาพใชก้ารไดดี้ มีระดบัคุณภาพคิดเป็นร้อยละ  100 
 5.  โรงเรียนมีการจดัและใชแ้หล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานท่ี มีระดบัคุณภาพคิดเป็นร้อยละ  85.00 
 6.  โรงเรียนมีการฝึกอบรมใหค้วามรู้กบับคุลากรในดา้นสุขภาพและความปลอดภยั (BSG)  
              มีระดบัคุณภาพคิดเป็นร้อยละ 100.00 
สัมฤทธิผลของการดาํเนินงาน 

คุณภาพโดยรวมทุกตวับ่งช้ีตามมาตรฐานท่ี 16 สถานศึกษามีการจดัสภาพแวดลอ้มและการบริการท่ี
ส่งเสริมใหผู้เ้รียนพฒันาตามธรรมชาติเตม็ศกัยภาพโดยเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 97.50 อยูใ่นเกณฑก์ารประเมินคุณภาพ
ระดบัดีมาก      

 

มาตรฐานด้านการพฒันาชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
มาตรฐานที ่17 

สถานศึกษามีการสนับสนุนและใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิน่ 
วธีิการพฒันา 
 โรงเรียนอสัสมัชญัธนบรีุ มีการสนบัสนุนและส่งเสริมในการดาํเนินงานจดัสภาพแวดลอ้มและแหล่งเรียนรู้  
โดยการใหผู้เ้รียนมีการใชแ้หล่งเรียนรู้และนาํภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาใชใ้นการดาํเนินกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือ
เสริมสร้างใหผู้เ้รียนมีคุณภาพตามตวับ่งช้ีของมาตรฐานท่ี 17 โดยดาํเนินการ ดงัน้ี 
 มีการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในทอ้งถ่ิน เพื่อวางแผนในการส่งเสริมการเรียนรู้
ร่วมกบัชุมชน มีการจดัแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนและใหผู้เ้รียนสามารถใชแ้หล่งเรียนรู้ทั้งในเวลา
เรียนและนอกเวลาเรียน เช่น หอ้งเรียนธรรมชาติ  สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน สวนพรรณไมใ้นวรรณคดี  สวน
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สมุนไพร สวนกาญจนา จดัโครงการทศันศึกษานกัเรียนทุกระดบัชั้น เป็นตน้  นอกจากน้ี งานแนะแนวจดัโครงการ
นิเทศพฒันาการศึกษาต่อ มีการเชิญมหาวทิยาลยัต่างๆ จดันิทรรศการแนะนาํการศึกษาต่อในสาขาต่าง ๆ โครงการ
แนะแนวเสน้ทางอาชีพ  คณะกรรมการสภานกัเรียนโรงเรียนอสัสมัชญั  โรงเรียนเซนตค์าเบรียล และโรงเรียน
อสัสมัชญัสมุทรปราการ จดักิจกรรมแลกเปล่ียนความร่วมมือระหวา่งคณะกรรมการสภานกัเรียน 4 สถาบนั  

ส่งเสริมและสนบัสนุน ใหบุ้คคล องคก์ร ผูแ้ทนชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการเรียนการสอนใน
รูปแบบต่าง ๆ เช่น เป็นวิทยากรอบรมเทคนิคการสอน นิเทศการเรียนสอน  มีการจดัทาํหลกัสูตรทอ้งถ่ินในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สงัคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม เร่ือง ทอ้งถ่ินของเรา 1 (เขตบางแค)  ทอ้งถ่ินของเรา 2 (กรุงเทพฯ) 
ทอ้งถ่ินของเรา 3 (ภูมิภาคทัว่ไทย) มีโครงการปรับปรุงสวนสมุนไพร โครงการสืบสานภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน   โครงการ
สวนเกษตรผสมผสาน  โครงการสวนพฤกษศาสตร์   การจดัทาํไบโอดีเซล  การจดัทาํปุ๋ยชีวภาพ   สวนสตัวน์านาชนิด   
และสนบัสนุนใหอ้งคก์รภายนอกเขา้มาศึกษาดูงานและใชแ้หล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน เช่น โรงเรียนอนุบาลเด่นหลา้
เพชรเกษม และโรงเรียนอนุบาลเด่นหลา้พระราม 5  คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  โรงเรียนวดัใหม่ช่องลม 
กรุงเทพมหานคร  เป็นตน้  

โรงเรียนมีการส่งเสริมและสนบัสนุนใหบุ้คลากรมีความภาคภูมิใจในตนเอง มีการจดักิจกรรมเพื่อสร้างขวญั
กาํลงัใจในการทาํงาน กิจกรรมยกยอ่งเชิดชูเกียรติ แสดงความยินดีกบับุคลากรท่ีประสบความสาํเร็จทางดา้นการศึกษา 
มอบรางวลัใหบุ้คลากรท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีโดยไม่มีวนัขาด ลา มาสาย และบุคลากรท่ีมีผลงานเป็นท่ีประจกัษจ์ากการเขา้
ร่วมการประกวดผลงานในระดบัต่าง ๆ  เป็นตน้  
ผลการดาํเนินงาน 
 1.  โรงเรียนมีการเช่ือมโยงและแลกเปล่ียนขอ้มูลกบัแหล่งเรียนรู้และภมิูปัญญาในทอ้งถ่ิน  

      มีระดบัคุณภาพคิดเป็นร้อยละ 98.00 
 2.  โรงเรียนสนบัสนุนใหแ้หล่งเรียนรู้ ภมิูปัญญาในทอ้งถ่ินและชุมชมเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัทาํ 
                   หลกัสูตรสถานศึกษา  มีระดบัคุณภาพคิดเป็นร้อยละ 95.00 
 3.  โรงเรียนมีส่วนส่งเสริมสนบัสนุน ใหบุ้คลากรท่ีเก่ียวขอ้งดาํเนินชีวติอยา่งมีศกัด์ิศรี (BSG)   
                    มีระดบัคุณภาพคิดเป็นร้อยละ 100 
สัมฤทธิผลของการดาํเนินงาน 

คุณภาพโดยรวมทุกตวับ่งช้ีตามมาตรฐานท่ี  17   สถานศึกษามีการสนบัสนุนและใชแ้หล่งเรียนรู้และ 
ภูมิปัญญาในทอ้งถ่ิน โดยเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 97.67  อยูใ่นเกณฑก์ารประเมินคุณภาพระดบัดีมาก      
 

มาตรฐานที ่18 
สถานศึกษามีการร่วมมอืกนัระหว่างบ้าน องค์กรทางศาสนาสถาบันทางวชิาการ และองค์กรภาครัฐและ

เอกชนเพือ่พฒันาวถิกีารเรียนรู้ในชุมชน 
วธีิการพฒันา 
 โรงเรียนไดจ้ดักิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือเสริมสร้างใหผู้เ้รียนบรรลุวตัถุประสงค์
ตามมาตรฐานท่ี 18 โดยดาํเนินการต่อไปน้ี 
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มีการจดักิจกรรม ประชาสมัพนัธ์ และจดักิจกรรมร่วมกบัชุมชนอยา่งสมํ่าเสมอ เช่น  จดักิจกรรมถวายเทียน
จาํนาํพรรษาเน่ืองในวนัเขา้พรรษา และวดับริเวณชุมชนรอบโรงเรียน นิมนตพ์ระสงฆ ์ และบาทหลวง มาใหค้วามรู้ 
และจดักิจกรรมท่ีเก่ียวกบัวนัสาํคญัทางศาสนา เป็นแหล่งวิทยบริการ โดยเปิดโอกาสใหชุ้มชนเขา้มาใชส้ถานท่ีของ
โรงเรียนในการศึกษาหาความรู้ การพกัผอ่นและบริการสถานท่ีออกกาํลงักาย และเคร่ือง FITNESS ใหบ้ริการใน
การใชอ้าคารสถานท่ีสาํหรับจดังานและกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน  
 มีการจดักิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั โดยใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมพฒันาทอ้งถ่ิน จดัใหมี้
โครงการสมัพนัธ์ชุมชน เช่น มีการจดังานวนัเดก็ใหก้บัชุมชนทะเลสาบ   เยีย่มบา้นพกัคนชราบางแค   จดักิจกรรม
เยีย่มชุมชนกองขยะ สาย 3 บริจาคทรัพยเ์พ่ือบาํรุงพทุธศาสนา จดักิจกรรมใหผู้เ้รียนบาํเพญ็ประโยชนก์บัชุมชน 
เน่ืองในวนัเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัฯ และสมเดจ็พระนางเจา้พระบรมราชินีนาถ   มีการ
เชิญวิทยากรภมิูปัญญาทอ้งถ่ิน และสถาบนัการศึกษาต่าง ๆ มาบรรยายใหค้วามรู้แก่คณะครูและนกัเรียนอยา่ง
สมํ่าเสมอ เช่น การเตรียมความพร้อมดา้นสมรรถภาพร่างกายนกัเรียน สาํหรับการสอบเขา้เรียนวิชาทหารชั้นปีท่ี 
1/2552  ความรู้เร่ืองโรคเอดส์และเพศศึกษา   ไขห้วดัใหญ่สายพนัธ์ใหม่ 2009   การจราจรและความปลอดภยัใน
โรงเรียน  เป็นตน้ 
 จดัโครงการสายสมัพนัธ์บา้นกบัโรงเรียนในทุกระดบัชั้น และจดัการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ปี
การศึกษาละ 2 คร้ัง เพื่อปรึกษาหารือ สร้างความสมัพนัธ์และความร่วมมือกบัผูป้กครอง ชุมชน ศิษยเ์ก่า เครือข่าย
และองคก์รในการพฒันาการศึกษา มีการจดักิจกรรมใหแ้ก่ชุมชนอยา่งสมํ่าเสมอ เช่น จดัการอบรมเชิงปฏิบติัการ
เก่ียวกบัการใชอิ้นเตอร์เน็ตเพ่ือการส่ือสารและคน้ควา้ขอ้มูล บริจาคเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษาใหโ้รงเรียน
ต่าง ๆ  จาํนวน 45 เคร่ือง  บริจาคโตะ๊ เกา้อ้ีนกัเรียน 100 ชุด โตะ๊ครู  10 ชุด  เป็นตน้  
 ส่งบุคลากรเขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการ / อนุกรรมการของมูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย ให้
ความร่วมมือดาํเนินงานตามนโยบาย แผนงานของฝ่ายในรูปแบบต่าง ๆ ตามสถานการณ์และโอกาสต่าง ๆ เช่น เขา้
ร่วมประชุม / สมัมนา  และเป็นคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ร่วมกบัหน่วยงานของมลูนิธิ ฯ เช่น อนุกรรมการงาน
มาตรฐาน ฯ  อนุกรรมการจดัการเรียนการสอนเป็นภาษาต่างประเทศ  เป็นตน้  
ผลการดาํเนินงาน 
 1.  โรงเรียนเป็นแหล่งวิทยาการในการแสวงหาความรู้และบริการชุมชน มีระดบัคุณภาพคิดเป็นร้อยละ 100 
 2.  โรงเรียนมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกบัชุมชน มีระดบัคุณภาพคิดเป็นร้อยละ 100 
 3.  โรงเรียนมีการประสานความสมัพนัธ์ระหวา่งผูป้กครอง ชุมชน ศิษยเ์ก่า องคก์ร   อ่ืน ๆ อยา่งเหมาะสม 
                    และทัว่ถึง ในการพฒันาการศึกษาโรงเรียน (BSG) มีระดบัคุณภาพคิดเป็นร้อยละ 100 
 4.  โรงเรียนมีส่วนร่วมในเครือข่ายการทาํงานต่าง ๆ กบัสถาบนัของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะ 
                   เซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย (BSG) มีระดบัคุณภาพคิดเป็นร้อยละ 100 
สัมฤทธิผลของการดาํเนินงาน 

คุณภาพโดยรวมทุกตวับ่งช้ีตามมาตรฐานท่ี  18   สถานศึกษามีการร่วมมือกนัระหวา่งบา้น องคก์รทาง
ศาสนาสถาบนัทางวิชาการ   และองคก์รภาครัฐและเอกชนเพื่อพฒันาวิถีการเรียนรู้ในชุมชน      โดยเฉล่ียคิดเป็น
ร้อยละ 100     อยูใ่นเกณฑก์ารประเมินคุณภาพระดบัดีมาก      
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สรุปผลการพฒันาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานและตวับ่งช้ี  
ประจําปีการศึกษา 2552   

   

ที ่ มาตรฐาน – ตัวบ่งชี้ 
ระดบัคุณภาพ 
ตัวบ่งช้ีร้อยละ 

ระดบัคุณภาพ 
มาตรฐาน 

มฐ.1 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  และค่านิยมทีพ่งึประสงค์  
ดมีาก 
95.76 

1.1 มีวนิยั มีความรับผดิชอบ และปฏิบติัตนตามหลกัธรรมเบ้ืองตน้ของศาสนาท่ีตนนบัถือ 95.93  

1.2 มีความซ่ือสตัยสุ์จริต 96.74  

1.3 มีความกตญัญูกตเวที 99.58  

1.4 มีเมตตากรุณา  เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ่  และเสียสละเพ่ือส่วนรวม 95.54  

1.5 ประหยดั รู้จกัใชท้รัพยส่ิ์งของส่วนตน และส่วนรวมอยา่งคุม้ค่า  92.67  

1.6 ภูมิใจในความเป็นไทย  เห็นคุณค่าในภูมิปัญญาไทย นิยมไทย และดาํรงไวซ่ึ้งความเป็นไทย  92.40  

1.7 BSG รู้และเขา้ใจถึงความแตกต่างของแต่ละศาสนาวา่มีส่วนสร้างความเป็นเอกลกัษณ์ของตน  98.52  

1.8 BSG 
เคารพศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์ดาํรงชีวติอยูใ่นสงัคมโดยสนัติธรรม ยติุธรรม 
และมีภราดรภาพ 

94.50  

1.9 BSG อ่อนนอ้ม ถ่อมตน ปฏิบติัตน เป็นผูรั้บใชท่ี้ดีของเพ่ือนร่วมสงัคม และไม่ละเลย 
ท่ีจะกระทาํความดีท่ีทาํได ้ 

94.28 
 

1.10 BSG 
สามารถเลือกและตดัสินใจ มีค่านิยม และคติประจาํใจท่ีดีปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี 
ต่อผูอ่้อนวยั  

98.33  

1.11 BSG มีจรรยามารยาท เป็นสุภาพชนและเป็นท่ียอมรับของสังคม  94.94  

มฐ.2 ผู้เรียนมีจติสํานึกในการอนุรักษ์และพฒันาส่ิงแวดล้อม  
ด ี

86.70 

2.1 รู้คุณค่าของส่ิงแวดลอ้มและตระหนกัถึงผลกระทบท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงส่ิงแวดลอ้ม 80.00  

2.2 เขา้ร่วมหรือมีส่วนร่วมกิจกรรม/โครงการอนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้ม 100  
2.3 BSG ตระหนกัถึงคุณค่าของตนและมีส่วนรับผดิชอบในสภาพการณ์ต่าง ๆ ของชุมชน  

สงัคมตามบริบทท่ีเหมาะสม      
80.00 

 

มฐ.3 
ผู้เรียนมีทกัษะในการทํางาน รักการทาํงาน สามารถทํางานร่วมกบัผู้อืน่ได้ และมีเจตคติทีด่ีต่ออาชีพ
สุจริต 

 
ดมีาก 
90.83 

3.1 มีทกัษะในการจดัการและทาํงานใหส้าํเร็จ 81.25  

3.2 เพียรพยายาม ขยนั อดทน ละเอียดรอบคอบในการทาํงาน 81.88  

3.3 ทาํงานอยา่งมีความสุข พฒันางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง 100  

3.4 ทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้ 100  

3.5 มีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เก่ียวกบัอาชีพท่ีตนสนใจ 100  
3.6 BSG สามารถสร้างบรรยากาศของความเป็นหน่ึงเดียวในการทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นบนพ้ืนฐานของ 

ความเสียสละ เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม  
81.88 
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ที ่ มาตรฐาน – ตัวบ่งชี้ 
ระดบัคุณภาพ 
ตัวบ่งช้ีร้อยละ 

ระดบัคุณภาพ 
มาตรฐาน 

มฐ.4 
ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวเิคราะห์ คดิสังเคราะห์ มีวจิารณญาณ มีความคดิสร้างสรรค์  
คดิไตร่ตรอง และมีวสัิยทศัน์ 

 
ด ี
84.05 

4.1 สามารถวเิคราะห์สงัเคราะห์สรุปความคิดรวบยอดคิดอยา่งเป็นระบบและมีความคิดแบบองคร์วม 79.75  

4.2 สามารถคาดการณ์ กาํหนดเป้าหมายและแนวทางการตดัสินใจได ้ 81.63  

4.3 ประเมินและเลือกแนวทางการตดัสินใจและแกไ้ขปัญหาอยา่งมีสติ 82.25  

4.4 มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ มองโลกในแง่ดี และมีจินตนาการ 100  

4.5 BSG สามารถคิดวเิคราะห์ คิดสังเคราะห์ไดอ้ยา่งเป็นระบบ ครบถว้น  76.63  

มฐ.5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จําเป็นตามหลกัสูตร  
ดมีาก 
92.62 

5.1 มีระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียตามเกณฑ ์ 74.78  

5.2 มีผลการทดสอบรวบยอดระดบัชาติเฉล่ียตามเกณฑ ์ 73.54  

5.3 สามารถส่ือความคิดผา่นการพดู  เขียน  หรือนาํเสนอดว้ยวธีิต่างๆ 100  

5.4 สามารถใชภ้าษาเพ่ือการส่ือสารไดท้ั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 100  

5.5 สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการพฒันาการเรียนรู้ 100  

5.6 BSG บูรณาการทั้งศาสตร์และศิลป์ทุกแขนงไดเ้หมะสามกบัวยัและความสามารถ  100  

5.7 BSG สามารถพฒันาและสร้างองคค์วามรู้ตามบริบทเฉพาะของตน  100  

มฐ.6 
ผู้เรียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนและพฒันาตนเอง 
อย่างต่อเน่ือง 

 
ดมีาก 
93.20 

6.1 มีนิสัยรักการอ่าน การเขียน และการฟัง รู้จกัตั้งคาํถามเพื่อหาเหตุผล 85.00  
6.2 สนใจแสวงหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ รอบตวัใชห้อ้งสมุดแหล่งความรู้ และส่ือต่าง ๆ ได ้

ทั้งในและนอกสถานศึกษา 
93.00 

 

6.3 มีวธีิการเรียนรู้ของตนเองเรียนร่วมกบัผูอ่ื้นไดส้นุกกบัการเรียนรู้ และชอบมาโรงเรียน 95.00  
6.4 BSG ใฝ่รู้แสวงหาสาระความเช่ือค่านิยม วิถีชีวิตของคนในทอ้งถ่ิน และนาํไปประยกุตใ์ชใ้นการดาํรงชีวิต 95.00  
6.5BSG มีวจิารณญาณในการแลกเปล่ียนวฒันธรรมอยา่งฉนัทมิ์ตร 98.00  

มฐ.7 ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจติท่ีด ี     
ดมีาก 
96.57 

7.1 มีสุขนิสยัในการดูแลสุขภาพ และออกกาํลงักายสมํ่าเสมอ 97.00  
7.2 มีนํ้าหนกั  ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ ์ 92.00  
7.3 ป้องกนัตนเองจากส่ิงเสพติดใหโ้ทษและหลีกเล่ียงสภาวะท่ีเส่ียงต่อความรุนแรง โรคภยั 

อุบติัเหตุ และปัญหาทางเพศ 
98.00 

 

7.4 มีความมัน่ใจ กลา้แสดงออกอยา่งเหมาะสม และใหเ้กียรติผูอ่ื้น 97.00  

7.5 มีมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดีต่อเพ่ือน ครู และผูอ่ื้น 98.00  

7.6 BSG มีความพร้อมเผชิญสถานการณ์ทุกสภาพและทุกรูปแบบ  96.00  
7.7 BSG รู้ เขา้ใจ ธรรมชาติทางเพศของตน และสามารถเจริญชีวิต อยา่งเหมาะสม และมีความสุข 98.00  
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ที ่ มาตรฐาน – ตัวบ่งชี้ 
ระดบัคุณภาพ 
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ระดบัคุณภาพ 
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มฐ.8 ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลกัษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และกฬีา      
ดมีาก 
98.17 

8.1 ช่ืนชม ร่วมกิจกรรม และมีผลงานดา้นศิลปะ 100  

8.2 ช่ืนชม ร่วมกิจกรรม และมีผลงานดา้นดนตรี/นาฏศิลป์ 100  

8.3 ช่ืนชม  ร่วมกิจกรรม และมีผลงานดา้นกีฬา/นนัทนาการ 100  

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

8.6 BSG สามารถแสดงทกัษะหรือความสามารถทาง ศิลปะ ดนตรี และกีฬา  95.00  

มฐ.8 BSG คุณลกัษณะเฉพาะด้านผู้เรียนของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 
 ดมีาก 

95.52 

8.1 BSG มีธรรมะและศรัทธาในศาสนาของตน หมัน่ปฏิบติัตนตามศาสนกิจ 97.33  

8.2 BSG มีความวริิยะอุตสาหะอนัเป็นหนทางแห่งความสาํเร็จทั้งปวง 96.22  

8.3 BSG แสดงออกถึงความเป็นผูอ่ิ้มเอิบ อบอุ่น อารี มีคุณธรรม   คุณภาพสากล 94.14  
8.4 BSG มีสาํนึกถึงความยติุธรรม สนัติภาพ เสรีภาพ ภราดรภาพ ความเอ้ืออาทรการแบ่งปัน  

การเสียสละ การอุทิศตนเพ่ือสาธารณประโยชน ์
95.27 

 

8.5 BSG มีสาํนึกรับผดิชอบต่อสงัคมและส่วนรวมในการสร้างสรรคส์งัคม 97.00  
8.6 BSG มีความเป็นเลิศทางวชิาการท่ีสามารถประยกุตเ์ขา้กบัชีวิตท่ีเป็นจริงโดยความเป็นเลิศเพ่ือ 

การเจริญชีวิตท่ีมีคุณภาพ มีศกัด์ิศรีเพ่ือผูอ่ื้น 
95.82 

 

8.7 BSG มีระเบียบวินยั สามคัคี รักษาความสะอาดและรักสถาบนัท่ีตนเรียน และสถาบนัในเครือ 
มูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย 

92.87 
 

มฐ.9 
ครูมคุีณธรรม จริยธรรม มีวุฒ/ิความรู้ความสามารถตรงกบังานทีรั่บผดิชอบ หมั่นพฒันาตนเอง เข้ากบั
ชุมชนได้ดี และมีครูพอเพยีง 

 ดมีาก 
99.33 

9.1 มีคุณธรรมจริยธรรม และปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณของวชิาชีพ 98.00  

9.2 มีมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผูเ้รียน ผูป้กครอง และชุมชน  98.00  

9.3 มีความมุ่งมัน่และอุทิศตนในการสอนและพฒันาผูเ้รียน 100  
9.4 มีการแสวงหาความรู้และเทคนิควธีิการใหม่ ๆ รับฟังความคิดเห็น ใจกวา้งและยอมรับ 

การเปล่ียนแปลง 
98.00 

 

9.5 จบการศึกษาระดบัปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบเท่าข้ึนไป 99.29  

9.6 สอนตรงตามวิชาเอก-โท หรือ ตรงตามความถนดั 100  

9.7 มีจาํนวนเพียงพอ (หมายรวมทั้งครูและบุคลากรสนบัสนุน) 100  

9.8 BSG มีความวริิยะ อุตสาหะ อนัเป็นหนทางแห่งความสาํเร็จทั้งปวง  100  
9.9 BSG มีธรรมะและศรัทธาในศาสนาของตน ปฏิบติัเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการปฏิบติัตามศาสนกิจ 

ในศาสนาท่ีตนนบัถือ 
100 

 

9.10 BSG บุคลากรแน่วแน่ในอุดมการณ์ และปฏิบติัตนเป็นผูรั้บใชท่ี้ดี ตามแบบอยา่งวิถีจิตของนกับุญหลุยส์มารี 100  
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มฐ.10 ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน อย่างมีประสิทธิภาพ และเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  
ดมีาก 
100 

10.1 มีความรู้ความเขา้ใจเป้าหมายการจดัการศึกษาและหลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 100  

10.2 มีการวเิคราะห์ศกัยภาพของผูเ้รียนและเขา้ใจผูเ้รียนเป็นรายบุคคล 100  

10.3 มีความสามารถในการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 100  

10.4 มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยใีนการพฒันาการเรียนรู้ของตนเองและผูเ้รียน 100  
10.5 มีการประเมินผลการเรียนการสอนท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพการเรียนรู้ท่ีจดัใหผู้เ้รียน  

และอิงพฒันาการของผูเ้รียน 
100 

 

10.6 มีการนาํผลการประเมินมาปรับเปล่ียนการเรียนการสอนเพื่อพฒันาผูเ้รียนใหเ้ตม็ตามศกัยภาพ 100  

10.7 มีการวจิยัเพ่ือพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียน และนาํผลไปใชพ้ฒันาผูเ้รียน 100  

10.8 BSG สามารถบรูณาการศาสตร์และศิลป์เพ่ือนาํไปสู่การพฒันาการจดักระบวนการเรียนการสอน 100  

10.9 BSG เนน้ความสาํคญัของกระบวนการเรียนรู้ของผูเ้รียนมากกวา่เน้ือหาสาระ  100  

10.10 BSG เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการจดักระบวนการเรียนรู้  100  
10.11 BSG มีความสามารถสร้างองคค์วามรู้นาํมาแกไ้ขปัญหา และปรับปรุงสู่การพฒันาทกัษะทางวชิาชีพ 

อยา่งต่อเน่ืองทนัต่อเหตุการณ์  
100 

 

มฐ.11 ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้นําและมีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา  
ดมีาก 
99.22 

11.1 ผูบ้ริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผูน้าํ และมี ความสามารถในการ บริหารจดัการศึกษา 100  

11.2 มีความคิดริเร่ิม มีวิสยัทศัน ์และเป็นผูน้าํทางวชิาการ 100  

11.3 มีความสามารถในการบริหารงานวชิาการและการจดัการ 100  

11.4 มีการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ผูเ้ก่ียวขอ้งพึงพอใจ 93.00  
11.5 BSG ความวริิยะ อุตสาหะ อนัเป็นหนทางแห่งความสาํเร็จทั้งปวง  100  
11.6 BSG มีธรรมะและศรัทธาในศาสนาของตน ปฏิบติัเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการปฏิบติัตามศาสนกิจ 

ในศาสนาท่ีตนนบัถือ 
100 

 

11.7 BSG ผูบ้ริหารแน่วแน่ในอุดมการณ์และปฏิบติัตนเป็นผูรั้บใชท่ี้ดีตามแบบอยา่งวถีิจิตของนกับุญหลุยส์ฯ 100  
11.8 BSG ผูบ้ริหารใหก้ารยอมรับ และเคารพศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์ 100  
11.9 BSG เป็นขวญักาํลงัใจในการสมานสามคัคี ดูแลและร่วมมือใกลชิ้ดกบับุคลากรและตน้สงักดั  100  

มฐ.12 สถานศึกษามีการจดัองค์กร โครงสร้าง ระบบการบริหารงานและพฒันาองค์กรย่างเป็นระบบครบวงจร  
ดมีาก 
97.60 

12.1 มีการจดัองคก์ร โครงสร้าง และระบบการบริหารงานท่ีมีความคล่องตวัสูงและปรับเปล่ียนได้
เหมาะสมตามสถานการณ์ 

100 
 

12.2 มีการจดัการขอ้มูลสารสนเทศอยา่งครอบคลุมและทนัต่อการใชง้าน 95.00  
12.3 มีระบบการประกนัคุณภาพภายในท่ีดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ือง 93.00  

12.4 มีการพฒันาบุคลากรอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง 95.00  
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12.5 ผูรั้บบริการและผูเ้ก่ียวขอ้งพึงพอใจผลการบริหารงานและ การพฒันาผูเ้รียน 93.00  

12.6 BSG มีกระบวนการสรรหาคดัเลือกบุคลากรท่ีเป็นระบบ  100  

12.7 BSG มีระบบการรักษาวนิยัและใหร้างวลัท่ีมีความชดัเจน ยติุธรรม และสามารถตรวจสอบได ้ 100  
12.8 BSG สถานศึกษามีความเขา้ใจ วสิยัทศัน ์ปรัชญา แรงบนัดาลใจ และความหวงัตามลกัษณะเฉพาะ 

ของการศึกษาเซนตค์าเบรียล 
100 

 

12.9BSG มีวตัถุประสงคข์องการจดัการศึกษาท่ีเอ้ือและสนบัสนุนใหผู้เ้รียนและบุคลากรไดพ้ฒันา 
เตม็ศกัยภาพของตนทุกมิติ  

100 
 

12.10 BSG สถานศึกษามีการบริหารและดาํเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของมูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียลฯ 100  

มฐ.13 สถานศึกษามีการบริหารและจดัการศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน  
ดมีาก 
96.43 

13.1 มีการกระจายอาํนาจการบริหาร และการจดัการศึกษา 100  

13.2 มีการบริหารเชิงกลยทุธ์ และใชห้ลกัการมีส่วนร่วม 95.00  

13.3 มีคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมพฒันาสถานศึกษา 95.00  

13.4 มีรูปแบบการบริหารท่ีมุ่งผลสมัฤทธ์ิของงาน 95.00  

13.5 มีการตรวจสอบและถ่วงดุล 90.00  

13.6 BSG เป็นสถานศึกษาท่ีบริหารจดัการโดยคณะภราดาร่วมกบักลุ่มฆราวาส 100  
13.7 BSG นาํหลกัธรรมของคริสตศาสนา และวถีิจิตของนกับุญหลุยส์ มารี    มาเป็นแนวทางหลกั 

ในการประยกุตใ์ชใ้นการบริหารจดัการ 
100 

 

มฐ.14 สถานศึกษามีการจดัหลกัสูตร และกระบวนการเรียนรู้ทีเ่น้นผู้เรียนเป็นสําคญั  
ดมีาก 
99.43 

14.1 มีหลกัสูตรท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียนและทอ้งถ่ิน 100  

14.2 มีรายวชิา/กิจกรรมท่ีหลากหลายใหผู้เ้รียนเลือกเรียนตามความสนใจ 100  

14.3 มีการส่งเสริมใหค้รูจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความถนดัและความ สามารถของผูเ้รียน 100  

14.4 มีการส่งเสริมและพฒันานวตักรรมการจดัการเรียนรู้ และส่ืออุปกรณ์การเรียนท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 100  
14.5 มีการจดัระบบการบนัทึก การรายงานผล และการส่งต่อขอ้มูลของผูเ้รียน 100  

14.6 มีระบบการนิเทศการสอนและนาํผลไปปรับปรุงการสอนอยา่งสมํ่าเสมอ 98.00  

14.7 มีการนาํแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาใชใ้นการเรียนการสอน 98.00  

มฐ.15 สถานศึกษามีการจดักจิกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย  
ดมีาก 
100 

15.1 มีการจดัและพฒันาระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนท่ีเขม้แขง็และทัว่ถึง 100  
15.2 มีการจดักิจกรรมส่งเสริมและตอบสนองความสามารถทางวชิาการและความคิดสร้างสรรค ์

ของผูเ้รียน 
100  

15.3 มีการจดักิจกรรมส่งเสริมและตอบสนองความสามารถพิเศษและความถนดัของผูเ้รียนใหเ้ตม็ศกัยภาพ 100  
15.4 มีการจดักิจกรรมส่งเสริมค่านิยมท่ีดีงาม 100  
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15.5 มีการจดักิจกรรมส่งเสริมดา้นศิลปะ ดนตรี / นาฎศิลป์ และกีฬา / นนัทนาการ 100  

15.6 มีการจดักิจกรรมสืบสานและสร้างสรรค ์วฒันธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทย 100  

15.7 มีการจดักิจกรรมส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย 100  
15.8 BSG มีการจดักระบวนการเรียนรู้ใหผู้เ้รียนไดฝึ้กวางเป้าหมายโดยเช่ือมโยงความรู้ของตน 

กบัความเป็นสากล  
100 

 

มฐ.16 
สถานศึกษามีการจดัสภาพแวดล้อมและการบริการท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนพฒันาตามธรรมชาติเต็ม 
ศักยภาพ 

 
ดมีาก 
97.50 

16.1 มีสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ มีอาคารสถานท่ีเหมาะสม 100  

16.2 มีการส่งเสริมสุขภาพอนามยัและความปลอดภยัของผูเ้รียน 100  
16.3 มีการใหบ้ริการเทคโนโลยสีารสนเทศทุกรูปแบบท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  และการเรียนรู้ 

แบบมีส่วนร่วม 
100  

16.4 มีหอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ หอ้งสมุด พื้นท่ีสีเขียว และส่ิงอาํนวยความสะดวกพอเพียง  
และอยูใ่นสภาพใชก้ารไดดี้ 

100 
 

16.5 มีการจดัและใชแ้หล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา 85.00  

16.6 BSG มีการฝึกอบรมใหค้วามรู้กบับุคลากรในดา้นสุขภาพและความปลอดภยั 100  

มฐ.17 สถานศึกษามีการสนับสนุนและใช้แหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิน่  
ดมีาก 
97.67 

17.1 มีการเช่ือมโยงและแลกเปล่ียนขอ้มูลกบัแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในทอ้งถ่ิน 98.00  
17.2 สนบัสนุนใหแ้หล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาในทอ้งถ่ินและชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัทาํหลกัสูตร

ระดบัสถานศึกษา 
95.00 

 

17.3 BSG มีส่วนส่งเสริมสนบัสนุน ใหบุ้คลากรท่ีเก่ียวขอ้งดาํเนินชีวติอยา่งมีศกัด์ิศรี 100  

มฐ.18 
สถานศึกษามีการร่วมมือกนัระหว่างบ้าน องค์กรทางศาสนา สถาบันทางวิชาการ และองค์กร
ภาครัฐและเอกชน เพือ่พฒันาวถิีการเรียนรู้ในชุมชน               

 
ดมีาก 
100 

18.1 เป็นแหล่งวทิยาการในการแสวงหาความรู้และบริการชุมชน 100  

18.2 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั 100  
18.3 BSG สถานศึกษามีการประสานความสัมพนัธ์ระหวา่งผูป้กครอง ชุมชน ศิษยเ์ก่า องคก์รอ่ืนๆ อยา่ง

เหมาะสมและทัว่ถึงในการพฒันาการศึกษา 
100 

 

18.4 BSG สถานศึกษามีส่วนร่วมในเครือข่ายการทาํงานใด ๆ กบัสถาบนัของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะ
เซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการต่างๆ ของมูลนิธิคณะเซนต์
คาเบรียลแห่งประเทศไทย 

100 
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บทที ่4   

สรุปผลการพฒันาและการนําผลไปใช้ 
ในการดาํเนินงานจดัการศึกษาของโรงเรียนอสัสมัชญัธนบุรี ยดึหลกัการบริหารตามโครงสร้างการบริหาร

โรงเรียน โดยดาํเนินการจดัการในรูปของคณะกรรมการและดาํเนินการแบบมีส่วนร่วม มีแผนพฒันาคุณภาพ
การศึกษา ระยะท่ี 3 ( ปีการศึกษา  2550 – 2554 ) เป็นแนวทางในการพฒันาโรงเรียน   มีการดาํเนินการอยา่งเป็น
ระบบ  โดยผา่นกระบวนการวางแผน  ดาํเนินการตามแผนท่ีวางไว ้มีการตรวจสอบ นิเทศ  ติดตามผลเป็นระยะตาม
สภาพของ งาน / กิจกรรม / โครงการ และมีการรายงานผลเม่ือส้ินสุด  งาน  / โครงการ / กิจกรรม ตามระบบการ
ทาํงานท่ีมีประสิทธิภาพ  PDCA ตลอดจนผลท่ีไดจ้ากการตรวจสอบ  นิเทศ  ติดตามผล และนาํการสรุปรายงานผล
มาเป็นขอ้มูลสารสนเทศในการวางแผนปรับปรุงพฒันาต่อไป จะเห็นไดว้า่ผลการพฒันาคุณภาพการศึกษาในปี
การศึกษา 2552 ท่ีผา่นมามีผลผลิต (ผูเ้รียน) เป็นท่ีน่าพอใจ ผูเ้รียนมีความรู้ (เก่ง)  ผูเ้รียนเป็นผูมี้คุณธรรมจริยธรรม 
(ดี) และผูเ้รียนมีความสุขในการเรียนรู้ (มีความสุข) สนองต่อเจตนารมณ์ของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติตาม
ศกัยภาพ และมีคุณภาพตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
 

 สรุปผลการพฒันามาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
การดาํเนินงานของโรงเรียนอสัสมัชญัธนบุรี ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษามลูนิธิคณะเซนตค์าเบรียล

แห่งประเทศไทย   18 มาตรฐาน   132  ตวับ่งช้ี   ประจาํปีการศึกษา 2552    มีผลสรุปการพฒันาคุณภาพการศึกษาใน
ภาพรวมของมาตรฐานแต่ละดา้น  ดงัน้ี 
มาตรฐานด้านผู้เรียน 

มีระดบัคุณภาพดีมาก    คือ  มาตรฐานท่ี  1 , 3 , 5 , 6 , 7 , 8   และ   8   BSG 
มีระดบัคุณภาพดี  คือ  มาตรฐานท่ี  2 , 4  
ในภาพรวมมีระดบัคุณภาพ  ดีมาก   ค่าเฉล่ีย   92.62 

จุดเด่น 
1. ผูเ้รียนทุกคนผา่นการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องโรงเรียนในระดบัคุณภาพดี ถึงดีมาก  

โดยเฉพาะในดา้นการมีความเมตตากรุณา โอบออ้มอารี เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่และเสียสละเพ่ือส่วนรวม  
ผูเ้รียนทุกคนร่วมบริจาคทรัพยแ์ละส่ิงของแก่เพื่อนนกัเรียน  ผูย้ากไร้ในชุมชนและองคก์รการกศุล
ต่างๆ ในสงัคม  

2. ผูเ้รียนทุกคนผา่นการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องโรงเรียนในระดบัคุณภาพดี ถึงดีมาก  
โดยเฉพาะในดา้นการเป็นผูมี้จิตสาํนึก รับผิดชอบต่อสงัคมและมีส่วนร่วมในการสร้างสรรคส์งัคม  
ผูเ้รียนทุกคนไดร่้วมกนัช่วยเหลือผูย้ากไร้ในชุมชน  และองคก์รการกศุลต่างๆ ในสงัคมดว้ยความเตม็ใจ  

3. ผูเ้รียนไดเ้ขา้ร่วมหรือมีส่วนร่วมกบักิจกรรมดา้นการอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้มอยา่งหลากหลาย  
เช่น  โครงการสถานศึกษาดีเด่นดา้นพลงังาน  โครงการเยาวชนรักษส่ิ์งแวดลอ้ม  โครงการค่ายอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม 
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4. ผูเ้รียนมีความสามารถ  และศกัยภาพในการทาํงานท่ีดี   มีความรัก  ความสามคัคี   สามารถทาํงาน
ร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข   หาความรู้เก่ียวกบัอาชีพท่ีตนสนใจ 

5. ผูเ้รียนมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์มองโลกในแง่ดีและมีจินตนาการ 
6. ผูเ้รียนมีความสามารถในการสร้างสรรคง์านศิลปะ  ดนตรี  รู้จกัริเร่ิมส่ิงใหม่ ๆ   ตามความคิด 
  ของตนไดอ้ยา่งมีหลกัเกณฑ ์
7.   ผลการทดสอบระดบัชาติของผูเ้รียนระดบัชั้น ป.6  ม.3 และ ม.6  มีค่าเฉล่ียสูงกวา่ระดบัประเทศ 
     ในทุกรายวชิา 

จุดทีค่วรพฒันา 
1. ผูเ้รียนควรไดรั้บการส่งเสริมการประหยดั  รู้จกัใชท้รัพยส่ิ์งของส่วนตนและส่วนรวมอยา่งคุม้ค่า    
2. ผูเ้รียนควรไดรั้บการพฒันาและส่งเสริมใหเ้ป็นผูมี้ระเบียบวนิยัในหนา้ท่ี การตรงต่อเวลา  และการ

ฝึกฝนควบคุมอารมณ์ของตนเอง 
3. ผูเ้รียนควรไดรั้บการส่งเสริมใหเ้ป็นผูอ้นุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ืองสมํ่าเสมอ 
4. ผูเ้รียนควรไดรั้บการส่งเสริมเร่ืองการวางแผนงาน  การกาํหนดเป้าหมายและวตัถุประสงค ์การทาํงาน

ตามลาํดบัขั้นตอน  การอธิบายขั้นตอนการทาํงาน  และผลงานท่ีเกิดข้ึนทั้งส่วนท่ีดีและส่วนบกพร่อง   
5. ผลงานของนกัเรียนบางส่วนขาดการคิดแบบวิเคราะห์  สงัเคราะห์  คิดอยา่งเป็นระบบ 
6. ผูเ้รียนควรไดรั้บการพฒันาผลสมัฤทธ์ิในระดบัการทดสอบต่าง ๆ ใหสู้งข้ึน 

-  ค่าเฉล่ียผลการทดสอบระดบัชาติของโรงเรียนในทุกกลุ่มสาระฯ (ตํ่ากวา่ปี  2551) 
-  ผลการทดสอบระดบัชาติของผูเ้รียนในบางกลุ่มสาระฯ ไดค้ะแนนตํ่ากวา่ขีดจาํกดัล่าง 
   ของค่าเฉล่ียการทดสอบ   

แนวทางการพฒันาในอนาคต 
1. จดักิจกรรม  โครงการส่งเสริมความรู้  เห็นคุณค่าและประโยชนข์องการประหยดั  รู้จกัใชท้รัพยส่ิ์งของ

ส่วนตนและส่วนรวมอยา่งคุม้ค่า  ใหแ้ก่ผูเ้รียนและผูป้กครอง  รวมทั้งการเสริมสร้างใหผู้เ้รียน
ตระหนกัถึงความสาํคญั  และคุณค่าของการเป็นผูมี้วินยัในการตรงเวลา  เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ประพฤติปฏิบติัตนอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสงัคมโลกอยา่งมีความสุข  เป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่บุคคลทัว่ไปใน
สงัคมและเป็นทรัพยากรบุคคลท่ีสาํคญัของชาติในอนาคต     

2. จดักิจกรรม / โครงการพฒันาส่งเสริมและปลกูฝังการเป็นผูมี้ระเบียบวินยั การจดักิจกรรม/  โครงการ
เสริมสร้างขวญักาํลงัใจแก่ผูป้ระพฤติปฏิบติัดี เพ่ือเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่บุคคลทัว่ไป  
จดักิจกรรมและโครงการเสริมสร้างและพฒันาจิตใหเ้ขม้แขง็ในการกระทาํความดีใหแ้ก่สงัคม   

3. เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการรณรงค ์ ประชาสมัพนัธ์  ใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองการ
อนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียนใหม้ากยิง่ข้ึน   มีการกาํกบัติดตามผลอยา่งต่อเน่ือง และมี
ประสิทธิภาพ 
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4. ครูผูส้อนควรใหค้วามรู้กบันกัเรียนในเร่ืองการวางแผนงาน  การกาํหนดเป้าหมายและวตัถุประสงค์
ก่อนการปฏิบติังาน    รวมถึงการส่งเสริมใหน้กัเรียนรู้จกัการอธิบายขั้นตอนการทาํงาน  และผลงาน   
ท่ีเกิดข้ึนทั้งส่วนท่ีดีและส่วนท่ีมีขอ้บกพร่อง 

5. ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ จดักิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในหลกัสูตรและเสริมหลกัสูตรเนน้ให้
นกัเรียนคิดวิเคราะห์ สงัเคราะห์ สรุปความคิดรวบยอด คิดอยา่งเป็นระบบ  และคิดอยา่งเป็นองคร์วม
เพิ่มมากข้ึน 

6. ฝ่ายวิชาการกาํหนดแนวปฏิบติัใหค้รูผูส้อนในทุกกลุ่มสาระ ฯ เพื่อส่งเสริมและพฒันาผลสมัฤทธ์ิ 
แต่ละระดบัชั้นใหบ้รรลุตามเป้าหมายของทุกกลุ่มสาระฯ   

  6.1  ซ่อมเสริมเพ่ือปรับคะแนนเป็นรายผลการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 
  6.2  จดักิจกรรมหรือโครงการเพ่ือส่งเสริมและพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน 

6.3  นาํสถิติผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนไปใชเ้พ่ือแกไ้ข ปรับปรุง และพฒันากระบวนการจดัการ  
เรียนการสอนอยา่งต่อเน่ือง 

  6.4  ติดตามวธีิการพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  6.5  จดักระบวนการเรียนการสอนท่ีหลากหลายเนน้กระบวนการคิด วิเคราะห์ 
              7.  นาํผลการสอบไปพฒันากระบวนการจดัการเรียนการสอน 
              8.   จดักิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบระดบัชาติใหก้บันกัเรียน 
 

มาตรฐานด้านการเรียนการสอน 
มีระดบัคุณภาพดีมาก   ทุกมาตรฐาน  คือ  มาตรฐานท่ี  9 และ 10 
ในภาพรวมมีระดบัคุณภาพ  ดีมาก   ค่าเฉล่ีย   99.67 

จุดเด่น 
1. บุคลากรส่วนใหญ่มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีมนุษยส์มัพนัธ์ท่ีดีกบั

ผูเ้รียน ผูป้กครอง และมีการแสวงหาความรู้ โดยการเขา้รับการอบรมสมัมนาอยา่งต่อเน่ือง 
2. ครูมีจาํนวนเพียงพอ และสอนตรงตามวิชาเอก-โท /ตรงตามความถนดั 
3. ครูมีความรู้ ความเขา้ใจและมีความสามารถในการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
4. ครูมีความมุ่งมัน่ในการทาํงาน ไดรั้บการพฒันาความรู้ความสามารถในการจดัการเรียนการสอนตรง

ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช 2551 ปรับปรุงพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 
และมีการนิเทศกาํกบัติดตามการจดัการเรียนการสอนตรงตามความตอ้งของกลุ่มสาระฯ ไดแ้ก่ 
การศึกษาดูงาน การอบรมพฒันาครูผูส้อน  อยา่งต่อเน่ืองสมํ่าเสมอ 

5. ครูมีการนาํส่ืออุปกรณ์เทคโนโลยมีาประยกุตใ์ชใ้นการจดัการเรียนการสอนของตนเองและผูเ้รียน 
จุดทีค่วรพฒันา 

1. ครูมีการแสวงหาความรู้เพ่ือเป็นการพฒันาตนเอง โดยการศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน  
2. ครูไดรั้บการอบรมพฒันามาตรฐานวิชาชีพตามเกณฑท่ี์คุรุสภากาํหนด 
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แนวทางการพฒันาในอนาคต 
1. ส่งเสริมสนบัสนุนการศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน โดยทุนของโรงเรียนและทุนส่วนตวั 
2. วางแผนการจดัอบรม พฒันาครูตามมาตรฐานวิชาชีพตามท่ีคุรุสภากาํหนด  
3. วางแผนการรับบุคลากรโดยประสานกบัช่องทางต่างๆมากข้ึน ไดแ้ก่เขา้ร่วมโครงการ 

                     สหกิจศึกษากบัมหาวทิยาลยัต่างๆ   ดาํเนินการสรรหาและคดัเลือกบุคลากรผา่นทาง Website ทั้งใน 
                     และต่างประเทศ   จดัจา้งบุคลากรผา่นบริษทัหรือองคก์รภายนอก (Outsourse)  จดัเตรียมบุคลากรร่วม 
                     บริหารรุ่นต่อไป 
 4.    ปรับโครงสร้างเงินเดือนและการจา้งบคุลากรทุกประเภท  จดัระบบการเพ่ิมสวสัดิการและรายไดเ้สริม 
                     เป็นแรงจูงใจตามประเภทบุคลากร 
มาตรฐานด้านการบริหารและการจัดการศึกษา 

มีระดบัคุณภาพดีมาก   ทุกมาตรฐาน  คือ  มาตรฐานท่ี  11 , 12 , 13 ,  14 , 15  และ  16 
ในภาพรวมมีระดบัคุณภาพ  ดีมาก   ค่าเฉล่ีย   98.36 

จุดเด่น 
1. ผูบ้ริหารมีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ เป็นแบบอยา่งท่ีดี  เป็นผูน้าํ

ทางการเปล่ียนแปลงดา้นการบริหารจดัการบุคคล และดา้นการศึกษา มีวิสยัทศันใ์นการบริหารงาน
ไปสู่ความเป็นสากล มีการกระจายอาํนาจการบริหารและการจดัการ และใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมใน
การจดัการศึกษา มีความมุ่งมัน่ในการบริหารงานโปร่งใสตรวจสอบได ้ มีระบบการส่งเสริมขวญั
กาํลงัใจบุคลากรอยา่งหลากหลาย เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน 

2. โรงเรียนมีการจดัโครงสร้างและระบบการบริหารท่ีมีความคล่องตวัสูงและปรับเปล่ียนไดเ้หมาะสม
ตามสถานการณ์ มีกระบวนการสรรหา คดัเลือกบุคลากรท่ีเป็นระบบ มีการบริหารและดาํเนินงานตาม
มาตรฐานของมูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย   

3. โรงเรียนมีหลกัสูตร/แผนการจดัการเรียนรู้ /รายวิชา ท่ีหลากหลายใหผู้เ้รียนไดเ้ลือกเรียนตามความ
ถนดัและความสนใจ 

4. โรงเรียนมีส่ืออุปกรณ์ท่ีทนัสมยัใหค้รูผูส้อนไดเ้ลือกใชแ้ละเอ้ือต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

5. โรงเรียนมีการจดักิจกรรมปลูกฝังและส่งเสริมค่านิยมท่ีดีงาม จดักิจกรรมพฒันาศกัยภาพผูเ้รียนดา้น
ศิลปะ ดนตรี กีฬา และกิจกรรมส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามระบบประชาธิปไตย อยา่งต่อเน่ือง 

6. โรงเรียนมีการจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ มีอาคารสถานท่ี หอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ 
หอ้งสมุด และส่ิงอาํนวยความสะดวกอยา่งพียงพอเหมาะสมและอยูใ่นสภาพใชก้ารไดดี้ มีการจดั
กิจกรรมส่งเริมสุขภาพอนามยัและความปลอดภยัของผูเ้รียน 

จุดทีค่วรพฒันา 
1. การนาํสารสนเทศไปใชป้ระโยชนใ์นการวางแผนการบริหารจดัในหน่วยงาน  
2. การส่งเสริม /การพฒันาบุคลากรใหมี้ความรู้ความสามารถดา้นเทคนิควิธีในการจดัการเรียน 
 การสอนท่ีหลากหลาย 
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3. การเตรียมบุคลากรในการจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการ  และวางแผนการนิเทศกาํกบัติดตาม
ครูผูส้อนในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

4. ส่งเสริม สนบัสนุน พฒันาครูในการนาํส่ือเทคโนโลยมีาพฒันาการจดัการเรียนการสอนมากข้ึน 
5. การนาํแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ภูมิปัญญา บูรณาการในเน้ือหากลุ่มสาระฯ 

แนวทางการพฒันาในอนาคต 
1. ประเมินผลการนาํสารสนเทศไปใชแ้ละจดัทาํสถิติขอ้มูลการใชง้านดา้นสารสนเทศแก่บุคคลากร 
2. จดัอบรมหรือศึกษาดูงาน เพ่ือเป็นการส่งเสริม /การพฒันาบุคลากรใหมี้ความรู้ความสามารถดา้น

เทคนิควิธีในการจดัการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย 
3. จดัอบรมพฒันาครูเพ่ือเตรียมบุคลากรในการจดัการเรียนการสอนแบบบรูณาการ  และวางแผนการ

นิเทศกาํกบัติดตามครูผูส้อนในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
4. จดักิจกรรมประกวดส่ือเพ่ือส่งเสริมสนบัสนุนพฒันาครูในการนาํส่ือเทคโนโลยมีาพฒันาการจดัการ

เรียนการสอนมากข้ึน 
5. ครูผูส้อนจดักิจกรรมการสอนโดยการนาํแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ภูมิปัญญา บูรณาการในเน้ือหากลุ่มสาระฯ 

มาตรฐานด้านการพฒันาชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
มีระดบัคุณภาพดีมาก   ทุกมาตรฐาน  คือ  มาตรฐานท่ี  17 และ  18 
ในภาพรวมมีระดบัคุณภาพ  ดีมาก   ค่าเฉล่ีย   98.84 

จุดเด่น 

1. โรงเรียนมีการร่วมมือกนัระหวา่งบา้นองคก์รทางศาสนา สถาบนัทางวิชาการและองคก์รภาครัฐและ
เอกชน เพื่อพฒันาการเรียนรู้  

2. มีการเช่ือมโยงและแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัระหวา่งโรงเรียนและชุมชนใกลเ้คียงเปิดโอกาสใหต้วัแทน 
ผูป้กครองเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาโรงเรียน มีการเลือกตั้งตวัแทนผูป้กครองนกัเรียนในแต่ละ
หอ้งร่วมเขา้เป็นคณะกรรมการเครือข่ายผูป้กครอง   

3. โรงเรียนเป็นแหล่งวิทยบริการทางดา้นวิชาการ และบริการชุมชน  
4. โรงเรียนมีการประสานสมัพนัธ์  และมีส่วนร่วมกบัโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่ง

ประเทศไทยและฝ่ายการศึกษาของมูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทยอยา่งสมํ่าเสมอ 
จุดทีค่วรพฒันา 

1. การใชแ้หล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งภายใน ภายนอกโรงเรียน และการช่วยกนัดูแลรักษาแหล่งเรียนรู้ 
2.  การเช่ือมโยงแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกบัชุมชนและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

แนวทางการพฒันาในอนาคต 
1. ควรส่งเสริมใหค้รูและผูเ้รียนใชป้ระโยชนจ์ากแหล่งเรียนรู้ในการแสวงหาความรู้อยา่งคุม้ค่า  
 และช่วยกนัดูแลรักษา 
2. จดักิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน โดยเชิญวิทยากรทอ้งถ่ิน มาใหค้วามรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ  
 หรือนาํนกัเรียนไปเรียนรู้วถีิชีวิตของคนในทอ้งถ่ิน  เป็นตน้ 
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บทที ่5 
 

ภาคผนวก 
 

ตารางท่ี 1  แสดงจาํนวนร้อยละของผูเ้รียนมีผลสมัฤทธ์ิระดบั 3-4 ข้ึนไป  (ป.1-ม.6)    
ตารางท่ี 2  แสดงจาํนวนร้อยละของผูเ้รียนมีผลสมัฤทธ์ิระดบั 3-4 ข้ึนไป  (ป.1-6)   

           เปรียบเทียบกบัเป้าหมายกลุ่มสาระและเป้าหมายโรงเรียน    
ตารางท่ี 3  แสดงจาํนวนร้อยละของผูเ้รียนมีผลสมัฤทธ์ิระดบั 3-4 ข้ึนไป   (ม.1-6) 
            เปรียบเทียบกบัเป้าหมายกลุ่มสาระและเป้าหมายโรงเรียน   
ตารางท่ี 4  แสดงผลการประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนระดบัชาติ (O-NET)  ปีการศึกษา 2552 
                  เปรียบเทียบทุกรายวิชา   
ตารางท่ี 5  สรุปจาํนวนนกัเรียน ม.6 ท่ีศึกษาต่อระดบัอุดมศึกษา  ปีการศึกษา 2548 – 2552    
ตารางท่ี 6  สรุปผลการศึกษาต่อระดบัอุดมศึกษา ปี 2553       
ตารางท่ี 7  สรุปจาํนวนนกัเรียนสอบเขา้มหาวิทยาลยั ประจาํปีการศึกษา 2553 (จาํแนกตามคณะ)   

       ตารางท่ี 8  สรุปรายช่ือนกัเรียนชั้น ม.6 ประจาํปีการศึกษา 2552 สอบเขา้ศึกษาต่อระดบัอุดมศึกษา    
-  คาํสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ประจาํปีการศึกษา 2552 
- คาํสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายใน ประจาํปีการศึกษา 2552                                 

                     - คาํสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตาม ประเมินมาตรฐาน และเขียนรายงานประเมินตนเอง   
   (SAR)  ประจาํปีการศึกษา 2552                                                                  

- เกณฑก์ารประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
- เกณฑท์ดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย   (มาตรฐานท่ี 7.2) 
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      ตารางที่ 1   แสดงจํานวนร้อยละของผู้เรียนมผีลสัมฤทธิ์ระดบั 3-4    ขึน้ไป 

 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่1  -   มัธยมศึกษาปีที ่ 6 

  ปีการศึกษา 2552 

  

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

ค่าเฉลีย่ของ 

 ร้อยละ 

 คณิตศาสตร์  95.65 93.20 92.15 82.79 85.27 63.41 39.46 34.60 46.38 38.80 39.83 61.47 64.42 

 การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 99.57 99.35 97.09 95.39 96.87 94.39 73.88 88.94 79.71 66.54 62.06 67.65 85.12 

 ภาษาไทย  96.30 78.32 83.14 89.53 89.97 89.51 58.77 48.81 48.90 59.84 62.98 52.95 71.59 

 สุขศึกษาและพลศึกษา  100.00 100.00 100.00 99.75 99.69 90.49 97.20 92.41 99.12 81.64 90.01 95.52 95.48 

 วิทยาศาสตร์  91.52 84.79 85.47 89.03 85.89 79.76 37.97 47.72 35.96 41.94 41.31 29.37 62.56 

 ศิลปพื้นฐาน  98.48 97.73 95.35 95.51 99.37 96.34 71.46 50.43 62.94 68.66 69.32 59.03 80.39 

 สงัคมศึกษา  93.26 90.29 88.95 86.78 95.30 95.85 58.96 60.20 64.91 50.18 59.38 78.49 76.88 

 ภาษาต่างประเทศ 83.70 68.28 81.10 76.06 81.50 69.02 59.76 61.61 52.78 50.97 42.45 55.61 65.24 

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่ม 94.81 89.00 90.41 89.35 91.73 84.85 62.18 60.59 61.34 57.32 58.42 62.51 75.21 

 
 
          หมายเหตุ     การคิดค่าเฉลี่ยทาํโดยการคิดรวมระหวา่งวชิาพื้นฐานและวชิาเพิ่มเติม          

                              ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มของชั้นประถมศึกษาปีที่  3   และ  6   ชั้นมธัยมศึกษาปีที่  3  และ  6     เท่ากบั   74.78  
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ตารางที ่ 2   แสดงจํานวนร้อยละของผู้เรียนมผีลสัมฤทธ์ิระดบั 3-4 ขึน้ไป 

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6   
เปรียบเทยีบกบัเป้าหมายกลุ่มสาระฯ และเป้าหมายโรงเรียน 

ปีการศึกษา 2552 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 
ค่าเฉลีย่ 
ร้อยละ 

  เป้าหมาย
กลุ่มสาระฯ 

เป้าหมาย
แผนนโยบาย 

คณิตศาสตร์  95.65 93.20 92.15 82.79 85.27 63.41 85.41 80.00 79 

การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 99.57 99.35 97.09 95.39 96.87 94.39 97.11 80.00 79 

ภาษาไทย  96.30 78.32 83.14 89.53 89.97 89.51 87.79 70.00 79 

สุขศึกษาและพลศึกษา  100.00 100.00 100.00 99.75 99.69 90.49 98.32 96.00 79 

วิทยาศาสตร์  91.52 84.79 85.47 89.03 85.89 79.76 86.08 84.00 79 

ศิลปพ้ืนฐาน  98.48 97.73 95.35 95.51 99.37 96.34 97.13 86.00 79 

สงัคมศึกษา  93.26 90.29 88.95 86.78 95.30 95.85 91.74 87.00 79 

ภาษาต่างประเทศ 83.70 68.28 81.10 76.06 81.50 69.02 76.61 80.00 79 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทุกกลุ่ม 94.81 89.00 90.41 89.35 91.73 84.85 90.02     
 

 
ตารางที ่ 3  แสดงจํานวนร้อยละของผู้เรียนมผีลสัมฤทธ์ิระดบั 3-4 ขึน้ไป 

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 
เปรียบเทยีบกบัเป้าหมายกลุ่มสาระฯ และเป้าหมายโรงเรียน 

ปีการศึกษา 2552 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 
 ค่าเฉลีย่
ร้อยละ 

  เป้าหมาย
กลุ่มสาระฯ 

เป้าหมาย    
แผนนโยบาย 

คณิตศาสตร์  39.46 34.60 46.38 38.80 39.83 61.47 43.42 60.00 65 

การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 73.88 88.94 79.71 66.54 62.06 67.65 73.13 65.00 65 

ภาษาไทย  58.77 48.81 48.90 59.84 62.98 52.95 55.38 60.00 65 

สุขศึกษาและพลศึกษา  97.20 92.41 99.12 81.64 90.01 95.52 92.65 92.00 65 

วิทยาศาสตร์  37.97 47.72 35.96 41.94 41.31 29.37 39.05 60.00 65 

ศิลปพ้ืนฐาน  71.46 50.43 62.94 68.66 69.32 59.03 63.64 78.00 65 

สงัคมศึกษา  58.96 60.20 64.91 50.18 59.38 78.49 62.02 78.00 65 

ภาษาต่างประเทศ 59.76 61.61 52.78 50.97 42.45 55.61 53.86 63.00 65 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทุกกลุ่ม 62.18 60.59 61.34 57.32 58.42 62.51 60.39     
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ตารางท่ี 4       แสดงผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับชาติ (O-NET)  ปีการศึกษา 2552 

เปรียบเทียบทุกรายวชิา 
 

ระดบัช้ัน วชิา 
คะแนน จํานวนนร. คะแนน อ.ส.ธ. คะแนนเฉลีย่ คะแนนเฉลีย่ ความเบ่ียงเบน 

เต็ม (คน) ตํ่าสุด สูงสุด อ.ส.ธ. ระดบัประเทศ มาตรฐาน 

 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ภาษาไทย  100 408 13.33 83.33 43.25 38.58 10.24 
  คณิตศาสตร์ 100 408 8.00 100.00 51.77 35.88 17.87 
  วิทยาศาสตร์ 100 409 15.00 86.00 51.09 38.67 14.72 
  สงัคมศึกษา 100 409 8.00 90.00 46.09 33.90 12.00 
  ภาษาองักฤษ 100 407 8.00 100.00 56.20 31.75 17.94 
  สุขศึกษาฯ 100 407 12.00 100.00 74.92 64.76 15.83 
  ศิลปะ 100 409 10.00 83.33 49.40 42.49 15.07 
  การงานอาชีพฯ 100 409 20.00 86.67 59.88 51.69 14.73 
 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ภาษาไทย  100 455 12.00 68.00 42.02 35.35 11.49 
  คณิตศาสตร์ 100 455 6.00 100.00 34.65 26.05 12.00 
  วิทยาศาสตร์ 100 440 7.50 84.50 37.86 29.16 11.70 
  สงัคมศึกษา 100 440 16.00 78.00 44.32 39.70 9.97 
  ภาษาองักฤษ 100 440 5.00 95.00 42.88 22.54 12.75 
  สุขศึกษาฯ 100 455 32.50 82.50 62.16 56.70 11.20 
  ศิลปะ 100 455 7.50 67.50 34.92 32.95 9.53 
  การงานอาชีพฯ 100 455 8.33 80.56 38.82 33.86 12.29 
 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ภาษาไทย  100 281 16.00 81.00 54.67 46.47 13.35 
  คณิตศาสตร์ 100 291 7.50 90.00 42.34 28.56 13.88 
  วิทยาศาสตร์ 100 280 17.50 76.25 36.86 29.06 9.10 
  สงัคมศึกษา 100 308 20.00 65.00 42.22 36.00 8.84 
  ภาษาองักฤษ 100 290 1.43 90.00 39.96 23.98 11.31 
  สุขศึกษาฯ 100 280 24.00 68.00 47.98 45.37 7.66 
  ศิลปะ 100 280 21.00 63.00 43.89 37.75 8.28 
  การงานอาชีพฯ 100 280 0.00 63.33 35.54 32.98 9.42 
 
หมายเหตุ   จาํนวนนกัเรียน  หมายถึง เฉพาะนกัเรียนท่ีเขา้สอบ 

                   ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 มีจาํนวนนกัเรียนท่ีมีสิทธ์ิสอบทั้งหมด 410 คน 

                   ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3   มีจาํนวนนกัเรียนท่ีมีสิทธ์ิสอบทั้งหมด 457 คน 

                   ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6   มีจาํนวนนกัเรียนท่ีมีสิทธ์ิสอบทั้งหมด 361 คน 
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                    ตารางที ่ 5   สรุปจํานวนนักเรียน ม.6  ทีศึ่กษาต่อระดบัอุดมศึกษา 
            ปีการศึกษา 2548 – 2552 

 

สถาบัน ปี 2548 % ปี 2549 % ปี 2550 % ปี 2551 % ปี 2552 % 

รัฐบาล 168 51.38 149 49.83 166 54.61 149 43.31 167 47.58 

เอกชน 127 38.84 99 33.11 104 34.21 127 36.92 150 42.74 

ต่างประเทศ+อินเตอร์ 16 4.89 36 12.04 29 9.54 58 16.86 31 8.83 

อ่ืนๆ (รอสอบใหม่) 16 4.89 15 5.02 5 1.64 10 2.91 3 0.85 

รวม 327 100 299 100 304 100 344 100 351 100 
           
 

 
 

  

   

           

           

           

           

           

           

           

           
        

 

 ตารางท่ี  6       สรุปผลการสอบศึกษาต่อระดบัอุดมศึกษา ปี 2553 
                 ของนักเรียนช้ัน ม.6  โรงเรียนอสัสัมชัญธนบุรี ปี 2552 

 

การสอบ จํานวน (คน) % 
แอดมิดชัน่ 66 18.80 
สอบตรง 254 72.36 
ทุน 13 3.70 

โควตา 10 2.85 
ศึกษาต่อต่างประเทศ 5 1.42 
อ่ืน ๆ (รอสอบใหม่) 3 0.85 

รวม 351 100 
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ตารางที ่ 7   สรุปจํานวนนักเรียนสอบเข้ามหาวิทยาลยั ประจาํปีการศึกษา 2553  
                         จําแนกตามคณะ 

 
 

คณะ จํานวน %  

แพทยศาสตร์ 2 0.57  

ทนัตแพทยศ์าสตร์/ พยาบาลศาสตร์/ การแพทยแ์ผนจีน 6 1.71  

เภสชัศาสตร์  4 1.14  

สตัวแพทยศาสตร์ 1 0.28  

วิทยาศาสตร์การกีฬา  4 1.14  

วิทยาศาสตร์/เทคโนโลยสีารสนเทศ 52 14.81  

วิศวกรรมศาสตร์ 45 12.82  

สถาปัตยกรรมศาสตร์  16 4.56  

อุตสาหกรรมเกษตร  2 0.57  

บริหารธุรกิจ/ พาณิชยศาสตร์/ การบญัชี  79 22.51  

เศรษฐศาสตร์ 12 3.42  

การท่องเท่ียวและโรงแรม   4 1.14 
ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์/พลศึกษา 3 0.85 
ดุริยางคศิลป์/ศิลปะประยกุต ์ 19 5.41 
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์/ศิลปศาสตร์/อกัษรศาสตร์  39 11.11 
รัฐศาสตร์/ นิติศาสตร์ /สงัคมวิทยา  18 5.13  

นิเทศศาสตร์/ วารสารศาสตร์  22 6.27  

ประมง 2 0.57  

มณัฑนศิลป์ /ศิลปกรรมศาสตร์ 8 2.28  

การบิน 1 0.28  

เทคโนโลยกีารจดัการ   1 0.28  

คหกรรม (การครัว) 1 0.28  

วิทยาการจดัการ 1 0.28  

ส่ือปฏิสมัพนัธ์และมลัติมีเดีย 1 0.28  

ต่างประเทศ 5 1.42  

อ่ืนๆ (รอสอบใหม่) 3 0.85  

รวม 351 100  
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ตารางท่ี 8   สรุปรายช่ือนักเรียนช้ัน ม.6  โรงเรียนอสัสัมชัญธนบุรี ปีการศึกษา 2552  สอบศึกษาต่อระดบัอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2553 

ห้อง  ช่ือ นามสกลุ คณะ มหาวทิยาลยั หมายเหตุ 

1 นาย ณฐัพล กฤษฎาวรกลุ เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ สอบตรง 
4 นาย ฤทธิพร นิติชาคร เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ แอดมิดชัน่ 
4 นาย ณฐัวฒัน์ กิตติสกลุนาม เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ สอบตรง 
4 นาย ธนวฒัน ์ ยิง่ศิริ เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ สอบตรง 
4 นาย อานนัท ์ อติธรรมรักษ ์ ทนัตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ สอบตรง (กสพท.) 

4 นาย วรัตถ ์ เสริมประสาทกลุ นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ แอดมิดชัน่ 
6 นางสาว พรธวลั เดชาประพนัธ ์ พาณิชยศาสตร์และการบญัชี  จุฬาลงกรณ์ แอดมิดชัน่ 
2 นางสาว พริม เติมผาติ พาณิชยศาสตร์และการบญัชี (บริหารธุรกิจ) จุฬาลงกรณ์ แอดมิดชัน่ 
4 นางสาว ภรภทัร อดุลยานุโกศล พาณิชยศาสตร์และการบญัชี (บญัชี) จุฬาลงกรณ์ สอบตรง 
7 นาย อิทธิเทพ โตสุวรรณ รัฐศาสตร์ (ปกครอง) จุฬาลงกรณ์ แอดมิดชัน่ 
1 นางสาว ดวงฤทยั แสงทีวะทศัน ์ วทิยาศาสตร์ (เทคโนโลยอีาหาร) จุฬาลงกรณ์ แอดมิดชัน่ 
1 นางสาว ทยดิา ลอรัตนเรืองกิต  วทิยาศาสตร์ (เทคโนโลยอีาหาร) จุฬาลงกรณ์ แอดมิดชัน่ 
3 นาย พงศกร กาญจนธานินทร์ วทิยาศาสตร์ (ชีวภาพ) จุฬาลงกรณ์ แอดมิดชัน่ 
4 นาย พรท ฟองสุข วทิยาศาสตร์ (ธรณีวทิยา) จุฬาลงกรณ์ แอดมิดชัน่ 
3 นาย วศิรุต รุจิธรรมกลุ วทิยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) จุฬาลงกรณ์ แอดมิดชัน่ 
1 นาย ไกรศกัด์ิ  ฐาปนสกลุวงศ ์ วทิยาศาสตร์ (วทิยาการคอมพิวเตอร์) จุฬาลงกรณ์ แอดมิดชัน่ 
4 นาย ชยงักรู วทญัญูประชา วทิยาศาสตร์ (วทิยาศาสตร์ทางทะเล) จุฬาลงกรณ์ แอดมิดชัน่ 
5 นาย พิสิษฐ ์ พดูฉลาด วทิยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์ โควตา 
5 นาย ณฐันนัท ์ ตนัสง่า วทิยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์ โควตา 
7 นาย ภุมเรศ กลดักลีบ วทิยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์ สอบตรง 
4 นาย กรกรัญจ ์ ลิ้มสินสวสัด์ิ วศิวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ สอบตรง 
4 นางสาว จินตจุ์ฑา โคว้คาสยั วศิวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ สอบตรง 
4 นาย ธนวฒิุ อนนัตพ์ริิยะกลุ วศิวกรรมศาสตร์ (คอมพิวเตอร์) จุฬาลงกรณ์ สอบตรง 
4 นาย สมิทธ์ ยวุจรัสกลุ สถาปัตยกรรมศาสตร์ (สถาปัตยกรรมภายใน) จุฬาลงกรณ์ สอบตรง 
4 นาย กิตติศกัด์ิ ชายสมสกลุ สตัวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ สอบตรง 
4 นาย ทรรศน์วรา กล่ินเกลา อกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ สอบตรง 
4 นาย สรนนท ์ คูหะเปรมะ วทิยาศาสตร์ (เคมี) จุฬาลงกรณ์ (อินเตอร์) สอบตรง 
2 นาย เอกชยั พฤกษาพิศาล เศรษฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์ แอดมิดชัน่ 
6 นาย ประทินวทิย ์ รุ่งเรืองววิฒัน ์ เศรษฐศาสตร์  เกษตรศาสตร์ แอดมิดชัน่ 
4 นาย เสฎฐวฒิุ เลิศภิรมยล์กัษณ์ เศรษฐศาสตร์ (เกษตรและทรัพยากร) เกษตรศาสตร์ แอดมิดชัน่ 
6 นาย ณฐัวฒิุ กิจถาวร เศรษฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์ แอดมิดชัน่ 
5 นาย ทศพล ควรรักษเ์จริญ นิติศาสตร์ เกษตรศาสตร์ แอดมิดชัน่ 
1 นางสาว มุกประดบั กาญจนศภุร บริหารธุรกิจ (การจดัการโรงแรมและการทอ่งเท่ียว) เกษตรศาสตร์ สอบตรง 
2 นางสาว  ธิตตยา เลิศพงศพ์าณิชย ์ บริหารธุรกิจ (การตลาด) เกษตรศาสตร์ แอดมิดชัน่ 
3 นาย กิตติกานต ์ โฆษิตวฒันะกลุ ประมง เกษตรศาสตร์ สอบตรง 
5 นาย ชยกร นิยมววิฒันกลุ วทิยาการจดัการ(ภาคสมทบ) เกษตรศาสตร์ แอดมิดชัน่ 
1 นาย ชาคริต รังสรรค ์ วศิวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ แอดมิดชัน่ 
2 นาย พงศพ์ล ฮูเซ็น วศิวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ สอบตรง 
3 นาย พรีภทัร พนารังสรรค ์ วศิวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ สอบตรง 
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ห้อง  ช่ือ นามสกลุ คณะ มหาวทิยาลยั หมายเหตุ 

4 นาย ภูหิรัณย ์ ทวโีชติพีรธรรม  วศิวกรรมศาสตร์  เกษตรศาสตร์ แอดมิดชัน่ 
4 นาย กิตติพร เลิศอานนทต์ระกลู วศิวกรรมศาสตร์  เกษตรศาสตร์ โควตา 
4 นางสาว นิพาดา วชันะสิทธ์ิ วศิวกรรมศาสตร์  เกษตรศาสตร์ สอบตรง 
5 นาย วฒันา เอ่ียมวงศรี ศิลปศาสตร์(ภาษาองักฤษ) เกษตรศาสตร์ สอบตรง 
1 นางสาว ศิริลกัษณ์ ตนัจินดารัตน ์ ศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ (วทิยาการคอมพวิเตอร์) เกษตรศาสตร์ แอดมิดชัน่ 
4 นาย เอกธนชั พนาจรัส สถาปัตยกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ สอบตรง 
3 นางสาว  พรทิพย ์ สุขสิรินิรันดร  สงัคมศาสตร์ (จิตวทิยาพฒันาการ) เกษตรศาสตร์ แอดมิดชัน่ 
3 นาย ณฐัพล เอ้ือผาติกลุ สงัคมศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ) เกษตรศาสตร์ สอบตรง 
1 นาย ธรรมรัตน ์ วรรณพฒุ อุตสาหกรรมเกษตร (พฒันาผลิตภณัฑ)์ เกษตรศาสตร์ สอบตรง 
3 นาย ลญัจกร เตชะเวชนุกรู ประมง เกษตรศาสตร์  แอดมิดชัน่ 
3 นาย ปรีชา หลิน วทิยาศาสตร์ (คณิตศาสตร์) เกษตรศาสตร์  แอดมิดชัน่ 
4 นาย ธรรมวทิย ์ วชัรเกียรติสกลุ วศิวกรรมศาสตร์ (ส่ิงแวดลอ้ม) เกษตรศาสตร์  สอบตรง 
5 นาย ธานินทร์ เทพศิลปวสุิทธ์ิ เศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ สอบตรง 
4 นาย เชษฐภทัร ชินะกาญจนดิษฐ ์ นิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ สอบตรง 
5 นางสาว สิริกานต ์ ฉตัรตรัสตรัย นิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ สอบตรง 
5 นางสาว ปัณฑารีย ์ พฤกษาธรรม นิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ สอบตรง 
2 นาย ชิษณุ ฉตัรศรีสมัฤทธ์ิ บริหารธุรกิจ ธรรมศาสตร์ แอดมิดชัน่ 
5 นาย ลือรัฐ ลือชาพพิฒัน ์ พาณิชยศาสตร์และการบญัชี ธรรมศาสตร์ สอบตรง 
5 นาย ทศวชัร์ นิพนธ์ศกัด์ิ รัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง) ธรรมศาสตร์ สอบตรง 
5 นาย ธาดา ชยัประเสริฐสกลุ รัฐศาสตร์ (ความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศ) ธรรมศาสตร์ สอบตรง 
2 นาย ธฤต เลิศเกียรติพานิชย ์ ศิลปศาสตร์ ธรรมศาสตร์ แอดมิดชัน่ 
5 นาย ปิยะนนัท ์ ลิขิตรัตนดารา ศิลปศาสตร์ (ภูมิศาสตร์) ธรรมศาสตร์ แอดมิดชัน่ 
5 นางสาว วริดี อรรถเวชกลุ สงัคมวทิยา ธรรมศาสตร์ สอบตรง 
6 นางสาว ชิตาภา เกตุสมบูรณ์ สงัคมวทิยาและมานุษยวทิยา ธรรมศาสตร์ แอดมิดชัน่ 
6 นาย ชนนัพล สุรการคา้ รัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง) ธรรมศาสตร์  แอดมิดชัน่ 
1 นาย อริญชย ์ ลาภโรจน์ไพบูลย ์  วศิวกรรมศาสตร์   ธรรมศาสตร์ (TEP) สอบตรง 
3 นาย ชยัวฒัน ์ ปรุงสุกาญจน ์ วศิวกรรมศาสตร์ ธรรมศาสตร์ (TEP) สอบตรง 
2 นาย จิรวทิย ์ จึงสุทธิวงษ ์ วศิวกรรมศาสตร์และการจดัการเชิงธุรกิจ (EBM) ธรรมศาสตร์ (TEP) สอบตรง 
4 นางสาว อุษณี ธนวฒิุสกลุชยั วศิวกรรมศาสตร์และการจดัการเชิงธุรกิจ (EBM) ธรรมศาสตร์ (TEP) สอบตรง 
6 นางสาว ชุติกาญจน ์ พยงุศกัด์ิ เศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์(อินเตอร์) สอบตรง 
5 นาย ชยัวรงค ์ สญัญาลกัษณ์ฤาชยั วทิยาลยันานาชาติ ปรีดี พนมยงค ์(จีนศึกษา) ธรรมศาสตร์(อินเตอร์) สอบตรง 
6 นางสาว ศุทธิรัตน์  ม่วงสกลุ วทิยาลยันานาชาติ ปรีดี พนมยงค ์(จีนศึกษา) ธรรมศาสตร์(อินเตอร์) สอบตรง 
4 นาย รุจิชนม ์ เอ่ียมพฒันธรรม วศิวกรรมศาสตร์ (เคร่ืองกล) ธรรมศาสตร์(อินเตอร์) สอบตรง 
4 นาย ณพธวชั ขาวปทุมทิพย ์ วศิวกรรมศาสตร์ (เคร่ืองกล) ธรรมศาสตร์(อินเตอร์) โควตา 
4 นาย อภิพร สิงหโกวนิท ์ วศิวกรรมศาสตร์ (โยธา) ธรรมศาสตร์(อินเตอร์) สอบตรง 
5 นาย ธาวติ เลิศจิตเจริญบุญ เทคโนโลยกีารจดัการ  SIIT ส.เทคโนโลยนีานาชาติสิริธร สอบตรง 
2 นาย กฤติเดช บวรอศัวกลุ พาณิชยศาสตร์และการบญัชี (บริหารธุรกิจ) ส.เทคโนโลยนีานาชาติสิริธร สอบตรง 
2 นาย ธนรัตน์ ไตรรัตน ์ วศิวกรรมศาสตร์(SIIT) ส.เทคโนโลยนีานาชาติสิริธร สอบตรง 
2 นาย ไพศาล แซ่เอี้ยว วศิวกรรมศาสตร์(SIIT) ส.เทคโนโลยนีานาชาติสิริธร สอบตรง 
2 นางสาว วริศรา วชัรานุรักษ ์ วศิวกรรมศาสตร์(SIIT) ส.เทคโนโลยนีานาชาติสิริธร สอบตรง 
3 นาย ไชยนนัท ์ จนัทรววิฒัน์ เทคโนโลยสีารสนเทศ  ICT มหิดล สอบตรง 
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3 นาย อาทิตย ์ มณีสุธรรม เทคโนโลยสีารสนเทศ  ICT มหิดล สอบตรง 
3 นาย ปิยะวฒิุ จนัทศรีสวสัด์ิ เทคโนโลยสีารสนเทศ  ICT มหิดล สอบตรง 
3 นาย กานนท ์ จนัทร์วทิยานุชิต เทคโนโลยสีารสนเทศ  ICT มหิดล สอบตรง 
3 นาย โกสินทร์ สาระมาศ เทคโนโลยสีารสนเทศ  ICT มหิดล สอบตรง 
4 นางสาว ณิชา บูรณะชยัทว ี เทคโนโลยสีารสนเทศ  ICT มหิดล สอบตรง 
1 นาย ชลธร เจริญกิตติคุณไพศาล เทคโนโลยสีารสนเทศ  ICT (มลัติมีเดีย) มหิดล สอบตรง 
1 นางสาว กลัยสุ์ดา มโนมยักลุ เทคโนโลยสีารสนเทศ  ICT (มลัติมีเดีย) มหิดล สอบตรง 
2 นาย พรีพฒัน์ หาญคงแกว้ เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร มหิดล สอบตรง 
2 นาย จกัริน อมรกิจวณิชย ์ เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร มหิดล สอบตรง 
2 นาย กนัตภณ ลิ้มศรีสกลุ เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร มหิดล สอบตรง 
2 นางสาว ฐานุตรา คงกิตติกลุ เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร มหิดล สอบตรง 
2 นาย วศิน ลวกิตติไชยยนัต ์ เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  ICT มหิดล สอบตรง 
2 นาย อรรถพล เปรมพาณิชยนุ์กลู เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  ICT มหิดล สอบตรง 
4 นาย ณฐัชนน สุขสมปอง เภสชัศาสตร์ มหิดล แอดมิดชัน่ 
4 นาย ปิยะวฒัน ์ น่ิมเลก็ เภสชัศาสตร์ มหิดล โควตา 
1 นาย รัฐพล อยูสุ่ข ดุริยางคศิลป์ (การแสดงดนตรี) มหิดล สอบตรง 
5 นาย ธนภคั   พนูพล  ดุริยางคศิลป์ (การแสดงดนตรี) มหิดล สอบตรง 
7 นาย อลงกต โสตะวงศ ์ ดุริยางคศิลป์ (การแสดงดนตรี) มหิดล สอบตรง 
7 นาย ณฐัวฒิุ วรีะพงษช์ยั ดุริยางคศิลป์ (ดนตรีสมยันิยม) มหิดล สอบตรง 
7 นาย สุกฤต หวงัสวา่งกลุ ดุริยางคศิลป์ (ดนตรีสมยันิยม) มหิดล สอบตรง 
7 นาย อนนัต ์ แจ่มขจรเกียรติ ดุริยางคศิลป์ (ดนตรีสมยันิยม) มหิดล สอบตรง 
4 นาย กิตติกรณ์ เจริญศุภกลุ ทนัตแพทยศ์าสตร์ มหิดล สอบตรง(กสพท) 
3 นางสาว ธิติภา ทศพรวชิยั วทิยาศาสตร์ มหิดล โควตา 
4 นาย  นที  อ่างบุญพงษ ์ วทิยาศาสตร์ มหิดล สอบตรง 
4 นาย ณฐัพล นพพรเจริญกลุ   วทิยาศาสตร์ (พฤกษศาสตร์) มหิดล ทุน 
5 นาย ธนพล ววิธิสิริ วทิยาศาสตร์การกีฬา มหิดล สอบตรง 
3 นาย ชยัยะนนัต ์ ตั้งสมัพนัธ ์ วศิวกรรมศาสตร์ (เคมี) มหิดล สอบตรง 
3 นาย ธนรัชต ์ เลิศมงคลโชค วศิวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า) มหิดล แอดมิดชัน่ 
4 นาย กฤษฏ์ิ ฉตัรชยัรุ่งเรือง วศิวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้าส่ือสาร/โทรคมนาคม) มหิดล โควตา 
4 นาย กรณ์ บวรธนจรรยา วศิวกรรมศาสตร์ (ชีวการแพทย)์ มหิดล แอดมิดชัน่ 
5 นาย อนุวฒัน์  ญาติตาอนิ  ศิลปศาสตร์ (ภาษาไทย) มหิดล แอดมิดชัน่ 
7 นางสาว อรฉตัร จึงเจริญกลุ ศิลปศาสตร์ (ภาษาไทย) มหิดล แอดมิดชัน่ 
4 นาย วสิิทธ์ิ ชั้นประเสริฐภิญโญ แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหิดล  สอบตรง (กสพท.) 
4 นาย สิรวชัร บุญสุขใจ เทคโนโลยกีารสารสนเทศและการส่ือสาร(ICT) มหิดล (อินเตอร์) สอบตรง 
4 นาย ภิภฒัน ์ เกตุสิน การท่องเท่ียวและการโรงแรม  (การท่องเท่ียว) มหิดล (อินเตอร์) สอบตรง 
2 นาย ศิวเวชช ์ ตรรกเตม็วทิย ์ บริหารธุรกิจ มหิดล (อินเตอร์) สอบตรง 
2 นาย ธนพล อุมรชาติ บริหารธุรกิจ มหิดล (อินเตอร์) สอบตรง 
5 นาย ปิยะณฐั คุม้เมธา บริหารธุรกิจ มหิดล (อินเตอร์) สอบตรง 
7 นาย นทัธพงศ ์ สุนทรกาํพลรัตน ์ บริหารธุรกิจ มหิดล (อินเตอร์) สอบตรง 
1 นาย ชานน ชาครานนท ์ บริหารธุรกิจ (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) มหิดล (อินเตอร์) สอบตรง 
2 นาย ณภทัร จึงขจรกิจ บริหารธุรกิจ (การเงิน) มหิดล (อินเตอร์) สอบตรง 
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4 นาย ฐิตวนิน์ ตรีเกสรนพมาศ บริหารธุรกิจ (การเงิน) มหิดล (อินเตอร์) สอบตรง 
2 นาย ธีวรา วนธรรมสุจริต บริหารธุรกิจ (การตลาด) มหิดล (อินเตอร์) สอบตรง 
6 นาย ธชัชยั ศราวณะ บริหารธุรกิจ (การตลาด) มหิดล (อินเตอร์) สอบตรง 
1 นางสาว ภทัรพธู สุขวุฒันา บริหารธุรกิจ (การท่องเท่ียวและการโรงแรม) มหิดล (อินเตอร์) สอบตรง 
3 นาย ชาญวฒิุ นพสนัติ บริหารธุรกิจ (การท่องเท่ียวและการโรงแรม) มหิดล (อินเตอร์) สอบตรง 
6 นาย กฤตยชญ ์ มนอตัระผดุง บริหารธุรกิจ (การท่องเท่ียวและการโรงแรม) มหิดล (อินเตอร์) สอบตรง 
6 นาย ณชัพล แจ่มจนัทร์ บริหารธุรกิจ (การท่องเท่ียวและการโรงแรม) มหิดล (อินเตอร์) สอบตรง 
2 นาย ชชัวาลย ์ ฤทธ์ิวศิรุต บริหารธุรกิจ (ธุรกิจระหวา่งประเทศ) มหิดล (อินเตอร์) สอบตรง 
2 นาย ชลฐันนท ์ ทิพยอ์นนัตสกลุ บริหารธุรกิจ (ธุรกิจระหวา่งประเทศ) มหิดล (อินเตอร์) สอบตรง 
6 นางสาว ภทัธิรา ลีลามณี บริหารธุรกิจ (ธุรกิจระหวา่งประเทศ) มหิดล (อินเตอร์) สอบตรง 
7 นางสาว ธญัวรัตม ์ อนุทินกร บริหารธุรกิจ (บริหารอตุสาหกรรมการท่องเท่ียวและ

การบริการ) 
มหิดล (อินเตอร์) สอบตรง 

1 นาย ชานน รุจิพชัรกลุ บริหารธุรกิจ(ธุรกิจระหวา่งประเทศ) มหิดล (อินเตอร์) สอบตรง 
4 นาย ปรียวทิย ์ ปฐมภควนัต ์ วทิยาศาสตร์ (ชีวภาพ) มหิดล (อินเตอร์) สอบตรง 
7 นางสาว ปรารถนา ทบัลอ้ม สงัคมศาสตร์ (ความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศ) มหิดล (อินเตอร์) สอบตรง 
7 นาย เอกพล จุฬาจารุวงศ ์ สงัคมศาสตร์ (ความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศ) มหิดล (อินเตอร์) สอบตรง 
1 นางสาว จุรีพร ถู่ชา้งทอง  วทิยาศาสตร์ (เทคโนโลยอีาหาร) มหิดล (อินเตอร์)  สอบตรง 
4 นางสาว สิริไลซ ์ แอลเลน ทนัตแพทยศาสตร์ ศรีนครินทรวโิรฒ แอดมิดชัน่ 
7 นาย กิตติภพ วชัราสกลุกล มนุษยศาสตร์ (จิตวทิยา) ศรีนครินทรวโิรฒ แอดมิดชัน่ 
7 นาย กฤตนยั นิมิตพารา มนุษยศาสตร์ (ภาษาจีน) ศรีนครินทรวโิรฒ แอดมิดชัน่ 
2 นาย นฤเบศร์ ซอศรีสาคร วทิยาศาสตร์ ศรีนครินทรวโิรฒ แอดมิดชัน่ 
1 นาย สมภพ แกว้ภูมิแห่ วทิยาศาสตร์ (เคมี) ศรีนครินทรวโิรฒ สอบตรง 
3 นาย  ณธีพฒัน ์ จิรพฒัน์ภูวดล วทิยาศาสตร์ (จุลชีววทิยา) ศรีนครินทรวโิรฒ สอบตรง 
3 นางสาว รุจิพร บุษบก วทิยาศาสตร์ (วสัดุศาสตร์) ศรีนครินทรวโิรฒ โควตา 
5 นาย วสุพล ฐานถิร ศิลปกรรมศาสตร์ (ดุริยางคศาสตร์สากล) ศรีนครินทรวโิรฒ สอบตรง 
5 นาย  กิตติธชั  พรหมโต สงัคมศาสตร์  (การบญัชี) ศรีนครินทรวโิรฒ แอดมิดชัน่ 
7 นาย ภสัภูมิ อภิมงคลกลุ ส่ือปฏิสมัพนัธแ์ละมลัติมีเดีย ศรีนครินทรวโิรฒ สอบตรง 
3 นาย พสธร  วนิชกลุพิทกัษ ์ เภสชัศาสตร์ ศิลปากร โควตา 
3 นางสาว ธนภรณ์ จตุรพลกลุ เภสชัศาสตร์ ศิลปากร สอบตรง 
5 นาย อุทชั พุม่มณีกร ดุริยางคศ์าสตร์ (ดนตรีเชิงพาณิชย)์ ศิลปากร สอบตรง 
5 นาย ธนพล อนนัตกฤตยาธร ดุริยางคศิลป์ ศิลปากร สอบตรง 
6 นาย ศรัณย ์ วรกิตติ ดุริยางคศิลป์  (การแสดงดนตรี) ศิลปากร สอบตรง 
6 นาย ณฏัฐภ์ณ สุวรรณประทีป ดุริยางคศิลป์  (ดนตรีแจ๊ส) ศิลปากร สอบตรง 
6 นาย ภานรินทร์ แซ่เลา้ ดุริยางคศิลป์  (ดนตรีแจ๊ส) ศิลปากร สอบตรง 
1 นาย ธวชัชยั   รุ่งโรจน์สุนทร  ดุริยางคศิลป์ (ดนตรีแจ๊ส) ศิลปากร สอบตรง 
7 นาย นวะ แพรอาํพนั ดุริยางคศิลป์ (ดนตรีแจ๊ส) ศิลปากร สอบตรง 
5 นาย ชยันนัท ์ เมฆสุต มณัฑนศิลป์ (การออกแบบภายใน) ศิลปากร สอบตรง 
2 นาย พลอิทธ์ิ ลิขิตพิพฒันะกลุ วทิยาศาสตร์ ศิลปากร แอดมิดชัน่ 
1 นาย เรืองเดช อนุมาศ วทิยาศาสตร์ (เคมี) ศิลปากร สอบตรง 
3 นางสาว ปุญญิศา ววิฒัน์ธนสาร   วศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 

(เทคโนโลยอีาหาร) 
ศิลปากร สอบตรง 
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4 นาย นนัทชยั รัตติทิวาพร วศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอีุตสาหกรรม  
(วสัดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลย)ี 

ศิลปากร สอบตรง 

5 นาย ปิยะวฒัน ์ ธนาวฒิุวร อกัษรศาสตร์ (ญ่ีปุ่น) ศิลปากร แอดมิดชัน่ 
3 นาย ศตพล รุจิระพงศาหาญ เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  

(การออกแบบแอนนิเมชัน่) 
ศิลปากร  แอดมิดชัน่ 

7 นางสาว ชลลดา  ปัญญาวรคุณชยั อกัษรศาสตร์ (ภาษาจีน) ศิลปากร  แอดมิดชัน่ 
1 นางสาว ปิยมาภรณ์ เลก็ผลา การจดัการโรงแรม ศิลปากร (อินเตอร์) สอบตรง 
3 นางสาว ณชัชา สุรพณิช การจดัการโรงแรม ศิลปากร (อินเตอร์) สอบตรง 
2 นาย รังสิมนัต ์ เจริญสุวรรณช่ืน วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยฯี ธนบุรี แอดมิดชัน่ 
2 นาย อานนท ์ ฤกษเ์กษตร วทิยาศาสตร์ (เทคโนโลยกีารอาหาร) เทคโนโลยฯี ธนบุรี โควตา 
4 นาย ชยัวฒัน ์ กล่อมจิตเจริญ วทิยาศาสตร์ (คอมพิวเตอร์) เทคโนโลยฯี ธนบุรี แอดมิดชัน่ 
2 นาย จิรภทัร ภูวภทัรกลุ วทิยาศาสตร์ (สถิติประยกุต)์ เทคโนโลยฯี ธนบุรี สอบตรง 
2 นาย บดินทร์ วราฤทธิชยั วศิวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยฯี ธนบุรี แอดมิดชัน่ 
2 นาย ต่อตระกลู บุญชู วศิวกรรมศาสตร์ (เคมี) เทคโนโลยฯี ธนบุรี สอบตรง 
4 นาย ไชยภรต พงษท์รัพยเ์จริญ วศิวกรรมศาสตร์ (เคร่ืองกล) เทคโนโลยฯี ธนบุรี สอบตรง 
4 นาย ชยัอนนัต ์ พลอยแกว้ วศิวกรรมศาสตร์ (อุตสาหการ) เทคโนโลยฯี ธนบุรี สอบตรง 
2 นางสาว จุรณิตา  เอกภกัด์ิสกลุ สถาปัตยกรรมศาสตร์ เทคโนโลยฯี ธนบุรี สอบตรง 
2 นางสาว อกัษิกา อินทรถาวร วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยฯี พระนครเหนือ แอดมิดชัน่ 
1 นาย ภทัรภณ รัตนนุกรม วทิยาศาสตร์ (คณิตศาสตร์เชิงวทิยาการคอมพิวเตอร์) เทคโนโลยฯี พระนครเหนือ สอบตรง 
4 นาย ภูวดล ไพจิตรวโรดม วศิวกรรมศาสตร์ (เคร่ืองกล) เทคโนโลยฯี พระนครเหนือ สอบตรง 
3 นาย พร้อมพงศ ์ สุขสบาย วศิวกรรมศาสตร์ (โลจิสติกส์) เทคโนโลยฯี พระนครเหนือ แอดมิดชัน่ 
3 นาย ชนาธิป  ดว้งกลดั วศิวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า) เทคโนโลยฯี พระนครเหนือ แอดมิดชัน่ 
5 นาย ฐิติ มัน่กตญัญู ศิลปะบณัฑิต (ออกแบบเซรามิกส์) เทคโนโลยฯี พระนครเหนือ  แอดมิดชัน่ 
2 นาย กฤตบุญ ปัญจรัตนากร เทคโนโลยสีารสนเทศ  ICT ส.เทคโนโลยฯี ลาดกระบงั สอบตรง 
1 นาย ภากร กิจพอ่คา้ วศิวกรรมศาสตร์ (เคมี) ส.เทคโนโลยฯี ลาดกระบงั สอบตรง 
1 นาย ชย ชยัพิทกัษพ์ร วศิวกรรมศาสตร์ (เคร่ืองกล) ส.เทคโนโลยฯี ลาดกระบงั สอบตรง 
2 นาย กลวชัร เฉลิมพงศ ์ วศิวกรรมศาสตร์ (เคร่ืองกล) ส.เทคโนโลยฯี ลาดกระบงั สอบตรง 
3 นาย นทัธพงศ ์ ชูธนสุนทร วศิวกรรมศาสตร์ (เคร่ืองกล) ส.เทคโนโลยฯี ลาดกระบงั แอดมิดชัน่ 
3 นาย วชัรพนัธุ ์ มานะสมัภวงค ์ วศิวกรรมศาสตร์ (สารสนเทศ) ส.เทคโนโลยฯี ลาดกระบงั สอบตรง 
1 นาย วธิวนิท ์ เลาหกิจวิฑูร สถาปัตยกรรมศาสตร์ ส.เทคโนโลยฯี ลาดกระบงั สอบตรง 
7 นางสาว ชนกานต ์ แซ่ลิ้ม สถาปัตยกรรมศาสตร์ ส.เทคโนโลยฯี ลาดกระบงั สอบตรง 
4 นาย พิทยจิต จิยางกรู สถาปัตยกรรมศาสตร์ (การออกแบบอุตสาหกรรม) ส.เทคโนโลยฯี ลาดกระบงั สอบตรง 
2 นางสาว วรรณรัตน์ สาํราญสุขรัตน ์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ (สถาปัตยกรรมภายใน) ส.เทคโนโลยฯี ลาดกระบงั สอบตรง 
3 นาย ตะวนั ก๊กเครือ สถาปัตยกรรมศาสตร์ (สถาปัตยกรรมภายใน) ส.เทคโนโลยฯี ลาดกระบงั สอบตรง 
2 นางสาว ธนัยชนก ลิ้มฬหะพนัธ ์ อุตสาหกรรมการเกษตร ส.เทคโนโลยฯี ลาดกระบงั แอดมิดชัน่ 
4 นางสาว สุทธินี รัชเศรษฐก์ลุ ทนัตแพทยศาสตร์ ขอนแก่น สอบตรง 
2 นาย อคัรชยั กองวมิาน วทิยาศาสตร์ (ชีวเคมี) ขอนแก่น แอดมิดชัน่ 
2 นาย ฉตัริน ปัญญาพนูตระกลู สถาปัตยกรรมศาสตร์ ขอนแก่น แอดมิดชัน่ 
3 นาย ธนเมธ วงัอรรครัชต ์ บริหารธุรกิจ (บญัชี) เทคโนโลยรีาชมงคล

กรุงเทพ (อินเตอร์) 
แอดมิดชัน่ 

1 นาย วนัประนบ สงัขท์อง ครุศาสตร์อตุสาหกรรม  เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี แอดมิดชัน่ 
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5 นาย จิรภทัร วรกิติคุณวฒัน ์ สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  
(เทคโนโลยสีถาปัตยกรรม) 

เทคโนโลยรีาชมงคล
รัตนโกสินทร์ 

สอบตรง 

2 นาย ศุภกฤต ทศันวรานนท ์ วศิวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยสุีรนารี แอดมิดชัน่ 
1 นาย พฒิุกร พกุฝึกดี วทิยาศาสตร์  (ชีววทิยา) โอลิมปิค บูรพา สอบตรง 
1 นาย ศิวชั   ประพฤทธิทวชียั     ศิลปกรรมศาสตร์ (การออกแบบผลิดภณัฑ)์ บูรพา แอดมิดชัน่ 
2 นางสาว ชวลันุช รุ่งโรจน์ศุภร ศิลปศาสตร์  

(ทกัษะการติดต่อส่ือสารเพ่ือพฒันาทรัพยากรมนุษย)์ 
บูรพา (อินเตอร์) สอบตรง 

6 นาย มงคล พุม่ระชฎั บริหารธุรกิจ (การจดัการทัว่ไป) แม่โจ ้ แอดมิดชัน่ 
2 นาย สาธิต ติยะคุณภกัดี นิติศาสตร์ แม่ฟ้าหลวง แอดมิดชัน่ 
7 นาย พรีพงศ ์ จงไพศาลสกลุ นิติศาสตร์ แม่ฟ้าหลวง แอดมิดชัน่ 
6 นาย บุญชยั พฤกษโ์สภณ บริหารธุรกิจ แม่ฟ้าหลวง แอดมิดชัน่ 
6 นางสาว นนัทนชั น่ิมเงิน ศิลปศาสตร์ (จีนธุรกิจ) แม่ฟ้าหลวง สอบตรง 
3 นาย อรรจน์ ทองนพคุณ ครุศาสตร์ (พลศึกษา) ราชภฏัราํไพพรรณี สอบตรง 
6 นาย กฤต ภวภูตานนท ์ ศึกษาศาสตร์ (พลศกึษา) ส.การพลศึกษา เพชรบูรณ์ สอบตรง 
3 นางสาว ภาวณีิ องักินนัทน์ นิติศาสตร์ รามคาํแหง สอบตรง 
5 นาย เจตดิลก กล่ินเกลา เศรษฐศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) อสัสมัชญั ทุน 
6 นาย พลกฤต มุสิกสินธร นิเทศศาสตร์ อสัสมัชญั สอบตรง 
7 นาย เมธาสิทธ์ิ อ้ืออารียก์ลุ นิเทศศาสตร์ อสัสมัชญั สอบตรง 
6 นาย กฤษณ์พฒัน สุวรรณทตั นิเทศศาสตร์ อสัสมัชญั สอบตรง 
5 นาย ชาตรี มิตรรามญั นิติศาสตร์ อสัสมัชญั สอบตรง 
7 นาย พรีภทัร เบญจพนัธ์ุ นิติศาสตร์ อสัสมัชญั สอบตรง 
7 นาย วชัระว ี อินบาํรุง นิติศาสตร์ อสัสมัชญั สอบตรง 
1 นาย นิธิ ทศพรวชิยั บริหารธุกิจ อสัสมัชญั สอบตรง 
1 นางสาว พชัรพร แกว้หลาํ บริหารธุกิจ อสัสมัชญั สอบตรง 
3 นาย ชยัวิทย ์ พพิฒัน์ศิริขจร บริหารธุกิจ อสัสมัชญั สอบตรง 
3 นาย ธีรเมธ จาง บริหารธุกิจ อสัสมัชญั สอบตรง 
3 นาย สุวเทพ สินส่งสุข บริหารธุกิจ อสัสมัชญั สอบตรง 
5 นาย เกียรติชยั ปิยะเจริญวฒันา บริหารธุกิจ อสัสมัชญั สอบตรง 
5 นาย อคัรวนิท ์ ตนัติไท บริหารธุกิจ อสัสมัชญั สอบตรง 
5 นาย ธนธชั ปานญัญวาจด ์ บริหารธุกิจ อสัสมัชญั สอบตรง 
5 นาย ถิราย ุ เงินเพชรพลอย บริหารธุกิจ อสัสมัชญั สอบตรง 
6 นาย พลภูมิ เจริญผล บริหารธุกิจ อสัสมัชญั สอบตรง 
6 นาย ธนภทัร ลิม บริหารธุกิจ อสัสมัชญั สอบตรง 
7 นาย ขจิตศกัด์ิ วบูิลยพ์าณิชกร บริหารธุกิจ อสัสมัชญั สอบตรง 
2 นาย วรพงศ ์ พรจิรัฐติกาล บริหารธุรกิจ อสัสมัชญั สอบตรง 
6 นางสาว สุภารัตน ์ วรีะอาํไพพงศ ์  บริหารธุรกิจ อสัสมัชญั สอบตรง 
5 นางสาว ศุภลกัษณ์ กวงเม้ีย บริหารธุรกิจ  (การจดัการธุรกิจระหวา่งประเทศ) อสัสมัชญั ทุน 
6 นาย บุลากร วาสนาพิตรานนท ์ บริหารธุรกิจ (การจดัการทัว่ไป) อสัสมัชญั สอบตรง 
5 นางสาว ขวญัรัตน ์ เหรียญทิพยเ์จริญ บริหารธุรกิจ (การตลาด) อสัสมัชญั ทุน 
6 นางสาว ชาลิสา รุ่งทวสุีข บริหารธุรกิจ (การตลาด) อสัสมัชญั ทุน 
5 นาย คณวฒัน ์ ฉตัรธรรมนิตย ์ บริหารธุรกิจ (บญัชี) อสัสมัชญั ทุน 
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5 นางสาว ณฐันพิน ดาวประกายมงคล บริหารธุรกิจ (บญัชี) อสัสมัชญั ทุน 
2 นางสาว ดวงตะวนั เอ่ียมสอาด พยาบาลศาสตร์ อสัสมัชญั ทุน 
3 นางสาว ศตพร เพียรวทันกิจ ศิลปศาสตร์ อสัสมัชญั สอบตรง 
3 นางสาว กมลทิพย ์ อุราโรจน ์ ศิลปศาสตร์ อสัสมัชญั สอบตรง 
3 นางสาว วริษา ติกปัญญาวฒิุ ศิลปศาสตร์ อสัสมัชญั สอบตรง 
6 นาย ศกัด์ิชยั เตก็ตระกลู ศิลปศาสตร์ อสัสมัชญั สอบตรง 
7 นาย ปิยะชยั เอกอุดมมงคล ศิลปศาสตร์ อสัสมัชญั สอบตรง 
7 นาย ธนากร ชาญนิตย ์ ศิลปศาสตร์ อสัสมัชญั สอบตรง 
7 นางสาว ฌาติกา เมธาธญั ศิลปศาสตร์ อสัสมัชญั สอบตรง 
7 นาย รุ่งโรจน ์ คุณช่ืน ศิลปศาสตร์  (ภาษาองักฤษธุรกิจ) อสัสมัชญั ทุน 
7 นางสาว บุษาบุล จ่วนจุลนิทร์พร ศิลปศาสตร์ (ญ่ีปุ่นธุรกิจ) อสัสมัชญั ทุน 
3 นางสาว พชัราวดี  คงศรี ศิลปศาสตร์ (องักฤษธุรกิจ) อสัสมัชญั สอบตรง 
7 นางสาว พฒันน์รี ธรรมสินพงศ ์ ศิลปศาสตร์ (องักฤษธุรกิจ) อสัสมัชญั สอบตรง 
2 นาย ชาญสิทธ์ิ เมทณีสดุดี สถาปัตยกรรมศาสตร์ อสัสมัชญั สอบตรง 
2 นาย ปรากฏ จิรวฒันานุกลู สถาปัตยกรรมศาสตร์ อสัสมัชญั สอบตรง 
5 นาย วศิน ติวธิมไหศูรย ์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ อสัสมัชญั สอบตรง 
6 นาย วชัระพงศ ์ สุขพรรณพิมพ ์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ อสัสมัชญั สอบตรง 
2 นาย ปิยพล หนูเทศ สถาปัตยกรรมศาสตร์ (สถาปัตยกรรมภายใน) อสัสมัชญั ทุน 
7 นางสาว เบญจมาศ ภูผาพฤกษ ์ ศิลปศาสตร์ อสัสมัชญั  สอบตรง 
5 นาย ศุภกร สุภวฒันางกรู เศรษฐศาสตร์ กรุงเทพ สอบตรง 
5 นาย พร์ีวาทิน บวรฐิติวฒัน ์ นิเทศศาสตร์ กรุงเทพ สอบตรง 
1 นาย นพพล บุญโชคยิง่ นิเทศศาสตร์  กรุงเทพ สอบตรง 
1 นาย สุทิน ชนะจอหอ นิเทศศาสตร์ (โฆษณา) กรุงเทพ สอบตรง 
7 นาย ศุภนฐั ใสสุข นิเทศศาสตร์ (โฆษณา) กรุงเทพ สอบตรง 
7 นางสาว สรัญญา สอนชมแกว้ นิเทศศาสตร์ (การแสดง) กรุงเทพ สอบตรง 
1 นาย กฎ วงศศิ์ริสีหรา  นิเทศศาสตร์ (การโฆษณา) กรุงเทพ สอบตรง 
6 นาย ณฐัภูม หมีทอง นิเทศศาสตร์ (การโฆษณา) กรุงเทพ สอบตรง 
6 นาย พรีนาถ เป่ียมคุม้ นิเทศศาสตร์ (ภาพยนตร์) กรุงเทพ สอบตรง 
6 นาย รัฐนนัท ์ เมฆหมอก นิเทศศาสตร์ (ภาพยนตร์) กรุงเทพ สอบตรง 
6 นางสาว ภาวนีิ  บริสุทธิรัตนา นิเทศศาสตร์ (ภาพยนตร์) กรุงเทพ สอบตรง 
1 นางสาว สาลินี เกษตรปัญญา นิเทศศาสตร์ (วทิยแุละโทรทศัน์)) กรุงเทพ สอบตรง 
5 นาย นิติพฒัน ์ กอ้งเฉลิมพงศ ์ นิเทศศาสตร์ (วทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์) กรุงเทพ สอบตรง 
6 นาย สรธร วงัตระกลู นิเทศศาสตร์ (วทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์) กรุงเทพ สอบตรง 
3 นาย ยทุธนา ลิขิตกิจการกลุ นิเทศศาสตร์ (ส่ือสารแบรนด ์) กรุงเทพ สอบตรง 
1 นางสาว พรรณทิพย ์ จรานุภาพ นิเทศศาสตร์ (ออกแบบโฆษณา) กรุงเทพ สอบตรง 
6 นาย ฐานพร สโรชธาํรง นิเทศศาสตร์ (ออกแบบโฆษณาเชิงสร้างสรรค ์AD) กรุงเทพ สอบตรง 
5 นาย ศุภรัสม์ิ สุขพอดี นิเทศศาสตร์(การแสดงและการกาํกบัการแสดง ) กรุงเทพ สอบตรง 
4 นางสาว นภิสา หอมจะบก นิติศาสตร์ กรุงเทพ แอดมิดชัน่ 
1 นาย ชนดล เจียโหงว บริหารธุรกิจ กรุงเทพ สอบตรง 
2 นาย พรีพล ถาวรวฒันยงค ์ บริหารธุรกิจ กรุงเทพ สอบตรง 
5 นาย ชยัรัตน ์ รัศมีจรรยานุกลู บริหารธุรกิจ กรุงเทพ สอบตรง 
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5 นาย ธนรักษ ์ วสุิทธิโกศล บริหารธุรกิจ กรุงเทพ สอบตรง 
6 นาย ธนภูมิ กนกพิสิฐ บริหารธุรกิจ กรุงเทพ สอบตรง 
7 นางสาว สุนิสา บวัสอน บริหารธุรกิจ กรุงเทพ สอบตรง 
6 นาย ณฐัวฒัน์ จิตกลา้ บริหารธุรกิจ (การจดัการ) กรุงเทพ สอบตรง 
3 นางสาว กญัจพร วงศศิ์ริสิน บริหารธุรกิจ (การตลาด) กรุงเทพ สอบตรง 
6 นาย ทศพล อมรกิจจา บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์) กรุงเทพ สอบตรง 
1 นาย ศิวนาถ สมบูรณ์ บริหารธุรกิจ (ธุรกิจระหวา่งประเทศ) กรุงเทพ สอบตรง 
1 นางสาว อรวรรณ จิตรอาษา บริหารธุรกิจ (ธุรกิจระหวา่งประเทศ) กรุงเทพ สอบตรง 
4 นาย อธิศ มนูญดาหว ี บญัชี กรุงเทพ สอบตรง 
7 นาย ธนทตั แสนปัญญาไว มนุษยศาสตร์  กรุงเทพ สอบตรง 
5 นาย สมบติั เหลืองอรุณชยั มนุษยศาสตร์ (การจดัการการโรงแรม) กรุงเทพ สอบตรง 
5 นาย สรวศิ กฤษณวภิาคพร มนุษยศาสตร์ (การจดัการการโรงแรม) กรุงเทพ สอบตรง 
7 นางสาว สุวารินทร์ สิริเกษมสุข มนุษยศาสตร์ (การจดัการการท่องเท่ียว) กรุงเทพ สอบตรง 
6 นาย คณนาถ ลือประเสริฐ วศิวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมมลัติมีเดียและระบบ

อินเทอร์เน็ต) 
กรุงเทพ สอบตรง 

6 นาย ธีรวฒัน์ เรืองมงคลรัตน ์ ศิลปกรรมศาสตร์ (นิเทศศิลป์) กรุงเทพ สอบตรง 
6 นางสาว วรัญญา แหยมประเสริฐ  ศิลปกรรมศาสตร์ (ออกแบบตกแต่งภายใน) กรุงเทพ สอบตรง 
3 นาย พงษภ์คั มณีรัตน ์ บริหารธุรกิจ (การตลาด) กรุงเทพ  สอบตรง 
3 นาย เจตนตัว ์ หม่ืนไชยศรี บริหารธุรกิจ (การตลาด) กรุงเทพ (อินเตอร์) สอบตรง 
3 นางสาว ธนาภา ศิวาวธุ บริหารธุรกิจ (การตลาด) กรุงเทพ (อินเตอร์) สอบตรง 
7 นาย วธิวนิท ์ เลาหกิจวิฑูร บริหารธุกิจ กรุงเทพธนบุรี สอบตรง 
2 นางสาว จิณห์นิภา พิทกัษจิ์รโรจน ์ บริหารธุรกิจ กรุงเทพธนบุรี สอบตรง 
7 นาย สารัช อยูเ่ยน็ บริหารธุรกิจ กรุงเทพธนบุรี สอบตรง 
6 นาย พรีะพล จิรสินธนิก บริหารธุรกิจ (การจดัการการกีฬา) กรุงเทพธนบุรี สอบตรง 
7 นาย ชนานนัท ์ ป้อมบุบผา วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี กรุงเทพธนบุรี สอบตรง 
7 นาย สายนัณ์ เพง็พนัธ์ ศิลปศาสตร์ (การจดัการทัว่ไป) เกริก สอบตรง 
4 นางสาว พรพรุิฬห์ ม่วงศิริ แพทยศาสตร์ รังสิต สอบตรง (กสพท.) 

5 นาย นวนิ บุญสุทธิ การบิน รังสิต สอบตรง 
7 นาย ภานุรัตน์ ฐานประเสริฐ นิเทศศาสตร์ (ภาพยนตร์) รังสิต สอบตรง 
5 นาย ประณต อ่ิมเจริญ บริหารธุรกิจ รังสิต สอบตรง 
4 นางสาว วลัลภา นกพึ่งพุม่ วทิยาลยัดนตรี  (แจ๊สศึกษา เอกขบัร้อง)  รังสิต สอบตรง 
1 นาย ทศพล วดัลอ้ม วศิวกรรมศาสตร์ (โยธา) รังสิต แอดมิดชัน่ 
6 นางสาว ไข่มุก หาญศิริกลุ ศิลปกรรมศาสตร์ (ออกแบบตกแต่งภายใน) รังสิต สอบตรง 
2 นาย สิปปภาส ครองรักษา ศิลปะและการออกแบบ รังสิต สอบตรง 
3 นาย วรพล เจียรากร ศิลปะและการออกแบบ รังสิต สอบตรง 
7 นาย ชานนท ์ ลินดบ์ลดั ศิลปะและการออกแบบ รังสิต สอบตรง 
3 นาย ทีปกร ศรีผดุผอ่ง สถาปัตยกรรมศาสตร์ (สถาปัตยกรรมภายใน) รังสิต สอบตรง 
7 นาย อรรถพล ถมมา บริหารธุรกิจ รัตนบณัฑิต สอบตรง 
5 นาย สญัชยั พุม่ประดบั นิเทศศาสตร์ สยาม แอดมิดชัน่ 
6 นาย อฐัพลณ์ โชคสมบูรณ์ นิเทศศาสตร์ (การโฆษณา) สยาม สอบตรง 
7 นางสาว สุทธิรัตน ์ ศรีวชิยัรัตน ์ นิเทศศาสตร์ (การประชาสมัพนัธ์) สยาม สอบตรง 
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7 นาย รัชเดช รอดเช้ือ นิติศาสตร์ สยาม สอบตรง 
7 นาย วชิรพงศ ์ เมฆวชิยั นิติศาสตร์ สยาม สอบตรง 
7 นาย สมชัญ ์ เอ่ียมสอาด บริหารธุรกิจ (บญัชี) สยาม สอบตรง 
4 นาย บณัฑิต รามศรี บริหารธุรกิจ (ธุรกิจโรงแรม) สยาม (อินเตอร์) สอบตรง 
7 นาย ปิยะพล วดัคราว นิเทศศาสตร์ (การโฆษณา) หอการคา้ไทย สอบตรง 
6 นาย อาณติั วลิาศชยัยนัต ์ บริหารธุรกิจ หอการคา้ไทย สอบตรง 
6 นาย ปฏิพทัธ ์ มีศรีผอ่ง บริหารธุรกิจ หอการคา้ไทย สอบตรง 
5 นาย พรีะพงษ ์ จูประทานสุข บริหารธุรกิจ หอการคา้ไทย สอบตรง 
6 นาย ณฐัวฒัน์ สาธุธรรม บริหารธุรกิจ หอการคา้ไทย สอบตรง 
6 นาย คุณากร คมัภีเจริญพร บริหารธุรกิจ (การตลาด) หอการคา้ไทย สอบตรง 
1 นาย เฉลิมพล ถิราภิวฒัน์ วทิยาศาสตร์ (เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร) หอการคา้ไทย สอบตรง 
3 นาย โสภณ ศิริปุณย ์ การแพทยแ์ผนจีน หวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ สอบตรง 
5 นาย ธชัพล โรจนภิญญู การจดัการโรงแรมและรีสอร์ท ว.ดุสิตธานี สอบตรง 
2 นาย สิทธิพล อาชวาคม คหกรรม (การครัว) ว.ดุสิตธานี สอบตรง 
6 นาย สิทธิวฒิุ สิทธิวรวฒิุ บริหารธุรกิจ  

(การจดัการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร) 
ว.ดุสิตธานี สอบตรง 

1 นาย ชชันนท ์ เจนเจริญวลิาศ เทคโนโลยสีารสนเทศ ICT (มลัติมีเดีย) ส.เทคโนโลยไีทย-ญ่ีปุ่น สอบตรง 
1 นาย วรีะกิตต์ิ นวทวเีศรษฐ ์ เทคโนโลยสีารสนเทศ ICT (มลัติมีเดีย) ส.เทคโนโลยไีทย-ญ่ีปุ่น สอบตรง 
1 นาย จุฬากิตติ์  บุตรดี เทคโนโลยสีารสนเทศ ICT (มลัติมีเดีย) ส.เทคโนโลยไีทย-ญ่ีปุ่น สอบตรง 
1 นาย ศุภวชิญ ์ บุญประกอบโชค เทคโนโลยสีารสนเทศ ICT (มลัติมีเดีย) ส.เทคโนโลยไีทย-ญ่ีปุ่น สอบตรง 
4 นาย ธชัดนยั  ช้ือเจริญพงศ ์  วศิวกรรมศาตร์ (ยานยนต)์ ส.เทคโนโลยไีทย-ญ่ีปุ่น ทุนTNI 
1 นาย ศุภฤกษ ์ ปิยปัทมกานต ์ วศิวกรรมศาสตร์ (คอมพิวเตอร์) ส.เทคโนโลยไีทย-ญ่ีปุ่น สอบตรง 
1 นาย กฤษฏ์ิมาโนช ชยัพิชญพ์งษ ์ วศิวกรรมศาสตร์ (คอมพิวเตอร์) ส.เทคโนโลยไีทย-ญ่ีปุ่น สอบตรง 
1 นาย ไทชู สุมิโยชิ วศิวกรรมศาสตร์ (ยานยนต)์ ส.เทคโนโลยไีทย-ญ่ีปุ่น สอบตรง 
2 นางสาว ชวนพร หวงัเจริญ ศิลปศาสตร์ ส.เทคโนโลยไีทย-ญ่ีปุ่น สอบตรง 
5 นาย พร์ี บุณยเ์กรียงไกร บริหารธุรกิจ (การคา้ปลีก) ส.เทคโนโลยปัีญญาภิวฒัน ์ ทุน 
7 นาย อนิรุทธ์ิ โตเจริญนิวติัศยั ต่างประเทศ  จีน  
6 นาย กิตติพฒัน ์ สมัมามิตร ต่างประเทศ  ญ่ีปุ่น  
2 นาย สุรเชษฐ ชยัศิริวเิชียร ต่างประเทศ  อเมริกา  
4 นาย ศิรวทิย ์ วฒิุพงศม์ณี ต่างประเทศ  อเมริกา  
3 นาย ธนวฒัน ์ ศิริวโิรจนกลุ ต่างประเทศ ออสเตรเลีย  
5 นาย พทัธดนย ์ ชีวชยัมงคล     รอสอบใหม ่
5 นาย ภคภทัร ทิพยจนัทร์     รอสอบใหม ่
1 นาย จกัรพงษ ์ พงษโ์สภณ     รอสอบใหม ่

       

                  งานแนะแนว   
     ข้อมูล ณ วนัที ่19 ม.ิย. 2553 
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                       เกณฑ์การประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 

ปีการศึกษา 2552 
       การประเมินในระดับตัวบ่งชี้ และระดบัมาตรฐาน จากค่าร้อยละเฉลีย่    แบ่งเป็น  4  ระดบั  คอื 

 

เกณฑ์การพจิารณา ระดบัคุณภาพ 

ร้อยละเฉล่ียตามเกณฑพิ์จารณาตํ่ากวา่ ร้อยละ 50 ปรับปรุง 
ร้อยละเฉล่ียตามเกณฑพิ์จารณาตั้งแต่ ร้อยละ 50-74 พอใช ้
ร้อยละเฉล่ียตามเกณฑพิ์จารณาตั้งแต่ ร้อยละ 75-89 ดี 
ร้อยละเฉล่ียตามเกณฑพิ์จารณาตั้งแต่ ร้อยละ 90 ข้ึนไป ดีมาก 

     หมายเหตุ   :  มาตรฐานที ่ 5  ใช้เกณฑ์การประเมินมาตรฐานที ่ 5   ของ  สมศ.  ทีป่รับแก้ไข 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์เปรียบเทยีบนํา้หนักและส่วนสูงของเดก็ไทยโดยเฉลีย่     (เกณฑป์ระเมิน มาตรฐาน 7.2) 
อายุ / ปี 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

นํา้หนัก 
( กโิลกรัม ) 

ชาย 14.5 15.5 17 18 20 22 24 27 29 33 37 43 46 
หญิง 14 15 17 18 20 23 25 28 32 37 40 43 44 

ส่วนสูง 
 (เมตร ) 

ชาย 1.02 1.06 1.11 1.16 1.20 1.25 1.30 1.35 1.40 1.45 1.53 1.59 1.63 
หญิง 1.01 1.06 1.10 1.15 1.20 1.26 1.31 1.37 1.43 1.48 1.52 1.53 1.54 

อ้างองิ : กรมอนามยั  กระทรวงสาธารณสุข 
 

 
 
 
 
 
 

 

 


