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   คํานํา 

 
 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการเปนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหง
ประเทศไทย มีฐานะเปนโรงเรียนเอกชน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการเขต 1โรงเรียนไดตระหนักถึงความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาวามี
บทบาทสําคัญ ในการพัฒนาโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การจัดทํารายงานการประเมิน
ตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจําปการศึกษา 2554โดยวางแผน การแตงตั้ง
คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ เพ่ือรวบรวมขอมูลเอกสาร หลักฐานการบริหารโรงเรียน เพ่ือใช
ในการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการศึกษาจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ไดแก สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาเขต 1 จังหวัดสมุทรปราการ งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา  ฝายการศึกษา มูลนิธิ
คณะเซนตคาเบรียลฯ  สํานักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบไปดวย ดานคุณภาพผูเรียน ดานการ
เรียนการสอน ดานการบริหารและการจัดการศึกษา ดานการพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรู และดาน
การเงิน ตามท่ีกําหนดไวในมาตรฐานการศึกษามูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย 
 การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) เปนการสรุปผลการดําเนินงาน การพัฒนา
คุณภาพการศึกษา และความสําคัญในการบริหารงานของโรงเรียนในดานตางๆ ตามสภาพจริงในป
การศึกษา 2554 โรงเรียนไดจัดทําแผนปฏิบัติงานตลอดป ตามแผนพัฒนาโรงเรียน (พ.ศ. 2552-
2554) ท่ีมีนโยบายใหบุคลากรฝายตางๆ ดําเนินงานและโครงการตามแผนพัฒนาอยางตอเนื่อง มี
การตรวจสอบสรุปและประเมินผลของแตละงาน โครงการอยางสมํ่าเสมอ โดยมีการติดตามและ
รวบรวมผลการประเมินเพ่ือจะไดทราบจุดเดนและจุดท่ีควรแกไขเพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนา
โรงเรียนใหเปนไปตามมาตรฐานกําหนดในปการศึกษาตอไป 
 ในโอกาสนี้ขอขอบคุณคณะครู คณะกรรมการบริหารและคณะอนุกรรมการฝายตางๆ ท่ีมี
สวนรวมในการจัดทํารายงานการประเมินตนเองและจัดเตรียมเอกสารขอมูลไวสําหรับการตรวจ
เยี่ยมของคณะกรรมการตรวจเยี่ยมมาตรฐานของมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย หวัง
เปนอยางยิ่งวารายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ปการศึกษา 2554 
จะเปนประโยชนอยางยิ่งสําหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตอไป 
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บทท่ี 1  
ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

1. ขอมูลทั่วไป 
 1.1) ช่ือ สถานศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 
 ตั้งอยูเลขท่ี 419/1389  หมู 5   ต.เทพารักษ  อ.เมือง  จ.สมุทรปราการ  รหัสไปรษณีย 10270
โทรศัพท 0–2384–7491-6 โทรสาร 0–2384-0445 10270  Website http://www.acsp.ac.th    

1.2) สังกัด (       ) สพฐ.  (    ) สช.  (        ) กทม.  (       ) มท.  
(    ) อ่ืน ๆ มูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย 
1.3) เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1 
1.4) การจัดการศึกษา  จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รับนักเรียนชายเขาเรียนในระดับช้ัน

ประถมศึกษาปท่ี 1- มัธยมศึกษาปท่ี 3 หลักสูตร MLP (Modern language Program) รับนักเรียน
สหศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ปท่ี 4-6 หลักสูตร MLP (Modern language Program)  สวนใน
หลักสูตร EP (English Program)รับนักเรียนสหศึกษาตั้งแตช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ถึงมัธยมศึกษาป
ท่ี 6  

1.5) เขตพ้ืนท่ีบริการการศึกษา เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1  
 

2. ขอมูลดานการบริหารสถานศึกษา 
 2.1) ผูบริหาร 
  ภราดา ผศ.ดร. วินัย วิริยวิทยาวงศ    
  วุฒิการศึกษา   ระดับปริญญาโท จาก Asian  Institute  of  Management 

สถาบันบริหารจัดการของเอเชีย 
ระดับปริญญาเอก  จาก De  La  Salle  University 
สาขาบริหารจัดการการศึกษา  ประเทศฟลิปปนส 

                          2.2) คณะกรรมการที่ปรึกษาผูอํานวยการ 
   1. นายธรรมนูญ  รัตนพันธ  หัวหนาสํานักผูอํานวยการ 

  วุฒิการศึกษา   ค.ม.    ม.ราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
  2. นางสาวรุงรัตน กมลศิริประเสริฐ  หัวหนาฝายวิชาการ 
  วุฒิการศึกษา   คอ.ม.   ส.เทคโนโลยีพระจอมเกลาฯ 
  3. นายปริวัตร  โวหาร   หัวหนาฝายปกครอง 
  วุฒิการศึกษา   กศ.ม.   ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 
  4. นายปญจพัฒน เบญจนวนนท  หัวหนาฝายกิจกรรม 
  วุฒิการศึกษา   ค.บ.   วค.บานสมเด็จเจาพระยา 
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  5. นายอติชาต  งามกาละ  หัวหนาฝายบริการ 
  วุฒิการศึกษา   ค.บ.   วค.จันทรเกษม 

6. นางรัชดา  พลับแดง  หัวหนาแผนกธุรการ 
วุฒิการศึกษา   ศศ.บ.   ราชภัฏสวนดุสิต 
7. นางสุนัน  สาลี   หัวหนาแผนกการเงิน 
วุฒิการศึกษา   บธ.บ.   ม.สุโขทัยธรรมาธิราช 
8. นางศิริยา  คนิวรานนท  หัวหนาแผนก EP: English Program 
วุฒิการศึกษา   ศศ.ม.   ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 
9. นายทองบัน  ทําโยธา   ท่ีปรึกษาฝายวิชาการฯ 
วุฒิการศึกษา   คม.   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
10. นายภานพ  ผังรักษ   ผูแทนครรูะดับช้ัน ป.1-3 
วุฒิการศึกษา   ศศ.บ.   วิทยาลัยแสงธรรม 
11. นายมนัส  หะรีเมา   ผูแทนครูระดับช้ัน ป.4-6 
วุฒิการศึกษา   ค.บ.   วค.จันทรเกษม 
12. นางมัทนา  เกตุนอย   ผูแทนครูระดับช้ัน ม.1-3 
วุฒิการศึกษา   ค.บ.   วค.สวนดุสิต 
13. นายทองพูน  โพธิสาร  ผูแทนครูระดับช้ัน ม.4-6 
วุฒิการศึกษา   วท.ม.   ส.บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

2.3) ขอมูลคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
  1. ภราดา ผศ. ดร. วินัย  วิริยวิทยาวงศ ผูแทนผูรับใบอนุญาต/ผูอํานวยการ/ผูจัดการ 
  2. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 
ผูทรงคุณวุฒ ิ
  3. นายกิตติพงษ วงศสุวรรณชัย ผูทรงคุณวุฒ ิ
  4. นายเอก วงศอนันต ผูทรงคุณวุฒ ิ
  5. นางสุนัน สาลี  ผูทรงคุณวุฒ ิ
  6. นายวิโรจน ศิริธนาศาสตร ผูทรงคุณวุฒ ิ
  7.นายสมพงษ อนันตริยเวช ผูแทนผูปกครอง 
  8. นายธรรมนูญ รัตนพันธ ผูแทนคร ู
 2.4) ประวัติของสถานศึกษา 
  โรง เรี ย นอัสสัมชั ญสมุทร ปรา การ  เ ดิม ช่ื อโร งเรี ยนอั สสัมชัญ สําโ รง เป น
สถาบันการศึกษา ลําดับท่ี 13 ของมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย  กอตั้งขึ้นเม่ือวันท่ี  
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17  พฤษภาคม  พ.ศ. 2522   มีพ้ืนท่ี 14  ไร 3  งาน  54 ตารางวา โดยนายวิชัย มาลีนนท  ประธาน
กรรมการ บริษัทเทพารักษท่ีดิน จํากัด   ไดบริจาคท่ีดินใหแกมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศ
ไทย พรอมเงินจํานวน  3,000,000 บาท (สามลานบาทถวน) ตั้งอยู เลขท่ี 574 หมู 8  ถ.เทพารักษ     
ต.สําโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ตอมากระทรวงมหาดไทยประกาศเปล่ียนแปลงเขตการ
ปกครอง เม่ือวันท่ี 18  สิงหาคม พ.ศ. 2533 โรงเรียนอัสสัมชัญสําโรงจึงเปล่ียนท่ีตั้งเปน เลขท่ี 
419/1389  หมู 5  ต.เทพารักษ  อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 และไดเปล่ียนช่ือเปนโรงเรียน
อัสสัมชัญสมุทรปราการ เม่ือวันท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 ปจจุบันมีเนื้อท่ี  23  ไร  2 งาน 12.5 
ตารางวา  

เริ่มแรกเปดสอนตั้งแตช้ันประถมศึกษาปท่ี 1–6 รวม  8 หองเรียน มีครูสอน 15 คน 
นักเรียนท้ังส้ิน 371 คน  มีภราดาประทีป  ม.โกมลมาศ  เปนเจาของและผูรับใบอนุญาต ภราดา
บัญชา แสงหิรัญ เปนผูจัดการ นายปรีชา บุญญะสิทธ์ิ เปนครูใหญ  อยูในการดูแลของภราดาวิริยะ 
ฉันทวโรดม อธิการเจาคณะเซนตคาเบรียลแขวงประเทศไทย  

ปจจุบันเปดสอน นักเรียนตั้งแตช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ถึงช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6  รวม 99 
หองเรียน  
 

3. ขอมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 
 3.1 จํานวนนักเรียน ( ขอมูล ณ วันท่ี 10  มิถุนายน  พ.ศ. 2554) 

โปรแกรม MLP โปรแกรม  EP ระดับชั้น 
ชาย หญิง ชาย หญิง 

รวม 

ป.1 281 - 36 24 341 
ป.2 261 - 42 18 321 
ป.3 297 - 45 10 352 

1,014 

ป.4 297 - 43 17 357 
ป.5 319 - 40 14 373 
ป.6 300 - 38 21 359 

1,089 

2,109 

ม.1 269 - 30 23 322 
ม.2 293 - 29 24 346 
ม.3 312 - 19 22 353 

1,021 

ม.4 275 129 28 14 446 
ม.5 273 105 24 17 419 
ม.6 254 97 25 24 400 

1,265 

2,286 

3,431 331 399 228 รวม 
3,762 627 4,389 
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*  อัตราสวนนักเรียนตอหองระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
   เฉล่ียนักเรียน  54  คน  : 1 หองเรียน  
    *  อัตราสวนนักเรียนตอครูระดับประถมศึกษา         
   เฉล่ียนักเรียน  25  คน  : ครู 1 คน 
     *  อัตราสวนนักเรียนตอครูระดับมัธยมศึกษา          

    เฉล่ียนักเรียน  25  คน  :  คร ู1 คน 
   * จํานวนนักเรียนท่ีลาออกระหวางภาคเรียน ปการศึกษา 2554    จํานวน  7  คน 
   * สถิติการลาของนักเรียน ปการศึกษา 2554 คิดเปนรอยละ 2.02 
 

3.2 ขอมูลครูและบุคลากร ( ขอมูล ณ วันที่ 10  มิถุนายน  พ.ศ.2554) 
ตารางที่ 1.1 จํานวนครูผูสอนจําแนกเพศและตามวุฒิการศึกษา 

ครูไทย(คน) ครู ตปท.(คน) ประเภท 
วุฒิการศึกษา 

ภราดา 
(คน) ชาย หญิง 

รวม 
(คน) ชาย หญิง 

รวม 
(คน) 

รวม 
(ชาย) 

รวม 
(หญิง) 

รวม 
ทั้งหมด 

ปริญญาเอก 1 1 0 2 0 0 0 2 0 2 
ปริญญาโท 0 14 28 42 6 0 6 20 28 48 
ปริญญาตร ี 0 68 130 198 44 11 55 112 141 253 
อนุปริญญา 0 2 1 3 0 0 0 2 1 3 
ตํ่ากวาอนุปริญญา 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2 

รวม 1 87 159 247 50 11 61 138 170 308 
 

ตารางที่ 1.2 จํานวนครูผูสอนตามวิชาเอก / โท / ความถนัด 
สอนตรงตามวิชาเอก-โท สอนตรงตามความถนัด กลุมสาระการเรียนรู จํานวน 

ครูไทย ครู ตปท. รวม 
% 

ครูไทย ครู ตปท. รวม 
% 

ภาษาไทย 23 23 0 23 100 0 0 0 0 
คณิตศาสตร 37 25 11 36 97.30 1 0 1 2.70 
วิทยาศาสตร 38 26 9 35 92.11 1 2 3 7.89 
สังคมศึกษาฯ 29 20 5 25 86.21 3 1 4 13.79 
สุขศึกษาฯ 18 12 5 17 94.44 0 1 1 5.56 
ศิลปะ 16 15 0 15 93.75 1 0 1 6.25 
การงานอาชีพฯ 24 12 9 21 87.50 3 0 3 12.50 
ภาษาตางประเทศ 50 30 14 44 88.00 3 3 6 12.00 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 6 5 0 5 83.33 1 0 1 16.67 
รวมครูผูสอน 241 168 53 221 91.70 13 7 20 8.30 
ครูสนับสนุนการสอน 67 66 1 67 0 0 0 0 0 
รวมทั้งหมด 308         
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4. ขอมูลทรัพยากรของสถานศึกษา 
4.1 ขอมูลชุมชนและอาคารสถานท่ี 
4.1.1 สภาพชุมชนโดยรวม 

สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเปนหมูบานจัดสรร โรงเรียน  โรงงาน
อุตสาหกรรมและโรงพยาบาล มีประชากรประมาณ 150,000 คน  บริเวณใกลเคียงโดยรอบโรงเรียน  
ไดแก 

-โรงเรียนเซนตโยเซฟทิพวัล  โรงเรียนอนุบาลบุษยมาส  โรงเรียนอนุบาลจันทนา 
โรงเรียนสิริวุฒิวิทยา โรงเรียนเทพศิรินทรสมุทรปราการ  โรงเรียนอนุบาลอูทิพย 

- หมูบานทิพวัล  หมูบานธนาภิรมย  หมูบานชวนช่ืน  หมูบานทวีทอง  หมูบานเดนชัย  
หมูบานไอริส หมูบานบานสวนยั่งยืน เทศบาลตําบลบางเมือง  สํานักงานประกันสังคม โรงพยาบาล
จุฬารัตน 2 โรงพยาบาลจุฬาเวช บริษัทฮีโน แหงประเทศไทย บริษัท นิปปอน เดนโซ แหงประเทศ
ไทย เทศบาลสําโรงเหนือ บริษัท TOYOTA  @  United   

- อาชีพหลักของคนในชุมชน คือ การทําธุรกิจสวนตัว  การประกอบกิจการ  การทํางาน
ในโรงงานอุตสาหกรรม เนื่องจากจังหวัดสมุทรปราการเปนพ้ืนท่ีมีสถานประกอบการ แหลงธุรกิจ
โรงงาน  

- การนับถือศาสนา  คนในชุมชนนับถือศาสนาพุทธ  ศาสนาคริสต และศาสนาอิสลาม 
- ประเพณีและศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินของจังหวัดสมุทรปราการท่ีรูจักโดยท่ัวไป คือ 

ประเพณีรับบัว และประเพณีสงกรานตพระประแดง 
4.1.2 จํานวนอาคารเรียนถาวร รวม 8 หลัง ดังนี้  

 1  อาคารอัสสัมชัญ เปนอาคารเรียนหลังแรกของโรงเรียน เริ่มกอสรางในป พ.ศ. 2521       
ในระยะแรกกอสรางเพียงครึ่งหนึ่งของอาคาร และในป พ.ศ. 2524 ไดตอเติมจนครบสมบูรณ     
โดยฯพณฯ สัญญา  ธรรมศักดิ ์ประธานองคมนตรี เปนประธานในพิธีเปด พระคารดินัลไมเกิ้ล มีชัย  
กิจบุญชู ทําพิธีเสกอาคาร เม่ือวันท่ี 22 สิงหาคม พ.ศ. 2522  อาคารอัสสัมชัญ เปนอาคาร 4 ช้ัน         
มีหองเรียนและหองทํางานดังนี ้

ชั้นที่ 1  หองวัดและประเมินผล  หองสํานักผูอํานวยการ  หอง Server  หองศูนย
วิทยสนเทศ - ฝกอบรม หองฝายวิชาการ หองวารสาร หองโสตทัศนูปกรณ และหองสมุดระดับ
มัธยมศึกษา  
  ชั้นที่ 2 หองเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4  หองพักครูระดับ ม.4  และ
หองปฏิบัติการชีววิทยา 
  ชั้นที่ 3  หองเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5  หองพักครู ม. 5  และหองปฏิบัติการ
เคมี 
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  ชั้นที่ 4  หองเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6  หองพักครู ม. 6  และหองปฏิบัติการ
ฟสิกส 

2 อาคารเซนตคาเบรียล เปนอาคารสูง 5 ช้ัน กอสรางในป พ.ศ. 2527 แลวเสร็จในป พ.ศ. 
2528 โดยมี ฯพณฯ พิชัย รัตตกุล รองนายกรัฐมนตรี เปนประธานในพิธีเปด พระสังฆราชลอเรนซ
เทียนชัย สมานจิต ทําพิธีเสกอาคารเม่ือวันท่ี 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2528 มีหองเรียนและหองปฏิบัติการ
ดังนี้ 

ชั้นที่ 1  หองน้ําชาย–หญิง หองพยาบาล หองประชุม  หองพักครู English Program  
หอง Head of  English Program  หองสมุด English Program  หองสมุดระดับประถมศึกษา และหอง
สมาคมผูปกครองและครูฯ  

ชั้นที่ 2  หองพักครู English Program  หองเรียนของนักเรียน English Program ช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 6 และช้ันประถมศึกษาปท่ี 1-3  

ชั้นที่ 3  หองเรียนEnglish Program ระดับช้ัน ประถมศึกษาปท่ี 4-6  มัธยมศึกษาป
ท่ี 1 และหองเรียนคอมพิวเตอร 

ชั้นที่  4  หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร 1 – 2  และหองเรียน English Program        
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 - 5    

ชั้นที่ 5  หองน้ําชาย-หญิง  หองกิจกรรม หองนาฏศิลป หองดนตรีสากล    หอง
ดนตรีไทย และหองดุริยางค / โยธวาทิต 

3. อาคารอํานวยการ  มี 2 ช้ัน สรางขึ้นพรอมกับอาคารมงฟอรต เริ่มกอสราง     เม่ือวันท่ี 12  
มกราคม พ.ศ. 2533 พระเจาวรวงศเธอพระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เปนองค
ประธานในพิธีเปด พระคารดินัลไมเกิ้ลมีชัย   กิจบุญชู  ทําพิธีเสกอาคารเม่ือวันท่ี 21 มกราคม พ.ศ. 
2535 อาคารอํานวยการเปนอาคารท่ีเช่ือมระหวางอาคารอัสสัมชัญกับ อาคารมงฟอรตและอาคาร
หลุยสชาแนล   

  ชั้นที่ 1  สํานักงานแผนกธุรการ หองน้ํา  และหองงานมาตรฐาน 
ชั้นที่ 2  หองผูอํานวยการ หองงานตรวจสอบ หองรับรอง สํานักงานฝายการเงิน

และหองประชุมอํานวยการ 
4. อาคารมงฟอรต มี 6 ช้ัน สรางขึ้นพรอมกับอาคารอํานวยการ มีหองเรียนและ

หองปฏิบัติการดังนี ้
  ชั้นที่ 1  โถงโลงสําหรับทํากิจกรรม มีหองฝายปกครอง หองซอมบํารุง และ
หองน้ําหญิง  

 ชั้นที่ 2 หองทํางานครูระดับช้ัน ป.5  หองเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 หอง 
Innovation Center 1 หองทํางานครูระดับช้ัน ป.6 และหองน้ําชาย 
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ชั้นที่ 3  หองทํางานครู ม.1 หองเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  หองเรียน
มัธยมศึกษาปท่ี 1 และหองน้ําชาย 

ชั้นที่ 4  หองทํางานครู ม.2 หองเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1-2 และหองน้ําชาย 
ชั้นที่ 5  หองทํางานครู ม.3  หองเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2-3  และหองน้ํา

ชาย 
5. อาคารหลุยส มารี  มี 4 ช้ัน สรางแลวเสร็จในป พ.ศ. 2542  โดยมี ฯพณฯ   พลเอกเปรม  

ติณสูลานนท ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ เปนประธานในพิธีเปด ทําพิธีเสกอาคารในวันท่ี  2 
สิงหาคม พ.ศ. 2542  มีหองประกอบดังนี ้

ชั้นที่ 1  โรงอาหารสําหรับนักเรียน  มีรานจําหนายอาหารนักเรียน จํานวน 10  ราน
จําหนายน้ําดื่มของโรงเรียน 1 ราน และหองน้ําชาย - หญิง  

ชั้นที่ 2  โรงอาหารสําหรับนักเรียน มีรานจําหนายอาหารนักเรียน จํานวน 9 ราน มี
หองประชุม 2001  สโมสรครู หองน้ําชายและหองน้ําหญิง ท้ัง 2  ดานของอาคาร 

ชั้นที่  3  หองเกียรติยศ หองประชุมมาลีนนท  หองพัฒนาหุนยนต (Robot) 
หองปฏิบัติการคณิตศาสตร  หองรักษภาษา  หอง Learning Center  หองเศรษฐกิจพอเพียง   หอง
อาเซ่ียน หองทองถ่ินของเรา หองศาสนสัมพันธ  หองวิถีไทย  หองอาเซียนและหองน้ําท้ัง 2 ดาน
ของอาคาร  

ชั้นที่  4  หอประชุมรัชตสมโภช  
6. อาคารหลุยส ชาแนล  มี 5 ช้ัน สรางเสร็จในป พ.ศ. 2550 ช้ัน โดยมีสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมาร ีเสด็จเปนองคประธานในพิธีเปดเม่ือวันท่ี 2 กันยายน พ.ศ. 2553  
โดยมีหองเรียนและหองประกอบดังนี ้

ชั้นที่ 1  หองโถงโลงสําหรับจัดกิจกรรมตางๆ  การประชุมยอยสําหรับนักเรียนใน
ระดับช้ัน หองเกียรติยศ และหองน้ําชาย - หญิง   

ชั้นที่ 2  หองเรียนนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 1  หองพักครูระดับช้ัน  ป.1 
และหองน้ํานักเรียนท้ัง 2 ดานของอาคาร 

ชั้นที่ 3  หองเรียนนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 2  หองพักครูระดับช้ัน  ป.2 
และหองน้ํานักเรียนท้ัง 2 ดานของอาคาร  

ชั้นที่ 4   หองเรียนนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 3  หองพักครูระดับช้ัน  ป.3 
และหองน้ํานักเรียนท้ัง 2 ดานของอาคาร 

   ชั้นที่ 5  หองเรียนนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 4  หองพักครูระดับช้ัน  ป.4 
และหองน้ํานักเรียนท้ัง 2 ดานของอาคาร 
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   ชั้นที่ 6 หองปฏิบัติการวิทยาศาสตรระดับประถมศึกษา - ระดับมัธยมศึกษา  
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 6  หองทํางานครูคอมพิวเตอร  หองทํางานครูวิทยาศาสตร และ       
หองดนตรีสากล 

 7. อาคารชั้นเดียวหลังที่ 1  ประกอบดวยหองมินิมารท หองจัดซ้ือ หองพัสดุ หองฝาย
บริการ    หองฝายกิจกรรม หองแนะแนว หองลูกเสือ-รักษาดินแดน  หองพักครูสุขศึกษาและพล
ศึกษา และหองน้ําคร ู

8. อาคารชั้นเดียวหลังที่ 2  ประกอบดวยหองศิลปะระดับประถมศึกษา - ระดับมัธยมศึกษา     
หองการงานพ้ืนฐานอาชีพ  หองเรียนสีเขียว และหองอภิบาล 

4.1.3 ขอมูลเกี่ยวกับภูมิปญญาและแหลงเรียนรู  
4.1.3.1  แหลงเรียนรูภายในโรงเรียนจําแนกตามกลุมสาระการเรียนรู 
1. กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
 - หองรักษภาษา     อาคารหลุยสมาร ี
 - สวนการละเลนไทย  Inspiration Square 
 - สวนวรรณคดีไทย  
2. กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
 - หองปฏิบัติการคณิตศาสตร    อาคารหลุยสมาร ี
3. กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
 - สวนสมุนไพรในโรงเรียน 
 - ปลูกพืชไรดิน(Hydroponics) 
 - หองเรียนสีเขียว       อาคารช้ันเดียว 2 
 - ปายช่ือตนไมในบริเวณโรงเรียน  
 - สวนวิทยาศาสตร    Inspiration Square 
 - หองปฏิบัติการชีววิทยา     อาคารอัสสัมชัญ 
 - หองปฏิบัติการเคมี      อาคารอัสสัมชัญ 
 - หองปฏิบัติการฟสิกส      อาคารอัสสัมชัญ 
 -  หองปฏิบัติการวิทยาศาสตรระดับประถมศึกษา  อาคารหลุยส ชาแนล 
 -  หองปฏิบัติการวิทยาศาสตรระดับมัธยมศึกษา  อาคารหลุยส ชาแนล 
 -  หองปฏิบัติการวิทยาศาสตรระดับมัธยมศึกษา  อาคารเซนตคาเบรียล 
    4. กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

   - การตรวจวัดสภาพอากาศในโรงเรียน 
   - หองเศรษฐกิจพอเพียง     อาคารหลุยส มาร ี
   - สวนหิน Inspiration Square 
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   - หองวิถีไทย      อาคารหลุยส มาร ี
   - หองทองถ่ินของเรา     อาคารหลุยส มาร ี
   - หองอาเซียน       อาคารหลุยส มาร ี
  5. กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา  
   - หองพยาบาล      อาคารเซนตคาเบรียล 
   - สนามฟุตบอล 
   - สนามเปตอง 
   - Sport Center 
   - Center Court 
   - Fun & Health Land 
   -  หองฟตเนส       อาคารช้ันเดียว 2 
  6. กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
   - หองนาฏศิลป        อาคารเซนตคาเบรียล 
   - หองปฏิบัติการศิลปะ 2 หอง    อาคารเซนตคาเบรียล 
   - หองดนตรีสากล  3 หอง         อาคารเซนตคาเบรียล 
   - หองดนตรีไทย  2 หอง      อาคารเซนตคาเบรียล 
   - หองโยธวาทิต       อาคารเซนตคาเบรียล 
  7. กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลย ี
   - หองคอมพิวเตอร 1     อาคารเซนตมงฟอรต 
   - หองคอมพิวเตอร 2     อาคารเซนตมงฟอรต 
   - หองคอมพิวเตอร 3     อาคารเซนตมงฟอรต 
   - หองคอมพิวเตอร 4     อาคารเซนตมงฟอรต 
   - หองคอมพิวเตอร 5     อาคารเซนตมงฟอรต 
   -  หองคอมพิวเตอร 6     อาคารเซนตมงฟอรต 
   -  หองคอมพิวเตอร EP     อาคารหลุยส ชาแนล 
   - หองพัฒนาหุนยนต Robot    อาคารหลุยสมาร ี
   - หองปฏิบัติการการงานอาชีพฯ     อาคารช้ันเดียว 2 
   - หองฝกอบรมคอมพิวเตอร      อาคารอัสสัมชัญ 
  8. กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
   - หอง Learning Center     อาคารหลุยส มาร ี
  9. อ่ืนๆ 
   - หองอภิบาล      อาคารช้ันเดียว 2 
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   - หองศาสนาสัมพันธ     อาคารหลุยส มาร ี
   - หองแนะแนว      อาคารช้ันเดียว 1 
   - หองเกียรติยศ      อาคารหลุยส ชาแนล 
   - หองเกียรติประวัต ิ    อาคารหลุยส มาร ี
   - หองสมุดระดับประถมศึกษา    อาคารเซนตคาเบรียล 
   - หองสมุดระดับ มัธยมศึกษา    อาคารอัสสัมชัญ 
   - หองโสตทัศนูปกรณ     อาคารอัสสัมชัญ 

4.1.3.2 แหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน  
   - ลานแสดงชางและฟารมจระเขสามพราน   จ.นครปฐม 
   - พิพิธภัณฑหุนขี้ผ้ึง    จ.นครปฐม 
   - แมน้ําทาจีน     จ.นครปฐม 
   - บานปนทรายโลก / วิมานดิน   จ.ฉะเชิงเทรา 
   - บานสวนกรูด     จ.ประจวบคีรีขันธ 
   - คายบุรฉัตร     จ.ราชบุร ี
   - โอเช่ียนเวิลด     กรุงเทพมหานคร 
   - ปาชายเลน บางปู    จ.สมุทรปราการ 
   - วัดแค      จ.สมุทรปราการ 
   - เมืองโบราณ     จ.สมุทรปราการ 

* หมายเหต ุ ระหวางเดือนตุลาคม 2554 – มกราคม 2555 เกิดอุทกภัย กิจกรรมคายพัก
แรมลูกเสือ – เนตนารี จัด ณ คายลูกเสือช่ัวคราวโรงเรียนอัสสัมชัญ
สมุทรปราการ 

4.1.3.3 ครูภูมิปญญา    
เจาหนาท่ีจากโรงพยาบาลเมืองสมุทรปูเจา   
เจาหนาท่ีบริษัท S&P 

   หนวยตํารวจสันติบาล จ.สมุทรปราการ 
   นายธนภัทร อมรทรงชัย 
   นายพิศิษฐ เริงทรัพย 
   นายมนตชัย   คูเอกชัย    วิชาคณิตศาสตร 
   นายสกลพัฒณ  พิทักษรัตนโยธิน   วิชาเคมี 
   นายวัชระ  วีระพรพงษกุล   วิชาชีววิทยา 
   นายครองบุญย รัตถประเสรฐิ   วิชาฟสิกส 
   ครูภูมิปญญา/บูรณาการ ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ทุกวิถีท่ีพอเพียง 
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  ครูภูมิปญญา/บูรณาการ ช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 แหลงเรียนรูสูความ 
        พอเพียง 

ครูภูมิปญญา/บูรณาการ ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 โตไปไมโกง 
ครูภูมิปญญา/บูรณาการ ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 เงินทองของมีคา 
ครูภูมิปญญา/บูรณาการ ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 ของขวัญพอเพียงฯ 
ครูภูมิปญญา/บูรณาการ ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 บ.บางจาก  
      ปโตรเลียม จํากัด 
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5. ขอมูลเกี่ยวกับเกียรติยศ ชื่อเสียงของโรงเรียน  ครู และผูเรียน ปการศึกษา 2554 
 5.1 ผลงานของโรงเรียน 
  - โรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับทอง จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

- โรงเรียนท่ีมีผลการจัดการศึกษาดีมาก ตามโครงการพัฒนาศักยภาพระบบการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของ ก.ต.ป.น. โดยสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1 
   - โรงเรียนไดรับรางวัลเหรียญทองแดง จากคะแนนเฉล่ียการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)ระดับช้ัน ป.6 ม.3 และ ม.6 ประจําปการศึกษา 
2553 (ประกาศ 14 ธ.ค.2554) 

- โรงเรียนรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษาขนาดใหญ 
5.2 ผลงานของครู 

ที่ ชื่อ สกุล ผลงาน/รางวัลที่ไดรับ จากองคกร/หนวยงาน 
1 ภราดา ผศ.ดร.วินัย วิริยวิทยาวงศ ผูบริหารท่ีทําคุณประโยชน

ทางดานการศึกษา 
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา(สกสค.) 

นางสุชาดา พรมมณี ครูผูทําคุณประโยชนทางดาน
การศึกษา 

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา(สกสค.) 

  โครงการสังคมไทยรวมกันคืนครู
ดีใหศิษย ยกยองเชิดชู “ครูสอนดี” 
(คณิตศาสตร ป.3) 

สํานักงานสงเสริมสังคมแหงการเรียนรู
และคุณภาพเยาวชน(สสค.) 

2 

  ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาท่ี
ไดรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี 

สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 

ม.ธรรมนูญ รัตนพันธ รางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” 
 

สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
กระทรวงศึกษาธิการ  

3 

  ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาท่ี
ไดรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี 

สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 

มิสวันทนา พรชัยเทพินทร รางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” 
 

สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
กระทรวงศึกษาธิการ  

4 

  ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาท่ี
ไดรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี 

สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 

5 มิสเปรมฤดี กฤษเจริญ รางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” 
 

สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
กระทรวงศึกษาธิการ 
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ที่ ชื่อ สกุล ผลงาน/รางวัลที่ไดรับ จากองคกร/หนวยงาน 
  โครงการสังคมไทยรวมกันคืนครู

ดีใหศิษย ยกยองเชิดชู “ครูสอนดี” 
(คณิตศาสตร EP ) 

สํานักงานสงเสริมสังคมแหงการเรียนรู
และคุณภาพเยาวชน(สสค.)                                                                                                              

 

  ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาท่ี
ไดรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี 

สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 

มิสอังศนา มาทอง รางวัลครูผูสอนวิทยาศาสตรดีเดน 
 

สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
กระทรวงศึกษาธิการ 

7 

  ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาท่ี
ไดรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี 

สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 

มิสภณิตา พงศวัชร โครงการสังคมไทยรวมกันคืนครู
ดีใหศิษย ยกยองเชิดชู “ครูสอนดี” 
(ภาษาไทย ป.3) 

สํานักงานสงเสริมสังคมแหงการเรียนรู
และคุณภาพเยาวชน(สสค.)                                

8 

  ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาท่ี
ไดรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี 

สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 

9 มิสสิรามล คูวชิร โครงการสังคมไทยรวมกันคืนครู
ดีใหศิษย ยกยองเชิดชู “ครูสอนดี” 
(ภาษาไทย ม.6) 

สํานักงานสงเสริมสังคมแหงการเรียนรู
และคุณภาพเยาวชน(สสค.)                                                                             

ม.กมล ประทุมรุง โครงการสังคมไทยรวมกันคืนครู
ดีใหศิษย ยกยองเชิดชู “ครูสอนดี” 
(คอมพิวเตอร ป.5-6) 

สํานักงานสงเสริมสังคมแหงการเรียนรู
และคุณภาพเยาวชน(สสค.)                             

  ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาท่ี
ไดรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี 

สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 

10 

  ไดรับรางวัลระดับภาค ในการ
นําเสนอผลงานทางวิชาการ 
Partners in Learning Thailand 
Forum  2012 

สํานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาข้ัน
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการและบริษัท 
Microsoft (ประเทศไทย) จํากัด 

11 มิสจรรยา บุญเลิศ ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาท่ี
ไดรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี 

สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 

12 มิสธัญรดี เบญจนวนนท ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาท่ี
ไดรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี 

สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 

13 มิสนวรัตน สาโรวาท ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาท่ี
ไดรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี 

สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 

14 มิสนิธิกานต กิจเจริญ ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาท่ี
ไดรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี 

สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
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ที่ ชื่อ สกุล ผลงาน/รางวัลที่ไดรับ จากองคกร/หนวยงาน 
15 มิสพรจรัส บัวเล็ก ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาท่ี

ไดรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี 
สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 

16 มิสเพ็ญนภา ดีจรัส ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาท่ี
ไดรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี 

สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 

17 มิสรัชดา พลับแดง ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาท่ี
ไดรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี 

สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 

18 มิสลักขณา อาริยวัฒน ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาท่ี
ไดรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี 

สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 

19 มิสวรรณรุง รัตนชนกุล ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาท่ี
ไดรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี 

สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 

20 มิสวันทนา พรชัยเทพินทร ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาท่ี
ไดรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี 

สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 

21 มิสวิไลวรรณ วิทยาธรรมธัช ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาท่ี
ไดรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี 

สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 

22 มิสสายสมร เอี่ยมอองกิจ ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาท่ี
ไดรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี 

สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 

23 มิสกนกวรรณ แกวมาก ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาท่ี
ไดรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี 

สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 

24 มิสกานตธีรา เอื้อนภาพร ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาท่ี
ไดรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี 

สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 

25 มิสเบญจวรรณ บุญแกว ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาท่ี
ไดรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี 

สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 

26 มิสเบญจวรรณ ศรีวาลัย ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาท่ี
ไดรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี 

สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 

27 มิสรุงทิวา แซต้ัง ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาท่ี
ไดรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี 

สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 

28 มิสรุงรัตน กมลศิริ
ประเสริฐ 

ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาท่ี
ไดรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี 

สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 

29 มิสสุคนธ ภาผล ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาท่ี
ไดรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี 

สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 

30 มิสสุรีรัตน เคย ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาท่ี
ไดรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี 

สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 

31 มิสสุวรรณา ทองคํา ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาท่ี
ไดรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี 

สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
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ที่ ชื่อ สกุล ผลงาน/รางวัลที่ไดรับ จากองคกร/หนวยงาน 
32 มิสอภิปรียาศ ปาลกวงศ ณ อยุธยา ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาท่ี

ไดรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี 
สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 

33 ม.คุมพันธุ จันทวัน ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาท่ี
ไดรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี 

สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 

34 ม.ทองบัน ทําโยธา ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาท่ี
ไดรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี 

สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 

35 ม.ธงชัย นาคเกษม ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาท่ี
ไดรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี 

สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 

36 ม.ปริวัตร โวหาร ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาท่ี
ไดรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี 

สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 

37 ม.ธรรศ อนันตถาวร ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาท่ี
ไดรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี 

สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 

38 ม.ปญจพัฒน เบญจนวนนท ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาท่ี
ไดรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี 

สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 

39 ม.อรรถวุฒิ ตรากิจธรกุล ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาท่ี
ไดรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี 

สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 

40 ม.เอกสิทธิ์ เมืองหมุด ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาท่ี
ไดรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี 

สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 

41 ม.นวพล แกวภูมิแห ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาท่ี
ไดรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี 

สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 

42 นางสาวกานตธีรา  เอื้อนภาพร ตัวแทนประเทศไทยไปแขงขันท่ี 
ในงาน ประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ “8 Partners in 
Learning Asia-Pacific Forum)
เมืองโอคแลนด ประเทศ
นิวซีแลนด  

สํานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาข้ัน
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการและบริษัท 
Microsoft (ประเทศไทย) จํากัด 
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5.3 ผลงานนักเรียน  

ระดับนานาชาต ิ
ท่ี   ช่ือ นามสกุล ช้ัน กลุมสาระฯ วัน เดือน ป รายการการแขงขัน

หรือกิจกรรม 
ผลการแขงขัน 

1 ด.ช. ทัศพงศ แสงอุทัย ป.6/6 สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

7-ต.ค.-54 เจ็ทสกี (World 
Final 2011) 

รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับท่ี 1 

2 นาย สมพงษ โพธิ์ไทร ม.4/8 ภาษาตางประเทศ 6-ธ.ค.-54 ครอสเวิรด รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับท่ี 9 

3 ด.ช. กูเกียรติ คุณพาณิชยโชติ ม.2/2 ภาษาตางประเทศ 6-ธ.ค.-54 ครอสเวิรด เปนตัวแทนประเทศ 

4 ด.ช. นราวิชญ นาถะภักฎิ ม.2/5 ภาษาตางประเทศ 6-ธ.ค.-54 ครอสเวิรด เปนตัวแทนประเทศ 

 
ระดับประเทศ 

ที่   ช่ือ นามสกุล ช้ัน กลุมสาระฯ วัน เดือน 
ป 

รายการการแขงขัน
หรือกิจกรรม 

ผลการแขงขัน 

1 ด.ช. ทักษดนัย จิระวาณิชยกุล ม.2/1 การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 

1-ก.ย.-54 หุนยนตประเภท 
Robo Soccer 

รางวัลชนะเลิศ 

2 นาย สุวัฒน ตั้งตระกูลวิวัฒน ม.5/4 การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 

1-ก.ย.-54 หุนยนตประเภท 
Robo Soccer 

รางวัลชนะเลิศ 

3 นาย เพิ่มทรัพย ม่ันบริรักษ ม.5/3 การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 

1-ก.ย.-54 หุนยนตประเภท 
Robo Soccer 

รางวัลชนะเลิศ 

4 ด.ญ. จิดาภา สามัตถิยดีกุล ป.4/7 สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

27-ส.ค.-54 ข่ีมา ประเภทกระโดด
ขามเครื่องกีดขวาง  
60 ซม. 

รางวัลชนะเลิศ 

5 ด.ญ. จิดาภา สามัตถิยดีกุล ป.4/7 สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

27-ส.ค.-54 ข่ีมา ประเภททีม 
(Show Jumping  
70 cm.) 

รางวัลชนะเลิศ 

6 นาย สมพงษ โพธิ์ไทร ม.4/8 ภาษาตางประเทศ 9-ก.ค.-54 ครอสเวิรด (มัธยม
ปลาย) 

รางวัลชนะเลิศ 

7 นาย สมพงษ โพธิ์ไทร ม.4/8 ภาษาตางประเทศ 9-ก.ค.-54 ครอสเวิรด (โกลดฟง
เกอร ประชาชน
ท่ัวไป) 

รางวัลชนะเลิศ 

8 ด.ช. หริภูมิ ประสูตชัย ป.6/3 ภาษาตางประเทศ 25-มิ.ย.-54 ไอคิวเวิรดอัพ  
(ประถมศึกษา) 

รางวัลชนะเลิศ 

9 ด.ช. นราวิชญ นาถะภักฎิ ม.2/5 ภาษาตางประเทศ 28-พ.ค.-54 ครอสเวิรด รางวัลชนะเลิศ 
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ที่   ช่ือ นามสกุล ช้ัน กลุมสาระฯ วัน เดือน 
ป 

รายการการแขงขัน
หรือกิจกรรม 

ผลการแขงขัน 

 (มัธยมตน) 

10 ด.ช. ณรงคศักด์ิ ดาตา ม.3/4 ภาษาตางประเทศ 28-พ.ค.-54 Triple Game  
(มัธยมตน) 

รางวัลชนะเลิศ 

11 ด.ช. ปยะเทพ พรเลิศวรัญู ม.3/8 ภาษาตางประเทศ 28-พ.ค.-54 Triple Game 
 (มัธยมตน) 

รางวัลชนะเลิศ 

12 ด.ช. กูเกียรติ คุณพาณิชยโชติ ม.2/2 ภาษาตางประเทศ 28-พ.ค.-54 ครอสเวิรด  
(มัธยมตน) 

รางวัลชนะเลิศ 

13 ด.ช. นราวิชญ นาถะภักฎิ ม.2/5 ภาษาตางประเทศ 28-พ.ค.-54 Triple Game 
 (มัธยมตน) 

รางวัลชนะเลิศ 

14 ด.ช. ธนภัทร ปรัชเจริญวนิชย ป.6/5 การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 

15-พ.ค.-54 การแขงขันหุนยนต รางวัลชนะเลิศ 

15 ด.ช. ทักษดนัย จิระวาณิชยกุล ม.2/1 การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 

15-พ.ค.-54 การแขงขันหุนยนต รางวัลชนะเลิศ 

16 ด.ช. ธนดล เอกลักษณโสภณ ป.4/6 ภาษาไทย 25-มิ.ย.-54 คําคม (ประถมศึกษา
ตอนตน) 

รางวัลชนะเลิศ 

17 ด.ช. พัทธดนัย ทุมณี ป.4/2 ภาษาไทย 25-มิ.ย.-54 คําคม (ประถมศึกษา
ตอนตน) 

รางวัลชนะเลิศ 

18 ด.ช. ณรงคศักด์ิ ดาตา ม.3/4 ภาษาไทย 25-มิ.ย.-54 คําคม (มัธยมศึกษา) รางวัลชนะเลิศ 

19 ด.ญ. จนิสตา เลิศสนองบุญ ม.2/8 หนวยงาน 2-มิ.ย.-54 สุดยอดนักอาน รางวัลชนะเลิศ 

20 ด.ช. ศรุต ชวศุภกุล ป.6/1 ภาษาไทย 9-ก.ค.-54 คําคม (ประถมศึกษา) รางวัลชนะเลิศ 

21 ด.ช. ศรัณย ชวศุภกุล ป.6/3 ภาษาไทย 9-ก.ค.-54 คําคม (ประถมศึกษา) รางวัลชนะเลิศ 

22 ด.ญ. ภิญญาพิชญ ชินนะเกิดโชค ป.1/7 สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

9-ก.ค.-54 เทควันโด (ประเภท
ตอสู เคียวรูกิ) 

รางวัลชนะเลิศ 

23 ด.ช. สุภกิณห ชินนะเกิดโชค ป.6/7 สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

9-ก.ค.-54 เทควันโด (ประเภท
ตอสู เคียวรูกิ) 

รางวัลชนะเลิศ 

24 ด.ช. ทัศพงศ แสงอุทัย ป.6/6 สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

6-ส.ค.-54 เจ็ทสกี (รุน Junior 
Slalom Ski 3-4 
Stroke Stock รุนอายุ
ไมเกิน 13 ป) 

รางวัลชนะเลิศ 

25 ด.ช. ทัศพงศ แสงอุทัย ป.6/6 สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

6-ส.ค.-54 เจ็ทสกี (รุน Beginner 
Ski 3-4 Stroke Stock 
รุนอายุไมเกิน 15 ป) 

รางวัลชนะเลิศ 
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ที่   ช่ือ นามสกุล ช้ัน กลุมสาระฯ วัน เดือน 
ป 

รายการการแขงขัน
หรือกิจกรรม 

ผลการแขงขัน 

26 ด.ญ. ปยมน นนทรักษชัยศร ป.6/7 หนวยงาน 16-ส.ค.-54 ประกวดเลาเรื่อง"
ผจญภัยในแดนเงือก" 

รางวัลชนะเลิศ 

27 ด.ช. กูเกียรติ คุณพาณิชยโชติ ม.2/2 ภาษาตางประเทศ 23-พ.ค.-54 ครอสเวิรด (มัธยมตน) รางวัลชนะเลิศ 

28 นาย สมพงษ โพธิ์ไทร ม.4/8 ภาษาตางประเทศ 23-พ.ค.-54 ครอสเวิรด (รุนโอ
เพน) 

รางวัลชนะเลิศ 

29 ด.ช. หริภูมิ ประสูตชัย ป.6/3 ภาษาตางประเทศ 10-ธ.ค.-54 เวิรดอัพ 
(ประถมศึกษา) 

รางวัลชนะเลิศ 

30 ด.ช. ทัศพงศ แสงอุทัย ป.6/6 สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

17-ม.ค.-55 เจ็ทสกี (รุน Novice 
Ski 800 Open) 

รางวัลชนะเลิศ 

31 นาย วโรฒม คณานับ ม.5/1 สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

5-ม.ค.-55 หมากรุกไทย รางวัลชนะเลิศ 

32 ด.ช. วิริยะ แซเลี่ยง ป.1/6 สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

28-ม.ค.-55 การแขงขันเปยโน 
(Classical Piano) 

รางวัลพิเศษ 

33 น.ส. สุชานันท มหาพรหมวัน ม.6/4 ศิลปะ 14-ก.พ.-55 ดนตรีสากล (นักรอง) รางวัลยอดเยี่ยม 

34 นาย ภราดร อําพันพงศ ม.6/6 ศิลปะ 14-ก.พ.-55 ดนตรีสากล (มือกีตาร
ยอดเยี่ยม) 

รางวัลยอดเยี่ยม 

35 นาย ธนพนธ ชวาลากุล ม.6/6 ศิลปะ 14-ก.พ.-55 ดนตรีสากล (มือเบส
ยอดเยี่ยม) 

รางวัลยอดเยี่ยม 

36 ด.ช. ณัฐพล นิสวงค ม.1/6 สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

6-ส.ค.-54 วิ่ง 60 เมตร (รุนอายุ
ไมเกิน 12 ป) 

เหรียญทอง 

37 ด.ช. นฤดล อัศวเรืองศร ี ม.3/4 สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

6-ส.ค.-54 วิ่ง 100 เมตร (รุนอายุ
ไมเกิน 14 ป) 

เหรียญทอง 

38 ด.ช. นฤดล อัศวเรืองศร ี ม.3/4 สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

6-ส.ค.-54 วิ่ง 200 เมตร (รุนอายุ
ไมเกิน 14 ป) 

เหรียญทอง 

39 นาย ธนวัฒน เจียรอุดม
ทรัพย 

ม.4/6 สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

6-ส.ค.-54 วิ่ง  4x100 เมตร (รุน
อายุไมเกิน 16 ป) 

เหรียญทอง 

40 นาย ธนวัฒน เจียรอุดม
ทรัพย 

ม.4/6 สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

6-ส.ค.-54 วิ่ง  4x400 เมตร (รุน
อายุไมเกิน 16 ป) 

เหรียญทอง 

41 นาย พรภวิษย วงศวัฒนา
พันธุ 

ม.4/7 สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

6-ส.ค.-54 วิ่ง  4x100 เมตร (รุน
อายุไมเกิน 16 ป) 

เหรียญทอง 

42 นาย พรภวิษย วงศวัฒนา
พันธุ 

ม.4/7 สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

6-ส.ค.-54 วิ่ง  4x400 เมตร (รุน
อายุไมเกิน 16 ป) 

เหรียญทอง 
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ที่   ช่ือ นามสกุล ช้ัน กลุมสาระฯ วัน เดือน 
ป 

รายการการแขงขัน
หรือกิจกรรม 

ผลการแขงขัน 

43 ด.ช. ทฤษฎี พัลลภดิษฐ
สกุล 

ม.3/3 สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

6-ส.ค.-54 วิ่ง  4x100 เมตร (รุน
อายุไมเกิน 16 ป) 

เหรียญทอง 

44 ด.ช. ทฤษฎี พัลลภดิษฐ
สกุล 

ม.3/3 สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

6-ส.ค.-54 วิ่ง  4x400 เมตร (รุน
อายุไมเกิน 16 ป) 

เหรียญทอง 

45 ด.ช. วรทร กิจวาร ี ม.3/4 สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

6-ส.ค.-54 วิ่ง  4x100 เมตร (รุน
อายุไมเกิน 16 ป) 

เหรียญทอง 

46 ด.ช. วรทร กิจวาร ี ม.3/4 สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

6-ส.ค.-54 วิ่ง  4x400 เมตร (รุน
อายุไมเกิน 16 ป) 

เหรียญทอง 

47 ด.ช. วรทร กิจวาร ี ม.3/4 สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

6-ส.ค.-54 วิ่งขามรั้ว 110 เมตร 
(รุนอายุไมเกิน 16 ป) 

เหรียญทอง 

48 ด.ช. นฤดล อัศวเรืองศร ี ม.3/4 สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

27-มิ.ย.-54 วิ่ง 100 เมตร (รนอายุ
ไมเกิน 15 ป) 

เหรียญทอง 

49 ด.ช. นฤดล อัศวเรืองศร ี ม.3/4 สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

27-มิ.ย.-54 วิ่ง 200 เมตร (รนอายุ
ไมเกิน 15 ป) 

เหรียญทอง 

50 ด.ช. นฤดล อัศวเรืองศร ี ม.3/4 สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

27-มิ.ย.-54 วิ่ง 300 เมตร (รนอายุ
ไมเกิน 15 ป) 

เหรียญทอง 

51 ด.ช. นฤดล อัศวเรืองศร ี ม.3/4 สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

27-มิ.ย.-54 วิ่ง 4x300 เมตร (รน
อายุไมเกิน 15 ป) 

เหรียญทอง 

52 นาย จิรวัฒน ทองคํา ม.4/6 สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

27-มิ.ย.-54 วิ่ง 4x300 เมตร (รน
อายุไมเกิน 15 ป) 

เหรียญทอง 

53 นาย พรภวิษย วงศวัฒนาพันธุ ม.4/7 สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

27-มิ.ย.-54 วิ่ง 4x300 เมตร (รน
อายุไมเกิน 15 ป) 

เหรียญทอง 

54 ด.ช. ณัฐวัฒน เชาวเลิศธนกิจ ม.1/5 สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

27-มิ.ย.-54 วิ่ง 4x300 เมตร (รน
อายุไมเกิน 15 ป) 

เหรียญทอง 

55 ด.ช. ภูวริศ บุญมงคลกิจ ม.3/3 สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

27-มิ.ย.-54 ทุมน้ําหนัก  (รนอายุ
ไมเกิน 15 ป) 

เหรียญทอง 

56 ด.ช. นฤดล อัศวเรืองศร ี ม.3/4 สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

7-ต.ค.-54 วิ่ง 300 เมตร (รุนอายุ 
15 ป) 

เหรียญทอง 

57 นาย พรภวิษย วงศวัฒนาพันธุ ม.4/7 สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

11-พ.ย.-54 วิ่งขามรั้ว 110 เมตร เหรียญทอง 

58 นาย ปวริศร แฉงพานิช ม.5/5 สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

11-พ.ย.-54 อัฎฐกรีฑา เหรียญทอง 

59 ด.ช. นฤดล อัศวเรืองศร ี ม.3/4 สุขศึกษาและ 5-ม.ค.-55 วิ่ง 100 เมตร เหรียญทอง 
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ที่   ช่ือ นามสกุล ช้ัน กลุมสาระฯ วัน เดือน 
ป 

รายการการแขงขัน
หรือกิจกรรม 

ผลการแขงขัน 

พลศึกษา 

60 ด.ช. นฤดล อัศวเรืองศร ี ม.3/4 สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

5-ม.ค.-55 วิ่ง 100 เมตร เหรียญทอง 

61 ด.ช. ทฤษฎี พัลลภดิษฐสกุล ม.3/3 สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

5-ม.ค.-55 วิ่ง 4x100 เมตร เหรียญทอง 

62 นาย พรภวิษย วงศวัฒนาพันธุ ม.4/7 สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 
 

5-ม.ค.-55 วิ่ง 4x100 เมตร เหรียญทอง 

63 ด.ช. ณัฐวัฒน เชาวเลิศธนกิจ ม.1/5 สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

5-ม.ค.-55 วิ่ง 4x100 เมตร เหรียญทอง 

64 ด.ช. นฤดล อัศวเรืองศร ี ม.3/4 สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

5-ม.ค.-55 วิ่ง 4x100 เมตร เหรียญทอง 

65 ด.ช. สุภกิณห ชินนะเกิดโชค ป.6/7 สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

4-ก.พ.-55 เทควันโด (ประเภท
ตอสู เคียวรูกิ) อายุไม
เกิน 12 ป 

เหรียญทอง 

66 นาย ชวิศ ธรรมโกมุท ม.4/2 วิทยาศาสตร 31-ส.ค.-54 โอลิมปกวิชาการ 
(สาขาชีววิทยา) 

ผานการคัดเลือก
เขาอบรม 

67 นาย จิรฉัตร เจียมเจริญวงศ ม.4/4 คณิตศาสตร 24-ก.ย.-54 โอลิมปกวิชาการ  
(สอวน.) สาขา
คณิตศาสตร 

ผานการคัดเลือก
เขาอบรม 

68 นาย ปยนนท ประวัติเลิศวัฒนา ม.5/4 คณิตศาสตร 24-ก.ย.-54 โอลิมปกวิชาการ  
(สอวน.) สาขา
คณิตศาสตร 

ผานการคัดเลือก
เขาอบรม 

69 นาย เอกนรินทร สุนทรธรรมวาท ี ม.5/1 คณิตศาสตร 24-ก.ย.-54 โอลิมปกวิชาการ  
(สอวน.) สาขา
คณิตศาสตร 

ผานการคัดเลือก
เขาอบรม 

70 น.ส. ธัญญาภรณ อุดมวงศยนต ม.5/3 คณิตศาสตร 24-ก.ย.-54 โอลิมปกวิชาการ  
(สอวน.) สาขาเคมี 

ผานการคัดเลือก
เขาอบรม 

71 นาย นิติพัฒน พิชิตสุรถาวร ม.5/3 คณิตศาสตร 24-ก.ย.-54 โอลิมปกวิชาการ  
(สอวน.) สาขาเคมี 

ผานการคัดเลือก
เขาอบรม 

72 น.ส. สุทธิดา จงอุดมฤกษ ม.5/4 คณิตศาสตร 24-ก.ย.-54 โอลิมปกวิชาการ 
 (สอวน.) สาขาเคมี 

ผานการคัดเลือก
เขาอบรม 

73 นาย อิทธิพล ชาญชินนํา ม.5/3 คณิตศาสตร 24-ก.ย.-54 โอลิมปกวิชาการ  ผานการคัดเลือก
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ที่   ช่ือ นามสกุล ช้ัน กลุมสาระฯ วัน เดือน 
ป 

รายการการแขงขัน
หรือกิจกรรม 

ผลการแขงขัน 

(สอวน.) สาขาเคมี เขาอบรม 

74 นาย กีรติ ภาณุพัฒนพงศ ม.5/4 การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 

24-ก.ย.-54 โอลิมปกวิชาการ  
(สอวน.) สาขา
คอมพิวเตอร 

ผานการคัดเลือก
เขาอบรม 

75 นาย ชิษณุชา ตวนเอี่ยม ม.4/3 การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 

24-ก.ย.-54 โอลิมปกวิชาการ 
 (สอวน.) สาขา
คอมพิวเตอร 

ผานการคัดเลือก
เขาอบรม 

76 นาย ฐณฤทธิ์ คุณจักร ม.5/1 การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 

24-ก.ย.-54 โอลิมปกวิชาการ 
 (สอวน.) สาขา
คอมพิวเตอร 

ผานการคัดเลือก
เขาอบรม 

77 นาย ณัฐพล เลาติเจริญ ม.4/3 การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 

24-ก.ย.-54 โอลิมปกวิชาการ 
 (สอวน.) สาขา
คอมพิวเตอร 

ผานการคัดเลือก
เขาอบรม 

78 นาย ธนะ กิจกุลอนันตเอก ม.4/3 การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 

24-ก.ย.-54 โอลิมปกวิชาการ 
 (สอวน.) สาขา
คอมพิวเตอร 

ผานการคัดเลือก
เขาอบรม 

79 นาย ปารเมศ เอี่ยมทรงศักด์ิ ม.5/4 การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 

24-ก.ย.-54 โอลิมปกวิชาการ  
(สอวน.) สาขา
คอมพิวเตอร 

ผานการคัดเลือก
เขาอบรม 

80 นาย พรชัย อัสสมงคล ม.5/4 การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 

24-ก.ย.-54 โอลิมปกวิชาการ 
 (สอวน.) สาขา
คอมพิวเตอร 

ผานการคัดเลือก
เขาอบรม 
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6. การดําเนินการระบบประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงกฎกระทรวง วาดวยระบบ 
หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 

มูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย ไดจัดทํามาตรฐานคุณภาพการศึกษาของมูลนิธิ
ฯขึ้น เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในเครือฯใหเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน จึงไดดําเนินการคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ดังนี้ 

 

1. กําหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน โดยวิเคราะหจาก มาตรฐานของ สพฐ. / สม
ศ. / มูลนิธิฯ 

2. จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาระยะ 3 ป และแผนงบประมาณรายปท่ีมุงเนน
คุณภาพตามมาตรฐาน 

3. จัดระบบบริหารและสารสนเทศ มีโครงสรางและระบบการบริหารงานชัดเจน มี
ระบบสาระสนเทศเปนหมวดหมู ครอบคลุม 

4. ดําเนินงานตามแผนพัฒนาของสถานศึกษา โดยจัดทําแผน ปฏิทินปฏิบัติงาน / 
โครงการ / กิจกรรม และกํากับติดตาม การปฏิบัติงานตามแผน 

5. จัดใหมีการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา มีเครื่องมือ กําหนดระยะเวลา 
กํากับติดตามชัดเจน 

6. จัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา โดยแตงตั้ง
คณะกรรมการประเมินภายใน ปการศึกษาละ 2 ครั้ง 

7. จัดทํารายงานประจําปท่ี เปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน  เสนอตอคณะ
กรรมการบริหารโรงเรียนเห็นชอบ ในการสงตนสังกัดและเผยแพร 

8. จัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง โดยนําผลไปพัฒนาระบบบริหาร / 
การเรียนการสอน และการเผยแพร / แลกเปล่ียนเรียนรู 
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7. ผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
 7.1 รอบแรก ระหวางวันที่ 3 - 5  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2547 
 

เกณฑคุณภาพมาตรฐาน 
มาตรฐาน รายการ ควร

ปรับปรุง 
พอใช ด ี

ดานผูเรียน     
1 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค    
4 ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห 

มีวิจารณญาณ มีความคิดสรางสรางสรรค คิดไตรตรอง 
และมีวิสัยทัศน 

   

5 ผูเรียนมีความรูและทักษะท่ีจําเปนตามหลักสูตร    
6 ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการ

เรียนรู และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
   

9 ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถ
ทํางานรวมกับผูอ่ืนได และมีเจตคติท่ีดีตออาชีพสุจริต 

   

10 ผูเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีด ี    
12 ผูเรียนมีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตร ี

และกีฬา 
   

ดานครูผูสอน     
22 ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยางมี

ประสิทธิภาพและเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
   

24 ครูมีคุณวุฒ/ิความรู ความสามารถตรงกับงานท่ี
รับผิดชอบและมีครูเพียงพอ 

   

ดานผูบริหาร     
13 สถานศึกษามีการจัดองคกร/โครงสรางและการ

บริหารงานอยางเปนระบบครบวงจรใหบรรลุเปาหมาย
การศึกษา 

   

14 สถานศึกษาสงเสริมความสัมพันธและความรวมมือกับ 
ชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 

   

18 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดย    
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เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
20 ผูบริหารมีภาวะผูนํา มีความสามารถในการบริหาร

จัดการ 
   

25 สถานศึกษามีหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับผูเรียนและทองถ่ิน
มีส่ือการเรียนการสอนท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 
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7.2 รอบสอง ระหวางวันที่ 25- 26 และ 29  มกราคม  พ.ศ. 2550 
 

อิงเกณฑ อิงสถานศึกษา มาตรฐาน รายการ 
เฉลี่ย คุณภาพ คะแนน คุณภาพ 

เฉลี่ย 

ดานผูเรียน      
1 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมท่ีพึง

ประสงค 
3.90 ดีมาก 4 ดีมาก 3.95 

2 ผูเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีด ี 3.88 ดีมาก 4 ดีมาก 3.94 
3 ผูเรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยดาน

ศิลปะ ดนตรีและกีฬา 
3.86 ดีมาก 4 ดีมาก 3.93 

4 ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิด 
สังเคราะหมีวิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค 
คิดไตรตรอง และมีวิสัยทัศน 

3.90 ดีมาก 4 ดีมาก 3.95 

5 ผูเรียนมีความรูและทักษะท่ีจําเปนตามลักสูตร 3.43 ด ี 4 ดีมาก 3.75 
6 ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวย

ตนเอง รักการเรียนรู และพัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่อง 

3.67 ดีมาก 4 ดีมาก 3.84 

7 ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน 
สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดและมีเจตคติท่ีดี
ตออาชีพ สุจริต 

3.72 ดีมาก 4 ดีมาก 3.86 

ดานครู      
8 ครูมีคุณวุฒ/ิความรู ความสามารถตรงกับงานท่ี 

รับผิดชอบและมีครูเพียงพอ 
3.92 ดีมาก 4 ดีมาก 3.96 

9 ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
อยางมีประสิทธิภาพและเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

3.65 ดีมาก 4 ดีมาก 3.83 

ดานผูบริหาร      
10 ผูบริหารมีภาวะผูนําและมีความสามารถในการ

บริหารจัดการ 
4.00 ดีมาก 4 ดีมาก 4.00 

11 สถานศึกษามีการจัดองคกร/โครงสรางและการ 
บริหารงาน อยางเปนระบบครบวงจรใหบรรลุ
เปาหมายการศึกษา 

3.80 ดีมาก 4 ดีมาก 3.90 
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12 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการ
สอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

3.78 ดีมาก 4 ดีมาก 3.89 

13 สถานศึกษามีหลักสูตรเหมาะสมกับผูเรียนและ
ทองถ่ินมีส่ือการเรียนการสอนท่ีเอ้ือตอการ
เรียนรู 

4.00 ดีมาก 4 ดีมาก 4.00 

14 สถานศึกษาสงเสริมความสัมพันธและความ
รวมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 

4.00 ดีมาก 4 ดีมาก 4.00 

 
รายงานผลการแกไขตามขอเสนอแนะจากการประเมินภายนอกรอบสอง 

ผลการดําเนินงาน ขอเสนอแนะ แผนงาน/งาน/โครงการ/กิจกรรม 
51 52 53 

1. ผูเรียนบางสวนควรไดรับการพัฒนา
ความรูและทักษะในวิชาวิทยาศาสตร และ
คณิตศาสตรมากขึ้นมีการนําผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนเปนรายบุคคลมาพิจารณา
ปรับปรุงและเพ่ิมศักยภาพแกผูเรียน 

 
โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 
 

 
90.50 

 
96.75 

 
97.25 

2. ครูผูสอนบางสวนขาดการบันทึกหลัง
สอนในแผนการจัดการเรียนรูเพราะใน
สวนนี้เปนเรื่อขอคนพบหลังสอน จะเปน
ประโยชนในการปรับปรุงพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนแตละสาระการเรียนรู 

 
โครงการนิเทศการสอน 

 
100 

 
100 

 
100 

3. สถานศึกษาควรดําเนินการประเมิน
โครงการ/กิจกรรมทุกโครงการในการ
พัฒนา และสํารวจความสําเร็จ ความพึง
พอใจของผูเกี่ยวของและขอเสนอแนะ เพ่ือ
เปนแนวทางปรับปรุงพัฒนาคุณภาพใน
โอกาสตอไป 

1. พัฒนาแบบประเมินงาน/
โครงการ/กิจกรรม 
2. พัฒนาแบบ- แบบสรุปแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 
3. งานวิจัยเกี่ยวกับความพึงพอใจ
ของผูท่ีเกี่ยวของ 
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7.3 รอบสาม ระหวางวันที่ 24 - 26 มกราคม  พ.ศ. 2555 
 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ประถมศึกษา : มัธยมศึกษา 

น้ําหนัก
(คะแนน) คะแนนที่ได ระดับคุณภาพ 

กลุมตัวบงชี้พ้ืนฐาน    
ตัวบงช้ีที่ 1 ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิต ท่ีดี 10.00 9.15 ดีมาก 
ตัวบงช้ีที่ 2  ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมท่ีพึงประสงค 10.00 9.69 ดีมาก 
ตัวบงช้ีที่ 3 ผูเรียนมีความใฝรูและเรียนรูอยางตอเนื่อง 10.00 9.72 ดีมาก 
ตัวบงช้ีที่ 4 ผูเรียนคิดเปน ทําเปน 10.00 9.41 ดีมาก 
ตัวบงช้ีที่ 5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน  20.00 12.65 ดี 
ตัวบงช้ีที่ 6  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน
สําคัญ 10.00 10.00 ดีมาก 

ตัวบงช้ีที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบงช้ีที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและ
ตนสังกัด 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุมตัวบงช้ีอัตลักษณ    
ตัวบงช้ีที่ 9  ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน / วิสัยทัศน พันธกิจและ
วัตถุประสงคของการจัดต้ังสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบงช้ีที่ 10  ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนท่ีสงผลสะทอนเปน
เอกลักษณของสถานศึกษา  

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุมตัวบงช้ีมาตรการสงเสริม    
ตัวบงช้ีที่ 11 ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพื่อสงเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบงช้ีที่ 12 ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานแล
พัฒนาสูความเปนเลิศท่ีสอดคลองกับแนวทางปฏิรูปการศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 

คะแนนรวม 100 90.62 ดีมาก 
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
  ผลคะแนนรวมทุกตัวบงช้ีตั้งแต 80 คะแนนขึ้นไป                             ใช     ไมใช 
 มีตัวบงช้ีท่ีไดระดับดีขึ้นไปอยางนอย 10 ตัวบงช้ี จาก 12 ตัวบงช้ี       ใช     ไมใช 

ไมมีตัวบงช้ีใดท่ีมีระดับคุณภาพตองปรับปรุงเรงดวน                                  ใช     ไมใช 
สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
  สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา   ไมสมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
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จุดที่ควรพัฒนา 
1. ผูเรียนบางสวนมีน้ําหนักสวนสูง และสมรรถภาพทางกายไมเปนไปตามเกณฑ มีผลการ

ทดสอบสมรรถภาพทางกายสวนใหญอยูในระดับปานกลาง 
2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สุข

ศึกษาและพลศึกษายังไมอยูในเกณฑระดับดี ครูบางสวนใชทักษะในการจัดเตรียมและใชส่ือให
เหมาะสมกับกิจกรรม นําภูมิปญญาทองถ่ินท่ีเหมาะสมมาประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอนยัง
ไมเต็มประสิทธิภาพ 

3. ครูบางสวนตองพัฒนาการออกเสียงภาษาอังกฤษท่ีใชในการถายทอดความรูภาษาอังกฤษ
ใหถูกตองและบางรายวิชาบรรยากาศในช้ันเรียนยังไมเอ้ือตอการเรียนรู 

 
ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑและวิธีประกันคุณภาพ
การศีกษา พ.ศ. 2553 

1. ดานผลการจัดการศึกษา 
1) ผูเรียนควรไดรับการสงเสริมการออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอโดยเฉพาะนอกเวลา

เรียนเพ่ือเปนการพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถภาพทางกายเปนไปตามเกณฑเหมาะสมตามวัย 
2) ผู เรียนควรไดรับการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนา

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใหสูงขึ้น ในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สุข
ศึกษาและพลศึกษา และศิลปะ โดยใชแบบทดสอบท่ีหลากหลายสงเสริมทักษะกระบวนการคิด
วิเคราะห คิดสังเคราะหโดยทุกฝายมีสวนรวมในการกํากับติดตามและประเมินผลอยางตอเนื่อง 
ติดตามผลการเรียนรูของผูเรียนทุกระยะเพ่ือนจัดการเรียนซอมเสริมใหเหมาะสมกับศักยภาพของ
ผูเรยีนและควรจัดกิจกรรมช่ัวโมงเสริมเพ่ือพัฒนาการเรียนรูดานวิชาการ 

3) ผูเรียนควรไดรับการสงเสริมใหไดอานหนังสือนอกเวลาเพ่ิมมากขึ้น 
2. ดานการบริหารจัดการศึกษา 

       ไมมี 
3. ดานการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

1)  ครูควรไดรับการพัฒนาการใชส่ือใหเหมาะสมกับกิจกรรม นําภูมิปญญาทองถ่ิน ท่ี
เหมาะสมมาประยุกตในการเรียนการสอนรวมท้ังการจัดบรรยากาศในช้ันเรียนใหเอ้ือ
ตอการเรียนรูทุกกลุมสาระการเรียนรู 

2) ดานการประกันคุณภาพภายใน 
ไมมี 

4. ดานการประกันคุณภาพภายใน 
       ไมมี 
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รายงานผลการแกไขตามขอเสนอแนะจากการประเมินภายนอกรอบสาม 
 

ระยะเวลาเนินงาน ขอเสนอแนะ แผนงาน/งาน/โครงการ/กิจกรรม 
55 56 57 58 

1. ผูเรียนบางสวนมีน้ําหนักสวนสูง 
และสมรรถภาพทางกายไมเปนไป
ตามเกณฑ มีผลการทดสอบ
สมรรถภาพทางกายสวนใหญอยูใน
ระดับปานกลาง 

1.โครงการสงเสริมสุขภาพ     

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในกลุม
สาระการเรียนรูภาษาไทย 
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สุขศึกษา
และพลศึกษายังไมอยูในเกณฑ
ระดับดี ครูบางสวนใชทักษะในการ
จัดเตรียมและใชส่ือใหเหมาะสมกับ
กิจกรรม นําภูมิปญญาทองถ่ินท่ี
เหมาะสมมาประยุกตใชในการ
จัดการเรียนการสอนยังไมเต็ม
ประสิทธิภาพ 

 
 
 

   

3 ครูบางสวนตองพัฒนาการออก
เสียงภาษาอังกฤษท่ีใชในการ
ถายทอดความรูภาษาอังกฤษให
ถูกตองและบางรายวิชาบรรยากาศ
ในช้ันเรียนยังไมเอ้ือตอการเรยีนรู 

1.โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
การเรียน 
2. โครงการครูท่ีมีประสิทธิภาพสู
การสอนท่ีมีประสิทธิผล 
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บทท่ี 2  
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

         
2.1  ปรัชญา/คําขวัญ/คติพจน 

ปรัชญา/ Philosophy 
1. จุดมุงหมายของชีวิตคือการรูจักสัจธรรมและการเขาถึงองคสัจธรรมสูงสุดซ่ึงเปนบอเกิด 
ของชีวิต 
2. มนุษยทุกคนตองทํางาน ความวิริยะ อุตสาหะ เปนหนทางไปสูความสําเร็จ 
1. The goal of life is to realize spiritual truth which will lead to a new spiritual life. 
2. All mankind needs to work, diligence leads to success. 
คําขวัญ/ Motto 

 ความรูคูคุณธรรมนําชีวิต Life is guided by knowledge and virtue. 
คติพจน/Motto of the Brother of St.Gabriel 

 ความวิริยะ อุตสาหะนํามาซ่ึงความสําเร็จ LABOR OMNIA VINCIT 
2.2 วิสัยทัศน/อัตลักษณ/เอกลักษณ 
 วิสัยทัศน/ Vision  

โรงเรียนมีมาตรฐานการศึกษาระดับสากล พัฒนาตนสูคุณภาพชีวิตตามวิถีจิตนักบุญมง
ฟอรต 
The school provides education at the international standard and quality of life  in 
accordance with Saint Montfort’s spirituality. 
อัตลักษณ/ Identity 
รักด ีมีวินัย ใสใจสังคม มีวิริยะ อุตสาหะและยึดม่ันในสัจธรรม 
Be Smart, Disciplined, Social Conscious. Work Hard, Persevere and Abiding 
by the Truth. 
เอกลักษณ/ Uniqueness 
มุงสูมาตรฐานสากล Towards International Standard 

2.3 พันธกิจ 
1. สงเสริมและสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญและพัฒนา 
ผูเรียนทุกมิติตามศักยภาพของบุคคล 
2. สงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม มีสุขภาพกาย 
สุขภาพจิตท่ีสมบูรณ                      
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3. พัฒนาระบบบริหารจัดการ ใหมีประสิทธิภาพมีมาตรฐานสากล สอดคลองกับ 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติและมาตรฐานการศึกษามูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหง 
ประเทศไทย 
4. สงเสริมและพัฒนาความสัมพันธกับชุมชนและภาคีเครือขาย 

 
2.4  เปาหมาย 

1. ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค 
2. ผูเรียนทุกระดับช้ันมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียทุกรายวิชาตั้งแตระดับ 3 ขึ้นไป 
3. ผูเรียนมีพัฒนาการครบทุกมิติ รางกาย สังคม อารมณ สติปญญา และจิตวิญญาณ 
4. ครูมีมาตรฐานวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีวุฒิ/ความรูความสามารถตรงกับงานท่ี

รับผิดชอบ หม่ันพัฒนาตนเอง เขากับชุมชนไดด ีและมีครูพอเพียง 
5. ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพและเนนผูเรียนเปน

สําคัญ 
6. โรงเรียนมีการบริหารจัดการเปนระบบและมีประสิทธิภาพ 
7. โรงเรียนมีการจัดหลักสูตรสถานศึกษามีมาตรฐานการศึกษาระดับสากล 
8. โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการท่ีสงเสริมใชแหลงการเรียนรูและภูมิปญญา 
9.    โรงเรียนมีภาคีเครือขายท้ังภายในประเทศและตางประเทศท่ีมีสวนรวมในการ 

 พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

2.5 เปาหมาย มาตรการ/ยุทธศาสตร และตัวชี้วัดความสําเร็จ 
เปาหมาย 1. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค 

มาตรการ/ยุทธศาสตร ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
1. สงเสริมสนับสนุนจัดกิจกรรมใหนักเรียน
มีคุณธรรม จริยธรรม และ ปฏิบัติตนตาม
ระเบียบวินัยและหลักธรรมเบ้ืองตนของ
ศาสนาท่ีตนนับถือ  
 

1.1 นักเรียนรอยละ 96 วินัย มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมเบ้ืองตนของศาสนาท่ีตนนับถือ 
1.2  นักเรียนรอยละ 96   มีความซื่อสัตยสุจริต  
 1.3 นักเรียนรอยละ 96  มีความกตัญูกตเวที 
1.4 นักเรียนรอยละ 94  มีเมตตากรุณา  เอื้อเฟอเผื่อแผ  และเสียสละเพื่อ
สวนรวม 

2 สงเสริมสนับสนุนจัดกิจกรรมใหนักเรียนมี
วิถีชีวิตอยางพอเพียง มีจิตอาสา จิตสาธารณะ 
และอนุรักษสิ่งแวดลอม 

1.5 นักเรียนรอยละ 96   ประหยัด รูจัก ใชทรัพยสิ่งของสวนตน และ
สวนรวมอยางคุมคา 
 

3. สงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนมีจิตสํานึก
ความเปนไทย เห็นคุณคาภูมิปญญาไทย 

1.6 นักเรียนรอยละ 96   ภูมิใจในความเปนไทย เห็นคุณคาภูมิปญญาไทย 
นิยมไทยและดํารงไวซึ่งความเปนไทย 
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มาตรการ/ยุทธศาสตร ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
เคารพศักด์ิศรีความเปนมนุษย ดํารงชีวิตอยู
ในสังคมโดยสันติธรรม ยุติธรรมและมี
ภราดรภาพ ออนนอมถอมตน ปฏิบัติตนเปน
ผูรับใชท่ีดีของเพื่อนรวมสังคมและไมละเลย
ท่ีจะกระทําความดีสามารถเลือกตัดสินใจมี
คานิยมและคติประจําใจท่ีดีปฏิบัติตนเปน
แบบอยางท่ีดีตอผูออนวัยมีจรรยามารยาท
เปนสุภาพชนและเปนท่ียอมรับของสังคม 

1.7 นักเรียนรอยละ 96   รูและเขาใจถึงความแตกตางของ  แตละศาสนาวา
มีสวนสรางความเปนเอกลักษณของตน (BSG) 
1.8 นักเรียนรอยละ 96   เคารพศักด์ิศรีของความเปนมนุษย  ดํารงชีวิตอยู
ในสังคมโดยสันติธรรม  ยุติธรรมและมีภราดรภาพ(BSG) 
1.9 นักเรียนรอยละ 96 ออนนอม ถอมตน ปฏิบัติตน เปนผูรับใชท่ีดีของ
เพื่อนรวมสังคม และไมละเลยท่ีจะกระทําความดีท่ีทําได   
( BSG) 
1.10 นักเรียนรอยละ 96  สามารถเลือกและตัดสินใจ มีคานิยมและคติ
ประจําใจท่ีดีปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีตอผูออนวัย (BSG)   
1.11 นักเรียนรอยละ 96   มีจรรยามารยาท เปนสุภาพชนและเปนท่ี
ยอมรับของสังคม (BSG) 

 

 
เปาหมายที่ 2 นักเรียนทุกระดับชั้น มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนเฉลี่ยทุกรายวิชาตั้งแตระดับ 3 ขึ้นไป 

มาตรการ/ยุทธศาสตร ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
2.1 สงเสริมและจัดกิจกรรม
การเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเฉลี่ยทุกรายวิชาตาม
เปาหมายท่ีกําหนด 
 

2.1.1 นักเรียนทุกระดับช้ันรอยละ 75 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย  3.00 ข้ึนไป 
2.1.2 นักเรียนรอยละ 75 มีผลการทดสอบรวบยอดระดับชาติเฉลี่ยตามเกณฑ  
2.1.3 นักเรียนรอยละ 80 สามารถสื่อความคิดผานการพูด เขียนหรือนําเสนอดวยวิธีตางๆ 
2.1.4  นักเรียนรอยละ 75 สามารถใชภาษาเพื่อการสื่อสารไดท้ังภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศ 
2.1.5  นักเรียนรอยละ 80 สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนรู 
2.1.6  นักเรียนรอยละ 80 สามารถบูรณาการท้ังศาสตรและศิลปทุกแขนงไดเหมาะสมกับ
วัยและความสามารถ (BSG) 
2.1.7  นักเรียนรอยละ 80 สามารถพัฒนาและสรางองคความรูตามบริบทเฉพาะของตน 
(BSG) 

2.2 สงเสริมใหนักเรียนทุกคน
สามารถบูรณาการท้ังศาสตร
และศิลปทุกแขนงได และ
สามารถพัฒนา สรางองค
ความรูตามบริบทของตนเอง
ไดอยางเหมาะสมตามวัย 
 

2.1.1 นักเรียนทุกระดับช้ันรอยละ 75 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย  3.00 ข้ึนไป 
2.1.2 นักเรียนมีผลการทดสอบรวบยอดระดับชาติเฉลี่ยตามเกณฑ  
2.1.3 นักเรียนรอยละ 80 สามารถสื่อความคิดผานการพูด เขียนหรือนําเสนอดวยวิธีตางๆ 
2.1.4  นักเรียนรอยละ 75 สามารถใชภาษาเพื่อการสื่อสารไดท้ังภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศ 
2.1.5  นักเรียนรอยละ 80 สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนรู 
2.1.6  นักเรียนรอยละ 80 สามารถบูรณาการท้ังศาสตรและศิลปทุกแขนงไดเหมาะสมกับ
วัยและความสามารถ (BSG) 
2.1.7  นักเรียนรอยละ 80 สามารถพัฒนาและสรางองคความรูตามบริบทเฉพาะของตน 
(BSG) 
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เปาหมายที่ 3 นักเรียนมีพัฒนาการครบทุกมิติ รางกาย อารมณ สติปญญาและจิตวิญญาณ 
มาตรการ/ยุทธศาสตร ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

3.1 สงเสริมและสนับสนุนให
นักเรียนมีความตระหนักและรู
คุณคาการอนุรักษพัฒนา
สิ่งแวดลอมในโรงเรียน ชุมชน 
สังคมตามบริบท 
 

3.2.1  นักเรียนรอยละ 96 รูคุณคาของสิ่งแวดลอมและตระหนักถึงผลกระทบท่ีเกิด
จากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอม 
3.2.2  นักเรียนรอยละ 96 เขารวมหรือมีสวนรวมกิจกรรม/โครงการอนุรักษและ
พัฒนาสิ่งแวดลอม 
3.2.3 นักเรียนรอยละ 96  ตระหนักถึงคุณคาของตนและมีสวนรับผิดชอบใน
สภาพการณตางๆของ ชุมชน สังคมตามบริบทท่ีเหมาะสม(BSG) 
3.3.1 นักเรียนรอยละ 80 มีทักษะในการจัดการและทํางานใหสําเร็จ 
3.3.2  นักเรียนรอยละ 80 เพียรพยายาม ขยัน อดทน  ละเอียดรอบคอบในการ 
ทํางาน 
3.3.3  นักเรียนรอยละ 80 ทํางานอยาง มีความสุข พัฒนางานและภูมิใจในผลงาน 
ของตนเอง 
3.3.4  นักเรียนรอยละ 80  ทํางานรวมกับผูอื่นได 

3.3 สงเสริมสนับสนุนให
นักเรียนรูจักกําหนดเปาหมาย
ในการเลือกอาชีพท่ีสุจริต
ตัดสินใจแกปญหาได ได
เหมาะสมตามวัย  

3.3.5  นักเรียนรอยละ 96 มีความรูสึกท่ีดีตออาชีพสุจริตท่ีตนเองสนใจ  
3.3.6  นักเรียนรอยละ 96 สามารถสรางบรรยากาศของความเปนหนึ่งเดียวในการ
ทํางานรวมกับผูอื่นบนพื้นฐานของความเสียสละ เพื่อประโยชนสวนรวม(BSG) 

3.4 สงเสริมสนับสนุนให
นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิด
อยางเปนระบบ 

3.4.1  นักเรียนรอยละ 90 สามารถวิเคราะห  สังเคราะห สรุปความคิดรวบยอด   
คิดอยางเปนระบบ 
3.4.2  นักเรียนรอยละ 90 สามารถคาดการณ กําหนดเปาหมาย,แนวทางการ
ตัดสินใจได 
3.4.3  นักเรียนรอยละ 90 ประเมินและเลือกแนวทางการตัดสินใจและแกไขปญหา
อยางมีสติ 
3.4.4 นักเรียนรอยละ 90 มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มองโลกในแงดี  และมี
จินตนาการ   
3.4.5 นักเรียนรอยละ 90 สามารถคิดวิเคราะห คิดสังเคราะหไดอยางเปนระบบ
ครบถวน (BSG ) 

3.5 สงเสริมสนับสนุนใหนักเรียน 
รักการอานแสวงหาความรูดวย 
ตนเองและสามารถนําไป 
ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

3.5.1  นักเรียนรอยละ 90 มีนิสัยรักการอาน การเขียน  และการฟง  รูจักต้ังคําถาม
เพื่อหาเหตุผล  
3.5.2  นักเรียนรอยละ 90 สนใจแสวงหาความรูจากแหลงตางๆรอบตัวใช 
หองสมุดแหลงความรูและสื่อตางๆไดท้ังในและนอกสถานท่ี 

3.6 สงเสริมใหนักเรียนรักการ 
เรียนรู มีวิจารญาณในการ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและนํามา

3.6.1  นักเรียนรอยละ 90 มีวิธีการเรียนรูของตนเอง เรียนรูรวมกับผูอื่นไดสนุกกับ
การเรียนรูและชอบมาโรงเรียน 
3.6.2 นักเรียนรอยละ 90 ใฝรู แสวงหาสาระความเช่ือคานิยม วิถีชีวิตของคนใน
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มาตรการ/ยุทธศาสตร ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
ปฏิบัติไดอยางเหมาะสม 
 

ทองถิ่นและนําไปประยุกตใชในการ ดํารงชีวิตประจําวัน (BSG)  
3.6.3 นักเรียนรอยละ 96 มีวิจารณญาณในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอยางฉันทมิตร 
(BSG) 

3.7 สงเสริมและสนับสนุนให
นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ 
และออกกําลังกายสมํ่าเสมอ  

3.7.1  นักเรียนรอยละ 96 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออกกําลังกายสมํ่าเสมอ 
 

3.8 สงเสริมและจัดกิจกรรมให
นักเรียนมีน้ําหนัก สวนสูง และมี
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ 

3.8.1  นักเรียนรอยละ 96  มีน้ําหนัก สวนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ  
 

3.9 สงเสริมและจัดกิจกรรม
ปองกันตนเองจากสิ่งเสพติด 
อบายมุข โรคภัย อุบัติเหตุ ปญหา
ทางเพศ และพรอมเผชิญ
สถานการณทุกรูปแบบ 

3.9.1 นักเรียนรอยละ 96  ปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษและหลีกเลี่ยงสภาวะ
ท่ีเสี่ยงตอความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และ ปญหาทางเพศ 
 

3.10 สงเสริมและจัดกิจกรรมให
นักเรียนมีความม่ันใจ กลา
แสดงออก ใหเกียรติผูอื่นมีมนุษย
สัมพันธท่ีดี 

3.10.1  นักเรียนรอยละ 96 มีความม่ันใจ กลาแสดงออกอยางเหมาะสม และให
เกียรติผูอื่น 
3.10.2  นักเรียนรอยละ96 มีมนุษยสัมพันธท่ีดีตอเพื่อน ครู และผูอื่น 

3.11สงเสริม สนับสนุนใหนัก
เรียนรูและเขาใจธรรมชาติทาง
เพศของคนและสามารถอยูใน
สังคมไดอยางมีความสุขพรอม
เผชิญในทุกสถานการณทุก
สภาพ 

3.11.1 นักเรียนรอยละ 96 มีความพรอมเผชิญสถานการณทุกสภาพ (BSG) 
3.11.2  นักเรียนรอยละ 96 รู เขาใจ ธรรมชาติทางเพศของตน และสามารถเจริญ
ชีวิตอยางเหมาะสม และมีความสุข (BSG) 

3.12 สงเสริมสนับสนุนใหนักเรียน
สนใจ เขารวม ช่ืนชมถึงคุณคา 
แสวงหาความรู เพื่อใหเกิดทักษะดาน
ศิลปะ ดนตรี กีฬา และสามารถ
แสดงออกไดเหมาะสมตามวัย 
 

3.8.1  นักเรียนรอยละ 96  ช่ืนชม  รวมกิจกรรม  และมีผลงานดานศิลปะ  
3.8.2  นักเรียนรอยละ 96  ช่ืนชม  รวมกิจกรรม  และมีผลงานดานดนตรี/นาฏศิลป 
3.8.3  นักเรียนรอยละ 96  ช่ืนชม  รวมกิจกรรม และมีผลงานดานกีฬา/นันทนาการ 
3.8.4  นักเรียนรอยละ 96  สนใจ แสวงหาความรูและพัฒนาทักษะ ซาบซึ้งในคุณคา
สรางสรรคของศิลปะ ดนตรี และกีฬา(BSG) 
3.8.5  นักเรียนรอยละ 96 แสวงหาความรูและพัฒนาทักษะในดานศิลปะ ดนตรี 
และกีฬา ของตนเองอยางตอเนื่อง (BSG) 
3.8.6 นักเรียนรอยละ 96  สามารถแสดงทักษะหรือความสามารถ ทางศิลปะ ดนตรี
และกีฬา  (BSG) 
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เปาหมายที่ 4  ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มี วุฒ/ิความรูความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ หม่ัน
พัฒนาตนเองเขากับชุมชนไดดีและมีครูเพียงพอ 

มาตรการ/ยุทธศาสตร ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
4.1 สงเสริมและพัฒนาครูใหมี
คุณธรรม ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ ตามแบบอยางวิถีจิต
นักบุญหลุยส 
 

4.9.1  ครูรอยละ 98 มีคุณธรรมจริยธรรม และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ 
4.9.2  ครูรอยละ 98 มีมนุษยสัมพันธท่ีดีกับนักเรียน ผูปกครอง และชุมชน  
4.9.3 มีความมุงม่ันและอุทิศตนในการสอนและพัฒนานักเรียน 
4.9.4 ครูรอยละ 98 มีการแสวงหาความรูและเทคนิควิธีการใหมๆ รับฟง 
ความคิดเห็นใจกวางและยอมรับการเปลี่ยนแปลง 
4.9.8 ครูรอยละ 98 มีความวิริยะ อุตสาหะ อันเปนหนทางแหงความสําเร็จท้ังปวง 
(BSG)  
4.9.9 ครูรอยละ 98 มีธรรมะและศรัทธาในศาสนาของตน ปฏิบัติเปน 
แบบอยางท่ีดีในการปฏิบัติตามศาสนกิจในศาสนาท่ีตนนับถือ 
4.9.10  ครูรอยละ 98 แนวแนในอุดมการณ และปฏิบัติตนเปนผูรับใชท่ีดี ตาม
แบบอยางวิถีจิตของนักบุญหลุยส มารี (BSG)  

4.2 จัดบุคคลากรใหเปนไปตาม
มาตรฐานวิชาชีพและเกณฑของ  
กคศ. 

4.9.5  จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบเทาข้ึนไป 
4.9.6  สอนตรงตามวิชาเอก-โท หรือ ตรงตามความถนัด 
4.9.7  มีจํานวนพอเพียง (หมายรวมท้ังครูและบุคลากรสนับสนุน) 

4.3  สงเสริมและพัฒนาครูใหรูและ
เขาใจ มีความแนวแนในอุดมการณ
และปฏิบัติตนเปนผูรับใชท่ีดีตาม
แบบอยางวิถีจิตของนักบุญหลุยส 
มารี  
 

4.9.1  ครูรอยละ 98 มีคุณธรรมจริยธรรม และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ 
4.9.2  ครูรอยละ 98 มีมนุษยสัมพันธท่ีดีกับนักเรียน ผูปกครอง และชุมชน  
4.9.3 มีความมุงม่ันและอุทิศตนในการสอนและพัฒนานักเรียน 
4.9.4 ครูรอยละ 98 มีการแสวงหาความรูและเทคนิควิธีการใหมๆ รับฟงความ
คิดเห็นใจกวางและยอมรับการเปลี่ยนแปลง 
4.9.8  ครูรอยละ 98 มีความวิริยะ อุตสาหะ อันเปนหน ทางแหงความสําเร็จทั้งปวง (BSG) 
4.9.9 ครูรอยละ 98 มีธรรมะและศรัทธาในศาสนาของตน ปฏิบัติเปนแบบอยางท่ีดี
ในการปฏิบัติตามศาสนกิจในศาสนาท่ีตนนับถือ 
4.9.10  ครูรอยละ 98 แนวแนในอุดมการณ และปฏิบัติตนเปนผูรับใชท่ีดี ตาม
แบบอยางวิถีจิตของนักบุญหลุยส มารี (BSG)  
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เปาหมายที่ 5   ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพและเนนนักเรียน
เปนสําคัญ 

มาตรการ/ยุทธศาสตร ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
5.1.สงเสริมและสนับสนุนให มีความรู 
ความเขาใจเปาหมายการจัดการศึกษาและ
หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

5.10.1 ครูรอยละ 98 มีความรูความเขาใจเปาหมายการจัดการศึกษาและ
หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 
5.2 สงเสริมและสนับสนุนครู ใหมีการ
วิเคราะหนักเรียนเปนรายบุคคลสามารถ
จัดการเรียนการสอนท่ีเนนนักเรียนเปน
สําคัญใชเทคโนโลยีในการพัฒนาการ
เรียนรูของตนเองและนักเรียนมีการ
ประเมินและนําผลการประเมินผลการ
เรียนการสอนท่ีสอดคลองกับสภาพการ
เรียนรูท่ีจัดใหนักเรียนและอิงพัฒนาการ
ของนักเรียน 
 

5.10.2 ครูรอยละ 98 มีการวิเคราะหศักยภาพของนักเรียนและเขาใจนักเรียน
เปนรายบุคคล 
5.10.3 ครูรอยละ 98 มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน
นักเรียนเปนสําคัญ 
5.10.4 ครูรอยละ 98 มีความสามารถใชเทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรู 
ของตนเองและนักเรียน 
5.10. 5ครูรอยละ 98  มีการประเมินผลการเรียนการสอนท่ีสอดคลองกับ
สภาพการเรียนรูท่ีจัดใหนักเรียนและอิงพัฒนาการของนักเรียน 
5.10.6 ครูรอยละ 98  มีการนําผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรียนการ
สอนเพื่อพัฒนานักเรียนใหเต็มตามศักยภาพ 
5.10.7 ครูรอยละ 98  มีการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนและนําผล
ไปใชพัฒนานักเรียน 

5.3 สงเสริมและสนับสนุนใหครู สามารถ
บูรณาการศาสตรและศิลปโดยเนน
กระบวนการเรียนรูใหนักเรียนมีสวนรวม
ในการจัดกระบวนการเรียนรู มี
ความสามารถสรางองคความรู การ
แกปญหาและปรับปรุงพัฒนาทักษะทาง
วิชาชีพ อยางตอเนื่อง 

5.3.8 ครูรอยละ 98 สามารถบูรณาการศาสตรและศิลป เพื่อนําไปสูการ
พัฒนาการเรียนการสอน (BSG) 
5.3.9 ครูรอยละ 98เนนความสําคัญของกระบวนการเรียนรูของนักเรียน
มากกวาเนื้อหาสาระ (BSG) 
5.3.10 ครูเปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมในการจัดกระบวนการเรียนรู 
(BSG) 
5.3.11 ครูรอยละ 98 มีความสามารถสรางองคความรู นํามาแกไขปญหาและ
ปรับปรุงสูการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ อยางตอเนื่องทันตอเหตุการณ 
(BSG) 

 
เปาหมายที่ 6 โรงเรียนมีการบริหารจัดการเปนระบบและมีประสิทธิภาพ 

มาตรการ/ยุทธศาสตร ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
6.1 จัดใหมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

6.12.1  มีการจัดองคกร โครงสรางและระบบการบริหารท่ีมีความคลอง ตัว
สูงและปรับเปลี่ยนไดตามสถาน การณ 

6.2 สงเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหาร 

6.12.2  มีการจัดการขอมูลสารสนเทศอยางเปนระบบครอบคลุมและทันตอ
การใชงาน 

6.3 สงเสริมและพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายใน                 

6.12.3  มีระบบประกันคุณภาพภายในท่ีดําเนินงานอยางตอเนื่อง 

6.4 สงเสริมและจัดทําแผนพัฒนาบุคคลากร 6.12.4 มีการพัฒนาบุคลากรอยางเปนระบบและตอเนื่อง 



 37 

มาตรการ/ยุทธศาสตร ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
6..5 จัดใหมีการวิจัยองคกร 6.12.5  ผูรับบริการและผูเกี่ยวของพึงพอใจผลการบริหารงานและการ

พัฒนานักเรียน 
6..6 จัดทําแผนพัฒนาองคกรไปสูองคกรแหง
การเรียนรู 

6.12.6  มีกระบวนการสรรหา คัดเลือกบุคลากร ท่ีเปนระบบ (BSG) 
6.12.7 มีระบบการรักษาวินัยและใหรางวัลท่ีมีความชัดเจนยุติธรรม
ตรวจสอบได  
6.12.8 มีความเขาใจ วิสัยทัศน ปรัชญา แรงบันดาลใจ และความหวังตาม
ลักษณะของการศึกษาเซนตคาเบรียล  
6.12.9 มีวัตถุประสงคของการจัดการศึกษาท่ีเอื้อและสนับสนุนใหนักเรียน 
และบุคลากรไดพัฒนา เต็มศักยภาพของตนทุกมิติ  
6.12.10 สถานศึกษามีการบริหารและดําเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาของมูลนิธิฯ 

6.8 สงเสริมและพัฒนาระบบการบริหารท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
 

6.13.1  มีการกระจายอํานาจการบริหาร และการจัดการศึกษา 
6.13.2  มีการบริหารเชิงกลยุทธ และใชหลักการมีสวนรวม 
6.13.3  มีคณะกรรมการสถานศึกษารวมพัฒนาสถานศึกษา 
6.13.4  มีรูปแบบบริหารท่ีมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน 
6.13.5  มีการตรวจสอบและถวงดุล 
6.13.6 เปนสถานศึกษาท่ีรวมบริหารโดยคณะภราดา และฆราวาส  (BSG)   
6.13.7  นําหลักธรรมของคริสตศาสนาและวิถีชีวิตของนักบุญหลุยส มารี 
มาเปนแนวทางหลักในการประยุกตใชในการบริหารจัดการ (BSG 

 
เปาหมายที่ 7 โรงเรียนมีการจัดหลักสูตรสถานศึกษามีมาตรฐานการศึกษาระดับสากล   

มาตรการ/ยุทธศาสตร ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
7.1 จัดและพัฒนาระบบบริหารหลักสูตร
มุงสูมาตรฐานสากล 

7.14.1  มีหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับนักเรียนและทองถิ่น 
7.14.2  มีรายวิชา/กิจกรรมท่ีหลากหลายใหนักเรียนเลือกเรียนตามความสนใจ 
7.14.3  มีการสงเสริมใหครูจัดทําแผนการเรียนรูท่ีตอบสนองความถนัดและ
ความสามารถของนักเรียน 

7.2 สงเสริมและพัฒนานวัตกรรม สื่อ 
อุปกรณการเรียนท่ีเอื้อตอการเรียนรู 
จัดแหลงเรียนรูและภูมิปญญามาใชใน
การจัดกิจกรรม  มีระบบนิเทศติดตาม
และจัดระบบประเมินผล การบันทึก 
การรายงาน และสงตอขอมูลการเรียน
การสอนอยางตอเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ  

7.14.4  มีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู  และสื่ออุปกรณการเรียน ท่ีเอื้อตอ การ
เรียนรู 
7.14.5  มีการจัดระบบการบันทึก การรายงานผล และการสงตอขอมูลของ
นักเรียน 
7.14.6  มีระบบการนิเทศการเรียนการสอนและนําผลไปปรับปรุงการสอนอยู
เสมอ 
7.14.7  มีการนําแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการเรียนการสอน 

7.3  จัดและพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน   

7.15.1 มีการจัดและพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนท่ีเขมแข็งและท่ัวถึง 
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มาตรการ/ยุทธศาสตร ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
7.4 จัดกิจกรรมสงเสริมและตอบสนอง
ความสามารถและความถนัดดานศิลปะ ดนตรี 
กีฬา นาฏศิลป วัฒนธรรมประเพณี 
ประชาธิปไตยคานิยมท่ีดี และเช่ือมโยง
องคความรูของตนเองสูความเปนสากล
เต็มตามศักยภาพ   

7.15.2   มีการจัดกิจกรรมสงเสริมและตอบสนองความสามารถทางวิชาการ
และความคิดสรางสรรคของนักเรียน 
7.15.3   มีการจัดกิจกรรมสงเสริมและตอบสนองความสามารถพิเศษและความ
ถนัดของนักเรียนให เต็มตามศักยภาพ  
7.15.4   มีการจัดกิจกรรมสงเสริมคานิยมท่ีดีงาม 
7.15.5  มีการจัดกิจกรรมสงเสริมดานศิลปะ  ดนตรี  นาฏศิลป  และกีฬา  
นันทนาการ    
7.15.6  มีการจัดกิจกรรมสืบสานและสรางสรรควัฒนธรรม  ประเพณีและภูมิ
ปญญาไทย 
7.15.7    มีการจัดกิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตย 
7.15.8    มีการจัดกระบวนการเรียนรูใหนักเรียนไดฝกวางเปาหมายโดย
เช่ือมโยงองคความรูของตนกับ ความเปนสากล  (BSG) 

 
เปาหมายที่ 8 โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการสงเสริมใชแหลงการเรียนรูและภูมิ 

ปญญา 
มาตรการ/ยุทธศาสตร ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

8.1 จัดสถานท่ีและสภาพแวดลอมท่ีเอื้อ 
ตอการเรียนรู และสงเสริมความสุขภาพ
ปลอดภัย มีอาคารสถานท่ีเหมาะสมตาม
เกณฑของกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการ
กําหนดมาตรฐานโรงเรียนเอกชน  
 

8.16.1  มีสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการเรียนรู มีอาคารสถานท่ีเหมาะสม 
8.16.2  มีการสงเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของนักเรียน 
8.16.3  มีการใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบท่ีเอื้อตอการเรียนรู
ดวยตนเอง  และการเรียนรูแบบมีสวนรวม 
8.16.4  มีหองเรียน หองปฏิบัติการ หองสมุด  พื้นท่ีสีเขียว และสิ่งอํานวย
ความสะดวกเพียงพอและอยูในสภาพใชการไดดี 
8.16.6 มีการฝกอบรมใหความรูกับบุคลากรในดานสุขภาพและความ
ปลอดภัย( BSG )  

8.2 จัดใหมีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตร
และการใชแหลงเรียนรู เช่ีอมโยงแลกเปลี่ยน
ขอมูลภูมิปญญาทองถิ่นท้ังในและนอก
สถานศึกษา 

8.16.5 มีการจัดและใชแหลงเรียนรูท้ังในและนอกสถานศึกษา 
8.17.1มีการเช่ือมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูล กับแหลงเรียนรูและภูมิปญญาใน
ทองถิ่น 
8.17.2 สนับสนุนใหแหลงเรียนรู ภูมิปญญา และชุมชน เขามามีสวนรวมใน
การจัดทํา หลักสูตรระดับสถานศึกษา 

8.3 สงเสริมการจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติให
บุคคลากรภายในโรงเรียน 

8.17.3 มีสวนสงเสริมสนับสนุนใหบุคคลท่ีเกี่ยวของ ดําเนินชีวิตอยางมี
ศักด์ิศรี ( BSG ) 
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เปาหมายที่ 9 โรงเรียนมีภาคีเครือขายทั้งภายในประเทศและตางประเทศที่มีสวนในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

มาตรการ/ยุทธศาสตร ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
9.1 สงเสริมใหมีสัมพันธภาพและเครือขาย
รวมกันกับโรงเรียนในเครือมูลนิธิ และใน
ระดับบุคคล ชุมชน หนวยงาน องคกร 
ภายในประเทศและตางประเทศ 

9.18.1  เปนแหลงวิทยาการในการแสวงหาความรูและบริการชุมชน 
9.18.2  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน  
9.18.3  สถานศึกษามีการประสานความสัมพันธระหวางผูปกครอง ชุมชน 
ศิษยเกา องคกรอื่น ๆ อยางเหมาะสมและท่ัวถึงในการพัฒนาการศึก(BSG) 

9.2 จัดใหมีกิจกรรมท่ีประสาน
ความสัมพันธระหวางผูปกครอง ชุมชน 
ศิษยเกา องคกรอื่น ๆ อยางเหมาะสมและ
ท่ัวถึงในการพัฒนาการศึกBSG 

9.18.4  สถานศึกษามีสวนรวมในเครือขายการทํางานใด ๆ กับสถาบันของ
โรงเรียนในเครือมูลนิธิ คณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย 
คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการตาง ๆ ของมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียล
แหงประเทศไทย (BSG) 

9.3 สนับสนุนและสงเสริมบุคลากรเปน
คณะกรรมการดําเนินงานตางๆของมูลนิธิ
คณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย 

9.18.4  สถานศึกษามีสวนรวมในเครือขายการทํางานใด ๆ กับสถาบันของ
โรงเรียนในเครือมูลนิธิ คณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย 
คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการตาง ๆ ของมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียล
แหงประเทศไทย (BSG) 
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2.6 โครงสรางการบริหารงานโรงเรียน        
 

 
 
 
 
              
           
 
 
                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสรางการบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ  ปการศึกษา 2554 

สํานักผูอํานวยการ 
- งานบริหารฝาย 
- งานนโยบายและแผน 
- งานวิจัยและพัฒนา 
- งานพัฒนาบุคคลากร 
- งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
- งานวิทยบริการ 
- งานอภิบาล 
- งานตรวจสอบ/ทะเบียนทรัพยสิน    
 

- งานบริหารฝาย 
- งานพนักงาน 
- งานอาคารสถานท่ี 
- งานสุขอนามัย 
-  งานรักษาความปลอดภัย/ จราจร 
- งานโภชนาการ 
-  งานรถรับสงนักเรียน 

ฝายบริการ ฝายปกครอง 
- งานบริหารฝาย 
- งานปกครองระดับชั้น 
- งานสวัสดิภาพ 
- งานสงเสริมประชาธิปไตย 

 

- งานบริหารฝาย 
- งานหลักสูตร/การสอน 
- แผนก English Program 
- งานนิเทศภายใน 
- งานสงเสริมวิชาการ 
- งานวัดและประเมินผล 
- งานแนะแนว 
 
 

ฝายวิชาการ ฝายกิจกรรม 
- งานบริหารฝาย 
- งานกิจกรรมพิเศษ 
- งานลูกเสือ 
- งานรักษาดินแดน 

      - งานสัมพันธชุมชน 
 

ฝายธุรการ-การเงิน 

แผนกธุรการ 

- งานบริหารแผนกธุรการ 
-  งานสารบรรณ 
-  งานประชาสัมพันธ 
-  งานทะเบียนครู 
-  งานยานพาหนะ 
-  งานการตางประเทศ 

 
 

- งานบริหารแผนกการเงิน 
-  งานบัญชี 
-  งานการเงิน 
-  งานจัดซื้อ 
-  งานพัสดุครุภัณฑ 
-  งานมินิมารท 

แผนกการเงิน
การเงิน

สมาคมผูปกครองและครู ฯ 
ผูอํานวยการ 

กรรมการบริหารมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย 

สมาคมศิษยเกาฯ 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

คณะกรรมการที่ปรึกษาผูอํานวยการ 

คณะกรรมการฝายการศึกษามูลนิธิ ฯ 

ผูรับใบอนุญาต 
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2.7  โครงสรางหลักสูตร 
  โครงสรางหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1-3   

ชั้นประถมศึกษาปที ่ 1 ชั้นประถมศึกษาปที ่ 2 ชั้นประถมศึกษาปที ่ 3 
ชื่อวิชา รหสัวิชา นํ้าหนัก ชั่วโมง/ป ชื่อวิชา รหัสวิชา นํ้าหนัก ชั่วโมง/ป ชื่อวิชา รหัสวิชา นํ้าหนัก ชั่วโมง/ป 

 สาระพื้นฐาน        สาระพื้นฐาน        สาระพื้นฐาน       
 ภาษาไทย ท 11101 5 200  ภาษาไทย ท 12101 5 200  ภาษาไทย ท 13101 5 200 
 คณิตศาสตร ค 11101 3 120  คณิตศาสตร ค 12101 3 120  คณิตศาสตร ค 13101 3 120 
 วิทยาศาสตร ว 11101 2 80  วิทยาศาสตร ว 12101 2 80  วิทยาศาสตร ว 13101 2 80 
 สังคมศึกษา ส 11101 2 80  สังคมศึกษา ส 12101 2 80  สังคมศึกษา ส 13101 2 80 
ประวัติศาสตร ส 11121 1 40 ประวัติศาสตร ส 12121 1 40 ประวัติศาสตร ส 13121 1 40 
 สุขศึกษาและพลศึกษา พ 11101 2 80  สุขศึกษาและพลศึกษา พ 12101 2 80  สุขศึกษาและพลศึกษา พ 13101 2 80 
 ศิลปะ   ศ 11101 2 80  ศิลปะ   ศ 12101 2 80  ศิลปะ   ศ 13101 2 80 
 คอมพิวเตอร ง 11101 2 80  คอมพิวเตอร ง 12101 2 80  คอมพวิเตอร ง 13101 2 80 
 การงานอาชีพ ง 11121 1 40  การงานอาชีพ ง 12121 1 40  การงานอาชีพ ง 13121 1 40 
 ภาษาอังกฤษ อ 11101 3 120  ภาษาอังกฤษ อ 12101 3 120  ภาษาอังกฤษ อ 13101 3 120 
 สาระเพิ่มเติม        สาระเพิ่มเติม        สาระเพิ่มเติม       
 คณิตศาสตร MLP ค 11201 2 80  คณิตศาสตร MLP ค 12201 2 80  คณิตศาสตร MLP ค 13201 2 80 
 วิทยาศาสตร MLP ว 11201 2 80  วิทยาศาสตร MLP ว 12201 2 80  วิทยาศาสตร MLP ว 13201 2 80 
 สังคมศึกษา MLP ส 11201 1 40  สังคมศึกษา MLP ส 12201 1 40  สังคมศึกษา MLP ส 13201 1 40 
 ภาษาอังกฤษ MLP อ 11201 2 80  ภาษาอังกฤษ MLP อ 12201 2 80  ภาษาอังกฤษ MLP อ 13201 2 80 
 ภาษาจีน จ 11201 1 40  ภาษาจีน จ 12201 1 40  ภาษาจีน จ 13201 1 40 

รวมรายวิชา 31 1240 รวมรายวิชา 31 1240 รวมรายวิชา 31 1240 
 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน        กิจกรรมพัฒนาผูเรียน        กิจกรรมพัฒนาผูเรียน       
 แนะแนว 1 ก 11901 1 40  แนะแนว 2 ก 12901 1 40  แนะแนว 3 ก 13901 1 40 
 ลูกเสือ 1 ก 11921 1 40  ลูกเสือ 2 ก 12921 1 40  ลูกเสือ 3 ก 13921 1 40 
 ชุมนุมวิชาการ 1 ก 11941 1 40  ชุมนุมวิชาการ 2 ก 12941 1 40  ชุมนุมวิชาการ 3 ก 13941 1 40 
 พัฒนาสังคม 1 ก 11961 2 80  พัฒนาสังคม 3 ก 12961 2 80  พัฒนาสังคม 3 ก 13961 2 80 

รวมกิจกรรม 5 200 รวมกิจกรรม 5 200 รวมกิจกรรม 5 200 
รวมทั้งหมด 36 1440 รวมทั้งหมด 36 1440 รวมทั้งหมด 36 1440 
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  โครงสรางหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551  ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4-6   
ชั้นประถมศึกษาปที ่ 4 ชั้นประถมศึกษาปที ่ 5 ชั้นประถมศึกษาปที ่ 6 

ชื่อวิชา รหัสวิชา นํ้าหนัก ชั่วโมง/ป ชื่อวิชา รหัสวิชา นํ้าหนัก ชั่วโมง/ป ชื่อวิชา รหัสวิชา นํ้าหนัก ชั่วโมง/ป 
 สาระพื้นฐาน        สาระพื้นฐาน        สาระพื้นฐาน       
 ภาษาไทย ท 14101 5 200  ภาษาไทย ท 15101 5 200  ภาษาไทย ท 16101 5 200 
 คณิตศาสตร ค 14101 3 120  คณิตศาสตร ค 15101 3 120  คณิตศาสตร ค 16101 3 120 
 วิทยาศาสตร ว 14101 2 80  วิทยาศาสตร ว 15101 2 80  วิทยาศาสตร ว 16101 2 80 
 สังคมศึกษา ส 14101 2 80  สังคมศึกษา ส 15101 2 80  สังคมศึกษา ส 16101 2 80 
ประวัติศาสตร ส 14121 1 40 ประวัติศาสตร ส 15121 1 40 ประวัติศาสตร ส 16121 1 40 

 สุขศึกษาและพลศึกษา พ 14101 2 80  สุขศึกษาและพลศึกษา พ 15101 2 80  สุขศึกษาและพลศึกษา พ 16101 2 80 
 ศิลปะ   ศ 14101 2 80  ศิลปะ   ศ 15101 2 80  ศิลปะ   ศ 16101 2 80 
 คอมพิวเตอร ง 14101 2 80  คอมพิวเตอร ง 15101 2 80  คอมพิวเตอร ง 16101 2 80 
 การงานอาชีพ ง 14121 1 40  การงานอาชีพ ง 15121 1 40  การงานอาชีพ ง 16121 1 40 
 ภาษาอังกฤษ อ 14101 3 120  ภาษาอังกฤษ อ 15101 3 120  ภาษาอังกฤษ อ 16101 3 120 
 สาระเพิ่มเติม        สาระเพิ่มเติม        สาระเพิ่มเติม       
 คณิตศาสตร MLP ค 14201 2 80  คณิตศาสตร MLP ค 15201 2 80  คณิตศาสตร MLP ค 16201 2 80 
 วิทยาศาสตร MLP ว 14201 2 80  วิทยาศาสตร MLP ว 15201 2 80  วิทยาศาสตร MLP ว 16201 2 80 
 สังคมศึกษา MLP ส 14201 1 40  สังคมศึกษา MLP ส 15201 1 40  สังคมศึกษา MLP ส 16201 1 40 
 ภาษาอังกฤษ MLP อ 14201 2 80  ภาษาอังกฤษ MLP อ 15201 2 80  ภาษาอังกฤษ MLP อ 16201 2 80 
 ภาษาจีน จ 14201 1 40  ภาษาจีน จ 15201 1 40  ภาษาจีน จ 16201 1 40 

รวมรายวิชา 31 1240 รวมรายวิชา 31 1240 รวมรายวิชา 31 1240 
 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน        กิจกรรมพัฒนาผูเรียน        กิจกรรมพัฒนาผูเรียน       
 แนะแนว 4 ก 14901 1 40  แนะแนว 5 ก 15901 1 40  แนะแนว 6 ก 16901 1 40 
 ลูกเสือ 4 ก 14921 1 40  ลูกเสือ 5 ก 15921 1 40  ลูกเสือ 6 ก 16921 1 40 
 ชุมนุมวิชาการ 4 ก 14941 1 40  ชุมนุมวิชาการ 5 ก 15941 1 40  ชุมนุมวิชาการ 6 ก 16941 1 40 
 พัฒนาสังคม 4 ก 14961 2 80  พัฒนาสังคม 5 ก 15961 2 80  พัฒนาสังคม 6 ก 16961 2 80 

รวมกิจกรรม 5 200 รวมกิจกรรม 5 200 รวมกิจกรรม 5 200 
รวมทั้งหมด 36 1440 รวมทั้งหมด 36 1440 รวมทั้งหมด 36 1440 
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    School  Curriculum  Structure  Primary 1-3 (EP)     
Primary   1 Primary   2 Primary   3 

Subjects Code Unit hr./year Subjects Code Unit hr./year Subjects Code Unit hr./year 
 Core Curriculum        Core Curriculum        Core Curriculum       
 Thai language THA 11101 5 200  Thai language THI 12101 5 200  Thai language THI 13101 5 200 
 Mathematics  MAT 11101 3 120  Mathematics  MAT 12101 3 120  Mathematics  MAT 13101 3 120 
 Science SCI 11101 2 80  Science SCI 12101 2 80  Science SCI 13101 2 80 
 Social Studies SOC 11101 2 80  Social Studies SOC 12101 2 80  Social Studies SOC 13101 2 80 
 History SOC 11121 1 40  History SOC 12121 1 40  History SOC 13121 1 40 
 Health & Phys. Ed. HPE 11101 2 80  Health & Phys. Ed. HPE 12101 2 80  Health & Phys. Ed. HPE 13101 2 80 
 Art ART 11101 2 80  Art ART 12101 2 80  Art ART 13101 2 80 
 Computer WOR 11101 2 80  Computer WOR 12101 2 80  Computer WOR 13101 2 80 
 Career WOR 11121 1 40  Career WOR 12121 1 40  Career WOR 13121 1 40 
 English language ENG 11101 3 120  English language ENG 12101 3 120  English language ENG 13101 3 120 
 Additional Tutorials        Additional Tutorials        Additional Tutorials       
 Mathematics  MAT 11201 2 80  Mathematics  MAT 12201 2 80  Mathematics  MAT 13201 2 80 
 Science SCI 11201 2 80  Science SCI 12201 2 80  Science SCI 13201 2 80 
 Social Studies SOC 11201 1 40  Social Studies SOC 12201 1 40  Social Studies SOC 13201 1 40 
 English language ENG 11201 2 80  English language ENG 12201 2 80  English language ENG 13201 2 80 
 Chinese language CHI 11201 1 40  Chinese language CHI 12201 1 40  Chinese language CHI 13201 1 40 

 Summarize 31 1240  Summarize 31 1240  Summarize 31 1240 
 Development Activities        Development Activities        Development Activities       
 Guidance 4 ACT 11901 1 40  Guidance 5 ACT 11901 1 40  Guidance 6 ACT 13901 1 40 
 Boyscout 4 ACT 11921 1 40  Boyscout 5 ACT 11921 1 40  Boyscout 6 ACT 13921 1 40 
 Academic assembly 4 ACT 11941 1 40  Academic assembly 5 ACT 11941 1 40  Academic assembly 6 ACT 13941 1 40 
 Social development 4 ACT 11961 2 80  Social development 5 ACT 11961 2 80  Social development 6 ACT 13961 2 80 

 Summarize 5 200  Summarize 5 200  Summarize 5 200 
รวมทั้งหมด 36 1440 Total 36 1440 Total 36 1440 
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 School  Curriculum  Structure  Primary 4-6 (EP)  

Primary   4 Primary   5 Primary   6 
Subjects Code Unit hr./year Subjects Code Unit hr./year Subjects Code Unit hr./year 

 Core Curriculum        Core Curriculum        Core Curriculum       
 Thai language THI 14101 5 200  Thai language THI 15101 5 200  Thai language THI 16101 5 200 
 Mathematics  MAT 14101 3 120  Mathematics  MAT 15101 3 120  Mathematics  MAT 16101 3 120 
 Science SCI 14101 2 80  Science SCI 15101 2 80  Science SCI 16101 2 80 
 Social Studies SOC 14101 2 80  Social Studies SOC 15101 2 80  Social Studies SOC 16101 2 80 
 History SOC 14121 1 40  History SOC 15121 1 40  History SOC 16121 1 40 
 Health & Phys. Ed. HPE 14101 2 80  Health & Phys. Ed. HPE 15101 2 80  Health & Phys. Ed. HPE 16101 2 80 
 Art ART 14101 2 80  Art ART 15101 2 80  Art ART 16101 2 80 
 Computer WOR 14101 2 80  Computer WOR 15101 2 80  Computer WOR 16101 2 80 
 Career WOR 14121 1 40  Career WOR 15121 1 40  Career WOR 16121 1 40 
 English language ENG 14101 3 120  English language ENG 15101 3 120  English language ENG 16101 3 120 
 Additional Tutorials        Additional Tutorials        Additional Tutorials       
 Mathematics  MAT 14201 2 80  Mathematics  MAT 15201 2 80  Mathematics  MAT 16201 2 80 
 Science SCI 14201 2 80  Science SCI 15201 2 80  Science SCI 16201 2 80 
 Social Studies SOC 14201 1 40  Social Studies SOC 15201 1 40  Social Studies SOC 16201 1 40 
 English language ENG 14201 2 80  English language ENG 15201 2 80  English language ENG 16201 2 80 
 Chinese language CHI 14201 1 40  Chinese language CHI 15201 1 40  Chinese language CHI 16201 1 40 

 Summarize 31 1240  Summarize 31 1240  Summarize 31 1240 
 Development Activities        Development Activities        Development Activities       
 Guidance 4 ACT 14901 1 40  Guidance 5 ACT 15901 1 40  Guidance 6 ACT 16901 1 40 
 Boyscout 4 ACT 14921 1 40  Boyscout 5 ACT 15921 1 40  Boyscout 6 ACT 16921 1 40 
 Academic assembly 4 ACT 14941 1 40  Academic assembly 5 ACT 15941 1 40  Academic assembly 6 ACT 16941 1 40 
 Social development 4 ACT 14961 2 80  Social development 5 ACT 15961 2 80  Social development 6 ACT 16961 2 80 

 Summarize 5 200  Summarize 5 200  Summarize 5 200 
รวมทั้งหมด 36 1440 Total 36 1440 Total 36 1440 
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   โครงสรางหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  ชั้นมัธยมศึกษาปที ่1-3                  2/2552 

ชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 3 
ชื่อวิชา รหัสวิชา นํ้าหนัก ชั่วโมง/ป ชื่อวิชา รหัสวิชา นํ้าหนัก ชั่วโมง/ป ชื่อวิชา รหัสวิชา นํ้าหนัก ชั่วโมง/ป 

 สาระพื้นฐาน เทอม 1 เทอม 2      สาระพื้นฐาน เทอม 1 เทอม 2      สาระพื้นฐาน เทอม 1 เทอม 2     
 ภาษาไทย ท 21101 ท 21102 3 120  ภาษาไทย ท 22101 ท 22102 3 120  ภาษาไทย ท 23101 ท 23102 3 120 
 คณิตศาสตร ค 21101 ค 21102 3 120  คณิตศาสตร ค 22101 ค 22102 3 120  คณิตศาสตร ค 23101 ค 23102 4 160 
 วิทยาศาสตร ว 21101 ว 21102 3 120  วิทยาศาสตร ว 22101 ว 22102 3 120  วิทยาศาสตร ว 23101 ว 23102 3 120 
 สังคมศึกษา ส 21101 ส 21102 2 80  สังคมศึกษา ส 22101 ส 22102 2 80  สังคมศึกษา ส 23101 ส 23102 3 120 
 ประวัติศาสตร ส 21121 ส 21122 1 40  ประวัติศาสตร ส 22121 ส 22122 1 40  ประวัติศาสตร ส 23121 ส 23122 1 40 
 สุขศึกษาและพลศึกษา พ 21101 พ 21102 2 80  สุขศึกษาและพลศึกษา พ 22101 พ 22102 2 80  สุขศึกษาและพลศึกษา พ 23101 พ 23102 2 80 
 ศิลปะ   ศ 21101 ศ 21102 2 80  ศิลปะ   ศ 22101 ศ 22102 2 80  ศิลปะ   ศ 23101 ศ 23102 2 80 
 คอมพิวเตอร ง 21101 ง 21102 2 80  คอมพิวเตอร ง 22101 ง 22102 2 80  คอมพิวเตอร ง 23101 ง 23102 2 80 
 การงานอาชีพ ง 21121 ง 21122 1 40  การงานอาชีพ ง 22121 ง 22122 1 40  การงานอาชีพ ง 23121 ง 23122 1 40 
 ภาษาอังกฤษ อ 21101 อ 21102 3 120  ภาษาอังกฤษ อ 22101 อ 22102 3 120  ภาษาอังกฤษ อ 23101 อ 23102 4 160 
 สาระเพิ่มเติม เทอม 1 เทอม 2      สาระเพิ่มเติม เทอม 1 เทอม 2      สาระเพิ่มเติม เทอม 1 เทอม 2     
 ภาษาไทยเพ่ิมเติม ท 21201 ท 21202 1 40  ภาษาไทยเพ่ิมเติม ท 22201 ท 22202 1 40  ภาษาไทยเพ่ิมเติม ท 23201 ท 23202 2 80 
 คณิตศาสตร MLP ค 21201 ค 21202 2 80  คณิตศาสตร MLP ค 22201 ค 22202 2 80  คณิตศาสตร MLP ค 23201 ค 23202 2 80 
 วิทยาศาสตร MLP ว 21201 ว 21202 2 80  วิทยาศาสตร MLP ว 22201 ว 22202 2 80  วิทยาศาสตร MLP ว 23201 ว 23202 2 80 
 สังคมศึกษา MLP ส 21201 ส 21202 1 40  สังคมศึกษา MLP ส 22201 ส 22202 1 40  สังคมศึกษา MLP ส 23201 ส 23202 1 40 
 ภาษาอังกฤษ MLP อ 21201 อ 21202 2 80  ภาษาอังกฤษ MLP อ 22201 อ 22202 2 80  ภาษาอังกฤษ MLP อ 23201 อ 23202 2 80 
 ภาษาจีน จ 21201 จ 21202 1 40  ภาษาจีน จ 22201 จ 22202 1 40  ภาษาจีน จ 23201 จ 23202 1 40 

รวมรายวิชา 31 1240 รวมรายวิชา 31 1240 รวมรายวิชา 35 1400 
 กิจกรรมพฒันาผูเรียน เทอม 1 เทอม 2      กิจกรรมพัฒนาผูเรียน เทอม 1 เทอม 2      กิจกรรมพัฒนาผูเรียน เทอม 1 เทอม 2     
 แนะแนว 1 ก 21901 ก 21902 1 40  แนะแนว 2 ก 22901 ก 22902 1 40  แนะแนว 3 ก 23901 ก 23902 1 40 
 ลูกเสือ 1 ก 21921 ก 21922 1 40  ลูกเสือ 2 ก 22921 ก 22922 1 40  ลูกเสือ 3 ก 23921 ก 23922 1 40 
 ชุมนุมวิชาการ 1 ก 21941 ก 21942 1 40  ชุมนุมวิชาการ 2 ก 22941 ก 22942 1 40  ชุมนุมวิชาการ 3 ก 23941 ก 23942 1 40 
 พัฒนาสังคม 1 ก 21961 ก 21962 2 80  พัฒนาสังคม 3 ก 22961 ก 22962 2 80  พัฒนาสังคม 3 ก 23961 ก 23962 2 80 

รวมกิจกรรม 5 200 รวมกิจกรรม 5 200 รวมกิจกรรม 5 200 
รวมทั้งหมด 36 1440 รวมทั้งหมด 36 1440 รวมทั้งหมด 40 1600 
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     School Curriculum Structure Secondary1-3 (EP)      
Secondary  1 Secondary  2 Secondary  3 

Subjects Code Code Unit hr./year Subjects Code Code Unit hr./year Subjects Code Code Unit hr./year 
 Core Curriculum Semester1 Semester2      Core Curriculum Semester1 Semester2      Core Curriculum Semester1 Semester2     
 Thai language THA 21101 THA 21102 3 120  Thai language THA 22101 THA 22102 3 120  Thai language THA 23101 THA 23102 3 120 
 Mathematics  MATH 21101 MATH 21102 3 120  Mathematics  MATH 22101 MATH 22102 3 120  Mathematics  MATH 23101 MATH 23102 4 160 
 Science SCI 21101 SCI 21102 3 120  Science SCI 22101 SCI 22102 3 120  Science SCI 23101 SCI 23102 3 120 
 Social Studies SOC 21101 SOC 21102 2 80  Social Studies SOC 22101 SOC 22102 2 80  Social Studies SOC 23101 SOC 23102 3 120 
 History SOC 21121 SOC 21122 1 40  History SOC 22121 SOC 22122 1 40  History SOC 23121 SOC 23122 1 40 
 Health & Phys. Ed. HPE 21101 HPE 21102 2 80  Health & Phys. Ed. HPE 22101 HPE 22102 2 80  Health & Phys. Ed. HPE 23101 HPE 23102 2 80 
 Art ART 21101 ART 21102 2 80  Art ART 22101 ART 22102 2 80  Art ART 23101 ART 23102 2 80 
 Computer WOK 21101 WOK 21102 2 80  Computer WOK 22101 WOK 22102 2 80  Computer WOK 23101 WOK 23102 2 80 
 Career WOK 21121 WOK 21122 1 40  Career WOK 22121 WOK 22122 1 40  Career WOK 23121 WOK 23122 1 40 
 English language ENG 21101 ENG 21102 3 120  English language ENG 22101 ENG 22102 3 120  English language ENG 23101 ENG 23102 4 160 
 Additional Tutorials Semester1 Semester2      Additional Tutorials Semester1 Semester2      Additional Tutorials Semester1 Semester2     
 Thai language THA 21201 THA 21202 1 40  Thai language THA 22201 THA 22202 1 40  Thai language THA 23201 THA 23202 2 80 
 Mathematics  MATH 21201 MATH 21202 2 80  Mathematics  MATH 22201 MATH 22202 2 80  Mathematics  MATH 23201 MATH 23202 2 80 
 Science SCI 21201 SCI 21202 2 80  Science SCI 22201 SCI 22202 2 80  Science SCI 23201 SCI 23202 2 80 
 Social Studies SOC 21201 SOC 21202 1 40  Social Studies SOC 22201 SOC 22202 1 40  Social Studies SOC 23201 SOC 23202 1 40 
 English language ENG 21201 ENG 21202 2 80  English language ENG 22201 ENG 22202 2 80  English language ENG 23201 ENG 23202 2 80 
 Chinese language CHI 21201 CHI 21202 1 40  Chinese language CHI 22201 CHI 22202 1 40  Chinese language CHI 23201 CHI 23202 1 40 

Summarize 31 1240 Summarize 31 1240 Summarize 35 1400 
 Development 
Activities   Semester1 Semester2     

 Development 
Activities Semester1 Semester2      Development Activities Semester1 Semester2     

 Guidance  ACT 21901 ACT 21902 1 40  Guidance  ACT 22901 ACT 22902 1 40  Guidance  ACT 23901 ACT 23902 1 40 
 Boyscout  ACT 21921 ACT 21922 1 40  Boyscout  ACT 22921 ACT 22922 1 40  Boyscout  ACT 23921 ACT 23922 1 40 
 Academic assembly ACT 21941 ACT 21942 1 40  Academic assembly ACT 22941 ACT 22942 1 40  Academic assembly ACT 23941 ACT 23942 1 40 
 Social development ACT 21961 ACT 21962 2 80  Social development ACT 22961 ACT 22962 2 80  Social development ACT 23961 ACT 23962 2 80 

Summarize 5 200 Summarize 5 200 Summarize 5 200 
Total 36 1440 Total 36 1440 Total 40 1600 
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   โครงสรางหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6               แผนการเรียนวิทย-คณิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 6 
ชื่อวิชา รหัสวิชา หนวย ชั่วโมง/ป ชื่อวิชา รหัสวิชา นํ้าหนัก ชั่วโมง/ป ชื่อวิชา รหัสวิชา นํ้าหนัก ชั่วโมง/ป 

 สาระพื้นฐาน เทอม 1 เทอม 2      สาระพื้นฐาน เทอม 1 เทอม 2      สาระพื้นฐาน เทอม 1 เทอม 2     
 ภาษาไทย ท 31101 ท 31102 2 80  ภาษาไทย ท 32101 ท 32102 2 80  ภาษาไทย ท 33101 ท 33102 2 80 
 คณิตศาสตร ค 31101 ค 31102 3 120  คณิตศาสตร ค 32101 ค 32102 3 120  คณิตศาสตร ค 33101 ค 33102 3 120 
 วิทยาศาสตร ว 31101 ว 31102 2 80  วิทยาศาสตร ว 32101 ว 32102 2 80  วิทยาศาสตร ว 33101 ว 33102 2 80 
 สังคมศึกษา ส 31101 ส 31102 2 80  สังคมศึกษา ส 32101 ส 32102 2 80  สังคมศึกษา ส 33101 ส 33102 2 80 
 ประวัติศาสตร ส 31121 ส 31122 1 40  ประวัติศาสตร ส 32121 ส 32122 1 40  ประวัติศาสตร ส 33121 ส 33122 1 40 
 สุขศึกษาและพลศึกษา พ 31101 พ 31102 1 40  สุขศึกษาและพลศึกษา พ 32101 พ 32102 1 40  สุขศึกษาและพลศึกษา พ 33101 พ 33102 1 40 
 ศิลปะ   ศ 31101 ศ 31102 1 40  ศิลปะ   ศ 32101 ศ 32102 1 40  ศิลปะ   ศ 33101 ศ 33102 1 40 
 คอมพิวเตอร ง 31101 ง 31102 2 80  คอมพิวเตอร ง 32101 ง 32102 2 80  คอมพิวเตอร ง 33101 ง 33102 2 80 
 ภาษาอังกฤษ อ 31101 อ 31102 2 80  ภาษาอังกฤษ อ 32101 อ 32102 2 80  ภาษาอังกฤษ อ 33101 อ 33102 2 80 
 สาระเพิ่มเติม เทอม 1 เทอม 2      สาระเพิ่มเติม เทอม 1 เทอม 2      สาระเพิ่มเติม เทอม 1 เทอม 2     
 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม ค 31201 ค 31202 2 80  คณิตศาสตรเพ่ิมเติม ค 32201 ค 32202 2 80  คณิตศาสตรเพ่ิมเติม ค 33201 ค 33202 3 120 
 คณิตศาสตร MLP ค 31201 ค 31202 1 40  คณิตศาสตร MLP ค 32201 ค 32202 1 40           
 ฟสิกส ว 31201 ว 31202 3 120  ฟสิกส ว 32201 ว 32202 3 120  ฟสิกส ว 33201 ว 33202 4 160 
 เคมี ว 31221 ว 31222 3 120  เคมี ว 32221 ว 32222 3 120  เคมี ว 33221 ว 33222 3 120 
 ชีววิทยา ว 31241 ว 31242 3 120  ชีววิทยา ว 32241 ว 32242 3 120  ชีววิทยา ว 33241 ว 33242 3 120 
 วิทยาศาสตร MLP ว 31261 ว 31262 1 40  วิทยาศาสตร MLP ว 32261 ว 32262 1 40           
 สังคมศึกษาเพ่ิมเติม ส 31201 ส 31202 2 80  สังคมศึกษาเพ่ิมเติม ส 32201 ส 32202 2 80  สังคมศึกษาเพ่ิมเติม ส 33201 ส 33202 2 80 
 ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม อ 31201 อ 31202 2 80  ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม อ 32201 อ 32202 2 80  ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม อ 33201 อ 33202 2 80 
 ภาษาอังกฤษ MLP อ 31221 อ 31222 2 80  ภาษาอังกฤษ MLP อ 32221 อ 32222 2 80  ภาษาอังกฤษ MLP อ 33221 อ 33222 2 80 

รวมรายวิชา 35 1400 รวมรายวิชา 35 1400 รวมรายวิชา 35 1400 
 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน เทอม 1 เทอม 2      กิจกรรมพัฒนาผูเรียน เทอม 1 เทอม 2      กิจกรรมพัฒนาผูเรียน เทอม 1 เทอม 2     
 แนะแนว 1, 2 ก 31901 ก 31902 1 40  แนะแนว 1, 2 ก 32901 ก 32902 1 40  แนะแนว 1, 2 ก 33901 ก 33902 1 40 
 ลูกเสือ/รด. 1, 2 ก 31921 ก 31922 1 40  ลูกเสือ/รด. 1, 2 ก 32921 ก 32922 1 40  ลูกเสือ/รด. 1, 2 ก 33921 ก 33922 1 40 
 ชุมนุมวิชาการ 1, 2 ก 31941 ก 31942 1 40  ชุมนุมวิชาการ 1, 2 ก 32941 ก 32942 1 40  ชุมนุมวิชาการ 1, 2 ก 33941 ก 33942 1 40 
 พัฒนาสังคม 1, 2 ก 31961 ก 31962 1 40  พัฒนาสังคม 1, 2 ก 32961 ก 32962 1 40  พัฒนาสังคม 1, 2 ก 33961 ก 33962 1 40 

รวมกิจกรรม 4 160 รวมกิจกรรม 4 160 รวมกิจกรรม 4 160 
รวมทั้งหมด 39 1560 รวมทั้งหมด 39 1560 รวมทั้งหมด 39 1560 
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   โครงสรางหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4-6               แผนการเรียนคณิต-อังกฤษ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 6 

ชื่อวิชา รหัสวิชา หนวย ชั่วโมง/ป ชื่อวิชา รหัสวิชา นํ้าหนัก ชั่วโมง/ป ชื่อวิชา รหัสวิชา นํ้าหนัก ชั่วโมง/ป 
 สาระพื้นฐาน เทอม 1 เทอม 2      สาระพื้นฐาน เทอม 1 เทอม 2      สาระพื้นฐาน เทอม 1 เทอม 2     
 ภาษาไทย ท 31101 ท 31102 2 80  ภาษาไทย ท 32101 ท 32102 2 80  ภาษาไทย ท 33101 ท 33102 2 80 
 คณิตศาสตร ค 31101 ค 31102 3 120  คณิตศาสตร ค 32101 ค 32102 3 120  คณิตศาสตร ค 33101 ค 33102 3 120 
 วิทยาศาสตร ว 31101 ว 31102 2 80  วิทยาศาสตร ว 32101 ว 32102 2 80  วิทยาศาสตร ว 33101 ว 33102 2 80 
 สังคมศึกษา ส 31101 ส 31102 2 80  สังคมศึกษา ส 32101 ส 32102 2 80  สังคมศึกษา ส 33101 ส 33102 2 80 
 ประวัติศาสตร ส 31121 ส 31122 1 40  ประวัติศาสตร ส 32121 ส 32122 1 40  ประวัติศาสตร ส 33121 ส 33122 1 40 
 สุขศึกษาและพลศึกษา พ 31101 พ 31102 1 40  สุขศึกษาและพลศึกษา พ 32101 พ 32102 1 40  สุขศึกษาและพลศึกษา พ 33101 พ 33102 1 40 
 ศิลปะ   ศ 31101 ศ 31102 1 40  ศิลปะ   ศ 32101 ศ 32102 1 40  ศิลปะ   ศ 33101 ศ 33102 1 40 
 คอมพิวเตอร ง 31101 ง 31102 2 80  คอมพิวเตอร ง 32101 ง 32102 2 80  คอมพิวเตอร ง 33101 ง 33102 2 80 
 ภาษาอังกฤษ อ 31101 อ 31102 2 80  ภาษาอังกฤษ อ 32101 อ 32102 2 80  ภาษาอังกฤษ อ 33101 อ 33102 2 80 
 ภาษาจีน จ 31101 จ 31102 2 80  ภาษาจีน จ 32101 จ 32102 2 80  ภาษาจีน จ 33101 จ 33102 2 80 
 สาระเพิ่มเติม เทอม 1 เทอม 2      สาระเพิ่มเติม เทอม 1 เทอม 2      สาระเพิ่มเติม เทอม 1 เทอม 2     
 ภาษาไทยเพ่ิมเติม ท 31201 ท 31202 2 80  ภาษาไทยเพ่ิมเติม ท 32201 ท 32202 2 80  ภาษาไทยเพ่ิมเติม ท 33201 ท 33202 3 120 
 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม ค 31201 ค 31202 2 80  คณิตศาสตรเพ่ิมเติม ค 32201 ค 32202 2 80  คณิตศาสตรเพ่ิมเติม ค 33201 ค 33202 3 120 
 คณิตศาสตร MLP ค 31201 ค 31202 1 40  คณิตศาสตร MLP ค 32201 ค 32202 1 40           
 วิทยาศาสตร MLP ว 31261 ว 31262 1 40  วิทยาศาสตร MLP ว 32261 ว 32262 1 40           
 สังคมศึกษาเพ่ิมเติม ส 31201 ส 31202 2 80  สังคมศึกษาเพ่ิมเติม ส 32201 ส 32202 2 80  สังคมศึกษาเพ่ิมเติม ส 33201 ส 33202 2 80 
 ศิลปะเพ่ิมเติม ศ 31201 ศ 31202 2 80  ศิลปะเพ่ิมเติม ศ 32201 ศ 32202 2 80  ศิลปะเพ่ิมเติม ศ 33201 ศ 33202 2 80 
 ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม อ 31201 อ 31202 2 80  ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม อ 32201 อ 32202 2 80  ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม อ 33201 อ 33202 2 80 
 ภาษาอังกฤษ MLP อ 31221 อ 31222 2 80  ภาษาอังกฤษ MLP อ 32221 อ 32222 2 80  ภาษาอังกฤษ MLP อ 33221 อ 33222 2 80 

รวมรายวิชา 32 1280 รวมรายวิชา 32 1280 รวมรายวิชา 32 1280 
 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน เทอม 1 เทอม 2      กิจกรรมพัฒนาผูเรียน เทอม 1 เทอม 2      กิจกรรมพัฒนาผูเรียน เทอม 1 เทอม 2     
 แนะแนว 1, 2 ก 31901 ก 31902 1 40  แนะแนว 1, 2 ก 32901 ก 32902 1 40  แนะแนว 1, 2 ก 33901 ก 33902 1 40 
 ลูกเสือ/รด. 1, 2 ก 31921 ก 31922 1 40  ลูกเสือ/รด. 1, 2 ก 32921 ก 32922 1 40  ลูกเสือ/รด. 1, 2 ก 33921 ก 33922 1 40 
 ชุมนุมวิชาการ 1, 2 ก 31941 ก 31942 1 40  ชุมนุมวิชาการ 1, 2 ก 32941 ก 32942 1 40  ชุมนุมวิชาการ 1, 2 ก 33941 ก 33942 1 40 
 พัฒนาสังคม 1, 2 ก 31961 ก 31962 1 40  พัฒนาสังคม 1, 2 ก 32961 ก 32962 1 40  พัฒนาสังคม 1, 2 ก 33961 ก 33962 1 40 

รวมกิจกรรม 4 160 รวมกิจกรรม 4 160 รวมกิจกรรม 4 160 
รวมทั้งหมด 36 1440 รวมทั้งหมด 36 1440 รวมทั้งหมด 36 1440 
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   โครงสรางหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4-6               แผนการเรียนอังกฤษ-ภาษา 
ช้ันมัธยมศึกษาปที ่ 4 ช้ันมัธยมศึกษาปที ่ 5 ช้ันมัธยมศึกษาปที ่ 6 

ช่ือวิชา รหัสวิชา หนวย ช่ัวโมง/ป ช่ือวิชา รหัสวิชา นํ้าหนัก ช่ัวโมง/ป ช่ือวิชา รหัสวิชา นํ้าหนัก ช่ัวโมง/ป 
 สาระพื้นฐาน เทอม 1 เทอม 2      สาระพื้นฐาน เทอม 1 เทอม 2      สาระพื้นฐาน เทอม 1 เทอม 2     
 ภาษาไทย ท 31101 ท 31102 2 80  ภาษาไทย ท 32101 ท 32102 2 80  ภาษาไทย ท 33101 ท 33102 2 80 
 คณิตศาสตร ค 31101 ค 31102 3 120  คณิตศาสตร ค 32101 ค 32102 3 120  คณิตศาสตร ค 33101 ค 33102 3 120 
 วิทยาศาสตร ว 31101 ว 31102 2 80  วิทยาศาสตร ว 32101 ว 32102 2 80  วิทยาศาสตร ว 33101 ว 33102 2 80 
 สังคมศึกษา ส 31101 ส 31102 2 80  สังคมศึกษา ส 32101 ส 32102 2 80  สังคมศึกษา ส 33101 ส 33102 2 80 
 ประวัติศาสตร ส 31121 ส 31122 1 40  ประวัติศาสตร ส 32121 ส 32122 1 40  ประวัติศาสตร ส 33121 ส 33122 1 40 
 สุขศึกษาและพลศึกษา พ 31101 พ 31102 1 40  สุขศึกษาและพลศึกษา พ 32101 พ 32102 1 40  สุขศึกษาและพลศึกษา พ 33101 พ 33102 1 40 
 ศิลปะ   ศ 31101 ศ 31102 1 40  ศิลปะ   ศ 32101 ศ 32102 1 40  ศิลปะ   ศ 33101 ศ 33102 1 40 
 คอมพิวเตอร ง 31101 ง 31102 2 80  คอมพิวเตอร ง 32101 ง 32102 2 80  คอมพิวเตอร ง 33101 ง 33102 2 80 
 ภาษาอังกฤษ อ 31101 อ 31102 2 80  ภาษาอังกฤษ อ 32101 อ 32102 2 80  ภาษาอังกฤษ อ 33101 อ 33102 2 80 
 ภาษาจีน จ 31101 จ 31102 2 80  ภาษาจีน จ 32101 จ 32102 2 80  ภาษาจีน จ 33101 จ 33102 2 80 
 สาระเพิ่มเติม เทอม 1 เทอม 2      สาระเพิ่มเติม เทอม 1 เทอม 2      สาระเพิ่มเติม เทอม 1 เทอม 2     
 ภาษาไทยเพิ่มเติม ท 31201 ท 31202 2 80  ภาษาไทยเพิ่มเติม ท 32201 ท 32202 2 80  ภาษาไทยเพิ่มเติม ท 33201 ท 33202 3 120 
 คณิตศาสตร MLP ค 31201 ค 31202 1 40  คณิตศาสตร MLP ค 32201 ค 32202 1 40           
 วิทยาศาสตร MLP ว 31261 ว 31262 1 40  วิทยาศาสตร MLP ว 32261 ว 32262 1 40           
 สังคมศึกษาเพิ่มเติม ส 31201 ส 31202 2 80  สังคมศึกษาเพิ่มเติม ส 32201 ส 32202 2 80  สังคมศึกษาเพิ่มเติม ส 33201 ส 33202 2 80 
 ศิลปะเพิ่มเติม ศ 31201 ศ 31202 2 80  ศิลปะเพิ่มเติม ศ 32201 ศ 32202 2 80  ศิลปะเพิ่มเติม ศ 33201 ศ 33202 2 80 
 ภาษาอังกฤษ MLP อ 31201 อ 31202 2 80  ภาษาอังกฤษ MLP อ 32201 อ 32202 2 80  ภาษาอังกฤษ MLP อ 33201 อ 33202 2 80 
 ECC1    ภาษาอังกฤษ อ 31241 อ 31242 2 80  ECC1    ภาษาอังกฤษ อ 32241 อ 32242 2 80  ECC1    ภาษาอังกฤษ อ 33241 อ 33242 2 80 
              ภาษาจีน จ 31241 จ 31242                   ภาษาจีน จ 32241 จ 32242                   ภาษาจีน จ 33241 จ 33242     
              คอมพิวเตอร ง 31241 ง 31242                   คอมพิวเตอร ง 32241 ง 32242                   คอมพิวเตอร ง 33241 ง 33242     
 ECC1    ภาษาอังกฤษ อ 31251 อ 31252 2 80  ECC1    ภาษาอังกฤษ อ 32251 อ 32252 2 80  ECC1    ภาษาอังกฤษ อ 33251 อ 33252 2 80 
              ภาษาจีน จ 31251 จ 31252                   ภาษาจีน จ 32251 จ 32252                   ภาษาจีน จ 33251 จ 33252     
              คอมพิวเตอร ง 31251 ง 31252                   คอมพิวเตอร ง 32251 ง 32252                   คอมพิวเตอร ง 33251 ง 33252     

รวมรายวิชา 32 1280 รวมรายวิชา 32 1280 รวมรายวิชา 31 1240 
 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน เทอม 1 เทอม 2      กิจกรรมพัฒนาผูเรียน เทอม 1 เทอม 2      กิจกรรมพัฒนาผูเรียน เทอม 1 เทอม 2     
 แนะแนว 1, 2 ก 31901 ก 31902 1 40  แนะแนว 1, 2 ก 32901 ก 32902 1 40  แนะแนว 1, 2 ก 33901 ก 33902 1 40 
 ลูกเสือ/รด. 1, 2 ก 31921 ก 31922 1 40  ลูกเสือ/รด. 1, 2 ก 32921 ก 32922 1 40  ลูกเสือ/รด. 1, 2 ก 33921 ก 33922 1 40 
 ชุมนุมวิชาการ 1, 2 ก 31941 ก 31942 1 40  ชุมนุมวิชาการ 1, 2 ก 32941 ก 32942 1 40  ชุมนุมวิชาการ 1, 2 ก 33941 ก 33942 1 40 
 พัฒนาสังคม 1, 2 ก 31961 ก 31962 1 40  พัฒนาสังคม 1, 2 ก 32961 ก 32962 1 40  พัฒนาสังคม 1, 2 ก 33961 ก 33962 1 40 

รวมกิจกรรม 4 160 รวมกิจกรรม 4 160 รวมกิจกรรม 4 160 
รวมทั้งหมด 36 1440 รวมทั้งหมด 36 1440 รวมทั้งหมด 35 1400 
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     School Curriculum Structure Secondary 4-6 (EP)  Programe Science - Mathematics 
Secondary  4 Secondary  5 Secondary  6 

Subjects Code Code Unit hr./year Subjects Code Code Unit hr./year Subjects Code Code Unit hr./year 
 Core Curriculum Semester1 Semester2      Core Curriculum Semester1 Semester2      Core Curriculum Semester1 Semester2     
 Thai language THA 31101 THA 31102 2 80  Thai language THA 32101 THA 32102 2 80  Thai language THA 33101 THA 33102 2 80 
 Mathematics  MATH 31101 MATH 31102 3 120  Mathematics  MATH 32101 MATH 32102 3 120  Mathematics  MATH 33101 MATH 33102 3 120 
 Science SCI 31101 SCI 31102 2 80  Science SCI 32101 SCI 32102 2 80  Science SCI 33101 SCI 33102 2 80 
 Social Studies SOC 31101 SOC 31102 2 80  Social Studies SOC 32101 SOC 32102 2 80  Social Studies SOC 33101 SOC 33102 2 80 
 History SOC 31121 SOC 31122 1 40  History SOC 32121 SOC 32122 1 40  History SOC 33121 SOC 33122 1 40 
 Health & Phys. Ed. HPE 31101 HPE 31102 1 40  Health & Phys. Ed. HPE 32101 HPE 32102 1 40  Health & Phys. Ed. HPE 33101 HPE 33102 1 40 
 Art ART 31101 ART 31102 1 40  Art ART 32101 ART 32102 1 40  Art ART 33101 ART 33102 1 40 
 Computer WOK 31101 WOK 31102 2 80  Computer WOK 32101 WOK 32102 2 80  Computer WOK 33101 WOK 33102 2 80 
 English language ENG 31101 ENG 31102 2 80  English language ENG 32101 ENG 32102 2 80  English language ENG 33101 ENG 33102 2 80 
 Additional Tutorials Semester1 Semester2      Additional Tutorials Semester1 Semester2      Additional Tutorials Semester1 Semester2     
 Mathematics MATH 31201 MATH 31202 2 80  Mathematics MATH 32201 MATH 32202 2 80  Mathematics MATH 33201 MATH 33202 3 120 
 Mathematics TM. MATH 31201 MATH 31202 1 40  Mathematics TM. MATH 32201 MATH 32202 1 40  Mathematics TM.         
 Physics PHY 31201 PHY 31202 3 120  Physics PHY 32201 PHY 32202 3 120  Physics PHY 33201 PHY 33202 4 160 
 Chemistry CHE 31221 CHE 31222 3 120  Chemistry CHE 32221 CHE 32222 3 120  Chemistry CHE 33221 CHE 33222 3 120 
 Biology BIO 31241 BIO 31242 3 120  Biology BIO 32241 BIO 32242 3 120  Biology BIO 33241 BIO 33242 3 120 
Science TS. SCI 31261 SCI 31262 1 40 Science TS. SCI 32261 SCI 32262 1 40 Science TS.         
Social Studies SOC 31201 SOC 31202 2 80 Social Studies SOC 32201 SOC 32202 2 80 Social Studies SOC 33201 SOC 33202 2 80 
English Language ENG 31201 ENG 31202 2 80 English Language ENG 32201 ENG 32202 2 80 English Language ENG 33201 ENG 33202 2 80 
English Language TE. ENG 31221 ENG 31222 2 80 English Language TE. ENG 32221 ENG 32222 2 80 English Language TE. ENG 33221 ENG 33222 2 80 

Summarize 35 1400 Summarize 35 1400 Summarize 35 1400 
 Development Activities   Semester1 Semester2      Development Activities Semester1 Semester2      Development Activities Semester1 Semester2     
 Guidance  ACT 31901 ACT 31902 1 40  Guidance  ACT 32901 ACT 32902 1 40  Guidance  ACT 33901 ACT 33902 1 40 
 Boyscout  ACT 31921 ACT 31922 1 40  Boyscout  ACT 32921 ACT 32922 1 40  Boyscout  ACT 33921 ACT 33922 1 40 
 Academic assembly ACT 31941 ACT 31942 1 40  Academic assembly ACT 32941 ACT 32942 1 40  Academic assembly ACT 33941 ACT 33942 1 40 
 Social development ACT 31961 ACT 31962 1 40  Social development ACT 32961 ACT 32962 1 40  Social development ACT 33961 ACT 33962 1 40 

Summarize 4 160 Summarize 4 160 Summarize 4 160 
Total 39 1560 Total 39 1560 Total 39 1560 
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     School Curriculum Structure Secondary 4-6 (EP)  Programe Mathematics - English 
Secondary  4 Secondary  5 Secondary  6 

Subjects Code Code Unit hr./year Subjects Code Code Unit hr./year Subjects Code Code Unit hr./year 
 Core Curriculum Semester1 Semester2      Core Curriculum Semester1 Semester2      Core Curriculum Semester1 Semester2     
Thai Language THA 31101 THA 31102 2 80 Thai Language THA 32101 THA 32102 2 80 Thai Language THA 33101 THA 33102 2 80 
Mathematics MATH 31101 MATH 31102 3 120 Mathematics MATH 32101 MATH 32102 3 120 Mathematics MATH 33101 MATH 33102 3 120 
Science SCI 31101 SCI 31102 2 80 Science SCI 32101 SCI 32102 2 80 Science SCI 33101 SCI 33102 2 80 
Social Studies SOC 31101 SOC 31102 2 80 Social Studies SOC 32101 SOC 32102 2 80 Social Studies SOC 33101 SOC 33102 2 80 
 History SOC 31121 SOC 31122 1 40  History SOC 32121 SOC 32122 1 40  History SOC 33121 SOC 33122 1 40 
Health & Physical HPE 31101 HPE 31102 1 40 Health & Physical HPE 32101 HPE 32102 1 40 Health & Physical HPE 33101 HPE 33102 1 40 
Art / Music ART 31101 ART 31102 1 40 Art / Music ART 32101 ART 32102 1 40 Art / Music ART 33101 ART 33102 1 40 
Computer WOK 31101 WOK 31102 2 80 Computer WOK 32101 WOK 32102 2 80 Computer WOK 33101 WOK 33102 2 80 
English Language ENG 31101 ENG 31102 2 80 English Language ENG 32101 ENG 32102 2 80 English Language ENG 33101 ENG 33102 2 80 
Chinese Language CHI 31101 CHI 31102 2 80 Chinese Language CHI 32101 CHI 32102 2 80 Chinese Language CHI 33101 CHI 33102 2 80 
 Additional Tutorials Semester1 Semester2      Additional Tutorials Semester1 Semester2      Additional Tutorials Semester1 Semester2     
Thai Language THA 31201 THA 31202 2 80 Thai Language THA 32201 THA 32202 2 80 Thai Language THA 33201 THA 33202 3 120 
Mathematics MATH 31201 MATH 31202 2 80 Mathematics MATH 32201 MATH 32202 2 80 Mathematics MATH 33201 MATH 33202 3 120 
Mathematics TM. MATH 31201 MATH 31202 1 40 Mathematics TM. MATH 32201 MATH 32202 1 40 Mathematics TM.         
Science TS. SCI 31261 SCI 31262 1 40 Science TS. SCI 32261 SCI 32262 1 40 Science TS.         
Social Studies SOC 31201 SOC 31202 2 80 Social Studies SOC 32201 SOC 32202 2 80 Social Studies SOC 33201 SOC 33202 2 80 
Art / Music ART 31201 ART 31202 2 80 Art / Music ART 32201 ART 32202 2 80 Art / Music ART 33201 ART 33202 2 80 
English Language ENG 31201 ENG 31202 2 80 English Language ENG 32201 ENG 32202 2 80 English Language ENG 33201 ENG 33202 2 80 
English Language TE. ENG 31221 ENG 31222 2 80 English Language TE. ENG 32221 ENG 32222 2 80 English Language TE. ENG 33221 ENG 33222 2 80 

Summarize 32 1280 Summarize 32 1280 Summarize 32 1280 
 Development Activities Semester1 Semester2      Development Activities Semester1 Semester2      Development Activities Semester1 Semester2     
 Guidance  ACT 31901 ACT 31902 1 40  Guidance  ACT 32901 ACT 32902 1 40  Guidance  ACT 33901 ACT 33902 1 40 
 Boyscout  ACT 31921 ACT 31922 1 40  Boyscout  ACT 32921 ACT 32922 1 40  Boyscout  ACT 33921 ACT 33922 1 40 
 Academic assembly ACT 31941 ACT 31942 1 40  Academic assembly ACT 32941 ACT 32942 1 40  Academic assembly ACT 33941 ACT 33942 1 40 
 Social development ACT 31961 ACT 31962 1 40  Social development ACT 32961 ACT 32962 1 40  Social development ACT 33961 ACT 33962 1 40 

Summarize 4 160 Summarize 4 160 Summarize 4 160 
Total 36 1440 Total 36 1440 Total 36 1440 
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บทท่ี 3  
ผลการประเมินคุณภาพ 

 

การประเมินคุณภาพ ในระดับตัวบงช้ี ดานคุณภาพผูเรียน ดานการจัดการศึกษา ดานการ 
สรางสังคมแหงการเรียนรู  ดานอัตลักษณของสถานศึกษาและการมาตรการสงเสริม  พิจารณาจาก
คารอยละเฉล่ียตามเกณฑพิจารณาในแตละตัวบงช้ีแบงเปน 5 ระดับ ดังนี ้

คะแนนเต็ม คารอยละ ระดับคุณภาพ 
1 0.00 – 49.99 ปรับปรุง 
2 50.00 – 74.99 พอใช 
3 75.00 – 89.99 ดี 
4 90.00 – 94.99 ดีมาก 
5 95.00 – 100.00 ดีเยี่ยม 

 

มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน 
มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนมีสุขภาวะที่ดี และมีสุนทรียภาพ 
 

ตัวบงชี ้ วิธีดําเนินการ /ผลการประเมิน รอยละ 
1.1 

มีสุขนิสัยใน
การดูแล
สุขภาพ และ
ออกกําลังกาย
สมํ่าเสมอ 

 

     โรงเรียนไดจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2552-2554 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2553) โดยกําหนด  
     มาตรการ/ยุทธศาสตร 3.7 สงเสริมและสนับสนุนใหผูเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ 
และออกกําลังกายสมํ่าเสมอ  
     ตัวบงช้ี 3.7.1    ผูเรียนรอยละ 96.00  มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออกกําลังกาย
สมํ่าเสมอ 
     การสัมภาษณ    ผูบริหาร จํานวน 5  คน ครู 10 คน ผูปกครอง 10 คน ผูเรียน 50 คน 
     สังเกตสภาพจริง   ผูเรียนเขาใจหลักสุขบัญญัติแหงชาติ 10 ประการ และสามารถปฏิบัติ
ตามได เชนการเลือกรับประทานอาหารครบ 5 หมู การรักษาความสะอาด การหม่ันลางมือ 
การออกกําลังกายโดยการเลนกีฬาในชวงพักกลางวันและหลังเลิกเรียน ไมยุงเกี่ยวกับสารเสพ
ติด และการรูจักรักษาสาธารณะสมบัติของโรงเรียน 
     พบวา ผูเรียนรอยละ 96.00  บอกเรื่องราวเกี่ยวกับคุณคาทางโภชนาการในอาหารท่ีตน
เลือกรวมท้ังเลือกรับประทานอาหารท่ีเปนประโยชนได  เขารวมกิจกรรมการออกกําลังกาย
อยางนอย  2  ครั้งตอสัปดาหและสมํ่าเสมอตลอดป  สามารถอธิบายวิธีการดูแลสุขภาพท่ี
สอดคลองกับสุขบัญญัติ 10  ประการได  และมีการปฏิบัติตามได เชน การลางมือกอน
รับประทานอาหารและหลังเขาหองน้ํา เปนตนและผลการประเมินฯงาน/โครงการท่ี
สนับสนุน ดังนี ้1.โครงการกิจกรรมกีฬาภายในโรงเรียน  รอยละ 96.63 

 
96.31 
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ตัวบงชี ้ วิธีดําเนินการ /ผลการประเมิน รอยละ 

1.2      
มีน้ําหนัก 
สวนสูง และมี
สมรรถภาพทาง
กายตามเกณฑ
มาตรฐาน 

     โรงเรียนไดจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2552-2554 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2553) โดยกําหนด  
     มาตรการ/ยุทธศาสตร 3.8 สงเสริมและจัดกิจกรรมใหผูเรียนมีน้ําหนัก 
สวนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ 
     ตัวบง ช้ี  3.7.2   ผู เรียนรอยละ 96.00  มีน้ํ าหนัก สวนสูง และมี
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ  
     จากการสัมภาษณ    ผูบริหาร จํานวน 5  คน ครู 10 คน ผูปกครอง 10 คน 
ผูเรียน 50 คน 
     สังเกตสภาพจริง  ผูเรียนมีทัศนคติท่ีดีในการดูแลน้ําหนัก และสวนสูง
ของตนเอง มีการทดสอบสมรรถภาพทางกายเปนประจําทุกป มีวิธีในการ
พัฒนาน้ําหนัก สวนสูงของตนเอง ท้ังยังทราบเกณฑสมรรถภาพของตนเอง
วาอยูในเกณฑใดจะตองมีการพัฒนา ปรับปรุงแกไขสมรรถภาพตนเอง     
มีการทดสอบเกี่ยวกับการมองเห็นและการไดยินจากการตรวจสุขภาพของ
ผูเรียน รูปราง ทาทางของผูเรียนก็มีลักษณะสมสวนและมีความคลองแคลว
ในการทํากิจกรรมการออกกําลังกายเปนอยางด ี
     พบวา  ผูเรียนรอยละ 98.85 มีน้ําหนักตามเกณฑมาตรฐานของกรม
อนามัย  กระทรวงสาธารณสุข  มีสวนสูงตามเกณฑมาตรฐานของกรม
อนามัย  กระทรวงสาธารณสุข   ไดรับการตรวจรางกาย  การทดสอบ
เกี่ยวกับการเห็นและการไดยินและมีรายงานผลการตรวจรางกายเปนปกติ 
และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐานของกรมพลศึกษา  และผล
การประเมินฯงาน/โครงการท่ีสนับสนุน ดังนี้  
1.โครงการทดสอบสมรรถภาพผูเรียน   รอยละ 88.18 
     - ผูเรียนมีน้ําหนักตามเกณฑของกรมอนามัย  รอยละ 86.26 
     - ผูเรียนมีสวนสูงตามเกณฑของกรมอนามัย  รอยละ 90.11 

 
93.51 
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ตัวบงชี ้ วิธีดําเนินการ /ผลการประเมิน รอยละ 

1.3 
สามารถ
ปองกันตนเอง
จากส่ิงเสพติด
ใหโทษและ
หลีกเล่ียง
สภาวะท่ีเส่ียง
ตอความรุนแรง
โรค ภัย 
อุบัติเหตุและ
ปญหาทางเพศ 
 

     โรงเรยีนไดจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2552-2554 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2553) โดยกําหนด  
     มาตรการ/ยุทธศาสตร 3.9  สงเสริมและจัดกิจกรรมปองกันตนเองจาก
ส่ิงเสพติด อบายมุข โรคภัย อุบัติเหตุ ปญหาทางเพศ และพรอมเผชิญ
สถานการณ ทุกรูปแบบ 
     ตัวบงช้ี 3.7.3 ผูเรยีนรอยละ 96.00  ปองกันตนเองจากส่ิงเสพติดใหโทษ
และหลีกเล่ียงสภาวะท่ีเส่ียงตอความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ  และ ปญหา
ทางเพศ      
     การสัมภาษณ    ผูบริหาร จํานวน 5  คน ครู 10 คน ผูปกครอง 10 คน 
ผูเรียน 50 คน 
     การสังเกตสภาพจริง   พฤติกรรมดานสุขอนามัยของผูเรียน และ
พฤติกรรมการตอบคําถาม ผูเรียน รูจักวิธีปฏิเสธการชักชวนใหเสพสารเสพ
ติด การหลีกเล่ียงการใชความรุนแรงในการตัดสินปญหาตาง ๆ รูวิธีการ
ปองกันภัยจากอุบัติเหตุ และการปองกันปญหาทางเพศไดเปนอยางด ี
     พบวา  ผูเรียนรอยละ 98.80 สามารถอธิบายชนิด/โทษของยาเสพติด
และส่ิงมอมเมาได  ไมเสพยาเสพติดและปลอดจากส่ิงมอมเมาได สามารถ
แสดงการปฏิเสธและชักชวนไมใหเพ่ือนเสพยาเสพติดได สามารถบอก
วิธีการหลีกเล่ียงความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุและปญหาทางเพศได และ
ผลการประเมินฯงาน/โครงการท่ีสนับสนุน ดังนี้  
1. โครงการรณรงคปองปรามส่ิงเสพติดส่ิงมอมเมาและ ปญหาทางเพศ  
รอยละ 96.55 

 
96.27 
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ตัวบงชี ้ วิธีดําเนินการ /ผลการประเมิน รอยละ 

1.4 
เห็นคุณคาใน
ตนเอง มีความ
ม่ันใจ กลา
แสดงออกอยาง
เหมาะสม 

     โรงเรียนไดจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2552-2554 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2553) โดยกําหนด  
     มาตรการ/ยุทธศาสตร 3.10 สงเสริมและจัดกิจกรรมใหผูเรียนมีความ
ม่ันใจ กลาแสดงออก ใหเกียรติผูอ่ืนมีมนุษยสัมพันธท่ีด ี 
     ตัวบงช้ี 3.7.4 ผูเรียนรอยละ 96.00 มีความม่ันใจ กลาแสดงออกอยาง
เหมาะสม และใหเกียรติผูอ่ืน 
     การสัมภาษณ    ผูบริหาร จํานวน 5  คน ครู 10 คน ผูปกครอง 10 คน 
ผูเรียน 50 คน 
     การสังเกตสภาพจริง  ผูเรียนมีพฤติกรรมการแสดงออกปรากฎเห็น
เดนชัดเหมาะสมตามวัย 
      พบวา  ผูเรียนรอยละ 96.00 สามารถหลีกเส่ียงความรุนแรงและไมมี
เรื่องทะเลาะวิวาหกับเพ่ือน/ผูอ่ืน  บอกวิธีปฏิบัติตนในเรื่องความปลอดภัย / 
การรักนวลสงวนตัว / การปองกันทรัพยสินของตนและผูอ่ืน  และสามารถ
บอกวิธีการหลีกเล่ียงอบายมุขและการพนันไดและผลการประเมินฯงาน/
โครงการท่ีสนับสนุน ดังนี้  
1. โครงการ SMART STUDENT  รอยละ 96.69 

 
96.34 
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ตัวบงชี ้ วิธีดําเนินการ /ผลการประเมิน รอยละ 

1.5 
มีมนุษย
สัมพันธท่ีดี ให
เกียรติผูอ่ืน   

     โรงเรียนไดจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2552-2554 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2553) โดยกําหนด  
     มาตรการ/ยุทธศาสตร 3.10 สงเสริมและจัดกิจกรรมใหผูเรียนมีความ
ม่ันใจ กลาแสดงออก ใหเกียรติผูอ่ืนมีมนุษยสัมพันธท่ีด ี 
     ตัวบงช้ี 3.7.5 ผูเรียนรอยละ 96.00 มีมนุษยสัมพันธท่ีดีตอเพ่ือน ครู และ
ผูอ่ืน      
     การสัมภาษณ    ผูบริหาร จํานวน 5  คน ครู 10 คน ผูปกครอง 10 คน 
ผูเรียน 50 คน 
     การสังเกตสภาพจริง  พฤติกรรมดานความม่ันใจและกลาแสดงออกและ
การใหเกียรติผูอ่ืนในกิจกรรมตางๆ ของผูเรียน 
     พบวา  ผู เรียนรอยละ 96.00 มีความม่ันใจและกลาแสดงออกใน
สถานการณตางๆอยางเหมาะสม และรูจักการแสดงออกในการใหเกียรติ
ผูอ่ืนและผลการประเมินฯงาน/โครงการท่ีสนับสนุน ดังนี้  
1. โครงการ SMART STUDENT  รอยละ 96.69 

 
96.34 
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ตัวบงชี ้ วิธีดําเนินการ /ผลการประเมิน รอยละ 

1.6 
สรางผลงาน
จากเขารวม
กิจกรรมดาน
ศิลปะ ดนตร/ี
นาฏศิลป กีฬา/
นันทนาการ                        
และสราง
ผลงานตาม
จินตนาการ 
 

     โรงเรียนไดจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2552-2554 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2553) โดยกําหนด  
     มาตรการ/ยุทธศาสตร 3.12 สงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนสนใจ เขารวม 
ช่ืนชมถึงคุณคา แสวงหาความรู เพ่ือใหเกิดทักษะดานศิลปะ ดนตรี กีฬา 
และสามารถแสดงออกไดเหมาะสมตามวัย 
     ตัวบงช้ี 3.8.1- 4  ผูเรียนรอยละ 96.00  ช่ืนชม  รวมกิจกรรม  และมี
ผลงานดานศิลปะ  ดนตรี/นาฏศิลป  กีฬา/นันทนาการ      
     การสัมภาษณ    ผูบริหาร จํานวน 5  คน ครู 10 คน ผูปกครอง 10 คน 
ผูเรียน 50 คน 
     การสังเกตสภาพจริง  ผูเรียนมีทักษะพ้ืนฐานทางดานสุนทรียภาพและมี
ความสุขในการรวมกิจกรรมตางๆมีความเช่ือม่ันและกลาแสดงออกอยาง
สรางสรรคตามจินตนาการ ไดอยางเหมาะสมตามวัย 
      พบวา  ผูเรียนรอยละ 96.00 มีความช่ืนชมและเขารวมกิจกรรมศิลปะ
เปนประจําอยางนอย 1 ครั้งตอสัปดาหมีผลงานดานศิลปะท่ีเกิดจาก
จินตนาการของตนเองดวยความภาคภูมิใจอยางนอย 2 ช้ินตอปการศึกษา   
มีความช่ืนชมและเขารวมกิจกรรมดนตรีเปนประจําอยางนอย 1 ครั้งตอ
สัปดาห  มีผลงาน/กิจกรรมท่ีเกิดจากการแสดงออกดานดนตรี/นาฏศิลปท่ี
ตนมีสวนรวมอยางนอย 1 ครั้งตอปการศึกษา  มีความช่ืนชมและรวม
กิจกรรมกีฬา / นันทนาการเปนประจําอยางนอย 1 ครั้งตอสัปดาห  และมี
ผลงาน/กิจกรรมท่ีเกิดจากการเขารวมดานกีฬา/นันทนาการอยางนอย 1 ครั้ง
ตอปการศึกษาและผลการประเมินฯงาน/โครงการท่ีสนับสนุน ดังนี้  
1. โครงการคายศิลปะสัมพันธ   รอยละ 94.00 
2.โครงการกิจกรรมกีฬาภายในโรงเรียน  รอยละ 96.63    

 
95.54 
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ผลการประเมินระดับมาตรฐาน 

มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนมีสุขภาวะที่ดี และมีสุนทรียภาพ 
ระดับคุณภาพ  

ตัวบงชี ้
เฉลี่ย 

รอยละ ปรับปรุง พอใช ด ี ดีมาก ดีเยี่ยม 
1.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออกกําลังกาย
สมํ่าเสมอ 

96.31      

1.2 มีน้ําหนัก สวนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑมาตรฐาน 

93.51      

1.3 สามารถปองกันตนเองจากส่ิงเสพติดใหโทษและ
หลีกเล่ียงสภาวะท่ีเส่ียงตอความรุนแรงโรค ภัย อุบัติเหตุ
และปญหาทางเพศ 

96.27      

1.4 เห็นคุณคาในตนเอง มีความม่ันใจ กลาแสดงออก
อยางเหมาะสม 

96.34      

1.5 มีมนุษยสัมพันธท่ีดี ใหเกียรติผูอ่ืน   96.34      
1.6 สรางผลงานจากเขารวมกิจกรรมดานศิลปะ ดนตร/ี
นาฏศิลป กีฬา/นันทนาการ และสรางผลงานตาม
จินตนาการ 

95.54      

เฉลี่ย 95.72      
 

จุดเดน 
1. ผูเรียนสามารถหลีกเส่ียงความรุนแรงและไมมีเรื่องทะเลาะวิวาหกับเพ่ือน/ผูอ่ืน 
2. ผูเรียนสามารถบอกวิธีปฏิบัติตนในเรื่องความปลอดภัย / การรักนวลสงวนตัว / การ

ปองกันทรัพยสินของตนและผูอ่ืน 
3. ผูเรียนสามารถบอกวิธีการหลีกเล่ียงอบายมุขและการพนันได 
4. ผูเรียนมีความม่ันใจ กลาแสดงออกและใหเกยีรติผูอ่ืนในสถานการณตางๆอยาง

เหมาะสม 
จุดที่ควรพัฒนา  

1. ผูเรียนบางสวนมีน้ําหนัก/สวนสูงไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของกรมอนามัย  
กระทรวงสาธารณสุข 
แนวทางการพัฒนา   
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1. จัดกิจกรรมสงเสริมใหผูเรียนมีน้ําหนัก/สวนสูงเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของกรม
อนามัย  กระทรวงสาธารณสุข 
 
มาตรฐานที่ 2 ผูเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยมที่พึงประสงค  
 

ตัวบงชี ้ วิธีดําเนินการ /ผลการประเมิน รอยละ 
2.1 

มีคุณลักษณะท่ี
พึงประสงค
ตามหลักสูตร   

     โรงเรียนไดจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2552-2554 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2553) โดยกําหนด  
     มาตรการ/ยุทธศาสตร 1.1 สงเสริมสนับสนุนจัดกิจกรรมใหผูเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม และ ปฏิบัติตนตามระเบียบวินัยและหลักธรรมเบ้ืองตนของศาสนาท่ี
ตนนับถือ  
     ตัวบงชี้ 1.1.1 ผูเรียนรอยละ 96.00 วินัย มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมเบ้ืองตนของศาสนาท่ีตนนับถือ 
     การสัมภาษณ    ผูรวมบริหาร 5 คน  ครู 15 คน ผูเรียนและสภาผูเรียน 120 
คน  
     การสังเกตสภาพจริง  พฤติกรรมการปฏิบัติกรรมประจําวัน เชน การเขาแถว
เคารพธงชาติ  รองเพลงชาติ  เพลงโรงเรียน เพลงสรรเสริญพระบารมี สวด
ภาวนา และสงบนิ่ง การรับคืนสิ่งของ การทํางานท่ีไดรับมอบหมาย การเขาใช
หองสมุดและการใชหองแหลงเรียนรู การทํางานรวมกับผูอื่น  
     พบวา ผูเรียนรอยละ 96.11   ปฏิบัติตามระเบียบการสอบและไมลอกการบาน
ไมลักขโมยของ/รูจักยอมรับความจริงเม่ือกระทําผิด ปฏิบัติตามระเบียบของ
โรงเรียนโดยเฉพาะการเขาแถวเคารพธงชาติและปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆสามารถ
อธิบายวิธีการทํางานและสามารถทํางานจนสําเร็จไดไมท้ิงกลางคัน สามารถ
อธิบายความหมายของคําวา “ ความพอเพียง ” และมีการเก็บออมเปนประจํา
สมํ่าเสมอตลอดปการศึกษาท่ีมีการอานหนังสือนอกตําราและบันทึกเรื่องราวท่ี
อาน  ร วมท้ังสามารถอธิบายสิ่ ง ท่ีไดอานโ ดย ยอได  มีความรู เ กี่ ย วกับ 
“เกร็ดความรู /กลเม็ดเคล็ดลับ”ท่ีอยูนอกตําราหรือเปนความรูรอบตัวและ
สามารถอธิบายสิ่งท่ีตนรูใหผูอื่นเขาใจได มีความตระหนักและสามารถ
ยกตัวอยางความรักชาติศาสนากษัตริยและสามารถบอกเหตุผล/ประโยชนของ
ความเปนประชาธิปไตยเขารวมกิจกรรมเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา/ชุมชน/สังคม 
ตามวาระท่ีสถานศึกษากําหนดและสามารถบอก/ระบุกิจกรรมท่ีตนเขารวมได 
อยางนอย  3  กิจกรรม/ปและผลการประเมินฯงาน/โครงการท่ีสนับสนุน ดังนี้  
1. โครงการ smart student  รอยละ 96.69 
2. โครงการวิถีพุทธ  รอยละ 96.35 

 
96.89 
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3. โครงการเจริญชีวิตตามวิถีจิตนักบุญหลุยสมาร ีรอยละ 97.68 
4. โครงการสงเสริมบรรยากาศการศึกษาคาทอลิก  รอยละ 97.66 

 
ตัวบงชี ้ วิธีดําเนินการ /ผลการประเมิน รอยละ 

2.2 
เอ้ืออาทรผูอ่ืน 
และกตัญูตอผู
มีพระคุณ 

     โรงเรียนไดจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2552-2554 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2553) โดยกําหนด  
     มาตรการ/ยุทธศาสตร 1.1 สงเสริมสนับสนุนจัดกิจกรรมใหผูเรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม และ ปฏิบัติตนตามระเบียบวินัยและหลักธรรม
เบ้ืองตนของศาสนาท่ีตนนับถือ  
     ตัวบงช้ี 1.1.4 ผูเรียนรอยละ 96.00 มีเมตตากรุณา  เอ้ือเฟอเผ่ือแผ และ
เสียสละเพ่ือสวนรวม 
     การสัมภาษณ    ผูรวมบริหาร 5 คน  ครู 15 คน ผูเรียนและสภาผูเรียน 
120 คน  
     การสังเกตสภาพจริง  บรรยากาศการเรียนการสอน พฤติกรรมติกรรม
ของผูเรียนขณะทํางานและรวมกิจกรรมในหองเรียน นอกหองเรียน และ
แสดงความเคารพตอ บิดา มารดา ครู อาจารยตลอดจนผูมีพระคุณถูกตอง
ตามกาลเทศะ 
     พบวา  ผูเรียนรอยละ  95.50   บอกจุดเดน ความถนัดของตนเองได       
มีการบริจาค เสียสละชวยบริจาคทรัพยสินและส่ิงของตามโอกาสตางๆ 
อยางสมํ่าเสมอ มีน้ําใจชวยเหลือเพ่ือนในการเรียนและกิจกรรมตางๆ
ชวยเหลือมีน้ําใจกับครูอาจารยและผูอ่ืน มีความเคารพรักพอแมญาติพ่ีนอง 
ครูและแสดงออกไดอยางเหมาะสมตามวัย เปนผูเรียนท่ีดีของครู ชวยเหลือ
คุณครูในโอกาสตางๆ เปนสมาชิกท่ีดีของสังคม ไมกอใหเกิดปญหาแก
สังคม และผลการประเมินฯงาน/โครงการท่ีสนับสนุน ดังนี้  
1. โครงการทักษะชีวิต  รอยละ 97.02 
2. โครงการ Civic Sense  รอยละ 96.80 
3. โครงการเจริญชีวิตตามวิถีจิตนักบุญหลุยสมาร ีรอยละ 97.68 

 
96.75 
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ตัวบงชี ้ วิธีดําเนินการ /ผลการประเมิน รอยละ 
2.3 

ยอมรับ
ความคิดและ
วัฒนธรรมท่ี
ตางกัน 

     โรงเรียนไดจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2552-2554 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2553) โดยกําหนด  
     มาตรการ/ยุทธศาสตร 1.3  สงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนมีจิตสํานึกความ
เปนไทย เห็นคุณคาภูมิปญญาไทย เคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ดํารงชีวิต
อยูในสังคมโดยสันติธรรม ยุติธรรมและมีภราดรภาพ ออนนอมถอมตน 
ปฏิบัติตนเปนผูรับใชท่ีดีของเพ่ือนรวมสังคมและไมละเลยท่ีจะกระทํา
ความดีสามารถเลือกตัดสินใจมีคานิยมและคติประจําใจท่ีดีปฏิบัติตนเปน
แบบอยางท่ีดีตอผูออนวัยมีจรรยามารยาทเปนสุภาพชนและเปนท่ียอมรับ
ของสังคม 
     ตัวบงช้ี 1.1.7 ผูเรียนรอยละ 96.00 รูและเขาใจถึงความแตกตางของ แต
ละศาสนาวามีสวนสรางความเปนเอกลักษณของตน (BSG) 
     การสัมภาษณ    ผูรวมบริหาร 5 คน  ครู 15 คน ผูเรียนและสภาผูเรียน 
120 คน  
      การสังเกตสภาพจริง   การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในและนอก
หองเรียน พฤติกรรมการเรียนของผูเรียน พฤติกรรมการรวมกิจกรรมของ
ผูเรียน และสามารถแสดงออกไดอยางเหมาะสมตามวัย 
        พบวา  ผูเรียนรอยละ 94.25  เปนผูท่ียอมรับฟงความคิดเห็นตอผูอ่ืน
ยอมรับในเหตุผลโดยปราศจากความขัดแยงใดๆ เปนผูเรียนท่ีเขาใจตนเอง
และผูอ่ืนยอมรับความแตกตางในตัวบุคคลไดอยางเหมาะสมตามวัย ผูเรียน
สามารถบอกถึงประเพณีท่ีสําคัญของทองถ่ิน ของจังหวัดและของประเทศ
ได  โดยอธิบายประเพณีและวัฒนธรรมท่ีสําคัญตางๆ ท่ีผูเรียนยกตัวอยาง
มาได ผูเรียนมีสวนรวมกับประเพณีตางท่ีสถานศึกษาจัดขึ้นอยางสมํ่าเสมอ 
และผลการประเมินฯงาน/โครงการท่ีสนับสนุน ดังนี้  
1. โครงการวิถีพุทธ  รอยละ 96.35 
2. โครงการเจริญชีวิตตามวิถีจิตนักบุญหลุยสมาร ี รอยละ 97.68 
3. โครงการสงเสริมบรรยากาศการศึกษาคาทอลิก รอยละ 97.66 

 
96.48 
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ตัวบงชี ้ วิธีดําเนินการ /ผลการประเมิน รอยละ 
2.4 

ตระหนัก รู
คุณคา รวม
อนุรักษและ
พัฒนา
ส่ิงแวดลอม 

     โรงเรียนไดจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2552-2554 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2553) โดยกําหนด  
     มาตรการ/ยุทธศาสตร 3.1 สงเสริมและสนับสนุนใหผูเรียนมีความ
ตระหนักและรูคุณคาการอนุรักษพัฒนาส่ิงแวดลอมในโรงเรียน ชุมชน 
สังคมตามบริบท 
     ตัวบง ช้ี 3.2.1  ผู เรียนรอยละ 96.00 รูคุณคาของส่ิงแวดลอมและ
ตระหนักถึงผลกระทบท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงส่ิงแวดลอม 
     การสัมภาษณ    ผูรวมบริหาร 5 คน  ครู 15 คน ผูเรียนและสภาผูเรียน 
120 คน  
     การสังเกตสภาพจริง  พฤติกรรมการมีสวนรวมของผูเรียนท่ีมีตอ
ส่ิงแวดลอม สภาพของส่ิงแวดลอมท้ังในและนอกโรงเรียน  
     พบวา  ผูเรียนรอยละ 95.33  สามารถบอกและอธิบายถึงคุณคาของ
ส่ิงแวดลอมท่ีสงผลตอตนเอง ตอสังคม ตอประเทศ และตอโลกได แสดง
ความคิดถึงแนวทางการอนุรักษส่ิงแวดลอมได ผูเรียนสามารถปฏิบัติตนให
เปนประโยชนตอสวนรวมและมีสวนรวมในการอนุรักษส่ิงแวดลอมได
อยางสมํ่าเสมอ และผลการประเมินฯงาน/โครงการท่ีสนับสนุน ดังนี้  
1. โครง Civic Sense  รอยละ 96.80 
2. โครงการทักษะชีวิต  รอยละ 97.02 

 
96.38 
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มาตรฐานที่ 2 ผูเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยมที่พึงประสงค   
 

ระดับคุณภาพ  
ตัวบงชี ้

เฉลี่ย 
รอยละ ปรับปรุง พอใช ด ี ดีมาก ดีเยี่ยม 

2.1 มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามหลักสูตร   96.89      

2.2 เอ้ืออาทรผูอ่ืน และกตัญูตอผูมีพระคุณ 96.75      

2.3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ีตางกัน 96.48      

2.4 ตระหนัก รูคุณคา รวมอนุรักษและพัฒนาส่ิงแวดลอม 96.38      

เฉลี่ย 96.63      
 

จุดเดน 
 1. ผูเรียนปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียน 
 2. ผูเรียนมีความซ่ือสัตยตอตนเองและผูอ่ืน 
 3. ผูเรียนสามารถอธิบายวิธีการทํางานและสามารถทํางานจนสําเร็จได 
 4. ผูเรียนมีความตระหนักและสามารถยกตัวอยางความรักชาติศาสนากษัตริยและสามารถ
บอกเหตุผล/ประโยชนของความเปนประชาธิปไตย 
 5. ผูเรียนเขารวมกิจกรรมเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา/ชุมชน/สังคม ตามวาระท่ีโรงเรียนกําหนด
และสามารถบอก/ระบุกิจกรรมท่ีตนเขารวมได 
 
จุดที่ควรพัฒนา   

- 
แนวทางการพัฒนา   

- 
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มาตรฐานที่ 3 ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเองรักการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยาง 
 ตอเนื่อง 
 

ตัวบงชี ้ วิธีดําเนินการ /ผลการประเมิน รอยละ 
3.1 

มีนิสัยรักการ
อาน และ
สามารถ
แสวงหาความรู
จากหองสมุด 
แหลงเรียนรู     
และส่ือตางๆ 
รอบตัว 

     โรงเรียนไดจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2552-2554 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2553) โดยกําหนด  
     มาตรการ/ยุทธศาสตร 3.5 สงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนรักการอาน
แสวงหาความรูดวยตนเอง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน  
     ตัวบงช้ี 3.6.2 ผูเรียนรอยละ 90.00 สนใจแสวงหาความรูจากแหลงตาง ๆ 
รอบตัวใชหองสมุดแหลงความรูและส่ือตาง ๆ  ไดท้ังในและนอกสถานท่ี      
     การสัมภาษณ    ครูหนวยงานหองสมุด  จํานวน 3  คน ครูผูรับผิดชอบ
แหลงการเรียนรู  จํานวน  7 คน    และผูเรียน จํานวน 20 คน 
     การสังเกตสภาพจริง  พฤติกรรมการเขาใชหองสมุด และแหลงการ
เรียนรูท้ังในและนอกโรงเรียนของผูเรียน 
     พบวา    ผูเรียนรอยละ 98.00   สามารถบอกแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน
ไดไมนอยกวา 5 จากจํานวนแหลงเรียนรูท่ีมีอยู บอกแหลงเรียนรูภายนอก
สถานศึกษาไดไมนอยกวา 5 แหง ในรัศมีไมเกิน 10 กิโลเมตรและสามารถ
บอกประโยชนของแหลงเรียนรูภายในและภายนอกโรงเรียนไดอยางมี
เหตุผลและผลการประเมินฯงาน/โครงการท่ีสนับสนุน ดังนี้  
1.โครงการทัศนศึกษาเชิงบูรณาการ รอยละ 96.63 
2.โครงการครูภูมิปญญาทองถ่ินสูกระบวนการเรียนรู  รอยละ 91.00 
3.โครงการพัฒนารักการอาน รอยละ 97.06 

 
95.67 
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ตัวบงชี ้ วิธีดําเนินการ /ผลการประเมิน รอยละ 
3.2 

มีทักษะในการ
ฟง พูด เขียน 
รูจักตั้งคําถาม
เพ่ือคนควาหา
ความรูเพ่ิมเติม 

     โรงเรียนไดจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2552-2554 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2553) โดยกําหนด  
     มาตรการ/ยุทธศาสตร 3.5 สงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนรักการอาน
แสวงหาความรูดวยตนเอง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน  
ตัวบงช้ี 3.6.1 ผูเรียนรอยละ 90.00 มีนิสัยรักการอาน การเขียน และการฟง 
รูจักตั้งคําถามเพ่ือหาเหตุผล 
     การสัมภาษณ   หัวหนากลุมสาระฯ ภาษาไทย  ครูผูสอนวิชาภาษาไทย 
ในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา  จํานวน 6 คน  ผูเรียนจํานวน 10 
คน  หัวหนางานหองสมุด 
     การสังเกตสภาพจริง   พฤติกรรมการเรียนรู ท้ังในและนอกหองเรียน
และการจัดกิจกรรมตางๆในชีวิตประจําวันของผูเรียน 
     พบวา  ผูเรียนรอยละ 98.60  สามารถจับใจความ/ตีความหมายจากส่ิงท่ี
ฟงโดยไมคลาดเคล่ือนได  สามารถใชวาจาท่ีเหมาะสมกับบุคคล สถานท่ี 
สถานการณตางๆ ได  สามารถบอกวิธีการ/แหลงคนหาคําตอบจากส่ิงท่ีตน
สงสัยได  สามารถเขียนเพ่ือการส่ือสารไดตามหลักสูตร และสามารถตั้ง
คําถามจากส่ิงท่ีตนสงสัยจากการอาน/การเรียน 
และผลการประเมินฯงาน/โครงการท่ีสนับสนุน ดังนี้  
1.โครงการพัฒนารักการอาน รอยละ 97.06 

 
97.83 
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ตัวบงชี ้ วิธีดําเนินการ /ผลการประเมิน รอยละ 
3.3 

เรียนรูรวมกัน
เปนกลุม 
แลกเปล่ียน
ความคิดเห็น 
แบงปนและ
เติมเต็ม เกิดการ
เรียนรูระหวาง
กัน 
 

     โรงเรียนไดจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2552-2554 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2553) โดยกําหนด  
     มาตรการ/ยุทธศาสตร 3.6 สงเสริมใหผูเรียนรักการเรียนรู                   มี
วิจารณญาณในการแลกเปล่ียนวัฒนธรรมและนํามาปฏิบัติไดอยาง
เหมาะสม 
      ตัวบงช้ี 3.6.3 ผูเรียนรอยละ 90.00  มีวิธีการเรียนรูของตนเอง เรียนรู
รวมกับผูอ่ืนได สนุกกับการเรียนรูและชอบมาโรงเรียน 
     การสัมภาษณ    คณะกรรมการนิเทศการสอน หัวหนากลุม 8  กลุม 
สาระฯ หัวหนาระดับช้ัน 12 ระดับครูผูสอน จํานวน 12 คน ผูเรียน และ
สภาผูเรียน จํานวน 50 คน  
     การสังเกตสภาพจริง   พฤติกรรมการเรียน และการรวมกิจกรรมกลุม
ของผูเรียน 
     พบวา      ผูเรียนรอยละ 97.30 สามารถบอกวิธีการท่ีนําไปสูการเลือก
รูปแบบการเรียนรูในการทํางานกลุมของตนเองได  สามารถบอกวิธีการ
และขั้นตอนท่ีใชในการแลกเปล่ียนความคิดเห็นได และสามารถสรุป/
อธิบายองคความรูหรือประสบการณท่ีตนไดรับจากการเปล่ียนเรียนรู/ทํา
กิจกรรมเม่ือเสร็จส้ินกระบวนการตางๆ ได และผลการประเมินฯงาน/
โครงการท่ีสนับสนุน ดังนี้  
1.โครงการพัฒนารักการอาน รอยละ 97.06 

 
97.18 
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ตัวบงชี ้ วิธีดําเนินการ /ผลการประเมิน รอยละ 
3.4 

ใชเทคโนโลยี
ในการเรียนรู
และนําเสนอ
ผลงาน 

     โรงเรียนไดจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2552-2554 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2553) โดยกําหนด  
     มาตรการ /ยุทธศาสตร  2 .1  ส ง เสริมและจัดกิจกรรมการเรี ยน                  
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียทุกรายวิชาตามเปาหมายท่ีกําหนด  
     ตัวบงช้ี 2.5.5 ผูเรียนรอยละ 80.00 สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู 
     การสัมภาษณ    ครผููสอน จํานวน 20 คน ผูเรียน และสภาผูเรียน จํานวน 
50 คน  
    การสังเกตสภาพจริง   ผู เรียนมีความรู พ้ืนฐานทางเทคโนโลยีและ
สามารถนํามาใชในการรียนรูและนําเสนอผลงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
     พบวา      ผูเรียนรอยละ 99.33  สามารถอธิบายวิธีการ/ขั้นตอนการนํา
เทคโนโลยีไปใชประโยชนในการเรียนรูของตนเองได  มีความรู 
ความสามารถอธิบาย/สาธิตวิธีการ/ขั้นตอนใชอินเทอรเน็ต รวมท้ังบอกช่ือ
เวปไซตท่ีตนใชเพ่ือหา  ความรูเปนประจําได และมีผลงานเชิงประจักษท่ี
เกิดจากการใชเทคโนโลยีการเรียนรูของตนอยางนอย  1 ช้ินงาน / ภาคเรียน
ได ท้ังนี้ทางโรงเรียนไดจัดหลักสูตรพัฒนาหุนยนตใหกับผูเรียนเพ่ิมขึ้น 
และผลการประเมินฯงาน/โครงการท่ีสนับสนุน ดังนี้  
1.โครงการพัฒนาศักยภาพผูเรียน  กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี   รอยละ 96.00 

 
97.66 
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มาตรฐานที่ 3 ผูเรียนมีทกัษะในการแสวงหาความรูดวยตนเองรักการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยาง 
 ตอเนื่อง 

ระดับคุณภาพ  
ตัวบงชี ้

 
เฉลี่ย 

รอยละ 
ปรับปรุง พอใช ด ี ดีมาก ดีเยี่ยม 

3.1 มีนิสัยรักการอาน และสามารถแสวงหาความรูจาก
หองสมุด แหลงเรียนรู และส่ือตางๆ รอบตัว 

95.67      

3.2 มีทักษะในการฟง พูด เขียน รูจักตั้งคําถามเพ่ือคนควา
หาความรูเพ่ิมเติม 

97.83      

3.3 เรียนรูรวมกันเปนกลุม แลกเปล่ียนความคิดเห็น 
แบงปนและเติมเต็ม เกิดการเรียนรูระหวางกัน 

97.18      

3.4 ใชเทคโนโลยีในการเรียนรูและนําเสนอผลงาน 97.66      

เฉลีย่ 97.08      
 

จุดเดน 
1. ผูเรียน สามารถจับใจความ/ตีความหมายจากส่ิงท่ีรับฟงโดยไมคลาดเคล่ือนได 
2. ผูเรียน สามารถใชวาจาท่ีเหมาะสมกับบุคคล สถานท่ี สถานการณตางๆได 
3. ผูเรียน สามารถบอกวิธีการ/แหลงคนหาคําตอบจากส่ิงท่ีตนสงสัยได 
4. ผูเรียน สามารถเขยีนเพ่ือส่ือสารไดตามหลักสูตร 
5. ผูเรียน สามารถตั้งคําถามจากส่ิงท่ีตนสงสัยจากการอาน/การเรียนได 

 
จุดที่ควรพัฒนา 
 - 
แนวทางการพัฒนา  
 -  
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มาตรฐานที่ 4 ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค   ตัดสินใจ  
                        แกปญหาไดอยางมีสติ สมเหตุผล 
 

ตัวบงชี ้ วิธีดําเนินการ /ผลการประเมิน รอยละ 
4.1 

สรุปความคิด
จากเรื่องท่ีอาน 
ฟง และดู และ
ส่ือสาร โดย
การพูดหรือ
เขียนตาม
ความคิดของ
ตนเอง 
 

     โรงเรียนไดจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2552-2554 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2553) โดยกําหนด  
     มาตรการ/ยุทธศาสตร 3.5 สงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนรักการอาน
แสวงหาความรูดวยตนเอง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน  
     ตัวบงช้ี 3.6.2  ผูเรียนรอยละ 90.00  สนใจแสวงหาความรูจากแหลงตาง 
ๆ รอบตัวใชหองสมุดแหลงความรูและส่ือตาง ๆ  ไดท้ังในและนอก
สถานท่ี      
     การสัมภาษณ    หัวหนาฝายวิชาการ  หัวหนากลุมสาระฯ ท้ัง 8 กลุม
หัวหนางานวัดและประเมินผล  ครูหนวยงานหองสมุด  จํานวน 3  คน 
ครูผูสอน จํานวน 12  คน  ผูเรียนและสภาผูเรียน จํานวน 50 คน  
     การสังเกตสภาพจริง  บรรยากาศการเรียนการสอน  พฤติกรรมการเรียน
ของผูเรียนพฤติกรรมการรวมกิจกรรมท้ังในและนอกหองเรียนของผูเรียน 
      พบวา    ผูเรียนรอยละ 86.06   สามารถจําแนกแจกแจง/จับใจความ
สําคัญและเช่ือมโยงความสัมพันธของส่ิงท่ีไดอานหรือฟงตามความคิดของ
ตนได  สามารถเรียบเรียง จัดลําดับเหตุการณตางๆท่ีเกิดจากการอานหรือ
ฟงไดอยางถูกตอง และสามารถเปรียบเทียบ ยกตัวอยาง ท่ีมีความสัมพันธ
กับส่ิงท่ีอานหรือฟงอยางเหมาะสมได และผลการประเมินฯงาน/โครงการ
ท่ีสนับสนุน ดังนี้  
1.โครงการทัศนศึกษาเชิงบูรณาการ รอยละ 96.63 
2.โครงการครูภูมิปญญาทองถ่ินสูกระบวนการเรียนรู  รอยละ 91.00 

 
93.81 
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ตัวบงชี ้ วิธีดําเนินการ /ผลการประเมิน รอยละ 
4.2 

นําเสนอวิธีคิด 
วิธีแกปญหา
ดวยภาษาของ
ตน 

     โรงเรียนไดจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2552-2554 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2553) โดยกําหนด  
     มาตรการ/ยุทธศาสตร  3.4 สงเสริมสนับสนุนให ผู เรียนมีทักษะ
กระบวนการคิดอยางเปนระบบ 
     ตัวบงช้ี 3.4.3 ผูเรียนรอยละ 90.00 ประเมินและเลือกแนวทางการ
ตัดสินใจและแกไขปญหาอยางมีสต ิ
         การสัมภาษณ    หัวหนาฝายวิชาการ  หัวหนากลุมสาระฯ ท้ัง 8 กลุม
หัวหนางานวัดและประเมินผล  ครูหนวยงานหองสมุด  จํานวน 3  คน 
ครูผูสอน จํานวน 12  คน  ผูเรียนและสภาผูเรียน จํานวน 50 คน 
        การสังเกตสภาพจริง   บรรยากาศการเรียนการสอน  พฤติกรรมการ
เรียนของผูเรียนพฤติกรรมการรวมกิจกรรมท้ังในและนอกหองเรียนของ
ผูเรียน 
     พบวา      ผูเรียนรอยละ 91.17   สามารถวิเคราะหและบอกปจจัยสาเหตุ
ของปญหาตามความคิดของตนท่ีใกลเคียงความเปนจริงไดและ สามารถ
บอกวิธีการ/ขั้นตอนในการแกปญหาจากชีวิตจริงหรือสถานการณจําลอง
ไดอยางเหมาะสมและมีความเปนไปได 

 
91.17    
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ตัวบงชี ้ วิธีดําเนินการ /ผลการประเมิน รอยละ 
4.3 

กําหนด
เปาหมาย 
คาดการณ 
ตัดสินใจ
แกปญหาโดยมี
เหตุผล
ประกอบ   

     โรงเรียนไดจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2552-2554 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2553) โดยกําหนด  
     มาตรการ/ยุทธศาสตร 3.3 สงเสริมสนับสนุนใหผู เรียนรูจักกําหนด
เปาหมายในการเลือกอาชีพท่ีสุจริตตัดสินใจแกปญหาได ไดเหมาะสมตาม
วัย 
     ตัวบงช้ี 3.3.5 ผูเรียนรอยละ 96.00  มีความรูสึกท่ีดีตออาชีพสุจริตท่ี
ตนเองสนใจ      
     การสัมภาษณ    หัวหนาฝายวิชาการ  หัวหนากลุมสาระฯ ท้ัง 8 กลุม
หัวหนางานวัดและประเมินผล  ครูหนวยงานหองสมุด  จํานวน 3  คน 
ครูผูสอน จํานวน 12  คน  ผูเรียนและสภาผูเรียน จํานวน 50 คน 
    การสังเกตสภาพจริง   บรรยากาศการเรียนการสอน  พฤติกรรมการเรียน
ของผูเรียนพฤติกรรมการรวมกิจกรรมท้ังในและนอกหองเรียนของผูเรียน     
     พบวา      ผูเรียนรอยละ 96.73   สามารถบอกความคาดหวังของตนใน
อนาคต เชน การศึกษาตอ หรืออาชีพท่ีสนใจในอนาคต รวมท้ังบอกวิธีการ
เตรียมตัวเพ่ือไปถึงเปาหมายได  สามารถประเมินความนาเช่ือถือของขอมูล
ท่ีนําไปสูการตัดสินใจ/เลือกไดอยางเหมาะสม และสามารถประเมินความ
เปนไปไดจากส่ิงท่ีเลือก/ตัดสินใจ สูการบรรลุเปาหมายท่ีตนตั้งไว และผล
การประเมินฯงาน/โครงการท่ีสนับสนุน ดังนี้  
1.โครงการ แนะแนวการศึกษาสูอาชีพ  รอยละ 97.21 
2.โครงการปจฉิมนิเทศ  รอยละ 97.59 

 
97.17 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 72 

ตัวบงชี ้ วิธีดําเนินการ /ผลการประเมิน รอยละ 
4.4 

มีความคิดริเริ่ม 
และสรางสรรค
ผลงานดวย
ความภาคภูมิใจ 

     โรงเรียนไดจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2552-2554 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2553) โดยกําหนด  
     มาตรการ/ยุทธศาสตร 3.2  สงเสริมและสนับสนุนใหผูเรียนทํางาน
รวมกันอยางเปนระบบและเกิดความภาคภูมิใจในผลสําเร็จของงาน  
     ตัวบงช้ี 3.3.3 ผูเรียนรอยละ 80.00 ทํางานอยางมีความสุข พัฒนางาน
และภูมิใจในผลงานของตนเอง 
     การสัมภาษณ    หัวหนาฝายวิชาการ  หัวหนากลุมสาระฯ ท้ัง 8 กลุม
หัวหนางานวัดและประเมินผล  ครูหนวยงานหองสมุด  จํานวน 3  คน 
ครูผูสอน จํานวน 12  คน  ผูเรียนและสภาผูเรียน จํานวน 50 คน 
     การสังเกตสภาพจริง   บรรยากาศการเรียนการสอน  พฤติกรรมการ
เรียนของผูเรียนพฤติกรรมการรวมกิจกรรมท้ังในและนอกหองเรียนของ
ผูเรียน 
     พบวา      ผูเรียนรอยละ 97.00  สามารถแสดงความคิดนอกกรอบ จาก
เรื่องจริงหรือสถานการณท่ีกําหนดไวใหได  มีผลงานท่ีเกิดจากการคิด
สรางสรรค 1 ช้ินตอภาคเรียนและอธิบายความภาคภูมิใจในช้ินงานของตน
ได และผลการประเมินฯงาน/โครงการท่ีสนับสนุน ดังนี้  
1. โครงการคายทักษะวิชาการรอยละ 98.75 
2. นิทรรศการ เอ ซี เอส พี Academic Show and Share รอยละ 85.00 

 
93.58 
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มาตรฐานที่ 4 ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค   ตัดสินใจ  
                        แกปญหาไดอยางมีสติ สมเหตุผล 
 

ระดับคุณภาพ  
ตัวบงชี ้

เฉลี่ย 
รอยละ ปรับปรุง พอใช ด ี ดีมาก ดีเยี่ยม 

4.1 สรุปความคิดจากเรื่องท่ีอาน ฟง และดู และส่ือสาร 
โดยการพูดหรือเขียนตาม ความคิดของตนเอง 

93.81      

4.2 เสนอวิธีคิด วิธีแกปญหาดวยภาษาของตน 91.17         

4.3 กําหนดเปาหมาย คาดการณ ตัดสินใจแกปญหาโดยมี
เหตุผลประกอบ   

97.17      

4.4 มีความคิดริเริ่ม และสรางสรรคผลงานดวยความ
ภาคภูมิใจ 

93.58      

เฉลี่ย 95.43      
 

 

จุดเดน 
 1. ผูเรียนสามารถบอกความคาดหวังของตนในอนาคต เชน การศึกษาตอ หรืออาชีพท่ี
สนใจในอนาคต รวมท้ังบอกวิธีการเตรียมตัวเพ่ือไปถึงเปาหมายได 
 2. ผูเรียนสามารถประเมินความนาเช่ือถือของขอมูลท่ีนําไปสูการตัดสินใจ/เลือกไดอยาง
เหมาะสม 
 3. ผูเรียนสามารถประเมินความเปนไปไดจากส่ิงท่ีเลือก/ตัดสินใจ สูการบรรลุเปาหมายท่ี
ตนตั้งไว 
จุดที่ควรพัฒนา   
 1. ผูเรียนบางสวนควรไดรับการสงเสริมการแสดงความคิดนอกกรอบ จากเรื่องจริงหรือ
สถานการณท่ีกําหนดไว 
 2. ผูเรียนบางสวนควรไดรับการพัฒนาผลงานท่ีเกิดจากการคิดสรางสรรค 1 ช้ินตอภาค
เรียนและอธิบายความภาคภูมิใจในช้ินงานของตนได 
แนวทางการพัฒนา   
 1. สงเสริมใหผูเรียนมีการแสดงความคิดนอกกรอบ จากเรื่องจริงหรือสถานการณท่ีกําหนด
ไว 
 2. สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาผลงานท่ีเกิดจากการคิดสรางสรรค 1 ช้ินตอภาคเรียนและ
อธิบายความภาคภูมิใจในช้ินงานของตนได 
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มาตรฐานที่ 5 ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร 
 

ตัวบงชี ้ วิธีดําเนินการ /ผลการประเมิน รอยละ 
5.1 

ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน
แตละกลุม
สาระเปนไป
ตามเกณฑ 

     โรงเรียนไดจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2552-2554 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2553) โดยกําหนด  
     มาตรการ /ยุทธศาสตร  2 .1  ส ง เสริมและจัดกิจกรรมการเรี ยน                   
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียทุกรายวิชาตามเปาหมายท่ีกําหนด 
     ตัวบงช้ี 2.5.1 ผูเรียนทุกระดับช้ันรอยละ 75.00 มีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนเฉล่ีย  3.00 ขึ้นไป 
      การศึกษาเอกสาร    แผนพัฒนาโรงเรียน ปการศึกษา 2552 – 2554 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2553)หลักสูตรสถานศึกษา ท้ัง 8 กลุมสาระฯ และ
เปาหมายของหลักสูตรแตละรายวิชา แผนพัฒนาโรงเรียน และจากการ
สอบวัดผลสัมฤทธ์ิของผูเรียน ระดับสถานศึกษา ตั้งแตระดับ ดีขึ้นไปใน
ระดับ ป.3 ป.6  ม.3 และม. 6 พบวา 
5.1.1 กลุมสาระฯ ภาษาไทย   คาเฉล่ียรอยละ 76.94  
5.1.2 กลุมสาระฯ คณิตศาสตร  คาเฉล่ียรอยละ 65.70 
5.1.3 กลุมสาระฯ วิทยาศาสตร คาเฉล่ียรอยละ 77.57  
5.1.4 กลุมสาระฯ สังคมศึกษาฯ คาเฉล่ียรอยละ  77.71  
5.1.5 กลุมสาระฯ สุขศึกษา คาเฉล่ียรอยละ 96.54 
5.1.6 กลุมสาระฯ ศิลปะ คาเฉล่ียรอยละ 97.54  
5.1.7 กลุมสาระฯ การงานอาชีพฯ คาเฉล่ียรอยละ  92.41 
5.1.8 กลุมสาระฯ ภาษาตางประเทศ คาเฉล่ียรอยละ 72.98      

 
82.17   
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ตัวบงชี ้ วิธีดําเนินการ /ผลการประเมิน รอยละ 
5.2 

ผลการประเมิน
สมรรถนะ
สําคัญตาม
หลักสูตร
เปนไปตาม
เกณฑ   

     โรงเรียนไดจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2552-2554 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2553) โดยกําหนด  
     มาตรการ /ยุทธศาสตร  2 .1  ส ง เสริมและจัดกิจกรรมการเรี ยน                  
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียทุกรายวิชาตามเปาหมายท่ีกําหนด 
     ตัวบงช้ี 2.5.1 ผูเรียนทุกระดับช้ันรอยละ 75.00 มีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนเฉล่ีย  3.00 ขึ้นไป 
      การศึกษาเอกสาร    หลักสูตรสถานศึกษา ท้ัง 8 กลุมสาระฯ และ
เปาหมายของหลักสูตแตละรายวิชา แผนพัฒนา โรงเรียนและจากการสอบ
วัดผลสัมฤทธ์ิของผูเรียน ในระดับ ป.3 ป.6  ม.3 และม. 6 และสัมภาษณครู
หัวหนาฝายวิชาการ รวมถึงครูหัวหนากลุมสาระ ท้ัง 8 กลุมสาระฯ ผูเรียนมี
ผลการประเมินสมรรถนะ ระดับ ดี ขึ้นไป  ดังนี้ 
  5.2.1 ระดับช้ัน ป.3   รอยละ 86.88   
  5.2.2  ระดับช้ัน ป.6  รอยละ 79.65   
  5.2.3  ระดับช้ัน ม.3   รอยละ 69.42   
  5.2.4   ระดับช้ัน ม.6  รอยละ 80.91       

 
79.22   
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ตัวบงชี ้ วิธีดําเนินการ /ผลการประเมิน รอยละ 
5.3 

ผลการประเมิน
การอาน คิด
วิเคราะหและ
เขียนเปนไป
ตามเกณฑ 

     โรงเรยีนไดจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2552-2554 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2553) โดยกําหนด  
     มาตรการ/ยุทธศาสตร  3.4 สงเสริมสนับสนุนใหผู เรียนมีทักษะ
กระบวนการคิดอยางเปนระบบ 
      ตัวบงช้ี 3.4.5 ผูเรียนรอยละ 90.00 สามารถคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห
ไดอยางเปนระบบครบถวน (BSG )   
      การศึกษาเอกสาร    หลักสูตรสถานศึกษา ท้ัง 8 กลุมสาระฯ และ
เปาหมายของหลักสูตแตละรายวิชา แผนพัฒนา โรงเรียนและจากการสอบ
วัดผลสัมฤทธ์ิของผูเรียนดานการคิดและวิเคราะห ในระดับช้ัน ป.3 ป.6    
ม.3 และ ม. 6 และสัมภาษณครูหัวหนาฝายวิชาการ รวมถึงครูหัวหนากลุม
สาระฯ  ท้ัง 8 กลุม มี ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียนตั้งแต
ระดับ ดีขึ้นไป ดังนี ้
  5.3.1 ระดับช้ัน ป.3  คาเฉล่ียรอยละ   91.85    
 5.3.2  ระดับช้ัน ป.6  คาเฉล่ียรอยละ   90.20    
 5.3.3  ระดับช้ัน ม.3  คาเฉล่ียรอยละ   90.88    
 5.3.4  ระดับช้ัน ม.6  คาเฉล่ียรอยละ   90.52         

 
90.86   
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ตัวบงชี ้ วิธีดําเนินการ /ผลการประเมิน รอยละ 
5.4 

มีผลการ
ทดสอบรวบ
ยอดระดับชาติ
เฉล่ียอยูระดับดี
ขึ้นไป 

     โรงเรียนไดจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2552-2554 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2553) โดยกําหนด  
     มาตรการ /ยุทธศาสตร  2 .1  ส ง เสริมและจัดกิจกรรมการเรี ยน                  
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียทุกรายวิชาตามเปาหมายท่ีกําหนด  
     ตัวบงช้ี 2.5.2 ผูเรียนรอยละ 75.00 มีผลการทดสอบรวบยอดระดับชาติ
เฉล่ียตามเกณฑ  
      การศึกษาเอกสาร    หลักสูตรสถานศึกษา ท้ัง 8 กลุมสาระฯ และ
เปาหมายของหลักสูตรแตละรายวิชาแผนพัฒนา โรงเรียนและจากการสอบ
วัดผลสัมฤทธ์ิของผูเรียน ระดับชาติท้ัง 8 กลุมสาระฯ ตั้งแตระดับ ดีขึ้นไป
ในระดับ  ป.6  ม.3 และม. 6 และสัมภาษณครูหัวหนาฝายวิชาการ รวมถึง
ครูหัวหนากลุมสาระ ท้ัง 8 กลุมสาระฯ  ดังนี้ 
  5.3.1 กลุมสาระฯ ภาษาไทย              คาเฉล่ียรอยละ  69.51    
  5.3.2 กลุมสาระฯ คณิตศาสตร          คาเฉล่ียรอยละ  69.12    
  5.3.3 กลุมสาระฯ วิทยาศาสตร           คาเฉล่ียรอยละ  63.63    
  5.3.4 กลุมสาระฯ สังคมศึกษาฯ          คาเฉล่ียรอยละ  72.39    
  5.3.5 กลุมสาระฯ สุขศึกษา                คาเฉล่ียรอยละ   69.80   
  5.3.6 กลุมสาระฯ ศิลปะ                     คาเฉล่ียรอยละ   63.91   
  5.3.7 กลุมสาระฯ การงานอาชีพฯ     คาเฉล่ียรอยละ   71.75   
  5.3.8 กลุมสาระฯ ภาษาตางประเทศ  คาเฉล่ียรอยละ   84.35        

 
70.56   
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มาตรฐานที่ 5 ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร 
 

ระดับคุณภาพ  
ตัวบงชี ้

เฉลี่ย 
รอยละ ปรับปรุง พอใช ด ี ดีมาก ดีเยี่ยม 

5.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตละกลุมสาระเปนไปตาม
เกณฑ 

82.17        

5.2 ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรเปนไป
ตามเกณฑ   

79.22      

5.3  ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียน
เปนไปตามเกณฑ 

90.86        

5.4 มีผลการทดสอบรวบยอดระดับชาติเฉล่ียอยูระดับดี
ขึ้นไป 

70.56        

เฉลีย่ 80.70      
 

จุดเดน   
ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียนตั้งแตระดับ ดีขึ้นไป ในระดับช้ัน ป.3  ป.6 

ม.3 และม.6 เปนไปตามเกณฑ 
 
จุดที่ควรพัฒนา   

ผลการทดสอบรวบยอดระดับชาตใินระดับช้ัน ป.3  ป.6 ม.3 และม.6 
 

แนวทางการพัฒนา   
จัดกิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธ์ิรวบยอดระดับชาตใินระดับช้ัน ป.3  ป.6 ม.3 และม.6 
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มาตรฐานที่ 6 ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับ 
                       ผูอื่นได และมีเจตคติที่ดี ตออาชีพสุจริต 
   

ตัวบงชี ้ วิธีดําเนินการ /ผลการประเมิน รอยละ 
6.1 

วางแผนการ
ทํางานและ
ดําเนินการจน
สําเร็จ 

     โรงเรียนไดจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2552-2554 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2553) โดยกําหนด  
     มาตรการ/ยุทธศาสตร 3.1 สงเสริมและสนับสนุนใหผูเรียนมีความ
ตระหนักและรูคุณคาการอนุรักษพัฒนาส่ิงแวดลอมในโรงเรียน ชุมชน 
สังคมตามบริบท  
     ตัวบงช้ี 3.3.1 ผูเรียนรอยละ 80.00 มีทักษะในการจัดการและทํางานให
สําเร็จ       
     การสัมภาษณ    ผูบริหาร  5  คน   หัวหนากลุมสาระฯ 8 กลุม  หัวหนา
ระดับช้ัน ป.1 – ม.6   ครูแนะแนว  จํานวน  5 คน  ครูผูสอนจํานวน 12 คน 
ผูเรียนและสภาผูเรียน จํานวน 50 คน 
     การสังเกตสภาพจริง    การนิเทศการจัดการเรียนการสอน พฤติกรรม
การเรียนรูของผูเรียน ระหวางการจัดการเรียนการสอนและพฤติกรรมการ
เขารวมกิจกรรมของผูเรียน   
     พบวา    ผูเรียนรอยละ  83.00  มีการวางผนการทํางานและดําเนิน
กิจกรรมจนสําเร็จและผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน  สามารถ
ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดและมีเจตคติท่ีดีตออาชีพสุจริต  และทําใหผลงาน
ประสบผลสําเร็จตามเวลา ตลอดจนสามารถวางแผนตามลําดับเพ่ือสราง
ผลงานใหบรรลุเปาหมาย  บอกขอดีและขอบกพรองของผลงาน  มีความ
อดทนทํางานจนสําเร็จ มีผลงานผลงานเรียบรอย เสร็จตามระยะเวลาท่ี
กําหนด และผลการประเมินฯงาน/โครงการท่ีสนับสนุน ดังนี้ 
  1.โครงการคายทักษะวิชาการ รอยละ 92.16 
  2.โครงการ Facing EP Challengers Week รอยละ 96.50 

 
90.55 
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ตัวบงชี ้ วิธีดําเนินการ /ผลการประเมิน รอยละ 
6.2 

ทํางานอยางมี
ความสุข มุงม่ัน
พัฒนางาน และ
ภูมิใจในผลงาน
ของตนเอง 

     โรงเรียนไดจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2552-2554 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2553) โดยกําหนด  
     มาตรการ/ยุทธศาสตร 3.2 สงเสริมและสนับสนุนใหผูเรียนงานรวมกัน
อยางเปนระบบและเกิดความภาคภูมิใจในผล สําเร็จของงาน  
     ตัวบงช้ี 3.3.3 ผูเรียนรอยละ 80.00 ทํางานอยางมีความสุข พัฒนางาน
และภูมิใจในผลงานของตนเอง 
     การสัมภาษณ    ผูบริหาร  5  คน   หัวหนากลุมสาระฯ 8 กลุม  หัวหนา
ระดับช้ัน ป.1 – ม.6   ครูแนะแนว  จํานวน  5 คน  ครูผูสอนจํานวน 12 คน 
ผูเรียนและสภาผูเรยีน จํานวน 50 คน 
     สังเกตสภาพจริง  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  พฤติกรรมการ
เรียนของผูเรียน  และพฤติกรรมการรวมกิจกรรมของผูเรียน   
     พบวา      ผูเรียนรอยละ 84.00  มีความสามารถ  ทํางานอยางมีความสุข  
มุงม่ันพัฒนางานและภูมิใจในผลงานของผูเรียนของตน และมีทักษะในการ
ทํางาน รักการทํางาน  สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนและมีเจตคติท่ีดีตออาชีพ
สุจริต  ตลอดจนสามารถบอกวิธีการทํางาน เกิดแรงบันดาลใจท่ีนําไปสูการ
พัฒนาผลงานท่ีเกิดจากการปรับปรุงพัฒนาจากผลงานเดิม  และสามารถ
นําเสนอจุดท่ีนําไปปรับปรุงพัฒนาไดชัดเจน และผลการประเมินฯงาน/
โครงการท่ีสนับสนุน ดังนี้ 
  1.โครงการคายทักษะวิชาการ รอยละ92.16 
2. นิทรรศการ เอ ซี เอส พี Academic Show and Share  รอยละ85.00 

 
87.05 
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ตัวบงชี ้ วิธีดําเนินการ /ผลการประเมิน รอยละ 
6.3 

ทํางานรวมกับ
ผูอ่ืนได 

     โรงเรียนไดจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2552-2554 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2553) โดยกําหนด  
      มาตรการ/ยุทธศาสตร 3.2 สงเสริมและสนับสนุนใหผูเรียนงานรวมกัน
อยางเปนระบบและเกิดความภาคภูมิใจในผลสําเร็จของงาน  
     ตัวบงช้ี 3.3.4 ผูเรียนรอยละ 80.00  ทํางานรวมกับผูอ่ืนได 
    การสัมภาษณ    ผูบริหาร  5  คน   หัวหนากลุมสาระฯ 8 กลุม  หัวหนา
ระดับช้ัน ป.1 – ม.6   ครูแนะแนว  จํานวน  5 คน  ครูผูสอนจํานวน 12 คน 
ผูเรียนและสภาผูเรียน จํานวน 50 คน 
    การสังเกตสภาพจริง   การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  พฤติกรรม
ระหวางการเรียนของผูเรียน  และพฤติกรรมการรวมกิจกรรมของผูเรียน   
     พบวา      ผูเรียนรอยละ 83.00  สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน ในการเรียน
กับเพ่ือนรวมช้ัน  มีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน  สามารถทํางาน
รวมกับผูอ่ืนได  และมีเจตคติท่ีดีตออาชีพสุจริต ตลอดจนสามารถทํางาน
เปนกลุมได  บอกวิธีการแกไขความขัดแยงในการทํางานกลุม  และบอก
ขอดี ขอเสียในการทํางานกลุมได  และผลการประเมินฯงาน/โครงการท่ี
สนับสนุน ดังนี้ 
  1.โครงการคายทักษะวิชาการ รอยละ 92.16 
  2. นิทรรศการ เอ ซี เอส พี Academic Show and Share รอยละ 85.00 

 
86.72 
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ตัวบงชี ้ วิธีดําเนินการ /ผลการประเมิน รอยละ 
6.4 

มีความรูสึกท่ีดี
ตออาชีพสุจริต
และหาความรู
เกี่ยวกับอาชีพท่ี
ตนเองสนใจ 
 

     โรงเรียนไดจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2552-2554 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2553) โดยกําหนด  
      มาตรการ/ยุทธศาสตร 3.3 สงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนรูจักกําหนด
เปาหมายในการเลือกอาชีพท่ีสุจริตตัดสินใจแกปญหาได ไดเหมาะสมตาม
วัย  
     ตัวบงช้ี 3.3.5 ผูเรียนรอยละ 96.00 มีความรูสึกท่ีดีตออาชีพสุจริตและหา
ความรูเกี่ยวกับอาชีพท่ีตนเองสนใจ 
     การสัมภาษณ    ผูบริหาร  5  คน   หัวหนากลุมสาระฯ 8 กลุม  หัวหนา
ระดับช้ัน ป.1 – ม.6   ครูแนะแนว  จํานวน  5 คน  ครูผูสอนจํานวน 12 คน 
ผูเรียนและสภาผูเรียน จํานวน 50 คน 
    การสังเกตสภาพจริง   การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  พฤติกรรม
ระหวางการเรียนของผูเรียน  และพฤติกรรมการรวมกจิกรรมของผูเรียน   
     พบวา      ผูเรียนรอยละ 96.67  สามารถบอกอาชีพท่ีตนช่ืนชอบพรอม
เหตุผล  สามารถจําแนกอาชีพสุจริตและไมสุจริต  สามารถบอกความสําคัญ
ในการประกอบอาชีสุจริตได  ตลอดจนผูเรียนบอกอาชีพท่ีตนช่ืนชอบ
พรอมกับการใหเหตุผล สามารถจําแนกอาชีพท่ีสุจริตและไมสุจริตในการ
ประกอบอาชีพได    และผลการประเมินฯงาน/โครงการท่ีสนับสนุน ดังนี้ 
1.โครงการ แนะแนวการศึกษาสูอาชีพ  รอยละ 97.21 
2.โครงการปจฉิมนิเทศ  รอยละ 97.59 

 
97.15 
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มาตรฐานที่ 6 ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับ 
                       ผูอื่นได และมีเจตคติที่ดี ตออาชีพสุจริต 
 

ระดับคุณภาพ  
ตัวบงชี ้

เฉลี่ย 
รอยละ ปรับปรุง พอใช ด ี ดีมาก ดีเยี่ยม 

6.1 วางแผนการทํางานและดําเนินการจนสําเร็จ 90.55      
6.2  ทํางานอยางมีความสุข มุงม่ันพัฒนางาน และภูมิใจ
ในผลงานของตนเอง 

87.05 
 

     

6.3 ทํางานรวมกับผูอ่ืนได 86.72      
6.4 มีความรูสึกท่ีดีตออาชีพสุจริตและหาความรูเกี่ยวกับ
อาชีพท่ีตนเองสนใจ 

97.15 
 

     

เฉลี่ย 90.37      
 

จุดเดน   
1. ผูเรียนสามารถบอกอาชีพท่ีตนช่ืนชอบพรอมเหตุผลได 
2. ผูเรียนสามารถจําแนกอาชีพสุจริตและไมสุจริตได 
3. ผูเรียนสามารถบอกความสําคัญในการประกอบอาชีพสุจริตได 
 

จุดที่ควรพัฒนา  
ผูเรียนบางสวนยังไมสามารถบอกแรงบันดาลใจท่ีนําไปสูการพัฒนาผลงานของตนได 

 
แนวทางการพัฒนา  

จัดกิจกรรมสงเสริมใหผูเรียนสามารถบอกแรงบันดาลใจท่ีนําไปสูการพัฒนาผลงานของตน
ได 
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มาตรฐานดานการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่ 7    ครู ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
 

ตัวบงชี ้ วิธีดําเนินการ /ผลการประเมิน รอยละ 
7.1 

ครูมีการ
กําหนด
เปาหมาย
คุณภาพผูเรียน
ท้ังดานความรู 
ทักษะ
กระบวนการ 
สมรรถนะและ
คุณลักษณะท่ี
พึงประสงค 
 

     โรงเรียนไดจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2552-2554 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2553) โดยกําหนด  
      มาตรการ/ยุทธศาสตร 5.1  สงเสริมและสนับสนุนให มีความรูความ
เขาใจเปาหมายการจัดการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
     ตัวบงช้ี 5.10.1  ครูรอยละ 98.00 มีความรูความเขาใจเปาหมายการจัด
การศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
     การสัมภาษณ    ผูบริหาร จํานวน 5 คน  หัวหนาฝายวิชาการ  ผูชวยฝาย
วิชาการ  หัวหนากลุมสาระฯ 8 กลุม   ครูกลุมสาระฯ จํานวน 16  คน  
ผูเรียนและสภาผูเรียน จํานวน 50 คน 
     การสังเกต สภาพจริง   การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  พฤติกรรม
การตอบคําถามของครู  บรรยากาศการจัดการเรียนการสอน   
     พบว า  ครู รอ ยละ 94.92  ปฏิ บัติ งา นตาม บทบาท หนา ท่ี อย าง มี
ประสิทธิภาพ  และเกิดประสิทธิผลและครูมีความสามารถในการกําหนด
เปาหมาย  คุณภาพผูเรียนท้ังดานความรู  ทักษะกระบวนการ  สมรรถนะ
และคุณลักษณะอันพึงประสงค  ตลอดจนครูผูสอนมีการกําหนดเปาหมาย
คุณภาพผูเรียนท้ังความรูและสอดคลองกับเนื้อหาแกนกลางหลักสูตร  ซ่ึง
สอดคลองกับการวิเคราะหผูเรียน  ตอลดจนการจัดการเรียนการสอนดวย
กระบวนการตางๆ เพ่ือใหสอดคลองกับคุณภาพผูเรียนดานคุณลักษณะอัน
ถึงประสงค  และมีการกําหนดการประเมินผลท่ีชัดเจนเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียน  ดานความรู (K)  กระบวนการ (P)  และคุณลักษณะอันพึงประสงค 
(A)  ตามแผนท่ีกําหนดไว  และผลการประเมินฯงาน/โครงการท่ีสนับสนุน 
ดังนี้ 
  1. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา รอยละ 98.50 
  2.โครงการนิเทศการสอน รอยละ 98.75 
  3. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา รอยละ 99.33 

 
98.86 
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ตัวบงชี ้ วิธีดําเนินการ /ผลการประเมิน รอยละ 
7.2 

ครูมีการ
วิเคราะหผูเรียน
เปนรายบุคคล
และใชขอมูล
ผูเรียนในการ
วางแผนการ
จัดการเรียนรู
เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพ ของ
ผูเรียน 
 

     โรงเรียนไดจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2552-2554 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2553) โดยกําหนด  
      มาตรการ/ยุทธศาสตร 5.2  สงเสริมและสนับสนุนครู  ให มีการ
วิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคลสามารถจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียน
เปนสําคัญใชเทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรูของตนเองและผูเรียนมี
การประเมินและนําผลการประเมินผลการเรียนการสอนท่ีสอดคลองกับ
สภาพการเรียนรูท่ีจัดใหผูเรียนและอิงพัฒนาการของผูเรียน 
     ตัวบงช้ี 5.10.2  ครูรอยละ 98.00 มีการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนและ
เขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล      
     การสัมภาษณ    ผูบริหาร จํานวน 5 คน  หัวหนาฝายวิชาการ  ผูชวยฝาย
วิชาการ  หัวหนากลุมสาระฯ 8 กลุม   ครูกลุมสาระฯ จํานวน 16  คน  ครู
แนะแนว จํานวน 5 คน ผูเรียนและสภานักเรียน จํานวน 50 คน 
    การสังเกตสภาพจริง   การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  พฤติกรรมการ
ตอบคําถามของครู  64  คน  บรรยากาศการจัดการเรียนการสอน   
     พบว า   ครู รอยละ 94 .96   ปฏิบัติงานตามบทบาทหนา ท่ีอย าง มี
ประสิทธิภาพ  และเกดประสิทธิผล  และครูสามารถวิเคราะหผูเรียนเปน
รายบุคคล  และครูสามารถวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล  และใชขอมูล
ผูเรียนในการวางแผนการจัดการเรียนรู  ตามความแตกตางระหวางบุคคล
ใหมีความสอดคลองกับความสามารถของผูเรียนของแตละคนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผูเรียน  ตลอดจนครูมีการวิเคราะห
ผูเรียนเปนรายบุคคลโดยใชเครื่องมือในการวิเคราะห สามารถบอกจุดเดน 
จุดดอยของผูเรียน ตลอดจนนําผล การวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคลไปใช
ในการปรับปรุงพัฒนาผูเรียน และจัดกิจกรรมการเรียนใหเหมาะสมกับ
ผูเรียน และผลการประเมินฯงาน/โครงการท่ีสนับสนุน ดังนี้ 
  1.โครงการ Professional  Teacher  รอยละ 98.50 

 
96.73 
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ตัวบงชี ้ วิธีดําเนินการ /ผลการประเมิน รอยละ 
7.3 

ครูออกแบบ
และจัด
กระบวนการ
เรียนรูท่ี
ตอบสนอง
ความแตกตาง
ระหวางบุคคล
และพัฒนาการ
ดานสติปญญา 
 

     โรงเรียนไดจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2552-2554 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2553) โดยกําหนด  
      มาตรการ/ยุทธศาสตร 5.2  สงเสริมและสนับสนุนครู  ให มีการ
วิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคลสามารถจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียน
เปนสําคัญใชเทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรูของตนเองและผูเรียนมี
การประเมินและนําผลการประเมินผลการเรียนการสอนท่ีสอดคลองกับ
สภาพการเรียนรูท่ีจัดใหผูเรียนและอิงพัฒนาการของผูเรียน 
     ตัวบงช้ี 5.10.3  ครูรอยละ 98.00  มีความสามารถในการจัดการเรียนการ
สอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ      
     การสัมภาษณ    ผูบริหาร จํานวน 5 คน  หัวหนาฝายวิชาการ  ผูชวยฝาย
วิชาการ  หัวหนากลุมสาระฯ 8 กลุม   ครูกลุมสาระฯ จํานวน 16  คน  ครู
แนะแนว จํานวน 5 คน ผูเรียนและสภาผูเรียน จํานวน 50 คน 
    การสังเกตสภาพจริง  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  พฤติกรรมการ
ตอบคําถามของครู  64  คน  บรรยากาศการจัดการเรียนการสอน 
     พบว า  ครูรอยละ100.00   ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอย าง มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  และครูสามารถออกแบบและจัด
กระบวนการเรียนรูท่ีตอบสนอง  ความแตกตางระหวางบุคคลดวยการจัด
กิจกรรมท่ีหลากหลายและเนนผูเรียนเปนสําคัญ  เพ่ือพัฒนาการดาน
สติปญญา ตลอดจนครูผูสอนสามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน
และจัดกระบวนการการเรียนรู เ พ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการคิด  
สอดคลองกับเนื้อหาตามขอบขายของหลักสูตรแกนกลางและหลักสูตร
สถานศึกษา  มีการนําแผนการจัดการเรียนรูท่ีออกแบบไปใชทําการสอน
จริง  และมีการบันทึกหลังการสอนอยางชัดเจน  หลังจากจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนแตละคาบ  ครูมีการนําผลการบันทึกหลังการจัดการเรียนรู
เพ่ือนําไปพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูตอไป 
 และผลการประเมินฯงาน/โครงการท่ีสนับสนุน ดังนี้ 
  1. โครงการการนิเทศการสอน  รอยละ 98.75 
  2. โครงการพัฒนาและอบรมทางดาน GSP ช้ันสูง รอยละ 95.00 
  3. โครงการพัฒนาครูแนะแนว  รอยละ 100 

 
98.43 
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ตัวบงชี ้ วิธีดําเนินการ /ผลการประเมิน รอยละ 
7.4 

ครูใชส่ือและ
เทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมผนวก
กับการนํา
บริบทและภูมิ
ปญญาของ
ทองถ่ินมา
บูรณาการใน
การจัดการ
เรียนรู 
 

     โรงเรียนไดจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2552-2554 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2553) โดยกําหนด  
      มาตรการ/ยุทธศาสตร 5.2  สงเสริมและสนับสนุนครู  ให มีการ
วิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคลสามารถจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียน
เปนสําคัญใชเทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรูของตนเองและผูเรียนมี
การประเมินและนําผลการประเมินผลการเรียนการสอนท่ีสอดคลองกับ
สภาพการเรียนรูท่ีจัดใหผูเรียนและอิงพัฒนาการของผูเรียน 
     ตัวบงช้ี 5.10.4 ครูรอยละ 98.00 มีความสามารถใชเทคโนโลยีในการ
พัฒนาการเรียนรูของตนเองและผูเรียน 
    การสัมภาษณ    ผูบริหาร จํานวน 5 คน  หัวหนาฝายวิชาการ  ผูชวยฝาย
วิชาการ  หัวหนากลุมสาระฯ 8 กลุม   ครูกลุมสาระฯ จํานวน 16  คน  
หัวหนา ศู นยวิทย สนเทศ  หัวหน างานวิ ทยสนเท ศ  หัว หนางา น
โสตทัศนูปกรณ ผูเรียนและสภาผูเรียน จํานวน 50 คน 
     การสังเกตสภาพจริง  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  พฤติกรรมการ
ตอบคําถามของครู  64  คน  บรรยากาศการจัดการเรียนการสอน   
     พบว า  ครูรอยละ 92.90  ปฏิบัติงานตามบทบาทหนา ท่ีอย าง มี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล  และครูสามารถใชส่ือเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท้ัง  8  กลุมสาระการเรียนรู
มาผนวกกับการนําบริบทและภูมิปญญาของทองถ่ินมาบูรณาการในการ
จัดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพตลอดจนครูผูสอนมีการอบรมการ
จัดทําและผลิตส่ือเพ่ือสงเสริมการจัดการเรียนการสอนท่ีสอดคลองและ
เหมาะสมกับเนื้อหา  โดยการผลิตท้ังส่ือส่ิงประดิษฐ  และส่ือเทคโนโลยี 
โดยการนําเอาความรูจากภูมิปญญามาประยุกตใชใหเหมาะสม  ครูมีการ
วิเคราะหส่ือถึงขอเดน ขอดอย  เพ่ือเปนขอมูลในการพัฒนาปรับปรุงส่ือ
ตอไป  และผลการประเมินฯงาน/โครงการท่ีสนับสนุน ดังนี้ 
  1. กิจกรรมการอบรม Active Board  รอยละ 94.19 
  2. ทักษะการใชคอมพิวเตอรของครู รอยละ 100 

 
95.69 
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ตัวบงชี ้ วิธีดําเนินการ /ผลการประเมิน รอยละ 
7.5 
ครูมีการวัดและ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ท่ี
มุ ง เ น น ก า ร
พั ฒ น า ก า ร
เ รี ย น รู ข อ ง
ผูเรียน ดวยวิธีท่ี
หลากหลาย 
 

     โรงเรียนไดจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2552-2554 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2553) โดยกําหนด  
      มาตรการ/ยุทธศาสตร 5.2  สงเสริมและสนับสนุนครู  ให มีการ
วิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคลสามารถจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียน
เปนสําคัญใชเทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรูของตนเองและผูเรียนมี
การประเมินและนําผลการประเมินผลการเรียนการสอนท่ีสอดคลองกับ
สภาพการเรียนรูท่ีจัดใหผูเรียนและอิงพัฒนาการของผูเรียน 
     ตัวบงช้ี 5.10.5 ครูรอยละ 98.00  มีการประเมินผลการเรียนการสอนท่ี
สอดคลองกับสภาพการเรียนรูท่ีจัดใหผูเรียนและอิงพัฒนาการของผูเรียน 
     การสัมภาษณ    ผูบริหาร จํานวน 5 คน  หัวหนาฝายวิชาการ  ผูชวยฝาย
วิชาการ  หัวหนากลุมสาระฯ 8 กลุม   หัวหนางานวัดและประเมินผล ครู
กลุมสาระฯ ตางๆจํานวน 16  คน  และผูเรียน จํานวน 50 คน 
     การสังเกตสภาพจริง   การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  พฤติกรรมการ
ตอบคําถามของครู  64  คน  บรรยากาศการจัดการเรียนการสอน   
     พบว า  ครูรอยละ 98 .88   ปฏิบัติงานตามบทบาทหนา ท่ีอย าง มี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล  และครูสามารถออกแบบแลววัดและ
ประเมินผลท่ีมุงเนนการพัฒนาการเรียนรูการเรียนของผูเรียนดวยวิธีท่ี
หลากหลาย  เพ่ือวัดผลและพัฒนาความกาวหนาของผูเรียนท่ีสอดคลอง
และเหมาะสมกับเนื้อหาและสอดคลองกับผูเรียนแตละคนตลอดจน
ครูผูสอนทุกคนมีการกําหนดวิธีการวัดและประเมินผลการพัฒนาการของ
ผูเรียนท่ีเหมาะสมและหลากหลาย  ครูผูสอนมีการอบรมสงเสริมความรู 
เทคนิคตางๆ เพ่ือปรับปรุงวิธีการวัดและประเมินผลเพ่ือพัฒนาการของ
ผูเรียนท่ีสอดคลองกับเนื้อหาและเหมาะสมกับผูเรียนแตละคน และยัง
นําเอาผลการประเมินไปพัฒนาการของผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพ 
และผลการประเมินฯงาน/โครงการท่ีสนับสนุน ดังนี้ 
  1.โครงการนิเทศการสอน รอยละ 98.75 

 
98.88 
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ตัวบงชี ้ วิธีดําเนินการ /ผลการประเมิน รอยละ 
7.6 

ครูใหคําแนะนํา 
คําปรึกษาและ
แกไขปญหา
ใหแกผูเรียนท้ัง
ดานการเรียน
และคุณภาพ
ชีวิตดวยความ
เสมอภาค 
 

     โรงเรียนไดจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2552-2554 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2553) โดยกําหนด  
      มาตรการ/ยุทธศาสตร 5.2  สงเสริมและสนับสนุนครู  ให มีการ
วิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคลสามารถจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียน
เปนสําคัญใชเทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรูของตนเองและผูเรียนมี
การประเมินและนําผลการประเมินผลการเรียนการสอนท่ีสอดคลองกับ
สภาพการเรียนรูท่ีจัดใหผูเรียนและอิงพัฒนาการของผูเรียน 
     ตัวบงช้ี 5.10.6  ครูรอยละ 98.00  มีการนําผลการประเมินมาปรับเปล่ียน
การเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ 
     การสัมภาษณ    ผูบริหาร จํานวน 5 คน  หัวหนาฝายวิชาการ  ผูชวยฝาย
วิชาการ  หัวหนากลุมสาระฯ 8 กลุม   ครูแนะแนว จํานวน 5 คน ครูกลุม
สาระฯ จํานวน 16  คน  และผูเรียน จํานวน 50 คน 
     การสังเกตสภาพจริง  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  พฤติกรรมการ
ตอบคําถามของครู  64  คน  บรรยากาศการจัดการเรียนการสอน   
     พบว า  ครูรอยละ 97.67  ปฏิบัติงานตามบทบาทหนา ท่ีอย าง มี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล  ครูสามารถใหคําแนะนํา คําปรึกษา  ช้ี
จุดเดน  จุดดอย  เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีความเจริญงอกงามในชีวิต ลดความ
ขัดแยงของผูเรียน  ใหความเสมอภาค  มีการจัดช้ันเรียนท่ีเหมาะสมเรียนรู
รวมกันได  ไดรับการประเมินความพึงพอใจ  จากผูเรียนในระดับดี  
ตลอดจนสามารถแกปญหาใหแกผูเรียนท้ังดานการเรียนและคุณภาพชีวิต
ดวยความเสมอภาค  ครูผูสอนแตละคนสามารถใหคําแนะนําหรือช้ีจุดเดน 
จุดควรพัฒนา  มีความยุติธรรมในการพิจารณากรณีเกิดการขัดแยงดวย
ความเสมอภาค มีการจัดช้ันเรียนใหมีความเหมาะสมกับผูเรียนและมีการ
ประเมินผลความพึงพอใจกับุคคลท่ีเกี่ยวของ และผลการประเมินฯงาน/
โครงการท่ีสนับสนุน ดังนี้ 
  1. สรุปผลการวิจัยในช้ันเรียนของครู รอยละ 100 
  2. โครงการการนิเทศการสอน  รอยละ 98.75 

 
98.80 
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ตัวบงชี ้ วิธีดําเนินการ /ผลการประเมิน รอยละ 
7.7 

ครูมีการศึกษา 
วิจัยและ
พัฒนาการ
จัดการเรียนรู
ในวิชาท่ีตน
รับผิดชอบและ
ใชผลในการ
ปรับการสอน 
 

     โรงเรียนไดจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2552-2554 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2553) โดยกําหนด  
      มาตรการ/ยุทธศาสตร 5.2  สงเสริมและสนับสนุนครู  ให มีการ
วิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคลสามารถจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียน
เปนสําคัญใชเทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรูของตนเองและผูเรียนมี
การประเมินและนําผลการประเมินผลการเรียนการสอนท่ีสอดคลองกับ
สภาพการเรียนรูท่ีจัดใหผูเรียนและอิงพัฒนาการของผูเรียน 
     ตัวบงช้ี 5.10.7 ครูรอยละ 98.00  มีการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรูของ
ผูเรียนและนําผลไปใชพัฒนาผูเรียน 
     การสัมภาษณ    ผูบริหาร จํานวน 5 คน  หัวหนาฝายวิชาการ  ผูชวยฝาย
วิชาการ  หัวหนากลุมสาระฯ 8 กลุม   ครูกลุมสาระฯ จํานวน 16  คน  และ
ผูเรียน จํานวน 50 คน 
     การสังเกตสภาพจริง  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  พฤติกรรมการ
ตอบคําถามของครู  64  คน  บรรยากาศการจัดการเรียนการสอน   
     พบว า  ครูรอยละ 95 .31   ปฏิบัติงานตามบทบาทหนา ท่ีอย าง มี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล  และครู มีการศึกษาผูเรียนเปน
รายบุคคล  วัดผลและประเมินผล มีการบันทึกขอมูลหลังจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน  ศึกษาคนควาขอมูล โดยใชระบบ PDCA  มีการนําขอมูล
ท้ังหมดมาทํางานวิจัย  และพัฒนาการจัดการเรียนรูในวิชาท่ีตนรับผิดชอบ
และใชผลในการปรับปรุง  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  เพ่ือพัฒนา
และเพ่ิมศักยภาพของผู เรียนตลอดจนครูใชผลวิ เคราะห ผู เรียนเปน
รายบุคคลนําผลการประเมินนําขอมูลจากบันทึกการสอนมาทําวิจัย มี
การศึกษาคนควาหาขอมูลประกอบการทําวิจัยของตน  สามารถนําไป
อางอิงในเชิงวิชาการได  โดยดําเนินงานตามขั้นตอน PDCA  และครูผูสอน 
มีการนําผลวิจัยในแตละปไปปรับปรุงพัฒนาอยางเปนรูปธรรม 
 และผลการประเมินฯงาน/โครงการท่ีสนับสนุน ดังนี้ 
  1. สรุปผลการวิจัยในช้ันเรียนของครู รอยละ 100 
  2. โครงการการนิเทศการสอน รอยละ 98.75 

 
98.02 
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ตัวบงชี ้ วิธีดําเนินการ /ผลการประเมิน รอยละ 
7.8 

ครูประพฤติ
ปฏิบัติตนเปน
แบบอยางท่ีดี
และเปนสมาชิก
ท่ีดีของ
สถานศึกษา 
 

     โรงเรียนไดจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2552-2554 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2553) โดยกําหนด  
      มาตรการ/ยุทธศาสตร 4.1 สงเสริมและพัฒนาครูใหมีคุณธรรม ปฏิบัติ
ตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ ตามแบบอยางวิถีจิตนักบุญหลุยส   
     ตัวบงช้ี4.1.1  ครูรอยละ 98.00 มีคุณธรรมจริยธรรม และปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพ 
     การสัมภาษณ   ผูบริหาร จํานวน 5 คน  หัวหนาฝายวิชาการ  ผูชวยฝาย
วิชาการ  หัวหนากลุมสาระฯ 8 กลุม   ครูกลุมสาระฯ จํานวน 16  คน  
ผูเรียน จํานวน 50 คน พนักงาน 8 คน และผูปกครอง จํานวน  20 คน  
     การสังเกตสภาพจริง   การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  พฤติกรรมการ
ตอบคําถามของครู  64  คน  บรรยากาศการจัดการเรียนการสอน   
     พบว า   ครูร อยละ91.8 7  ปฏิบัติ งาน ตามบทบาท หนา ท่ีอย าง มี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล  โดยครูมีการแตงกายสุภาพเหมาะสม  
ใชคําพูดท่ีสุภาพ  มีพฤติกรรมท่ีเปนแบบอยางม่ีดีและมีการประเมินจาก
ผูปกครอง อยูในระดับดี ตลอดจนครูมีพฤติกรรมท่ีปฏิบัติตนเปนแบบอยาง
ท่ีดีและเปนสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษาตลอดจนครูท้ังหมดมีการแตงกาย
สุภาพเหมาะสมตอความเปนวิชาชีพครู  มีการใชวาจาสุภาพเหมาะสม  
ไมมีพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสม  ครูทุกคนไดรับการประเมินจากผูเรียนและ 
ผูท่ีเกี่ยวของ  และผลการประเมินฯงาน/โครงการท่ีสนับสนุน ดังนี้ 
  1.โครงการเจริญชีวิตตามวิถีจิตนักบุญหลุยสมาร ี  รอยละ 97.68  
  2. โครงการสงเสริมบรรยากาศการศึกษาคาทอลิก รอยละ 97.66 
  3. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา รอยละ 99.33 

 
96.63 
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ตัวบงชี ้ วิธีดําเนินการ /ผลการประเมิน รอยละ 
7.9 

ครูจัดการเรียน
การสอนตาม
วิชาท่ีไดรับ
มอบหมายเต็ม
เวลา เต็ม
ความสามารถ 
 

     โรงเรียนไดจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2552-2554 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2553) โดยกําหนด  
      มาตรการ/ยุทธศาสตร 4.1 สงเสริมและพัฒนาครูใหมีคุณธรรม ปฏิบัติ
ตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ ตามแบบอยางวิถีจิตนักบุญหลุยส   
     ตัวบงช้ี 4.9.3 มีความมุงม่ันและอุทิศตนในการสอนและพัฒนาผูเรียน 
    การสัมภาษณ   ผูบริหาร จํานวน 5 คน  หัวหนาฝายวิชาการ  ผูชวยฝาย
วิชาการ  หัวหนากลุมสาระฯ 8 กลุม   ครูกลุมสาระฯ จํานวน 16  คน  และ
ผูเรียน จํานวน 50 คน 
     การสังเกตสภาพจริง   การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  พฤติกรรมการ
ตอบคําถามของครู  64  คน  บรรยากาศการจัดการเรียนการสอน  การนิเทศ
การเรียนการสอน   
     พบว า   ครู รอยละ 98 .04   ปฏิบัติงานตามบทบาทหนา ท่ีอย าง มี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล  ครูมีความเขาใจและยอมรับในการ
มอบหมายงานสอนท่ีไดรับ  ครูมีการศึกษาคนควา  เตรียมการจัดการเรียน
การสอน  ตามวิชาท่ีตนไดรับมอบหมาย  มีปริมาณครูเพียงพอกับการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน และสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม
วิชาท่ีไดรับมอบหมายตรงเต็มเวลา  เต็มความสามารถ และครูผูสอนมี
ความเขาใจและยอมรับในการมอบหมายงานท่ีสอน มีการศึกษาคนควา
เตรียมการเพ่ือจัดการเรียนการสอนตามวิชาท่ีไดรับมอบหมาย มีความ
รับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมายในวิชาท่ีตนรับผิดชอบ 
และผลการประเมินฯงาน/โครงการท่ีสนับสนุน ดังนี้ 
  1.โครงการเจริญชีวิตตามวิถีจิตนักบุญหลุยสมารี รอยละ 97.68 
  2 .โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา รอยละ 99.33  
  3. โครงการ Professional Teacher รอยละ 98.50 

 
98.38 
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มาตรฐานที่ 7 ครู ปฏิบตัิงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 

ระดับคุณภาพ  
ตัวบงชี ้

เฉลี่ย 
รอยละ ปรับปรุง พอใช ด ี ดีมาก ดีเยี่ยม 

7.1 ครูมีการกําหนดเปาหมายคุณภาพผูเรียนท้ังดาน
ความรู ทักษะกระบวนการ สมรรถนะและคุณลักษณะท่ี
พึงประสงค 

98.86 
 

     

7.2 ครูมีการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคลและใชขอมูล
ผูเรียนในการวางแผนการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพ ของผูเรียน 

96.73 
 

     

7.3 ครูออกแบบและจัดกระบวนการเรียนรูท่ีตอบสนอง
ความแตกตางระหวางบุคคลและพัฒนาการดาน
สติปญญา 

98.43 
 

     

7.4  ครูใชส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมผนวกกับการนํา
บริบทและภูมิปญญาของทองถ่ินมาบูรณาการในการ
จัดการเรียนรู 

95.69 
 

     

7.5 ครูมีการวัดและประเมินผลท่ีมุงเนนการพัฒนาการ
เรียนรูของผูเรียน ดวยวิธีท่ีหลากหลาย 

98.88 
 

     

7.6 ครูใหคําแนะนํา คําปรึกษาและแกไขปญหาใหแก
ผูเรียนท้ังดานการเรียนและคุณภาพชีวิตดวยความเสมอ
ภาค 

98.80 
 

     

7.7 ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรูใน
วิชาท่ีตนรับผิดชอบและใชผลในการปรับการสอน 

98.02 
 

     

7.8 ครูประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีและเปน
สมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา 

96.63 
 

     

7.9 ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาท่ีไดรับมอบหมาย
เต็มเวลา เต็มความสามารถ 

98.38 
 

     

เฉลี่ย 97.82      
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จุดเดน  
1. ครูมีการกําหนดวิธีการวัดและประเมินผลการพัฒนาการของผูเรียนอยางเหมาะสมและ

หลากหลายเปนรูปธรรม 
2. ครูไดรับการสงเสริมความรู/เทคนิค/ปรับปรุงวิธีการวัดและประเมินผลการพัฒนาการ

ของผูเรียนเปนประจําทุกป 
3. ครูมีการวัดและประเมินผลพัฒนาการของผูเรียนท่ีสอดคลองและเหมาะสมกับเนื้อหาท่ี

ระบุไวในแผนการจัดการเรียนรู   
4. ครูมีผลการวัดและประเมินผลการพัฒนาการของผูเรียนท่ีสอดคลองกับผูเรียนแตละ

บุคคล 
5. ครูมีการวิเคราะหจุดเดน จุดควรพัฒนาวิธีการวัดและประเมินผลการพัฒนาของผูเรียน

และนําไปปรับปรุงพัฒนาใหดีขึ้นอยางเปนรูปธรรม 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

- 
 

แนวทางการพัฒนา  
 - 
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มาตรฐานที่ 8  ผูบริหาร  ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
 

ตัวบงชี ้ วิธีดําเนินการ /ผลการประเมิน รอยละ 
8.1 

ผูบริหารมี
วิสัยทัศน ภาวะ
ผูนํา และ
ความคิดริเริ่มท่ี
เนนการพัฒนา
ผูเรียน 

     โรงเรียนไดจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2552-2554 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2553) โดยกําหนด  
      มาตรการ/ยุทธศาสตร 6.1 สงเสริมใหผูบริหารมีคุณธรรมจริยธรรม                
มีภาวะผูนํา และมีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา 
     ตัวบงช้ี 6.11.2 ผูบริหารรอยละ 98.00 มีความคิดริเริ่ม มีวิสัยทัศน และ
เปนผูนําทางการศึกษา 
     การศึกษาเอกสาร  แฟมสะสมงานผูบริหาร  แผนปฏิบัติการประจําป 
ปฏิทินปฏิบัติงาน   คําส่ังแตงตั้ง  บันทึกการประชุม  คูมือครู  คูมือฝาย
สํานักผูอํานวยการ   
     การสัมภาษณ    คณะกรรมการท่ีปรึกษาผูอํานวยการ  หัวหนากลุมสาระ
การเรียนรู จํานวน 8 คน  หัวหนางานจํานวน 30 คน  หัวหนาระดับจํานวน 
12 คน ครูผูสอน จํานวน 12 คน ผูเรียนและสภาผูเรียน จํานวน 50 คน 
     การสังเกตสภาพจริง  บรรยากาศการทํางาน  ส่ิงแวดลอมในหองทํางาน   
พฤติกรรมการบริหารงาน  กิริยา ทาทาง ของบุคลากร 
     พบวา สถานศึกษามีผลการดําเนินงานอยูใน ระดับคุณภาพ  = 5       
(รอยละ 100)โดยผูบริหารสามารถ  มีวิสัยทัศนท่ีชัดเจนเกี่ยวกับทิศ
ทางการพัฒนาสถานศึกษาภายใน 3 – 5 ป  โดยมีเอกสารเปนระบบและ
เปนรูปธรรม   ผูบริหารยังดํารงตนเปนแบบอยางท่ีดี การมาปฏิบัติราชการ
สมํ่าเสมอ การแตงกายเหมาะสมกับสถานท่ี การอุทิศตน  มีธรรมาภิบาล
ในการบริหารจัดการ  มีคุณธรรมจริยธรรม  นอกจากนี้  ยังกาวทัน
เทคโนโลยีเพ่ือใชในการบริหารจัดการและผลการประเมินฯงาน/โครงการ
ท่ีสนับสนุน ดังนี้ 
1. วิจัยเรื่องความพึงพอใจของครู ผูเรียน และผูปกครองตอการจัดการเรียน
การสอน ในโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ รอยละ 89.84 
2. สรุปการศึกษาสภาพปญหาและความตองการใชส่ือเทคโนโลยีในการ
เรียนการสอน รอยละ 100 
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ตัวบงชี ้ วิธีดําเนินการ /ผลการประเมิน รอยละ 

8.2 
ผูบริหารใช
หลักการ
บริหารแบบมี
สวนรวมและ
ใชขอมูลผลการ
ประเมินหรือ
ผลการวิจัยเปน
ฐานคิดท้ังดาน
วิชาการและ
การจัดการ 
 

     โรงเรียนไดจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2552-2554 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2553) โดยกําหนด  
      มาตรการ/ยุทธศาสตร 6.8  สงเสริมและพัฒนาระบบการบริหารท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
     ตัวบงช้ี 6.13.2 มีการบริหารเชิงกลยุทธและใชหลักการมีสวนรวม 
     การศึกษาเอกสาร  แผนพัฒนาโรงเรียน ปการศึกษา 2552-2554  แผน
งบประมาณประจําป 2554  คําส่ังแตงตั้ง บันทึกการประชุม  แฟมสะสม
งานผูบริหาร  คูมือครู  คูมือฝายสํานักผูอํานวยการ  และบันทึกการประชุม
ของผูบริหาร 
    การสัมภาษณ   คณะกรรมการท่ีปรึกษาผูอํานวยการ  หัวหนากลุมสาระ
การเรียนรู จํานวน 8 คน  หัวหนางานจํานวน 15 คน  หัวหนาระดับจํานวน 
12 คน ครูผูสอน จํานวน 12 คน ผูเรียนและสภาผูเรียน จํานวน 50 คน 
     การสังเกตสภาพจริง  บรรยากาศการทํางาน   ส่ิงแวดลอมในหอง
บริหาร  พฤติกรรมการบริหารงาน  กิริยา ทาทาง ของบุคลากร 
     พบวา สถานศึกษามีผลการดําเนินงานอยูในระดับคุณภาพ  = 5 (รอยละ 
98.00)โดยผูบริหารใหความสําคัญกับบทบาทคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานสอดคลองกับพรบ.การศึกษา 2542โดยยึดถือสถานศึกษาเปน
ฐาน ภายใตกรอบการกระจายอํานาจ การมีสวนรวม เปดใหโอกาสกับ
ผูเกี่ยวของไดเลือก/ตัดสินใจ การตรวจสอบและความโปรงใสนอกจากนี้
ผูบริหารยังรูเทาทันตอสถานการณ ขาวสาร วิทยาการสมัยใหมอยาง
ตอเนื่องและสมํ่าเสมอรวมท้ังใหความสําคัญในการอบรมพัฒนาตนเอง
ดานวิชาการและการจัดการอยางตอเนื่องและนําผลงานการวิจัยท้ังภายใน
สถานศึกษาและภายนอกสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาท่ี
ตอเนื่องทุกป 
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ตัวบงชี ้ วิธีดําเนินการ /ผลการประเมิน รอยละ 

8.3 
ผูบริหาร
สามารถบริหาร
จัดการ
การศึกษาให
บรรลุเปาหมาย
ตามท่ีกําหนด
ไวใน
แผนปฏิบัติการ 
 

     โรงเรียนไดจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2552-2554 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2553) โดยกําหนด  
      มาตรการ/ยุทธศาสตร 6.8  สงเสริมและพัฒนาระบบการบริหารท่ีมี
ประสิทธิภาพ  
     ตัวบงช้ี 6.13.4  มีรูปแบบบริหารท่ีมุงผลสัมฤทธ์ิของงาน  
     การศึกษาเอกสาร  แผนพัฒนาโรงเรียน ปการศึกษา 2552-2554  แผน
งบประมาณประจําป 2554  คําส่ังแตงตั้ง บันทึกการประชุม  แฟมสะสม
งานผูบริหาร  คูมือครู  คูมือฝายสํานักผูอํานวยการ  และบันทึกการประชุม
ของผูบริหาร 
     การสัมภาษณ   คณะกรรมการท่ีปรึกษาผูอํานวยการ  หัวหนากลุมสาระ
การเรียนรู จํานวน 8 คน  หัวหนางานจํานวน 15 คน  หัวหนาระดับจํานวน 
12 คน ครูผูสอน จํานวน 12 คน ผูเรียนและสภาผูเรียน จํานวน 50 คน 
     การสังเกตสภาพจริง  บรรยากาศการทํางาน   ส่ิงแวดลอมในหอง
บริหาร  พฤติกรรมการบริหารงาน  กิริยา ทาทาง ของบุคลากร 
     พบวา สถานศึกษามีผลการดําเนินงานอยูใน ระดับคุณภาพ  = 5 (รอยละ
98.00)โดยผูบริหารสามารถ   วิเคราะหโครงการ/กิจกรรมใหสอดคลองกับ
แผนปฏิบัติการประจําปไดอยางดีผูบริหารมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ
กําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จในระดับตางๆและสงเสริมใหบุคลากรกําหนด
ตัวช้ีวัด ในโครงการ-กิจกรรมท่ีสัมพันธกันไดอยางดีและสามารถนํา
ผลสําเร็จของโครงการและกิจกรรมไปใชประเมินความสําเร็จของ
สถานศึกษาตามวิสัยทัศน พันธกิจยุทธศาสตร เปาหมายท่ีกําหนดไวได  
ตามแผนปฏิบัติการประจําปของแตละปไดเปนอยางด ี
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ตัวบงชี ้ วิธีดําเนินการ /ผลการประเมิน รอยละ 

8.4 
ผูบริหารสงเสริม
และพัฒนา
ศักยภาพ
บุคลากรให
พรอมรับการ
กระจายอํานาจ 
 

     โรงเรียนไดจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2552-2554 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2553) โดยกําหนด  
      มาตรการ/ยุทธศาสตร 6.8  สงเสริมและพัฒนาระบบการบริหารท่ีมี
ประสิทธิภาพ  
     ตัวบงช้ี 6.13.1 มีกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา 
     การศึกษาเอกสาร  แผนพัฒนาโรงเรียน ปการศึกษา 2552-2554  แผน
งบประมาณประจําป 2554  คําส่ังแตงตั้ง บันทึกการประชุม  แฟมสะสม
งานผูบริหาร  คูมือครู  คูมือฝายสํานักผูอํานวยการ  และบันทึกการประชุม
ของผูบริหาร 
     การสัมภาษณ   คณะกรรมการท่ีปรึกษาผูอํานวยการ หัวหนากลุมสาระ
การเรียนรู จํานวน 8 คน  หัวหนางานจํานวน 15 คน  หัวหนาระดับจํานวน 
12 คน ครูผูสอน จํานวน 12 คน ผูเรียนและสภาผูเรียน จํานวน 50 คน 
      การสังเกตสภาพจริง  บรรยากาศการทํางาน   ส่ิงแวดลอมในหองบริหาร  
พฤติกรรมการบริหารงาน  กิริยา ทาทาง ของบุคลากร 
     พบวา สถานศึกษามีผลการดําเนินงานอยูใน ระดับคุณภาพ  = 5 (รอยละ 
98.00)โดยผูบริหารสามารถเตรียมการ/อบรม/ทําความเขาใจกับบุคลากรให
มีความรูเรื่องการกระจายอํานาจและการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
อยางถูกตองได บุคลากรของสถานศึกษาไมนอยกวารอยละ 80.00 มีความรู
ความเขาใจใน เรื่องการกระจายอํานาจและการบริหารโดยใชโรงเรียนเปน
ฐานอยางถูกตอง 
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ตัวบงชี ้ วิธีดําเนินการ /ผลการประเมิน รอยละ 

8.5 
ผูเรียน 
ผูปกครองและ
ชุมชนพึงพอใจ
ผลการบริหารจัด
การศึกษา 
 

     โรงเรียนไดจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2552-2554 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2553) โดยกําหนด  
      มาตรการ/ยุทธศาสตร 6.6 จัดใหมีการวิจัยองคกรสงเสริมและจัดทํา
แผนพัฒนาบุคลากร  
     ตัวบงช้ี 6.12.5 ผูรับบริการและผูเกี่ยวของพึงพอใจผลการบริหารงาน
และการพัฒนาผูเรียน 
     การศึกษาเอกสาร  แผนพัฒนาโรงเรียน ปการศึกษา 2552-2554  แผน
งบประมาณประจําป 2554  คําส่ังแตงตั้ง บันทึกการประชุม  แฟมสะสม
งานผูบริหาร  คูมือครู  คูมือฝายสํานักผูอํานวยการ  และบันทึกการประชุม
ของผูบริหาร 
     การสัมภาษณ   คณะกรรมการท่ีปรึกษาผูอํานวยการ  หัวหนากลุมสาระ
การเรียนรู จํานวน 8 คน  หัวหนางานจํานวน 15 คน  หัวหนาระดับจํานวน 
12 คน ครูผูสอน จํานวน 12 คน ผูเรียนและสภาผูเรียน จํานวน 50 คน 
      การสังเกตสภาพจริง  บรรยากาศการทํางาน   ส่ิงแวดลอมในหองบริหาร  
พฤติกรรมการบริหารงาน  กิริยา ทาทาง ของบุคลากร 
     พบวา สถานศึกษามีผลการดําเนินงานอยูในระดับคุณภาพ  = 5 (รอยละ 
98.00) และผลการประเมินฯงาน/โครงการท่ีสนับสนุน ดังนี้ 
1. วิจัยเรื่องความพึงพอใจของครู ผูเรียน และผูปกครองตอการจัดการเรียน
การสอน ในโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ รอยละ 89.84 
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ตัวบงชี ้ วิธีดําเนินการ /ผลการประเมิน รอยละ 
8.6 

ผูบริหารให 
คําแนะนํา  
คําปรึกษาทาง
วิชาการและเอา
ใจใสการจัด
การศึกษา 
เต็มศักยภาพ 
และเต็มเวลา 
 

     โรงเรียนไดจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2552-2554 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2553) โดยกําหนด  
      มาตรการ/ยุทธศาสตร 6.1 สงเสริมใหผูบริหารมีคุณธรรมจริยธรรม          
มีภาวะผูนํา และมีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา 
     ตัวบงช้ี 6.11.3  ผูบริหารรอยละ 98.00 มีความสามารในการบริหารงาน
วิชาการและการจัดการ 
     การศึกษาเอกสาร  แผนพัฒนาโรงเรียน ปการศึกษา 2552-2554  / แฟม
สะสมสมงานผูบริหาร  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา / คําส่ังแตงตั้ง /
บันทึกการประชุม  เอกสารการนิเทศติดตาม / เอกสารสรุปการพัฒนา
บุคลากร / แผนพัฒนาการคุณภาพบุคลากร / โครงการจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษา / โครงการProfessional Teacher / วารสาร/จุลสารของ
โรงเรียน / ภาพกิจกรรม  
     การสัมภาษณ   คณะกรรมการท่ีปรึกษาผูอํานวยการ  หัวหนากลุมสาระ
การเรียนรู จํานวน 8 คน  หัวหนางานจํานวน 15 คน  หัวหนาระดับจํานวน 
12 คน ครูผูสอน จํานวน 12 คน ผูเรียนและสภาผูเรียน จํานวน 50 คน 
     การสังเกตสภาพจริง  บรรยากาศการทํางาน   ส่ิงแวดลอมในหอง
บริหาร  พฤติกรรมการบริหารงาน  กิริยา ทาทาง ของบุคลากร 
     พบวา  สถานศึกษามีผลการดําเนินงานอยูในระดับคุณภาพ  = 5      
(รอยละ 98.00)โดยผูบริหาร ใหคําแนะนํา ตลอดจนใหคําปรึกษาทาง
วิชาการและเอาใจใสการจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา โดยสังเกต
จากการเปนแบบอยางท่ีดีตอบุคลากรในสถานศึกษา  มีบุคลิกภาพท่ีดี        
มีปฏิภาณไหวพริบดี    มีการตัดสินใจและแกปญหาไดดี  มีมนุษยสัมพันธ
ดี   มีความรับผิดชอบสูง  มีใจเปดกวางพรอมท่ีจะรับฟงความคิดเห็นของ
ผูอ่ืน  มีความสามารถในการส่ือสาร  กลาในการพูดและการปฏิบัติ มีความ
ตื่นตัวอยูเสมอ  มีการวางแผนการทํางานมีความริเริ่มสรางสรรค   และ
บริหารงานโดยมุงเนนประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน  
เชน  สงเสริมใหบุคลากรศึกษาหาความรูเพ่ิมเติม โดยเขารับการอบรมหา
ความรูเพ่ิมเติมในเฉพาะดานอยูสมํ่าเสมอ  ตลอดจนสงเสริมบุคลากร
ศึกษาตอตางประเทศ  และสงเสริมเทคโนโลยีการติดตั้ง I-Board กระดาน
อัจฉริยะใหใชในการเรียนการ สอนโดยเปนแบบอยางในดาน IT รูจัก
แสวงหาความรูใหมๆ ใหทันตอความเปล่ียนแปลงของสังคม   

 
 

98.00 
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มาตรฐานที่ 8 ผูบริหาร  ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
ระดับคุณภาพ  

ตัวบงชี ้
เฉลี่ย 

รอยละ ปรับปรุง พอใช ด ี ดีมาก ดีเยี่ยม 
8.1   ผูบริหารมีวิสัยทัศน ภาวะผูนํา และความคิดริเริ่มท่ี
เนนการพัฒนาผูเรียน 

96.61 
 

     

8.2   ผูบริหารใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวมและใช
ขอมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเปนฐานคิดท้ังดาน
วิชาการและการจัดการ 

98.00 
 

     

8.3   ผูบริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาใหบรรลุ
เปาหมายตามท่ีกําหนดไวในแผนปฏิบัติการ 

96.00 
 

     

8.4   ผูบริหารสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให
พรอมรับการกระจายอํานาจ 

98.00 
 

     

8.5   ผูเรียน ผูปกครองและชุมชนพึงพอใจผลการบริหาร
จัดการศึกษา 

93.92 
 

     

8.6 ผูบริหารใหคําแนะนํา คําปรึกษาทางวิชาการ 
และเอาใจใสการจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

98.00 
 

     

เฉลี่ย 96.75      
 

จุดเดน   
1.ผูบริหารมีนโยบายชัดเจน สามารถบอกทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาภายใน 3 – 5 ป ได 
2. ผูบริหารมีหลักฐานยืนยันแสดงความกาวหนาสอดคลองกับทิศทางการพัฒนา

สถานศึกษา 3 – 5 ป ท่ีกลาวไวอยางเปนระบบ ชัดเจนและเปนรูปธรรม 
3. ผูบริหารประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีตอบุคลากรในสถานศึกษา  
4. ผูบริหารใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผล  
5. ผูบริหารใหความสําคัญและสามารถในการใชเทคโนโลยเีพ่ือบริหารจัดการ 
6. ผูเรยีน ผูปกครองและชุมชน มีความพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษาของ 

 
จุดที่ควรพัฒนา 
 -   
แนวทางการพัฒนา   
 - 
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มาตรฐานที่ 9   คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ 
                           และเกิดประสิทธิผล 
 

ตัวบงชี ้ วิธีดําเนินการ /ผลการประเมิน รอยละ 
9.1 

คณะกรรมการ
สถานศึกษารู
และปฏิบัติ
หนาท่ีตาม
ระเบียบกําหนด 

     โรงเรียนไดจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2552-2554 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2553) โดยกําหนด  
      มาตรการ/ยุทธศาสตร 6.8  สง เสริมและพัฒนาระบบการบริหารท่ีมี
ประสิทธิภาพ   
     ตัวบงชี้ 6.13.3 มีคณะกรรมการสถานศึกษารวมพัฒนาสถานศึกษา                                  
     การศึกษาเอกสาร      แผนพัฒนาโรงเรียน ปการศึกษา 2552 – 2554  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2553) คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 2552 – 
2554  บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร โรงเรียน 2552 – 2554 
ซึ่งประกอบไปดวยผูแทนชุมชน ศิษยเการวมถึงผูทรงวุฒิ  แผนปฎิบัติงาน
ประจําปการศึกษา  2552 – 2554  แผนงบประมาณประจําปการศึกษา 2552 – 
2554  และรายงานประเมินตนเอง ปการศึกษา 2552 – 2553 
      การสัมภาษณ  คณะกรรมการบริหารโรงเรียนจํานวน 4 คน คณะกรรมการ 
ท่ีปรึกษาผูอํานวยการ  หัวหนากลุมสาระการเรียนรู จํานวน 8 คน หัวหนางาน
จํานวน 30 คน  หัวหนาระดับจํานวน 12 คน ครูผูสอน จํานวน 12 คน และ
ผูเรียน จํานวน 50 คน 
     พบวา    โรงเรียนมีผลการดําเนินงานอยูในระดับคุณภาพ  = 5  (รอยละ 
96.00)  มีการดําเนินการสรรหาบุคคลเพ่ือเปนคณะกรรมการสถานศึกษาท่ี
สอดคลองกับระเบียบท่ีกําหนดตามตามพระราชบัญญิติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
2542 มาตราท่ี 44 โดยกําหนดใหสถานศึกษาเอกชนมาตรา 18 (2) เปนนิติบุคคล
และมีคณะกรรมการบริหารประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษาเอกชน ผูรับ
ใบอนุญาต ผูแทนผูปกครอง ผูแทนองคกรชุมชนผูแทนครู ผูแทนศิษยเกาและ
ผูทรงคุณวุฒิ จํานวนกรรมการบริหารท่ีแตงต้ัง มีคุณสมบัติและบทบาท ตาม
เกณฑ หลักเกณฑมีวีการสรรหา มีการเลือกประธานกรรมการ และกําหนดวาระ
การดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนง อยางชัดเจน ใหเปนไปตามกําหนด
ของกฏกระทรวงทําประการ  จากรายงานการประชุมและการสัมภาษณ
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมีการแสดงและเสนอความคิดเปนท่ีจะพัฒนา
โรงเรียนในทุกรายงานการประชุม สามารถเผยแพร และมีการลงนามรับรองจาก
เอกสารสําคัญๆ ขอโรงเรียน เชนแผนพัฒนาโรงเรียนทุกปการศึกษา รวมท้ัง
หลักสูตรสถานศึกษา เปนตน 

 
96.00 
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ตัวบงชี ้ วิธีดําเนินการ /ผลการประเมิน รอยละ 
9.2 

คณะกรรมการ
สถานศึกษา
กํากับดูแลและ
ขับเคล่ือนการ
ดําเนินงานของ
สถานศึกษาให
บรรลุผลสําเร็จ 
 

     โรงเรียนไดจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2552-2554 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2553) โดยกําหนด  
      มาตรการ/ยุทธศาสตร 6.8  สงเสริมและพัฒนาระบบการบริหารท่ีมี
ประสิทธิภาพ   
     ตัวบงช้ี 6.13.5 มีการตรวจสอบและถวงดุล 
     จากการศึกษาเอกสาร    แผนพัฒนาโรงเรียน ปการศึกษา 2552 – 2554 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2553) คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมบริหารโรงเรียน 2552 – 
2554  บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร โรงเรียน 2552 – 
2554 ซ่ึงประกอบไปดวยผูแทนชุมชน ศิษยเการวมถึงผูทรงวุฒิ  แผน
ปฎิบัติงานประจําปการศึกษา  2552 – 2554  แผนงบประมาณประจําป
การศึกษา 2552 – 2554  หลักสูตรสถานศึกษา และรายงาน ประเมินตนเอง 
ปการศึกษา 2552 – 2553 
      การสัมภาษณ     คณะกรรมการบริหารโรงเรียนจํานวน  4  คน 
คณะกรรมการท่ีปรึกษาผูอํานวยการ  หัวหนากลุมสาระการเรียนรู จํานวน 
8 คน  หัวหนางานจํานวน 15 คน  หัวหนาระดับจํานวน 12 คน ครูผูสอน 
จํานวน 12 คน ผูเรียนและสภาผูเรียน จํานวน 50 คน 
     พบวา      โรงเรียนมีผลการดําเนินงานอยูในระดับคุณภาพ  = 5  (รอยละ 
100) มีคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมีการกํากับดูแลและพิจารณาการออก
กฎระเบียบตางๆในโรงเรียนมีบทบาทในการเสนอแนวคิดเรื่องนโยบาย
และมีการพิจารณาอนุมัติใหใชแผนพัฒนาการโรงเรียนทุกๆ ฉบับ  
มีบทบาทในการใหความเห็นชอบในการใชหลักสูตรสถานศึกษา 
โดยเฉพาะสาระทองถ่ิน ซ่ึงปรากฏอยูในหลักสูตรทุกกลุมสาระฯ และ
นอกจากนี้คณะกรรมบริหารโรงเรียนยังมีบทบาทในการกํากับดูแลดานการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษารวมท้ังใหการรับรองขอมูลใน
รายงานประจําปของโรงเรียนอีกดวย 

 
100 
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ตัวบงชี ้ วิธีดําเนินการ /ผลการประเมิน รอยละ 
9.3 

ผูปกครองและ
ชุมชนเขามามี
สวนรวมในการ
พัฒนา
สถานศึกษา 
 

     โรงเรียนไดจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2552-2554 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2553) โดยกําหนด  
      มาตรการ/ยุทธศาสตร 6.8  สงเสริมและพัฒนาระบบการบริหารท่ีมี
ประสิทธิภาพ   
ตัวบงช้ี 6.13.6 เปนสถานศึกษาท่ีรวมบริหารโดยคณะภราดา และฆราวาส  
(BSG)   
     การศึกษาเอกสาร    แผนพัฒนาโรงเรียน ปการศึกษา 2552 – 2554  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2553)งาน โครงการและกิจกรรม ตามแผนปฏิบัติงาน
ประจําป 2552 – 2554  วารสาร ประจําเดือน รวมท้ังการ ประชาสัมพันธ  
บันทึกการประชุมในการจัดกิจกรรมสมาคมผูปกครองและศิษยรวมท้ัง
หนังสือเขาและหนังสือออกในการเขารวมประชุมท้ังภาครัฐและเอกชน  
และแบบสํารวจความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรมตางๆ 
     การสัมภาษณ    คณะกรรมการบริหารโรงเรียนจํานวน  4  คน 
คณะกรรมการท่ีปรึกษาผูอํานวยการ  หัวหนากลุมสาระการเรียนรู จํานวน 
8 คน  หัวหนางานจํานวน 15 คน  หัวหนาระดับจํานวน 12 คน ครูผูสอน 
จํานวน 12 คน ผูเรียนและสภาผูเรียน จํานวน 50 คน 
ผูปกครองท่ีเขารวมประชุมรวมกิจกรรมเครือขายฯ จํานวน  50 คน  มีความ
พึงพอใจในการเขารวมเครือขายคิดเปนรอยละ 96.00 
     พบวา โรงเรียนมีผลการดําเนินงานอยูในระดับคุณภาพ  = 5  (รอยละ 
100) มีการจัดกิจกรรมเพ่ือประสานความสัมพันธระหวางผูปกครอง ชุมชน 
ไมนอยกวาภาคเรียนละ 1 ครั้ง  เชนการประชุมเครือขายผูปกครอง ทุก
ระดับช้ัน มีการแลกเปล่ียนเรียนรู วิทยาการ ตางๆระหวางโรงเรียนกับ
ผูปกครองชุมชนและองคกรในทองถ่ิน ไดเปนอยางด ี

 
98.00 
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มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ 
                            และเกิดประสิทธิผล  

 
ระดับคุณภาพ  

ตัวบงชี ้
เฉลี่ย 

รอยละ ปรับปรุง พอใช ด ี ดีมาก ดีเยี่ยม 
9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารูและปฏิบัติหนาท่ีตาม
ระเบียบกําหนด 

96.00 
 

     

9.2 คณะกรรมการสถานศึกษากํากับดูแลและขับเคล่ือน
การดําเนินงานของสถานศึกษาใหบรรลุผลสําเร็จ 

100 
 

     

9.3 ผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนา
สถานศึกษา 

98.00 
 

     

เฉลี่ย 98.00      
 

จุดเดน  
 คณะกรรมการสถานศึกษารูและปฏิบัติหนาท่ีตามระเบียบกําหนด  
 1. มีการกํากับดูแลและพิจารณาการออกกฎระเบียบตางๆในสถานศึกษา 
 2. มีบทบาทในการเสนอแนวคิดเรื่องนโยบายและมีการพิจารณาอนุมัติใหใชแผนพัฒนา
การศึกษาของสถานศึกษา 
 3. มีบทบาทในการใหความเห็นชอบในการใชหลักสูตรสถานศึกษา โดยเฉพาะสาระ
ทองถ่ิน 
 4. มีบทบาทในการกํากับดูแลดานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษารวมท้ังใหการ
รับรองขอมูลในรายงานประจําปของสถานศึกษา 
 5. มีบทบาทในการใหความเห็นชอบดานงบประมาณ/การเงินของสถานศึกษา เชนการกูยืม 
การกําหนดคาธรรมเนียม/คาบํารุงสถานศึกษา 
 6. มีบทบาทในการพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการท่ีปรึกษาของสถานศึกษา กอนเสนอไป
ยังหนวยงานตนสังกัด 
 7. มีบทบาทในการแตงตัง้อนุกรรมการเพ่ือดําเนินการอ่ืนๆตามท่ีเห็นสมควรในแตละป 
 8. มีบทบาทในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของผูอํานวยการ 
สถานศึกษา 
 9. มีบทบาทในการพิจารณาคํารองทุกขของครู ผูปกครองและผูเรียน 
 10. มีการประชุมอยางนอยภาคเรียนละ 2 ครั้ง และมีบันทึกวาระการประชุมแตละครั้งเปน
ลายลักษณอักษร 
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มาตรฐานที่  10  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนา 
                           คุณภาพผูเรียนอยางรอบดาน  
 

ตัวบงชี ้ วิธีดําเนินการ /ผลการประเมิน รอยละ 
10.1 

มีหลักสูตรท่ี
เหมาะสมกับ
ผูเรียนและ
ทองถ่ิน 

     โรงเรียนไดจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2552-2554 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2553) โดยกําหนด  
      มาตรการ/ยุทธศาสตร 7.1 จัดและพัฒนาระบบบริหารหลักสูตรมุงสู
มาตรฐานสากล  
     ตัวบงช้ี 7.14.1  มีหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับผูเรียนและทองถ่ิน 
     การสัมภาษณ    ผูบริหาร จํานวน 5 คน หัวหนาฝายวิชาการ  หัวหนา
กลุมสาระฯ 8 กลุม  หัวหนาระดับช้ัน ป.1 – ม. 6 ผูเรียน/สภาผูเรียน จํานวน 
50 คน ผูแทนผูปกครองเครือขาย จํานวน 12 คน ผูแทนชุมชน 5 คน 
      การสังเกตสภาพจริง   การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท้ังในและนอก
หองเรียน  การปฏิบัติหนาท่ีของคร ู 
     พบวา    สถานศึกษามีผลการดําเนินงานอยูใน ระดับคุณภาพ = 4      
(รอยละ 94.00) โดยการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูและกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพอยางรอบดานโดยครูจัดหลักสูตรสถานศึกษาสอดคลองกับ
ปรัชญา  วัตถุประสงค จัดเนื้อหาท่ีสงเสริมแหลงการเรียนรู ผสมผสานกับ
ภูมิปญญาทองถ่ิน  ครูนําหลักสูตรมาวิเคราะหสูกระบวนการจัดการเรียน
การสอน  ตลอดจนมีการวัดประเมินผลการจัดการเรียนการสอน  วิเคราะห
จุดเดน จุดการพัฒนา  เพ่ือปรับปรุงในปตอๆ ไป อยางเปนรูปธรรม ดังนั้น
สถานศึกษามีหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับผูเรียนและทองถ่ิน และผลการ
ประเมินฯงาน/โครงการท่ีสนับสนุน ดังนี้ 
1.โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา รอยละ 98.55 

 
96.27 
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ตัวบงชี ้ วิธีดําเนินการ /ผลการประเมิน รอยละ 

10.2 
จัดรายวิชา
เพ่ิมเติมท่ี
หลากหลายให
ผูเรียนเลือก
เรยีนตามความ
ถนัด 
ความสามารถ 
และความสนใจ 
 

     โรงเรียนไดจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2552-2554 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2553) โดยกําหนด  
      มาตรการ/ยุทธศาสตร 7.1 จัดและพัฒนาระบบบริหารหลักสูตรมุงสู
มาตรฐานสากล  
     ตัวบงช้ี 7.14.2  มีรายวิชา/กิจกรรมท่ีหลากหลายใหผูเรียนเลือกเรียนตาม
ความสนใจ      
    การสัมภาษณ    ผูบริหาร จํานวน 5 คน หัวหนาฝายวิชาการ  หัวหนา
กลุมสาระฯ 8 กลุม  หัวหนาระดับช้ัน ป.1 – ม. 6  ผู เรียน/สภาผูเรียน 
จํานวน 50 คน ผูแทนผูปกครองเครือขาย จํานวน 12 คน ผูแทนชุมชน 5 
คน     
     การสังเกตสภาพจริง  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท้ังในและนอก
หองเรียน  การปฏิบัติหนาท่ีของคร ู
     พบวา     สถานศึกษามีผลการดําเนินงานอยูในระดับคุณภาพ = 5     
(รอยละ 98.00)  โดยการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูและกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพอยางรอบดาน  โดยครูมีหลักสูตรสถานศึกษามีรายวิชา  
กิจกรรมเพ่ิมเติมเพ่ือสงเสริมความถนัด  ความสามารถในการนําเอาเนื้อหา
ท่ีสงเสริมความรู  ความสามารถสูกระบวนการจัดการเรียนการสอน  มีการ
สํารวจคุณลักษณะผูเรียนมีการจักิจกรรม  โครงการท่ีสอดคลองกับผล
สํารวจ  มีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน  รวมท้ังวิเคราะหจุดเดน 
จุดควรพัฒนาเพ่ือนําไปปรับปรุง  ครูไดรับการประเมินความพึงพอใจจาก
ผูเรียนอยูในระดับดี  ผูเรียนสามารถบอกและรูจักตนเอง ตามความสามารถ  
ความสนใจ ดังนั้นสถานศึกษาจึงมีการจัดรายวิชาเพ่ิมเติม และผลการ
ประเมินฯงาน/โครงการท่ีสนับสนุน ดังนี้ 
1. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา รอยละ 98.55 

 
98.27 
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ตัวบงชี ้ วิธีดําเนินการ /ผลการประเมิน รอยละ 

10.3 
จัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน
สงเสริมและ
ตอบสนอง
ความตองการ 
ความสามารถ 
ความถนัดและ
ความสนใจของ
ผูเรียน 
 
 

     โรงเรียนไดจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2552-2554 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2553) โดยกําหนด  
      มาตรการ/ยุทธศาสตร 7.1 จัดและพัฒนาระบบบริหารหลักสูตรมุงสู
มาตรฐานสากล  
     ตัวบงช้ี 7.14.3  มีการสงเสริมใหครูจัดทําแผนการเรียนรูท่ีตอบสนอง
ความถนัดและความสามารถของผูเรียน      
     การสัมภาษณ    ผูบริหาร จํานวน 5 คน หัวหนาฝายวิชาการ  หัวหนา
กลุมสาระฯ 8 กลุม  หัวหนาระดับช้ัน ป.1 – ม. 6  ผู เรียน/สภาผูเรียน 
จํานวน 50 คน ผูแทนผูปกครองเครือขาย จํานวน 12 คน ผูแทนชุมชน 5 
คน     
     การสังเกตสภาพจริง   การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  พฤติกรรมการ
สอนของครู พฤติกรรมการตอบคําถาม 
     พบวา      สถานศึกษามีผลการดําเนินงานอยูในระดับคุณภาพ = 5    
(รอยละ 98.00) โดยการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูและกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผูเรียนรอบดาน  มีการจัดกิจกรรมสงเสริมความตองการ  
ความสามารถ มีการวางแผนในการสงเสริม  มีการประเมินประสิทธิภาพ มี
การวิเคราะห จุดเดน จุดควรพัฒนา และนําผลไปใชปรับปรุงพัฒนาอยาง
เปนรูปธรรม  มีการประเมินความพึงพอใจในการดําเนินงานจากผู ท่ี
เกี่ยวของเพ่ือตอบสนองความตองการ ความสามารถ ความถนัดและความ
สนใจของผูเรียน  และผลการประเมินฯงาน/โครงการท่ีสนับสนุน ดังนี้ 
1.โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา รอยละ 98.55 
2. โครงการ แนะแนวการศึกษาสูอาชีพ รอยละ 97.21 
3.โครงการปจฉิมนิเทศ  รอยละ 97.59 
4. การวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล รอยละ 100 

 
98.27 
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ตัวบงชี ้ วิธีดําเนินการ /ผลการประเมิน รอยละ 

10.4 
สนับสนุนให
ครูจัด
กระบวนการ
เรียนรูท่ีให
ผูเรียน
พัฒนาการคิด
และไดลงมือ
ปฏิบัติจริงจน
สรุปความรู ได
ดวยตนเอง  
 
 

     โรงเรียนไดจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2552-2554 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2553) โดยกําหนด  
      มาตรการ/ยุทธศาสตร 3.4 สงเสริมสนับสนุนใหผู เรียนมีทักษะ
กระบวนการคิดอยางเปนระบบ  
     ตัวบงช้ี 3.4.1 ผูเรียนรอยละ 90.00 สามารถวิเคราะห  สังเคราะห สรุป
ความคิดรวบยอด  คิดอยางเปนระบบ      
     การสัมภาษณ    ผูบริหาร จํานวน 5 คน หัวหนาฝายวิชาการ  หัวหนา
กลุมสาระฯ 8 กลุม  หัวหนาระดับช้ัน ป.1 – ม. 6  ผู เรียน/สภาผูเรียน 
จํานวน 50 คน ผูแทนผูปกครองเครือขาย จํานวน 12 คน ผูแทนชุมชน 5 
คน     
    การสังเกตสภาพจริง  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน นิเทศการเรียน
การสอน  บรรยากาศการเรียนการสอน 
     พบวา     สถานศึกษามีผลการดําเนินงานอยูในระดับคุณภาพ = 4      
(รอยละ 94.00) โดยการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูและกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางรอบดาน  มีการกําหนดแผน  แนวทางเพ่ือ
สงเสริมดานการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนการคิดอยางเปนระบบ  มีการ
สงเสริมใหครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรู ท่ีสอดแทรกทักษะดานการคิด
ตลอดจนกิจกรรมท่ีเปดโอกาสใหผูเรียนไดปฏิบัติจริงอยางเปนระบบ        
มีการนิเทศ ติดตามเพ่ือสงเสริมใหครูดําเนินการสอนท่ีสอดคลองกับแผน 
มีการวิเคราะหจุดเดน  จุดควรพัฒนาในการจัดการเรียนรูและขอเสนอแนะ
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการสอนท่ีเนนการพัฒนาความคิดของผูเรียน  มีการ
สํารวจความพึงพอใจในการสงเสริม  ตลอดจนสนับสนุนใหครูจัด
กระบวนการเรียนรูท่ีใหผูเรียนพัฒนาการคิดและไดลงมือปฏิบัติจริงจน
สรุปความรูดวยตนเอง  และผลการประเมินการวัดการอาน คิด วิเคราะห
และเขียน รอยละ 91.17 

 
92.58 
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ตัวบงชี ้ วิธีดําเนินการ /ผลการประเมิน รอยละ 
10.5 

นิเทศภายใน 
กํากับ ติดตาม
ตรวจสอบและ
นําผลไป
ปรับปรุงการ
สอนอยาง
สมํ่าเสมอ 
 
 
 

     โรงเรียนไดจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2552-2554 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2553) โดยกําหนด  
      มาตรการ/ยุทธศาสตร 7.2 สงเสริมและพัฒนานวัตกรรม ส่ือ อุปกรณ
การเรียนท่ีเอ้ือตอการเรียนรู จัดแหลงเรียนรูและภูมิปญญามาใชในการจัด
กิจกรรม  มีระบบนิเทศติดตามและจัดระบบประเมินผล การบันทึก การ
รายงาน และสงต อขอมูลก าร เรี ยนก ารสอนอ ย างตอ เ นื่ องและ มี
ประสิทธิภาพ  
     ตัวบงช้ี 7.14.6  มีระบบการนิเทศการเรียนการสอนและนําผลไป
ปรับปรุงการสอนอยูเสมอ 
     การสัมภาษณ    ผูบริหาร จํานวน 5 คน หัวหนาฝายวิชาการ  หัวหนา
กลุมสาระฯ 8 กลุม  หัวหนาระดับช้ัน ป.1 – ม. 6  ผู เรียน/สภาผูเรียน 
จํานวน 50 คน ผูแทนผูปกครองเครือขาย จํานวน 12 คน ผูแทนชุมชน 5 
คน     
    การสังเกตสภาพจริง  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน นิเทศการเรียน
การสอน  บรรยากาศการเรียนการสอน 
     พบวา      สถานศึกษามีผลการดําเนินงานอยูในระดับคุณภาพ = 5    
(รอยละ 98.00) โดยการจัดหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู  และกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู เรียนอยางรอบดาน  มีแผนการนิเทศประจําป  และ
เครื่องมือนิเทศท่ีไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการไดดําเนินการทํา
แผนการนิ เทศไปดํ าเนิ นการนิ เทศทุกกลุมสาระ โดยการแตง ตั้ ง
คณะกรรมการนิเทศเพ่ือกํากับติดตามใหเปนไปตามแผนอยางเปนรูปธรรม  
มีการตรวจสอบและประเมินผลท้ังดานประสิทธิภาพของแผนการนิเทศ
และมีผลการนิเทศเปนลายลักษณอักษร มีการวิเคราะหจุดเดน จุดท่ีควร
พัฒนา จากผลการนิเทศและนําผลไปใชในการปรับปรุงพัฒนาอยางเปน
รูปธรรมอยางสมํ่าเสมอ และผลการประเมินฯงาน/โครงการท่ีสนับสนุน 
ดังนี้ 
1. โครงการการนิเทศการสอน รอยละ 98.75 
2. โครงการ Professional  Teacherรอยละ 98.50 

 
98.41 
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ตัวบงชี ้ วิธีดําเนินการ /ผลการประเมิน รอยละ 
10.6 

จัดระบบดูแล
ชวยเหลือ
ผูเรียนท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
และครอบคลุม
ถึงผูเรียนทุกคน 
 
 
 

     โรงเรียนไดจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2552-2554 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2553) โดยกําหนด  
      มาตรการ/ยุทธศาสตร 7.3  จัดและพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน   
     ตัวบงช้ี 7.15.1 มีการจัดและพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนท่ีเขมแข็ง
และท่ัวถึง 
     การสัมภาษณ    ผูบริหาร จํานวน 5 คน หัวหนาฝายวิชาการ  หัวหนา
กลุมสาระฯ 8 กลุม  หัวหนาระดับช้ัน ป.1 – ม. 6  ผู เรียน/สภาผูเรียน 
จํานวน 50 คน ผูแทนผูปกครองเครือขาย จํานวน 12 คน ผูแทนชุมชน 5 
คน              
     การสังเกตสภาพจริง  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน นิเทศการเรียน
การสอน  บรรยากาศการเรียนการสอน 
     พบวา      สถานศึกษามีผลการดําเนินงานอยูในระดับคุณภาพ = 5    
(รอยละ 98.00) โดยการจัดหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรูและ
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน มีการจัดทําแผนเพ่ือการดูแลชวยเหลือ  และ
ดําเนินการใหเปนไปตามแผนในการดูแลและชวยเหลือ และดําเนินการให
เปนไปตามแผนในการดูแลและชวยเหลือ ตลอดจนสรุปผลการดําเนินการ
เปนลายลักษณอักษร มีการวิเคราะหจุดเดน จุดควรพัฒนาของระบบ
ชวยเหลือผูเรียน โดยการนําผลไปพัฒนาปรับปรุงพัฒนาอยางเปนระบบ 
ไดรับการประเมินความพึงพอใจจากผูเกี่ยวของ ตลอดจนครูมีการจัดระบบ
ดูแลชวยเหลือผูเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ และครอบคลมถึงผูเรียนทุกคน และ
ผลการประเมินฯงาน/โครงการท่ีสนับสนุน ดังนี้ 
1. การวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล  (SDQ)  รอยละ 100 
2. โครงการแนะแนวทางการศึกษาสูอาชีพ รอยละ 97.21 

 
98.40 
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มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนา 
                           คุณภาพผูเรียนอยางรอบดาน    
 

ระดับคุณภาพ  
ตัวบงชี ้

เฉลี่ย 
รอยละ ปรับปรุง พอใช ด ี ดีมาก ดีเยี่ยม 

10.1 มีหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับผูเรียนและทองถ่ิน 96.27      

10.2 จัดรายวิชาเพ่ิมเติมท่ีหลากหลายใหผูเรียนเลือกเรียน
ตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจ 

98.27 
 

     

10.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนสงเสริมและตอบสนอง
ความตองการ ความสามารถ ความถนัดและความสนใจ
ของผูเรียน 

98.27 
 

     

10.4 สนับสนุนใหครูจัดกระบวนการเรียนรูท่ีใหผูเรียน
พัฒนาการคิดและไดลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู ได
ดวยตนเอง 

92.58 
 

     

10.5 นิเทศภายใน กํากับ ติดตามตรวจสอบและนําผลไป
ปรับปรุงการสอนอยางสมํ่าเสมอ 

98.41 
 

     

10.6 จัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ และ
ครอบคลุมถึงผูเรียนทุกคน 

98.40 
 

     

เฉลี่ย 97.03      
 
จุดเดน  

1. สถานศึกษามีแผนการนิเทศประจําปและมีเครื่องมือการนิเทศท่ีไดรับการอนุมัติจากคณะ
กรรมการบริหาร 

2. สถานศึกษามีการนําแผนการนิเทศไปดําเนินการนิเทศท่ีครอบคลุมทุกกลุมสาระฯอยางมี
ประสิทธิภาพ 

3. สถานศึกษามีการแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือกํากับติดตามใหเปนไปตามแผนอยางเปน
รูปธรรม  

4. สถานศึกษามีการตรวจสอบและประเมินผลท้ังดานประสิทธิภาพของแผนการนิเทศและ
ผลการนิเทศเปนลายลักษณอักษร 

5. สถานศึกษามีการวิเคราะหจุดเดน จุดควรพัฒนาจากผลการนิเทศและนําผลไปใช
ปรับปรุงพัฒนาอยางเปนรูปธรรม 
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จุดที่ควรพัฒนา 

การสงเสริมใหครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูท่ีสงเสริมทักษะกระบวนการคิดและเนน
กิจกรรมท่ีเปดโอกาสใหผูเรียนไดปฏิบัติจริงอยางเปนระบบ 
 
แนวทางการพัฒนา  

1.  สงเสริมครูดานการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนการคิดอยางเปนรูปธรรม 
2. สงเสริมใหครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูท่ีสอดแทรกทักษะดานการคิดตลอดจน

กิจกรรมท่ีเปดโอกาสใหผูเรียนไดปฏิบัติจริงอยางเปนระบบ 
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มาตรฐานที่  11  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการที่สงเสริมใหผูเรียนพัฒนา 
                          ตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ 
 

ตัวบงชี ้ วิธีดําเนินการ /ผลการประเมิน รอยละ 
11.1 

มีหองเรียน 
หองปฏิบัติการ 
อาคารเรียนท่ี
ม่ันคง สะอาด
และปลอดภัย มี
ส่ิงอํานวยความ
สะดวก พอเพียง 
อยูในสภาพใช
การไดดี 
สภาพแวดลอม
รมรื่นและมี
แหลงเรียนรู
สําหรับผูเรียน 

 
 
 
 

     โรงเรียนไดจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2552-2554 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2553) โดยกําหนด  
      มาตรการ/ยุทธศาสตร 8.1 จัดสถานท่ีและสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการ
เรียนรู และสงเสริมสุขภาพ ความปลอดภัย มีอาคารสถานท่ีเหมาะสมตาม
เกณฑของกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการกําหนดมาตรฐานโรงเรียน
เอกชน   
     ตัวบงช้ี 8.16.4  มีหองเรียน หองปฏิบัติการ หองสมุด  พ้ืนท่ีสีเขียว และ
ส่ิงอํานวยความสะดวกเพียงพอและอยูในสภาพใชการไดด ี     
     การสัมภาษณ    ผูบริหาร จํานวน 5 คน หัวหนาฝายวิชาการ  หัวหนา
กลุมสาระฯ 8 กลุม  หัวหนาระดับช้ัน ป.1 – ม. 6  ผู เรียน/สภาผูเรียน 
จํานวน 50 คน ผูแทนผูปกครองเครือขาย จํานวน 12 คน ผูแทนชุมชน 5 
คน             
     การสังเกตสภาพจริง  สภาพพ้ืนท่ีบริเวณภายในและภายนอกรอบๆ
บริเวณโรงเรียน 
     พบวา     สถานศึกษามีผลการดําเนินงานอยูในระดับคุณภาพ = 5     
(รอยละ 98.00) โดยมีโครงสรางอาคารท่ีม่ันคง แข็งแรง  ประตู  มีหนาตาง 
สายไฟฟาใหแสงสวางเพียงพอ ปล๊ักไฟ อยูในสภาพดี พรอมใชงาน
หองเรียนและหองปฏิบัติการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน มีโตะ 
เกาอ้ีมีอุปกรณท่ีจําเปนสภาพพรอมใชงานและมีการใชงานตรงตาม 
วัตถุประสงค มีขนาดเหมาะสม เพียงพอ อยูในสภาพดีพรอมใชงาน และ
อากาศถายเทไดดี  โตะเกาอ้ีท่ีผูเรียนสามารถใชพักผอนไดอยางเพียงพอมี
ตนไมใหรมเงาไมนอยกวารอยละ 15 จากพ้ืนท่ีท้ังหมดของสถานศึกษา   
ซ่ึงปราศจาก กล่ินและเสียงรบกวนรวมท้ังไมมีพ้ืนท่ีเส่ียงตออันตราย         
มีบริเวณท่ีใหผูเรียนสามารถออกกําลังกาย/เลนอิสระ/เลนกีฬาไดมีท่ีท้ิงขยะ
เพียงพอและอยูในบริเวณท่ีเหมาะสม พรอมการจัดการขยะและส่ิงปฏิกูล
ใหถูกสุขลักษณะ 

 
98.00 
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ตัวบงชี ้ วิธีดําเนินการ /ผลการประเมิน รอยละ 

11.2 
จัดโครงการ 
กิจกรรมท่ี
สงเสริมสุขภาพ
อนามัยและ
ความปลอดภัย
ของผูเรียน 
 
 
 
 

     โรงเรียนไดจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2552-2554 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2553) โดยกําหนด  
      มาตรการ/ยุทธศาสตร 8.1 จัดสถานท่ีและสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการ
เรียนรู และสงเสริมสุขภาพความปลอดภัย มีอาคารสถานท่ีเหมาะสมตาม
เกณฑของกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการกําหนดมาตรฐานโรงเรียน
เอกชน   
     ตัวบงช้ี 8.16.2  มีการสงเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของ
ผูเรียน      
     การสัมภาษณ   ผูบริหาร จํานวน 5 คน หัวหนาฝายวิชาการ  หัวหนา
กลุมสาระฯ 8 กลุม  หัวหนาระดับช้ัน ป.1 – ม. 6  ผู เรียน/สภาผูเรียน 
จํานวน 50 คน ผูแทนผูปกครองเครือขาย จํานวน 12 คน ผูแทนชุมชน 5 
คน             
      การสังเกตสภาพจริง  สภาพพ้ืนท่ีบริเวณภายในและภายนอกรอบๆ
บริเวณโรงเรียน 
     พบวา   สถานศึกษามีผลการดําเนินงานอยูในระดับคุณภาพ = 5 (รอยละ
98.00) โดยการกําหนดนโยบายจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมสุขภาพอนามัยเรื่อง
ความปลอดภัยของผูเรียนและมีการติดตามประเมินประสิทธิภาพของแผน
เฝาระวัง วิเคราะหความเส่ียง รวมท้ังสรุปผลการดําเนินงานเพ่ือลดและ
ปองกันการบาดเจ็บของผูเรียนเปนลายลักษณอักษร  มีผลการประเมิน
ความพึงพอใจในการดําเนินงานจากผูเกี่ยวของในระดับดี ขึ้นไปไมนอย
กวารอยละ 80.00 และผลการประเมินฯงาน/โครงการท่ีสนับสนุน ดังนี้ 
1. การประกันอุบัติเหตุใหกับผูเรียนทุกคน รอยละ 100 

 
99.00 
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ตัวบงชี ้ วิธีดําเนินการ /ผลการประเมิน รอยละ 
11.3 

จัดหองสมุดท่ี
ใหบริการส่ือ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ี
เอ้ือให ผูเรียน
เรียนรูดวย
ตนเองและหรือ
เรียนรูแบบมี
สวนรวม 
 
 
 
 

     โรงเรียนไดจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2552-2554 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2553) โดยกําหนด  
     มาตรการ/ยุทธศาสตร 8.1 จัดสถานท่ีและสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการ
เรียนรู และสงเสริมความสุขภาพปลอดภัย มีอาคารสถานท่ีเหมาะสมตาม
เกณฑของกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการกําหนดมาตรฐานโรงเรียน
เอกชน   
     ตัวบงช้ี 8.16.3  มีการใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบท่ีเอ้ือ
ตอการเรียนรูดวยตนเอง  และการเรียนรูแบบมีสวนรวม 
     การสัมภาษณ    ผูบริหาร จํานวน 5 คน หัวหนาฝายวิชาการ  หัวหนา
กลุมสาระฯ 8 กลุม  หัวหนาระดับช้ัน ป.1 – ม. 6  ผู เรียน/สภาผูเรียน 
จํานวน 50 คน ผูแทนผูปกครองเครือขาย จํานวน 12 คน ผูแทนชุมชน 5 
คน             
     การสังเกตสภาพจริง   สภาพพ้ืนท่ีบริเวณภายในและภายนอกรอบๆ
บริเวณโรงเรียน 
     พบวา   สถานศึกษามีผลการดําเนินงานอยูในระดับคุณภาพ = 5 (รอยละ 
98.00)  หองสมุดท่ีมีหนังสือหลากหลายและจัดหมวดหมู เปนระเบียบงาย
ตอการคนหามีการเปดใหบริการส่ือเทคโนโลยีกับผูเรียน ท่ัวถึงและ
เพียงพอตอความตองการของผูเรียนมีการจัดระบบการใหบริการท่ี
เหมาะสมและเอ้ือตอความตองการของผูใชบริการท้ังแบบเรียนรูดวย
ตนเอง และการเรียนรูแบบกลุมสถานศึกษา มีการสรรหาหนังสือใหมและ
มีรูปแบบการใหบริการใหมๆ ท่ีดึงดูดใหผูเรียนใชบริการอยางตอเนื่อง
ผูเรียนไมนอยกวารอยละ 82 .00 ใชบริการหองสมุด  

 
90.00 
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มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการที่สงเสริมใหผูเรียนพัฒนา 
                          ตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ 
 

ระดับคุณภาพ  
ตัวบงชี ้

เฉลี่ย 
รอยละ ปรับปรุง พอใช ด ี ดีมาก ดีเยี่ยม 

11.1 มีหองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารเรียนท่ีม่ันคง 
สะอาดและปลอดภัย มีส่ิงอํานวยความสะดวก พอเพียง 
อยูในสภาพใชการไดดี สภาพแวดลอมรมรื่นและมีแหลง
เรียนรูสําหรับผูเรียน 

98.00 
 

     

11.2 จัดโครงการ กิจกรรมท่ีสงเสริมสุขภาพอนามัยและ
ความปลอดภัยของผูเรียน 

99.00 
 

     

11.3 จัดหองสมุดท่ีใหบริการส่ือและเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีเอ้ือให ผูเรียนเรียนรูดวยตนเองและหรือ
เรียนรูแบบมีสวนรวม 

90.00 
 

     

เฉลี่ย 95.67      
 

จุดเดน  
1. สถานศึกษามีการกําหนดนโยบายและจัดสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือและสงเสริมบรรยากาศ

การเรียนรูอยางแทจริง 
2. สถานศึกษาดําเนินแผนการจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยมี

การติดตามเฝาระวัง  วิเคราะหความเส่ียงเพ่ือลดและปองกันการบาดเจ็บของผูเรียนเปนลายลักษณ
อักษร 

3. สถานศึกษามีการประเมินประสิทธิภาพของแผนรวมท้ังสรุปผลการดําเนินงานเปนลาย
ลักษณอักษร 

4. สถานศึกษามีการวิเคราะหจุดเดน จุดควรพัฒนา และนําผลไปใชปรับปรุงพัฒนาอยาง
เปนรูปธรรม 
 

จุดที่ควรพัฒนา  
จัดหองสมุดท่ีใหบริการส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอ้ือให ผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง

และหรือเรียนรูแบบมีสวนรวม 
 

แนวทางการพัฒนา 
ประชาสัมพันธ สงเสริม ใหบริการส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอ้ือให ผูเรียนเรียนรูดวย

ตนเองและหรือเรียนรูแบบมีสวนรวมในเชิงรุก 



 

 118 

มาตรฐานที่ 12  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  
 

ตัวบงชี ้ วิธีดําเนินการ /ผลการประเมิน รอยละ 
12.1 

กําหนด
มาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

 
 
 
 

     โรงเรียนไดจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2552-2554 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2553) โดยกําหนด  
      มาตรการ/ยุทธศาสตร  6.4  สงเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายใน    
     ตัวบงช้ี 6.12.3    มีระบบประกันคุณภาพภายในท่ีดําเนินงานอยาง
ตอเนื่อง               
    การสัมภาษณ   ผูบริหาร 5 คน  หัวหนางานมาตรฐาน  คณะอนุกรรมการ
งานมาตรฐาน   หัวหนากลุมสาระฯ 8 กลุม  หัวหนาระดับช้ัน ป.1 – ม.6
ครูผูสอน จํานวน 20 คน ผูเรียนและสภาผูเรียน 50  คน  
     พบวา   สถานศึกษามีผลการดําเนินงานอยูในระดับคุณภาพ  = 5      
(รอยละ 98.00)โดยมีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา        
มีคณะทํางานเพ่ือยกรางมาตรฐานภายในสถานศึกษามีคําส่ังแตงตั้งและ
บันทึก เ หตุกา รณ  กํ าหนด ประเ ด็นมา ตรฐา นศึกษ าท่ีคร อบคลุ ม
องคประกอบสําคัญของสถานศึกษาและสอดคลองกับ พรบ. การศึกษา
2542 ผานความเห็นชอบอนุมัติใหใชเพ่ือการประกันคุณภาพและมีการนํา
มาตรฐานท่ีไดรับอนุมัติรายงานใหหนวยงานตนสังกัดรับทราบกอน
ดําเนินการประกันคุณภาพภายใน จัดทําคูมือการใชมาตรฐาน/คูมือประกัน
คุณภาพของสถานศึกษาและช้ีแจงใหบุคลากรท่ีเกี่ยวของรับรูและสามารถ
นํามาตรฐานของสถานศึกษาไปใชในการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาอยางเปนระบบและผลการประเมินฯงาน/โครงการท่ี
สนับสนุน ดังนี้ 
 1. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน Internal Audit  รอยละ 95.33 
 2. การประเมินคุณภาพการศึกษา FSG  รอยละ 91.66 

 
94.99 
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ตัวบงชี ้ วิธีดําเนินการ /ผลการประเมิน รอยละ 
12.2 

จัดทํา
แผนพัฒนาการ
จัดการศึกษา
ของ
สถานศึกษาท่ี
มุงคุณภาพตาม
มาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
 
 
 
 

     โรงเรียนไดจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2552-2554 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2553) โดยกําหนด  
     มาตรการ/ยุทธศาสตร 6.7 จัดทําแผนพัฒนาองคกรไปสูองคกรแหงการ
เรียนรู 
     ตัวบงช้ี 6.12.10 สถานศึกษามีการบริหารและดําเนินงานตามมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาของมูลนิธิฯ 
     การสัมภาษณ   ผูบริหาร 5 คน หัวหนางานมาตรฐาน  คณะอนุกรรมการ
งานมาตรฐาน  หัวหนากลุมสาระฯ 8 กลุม  หัวหนาระดับช้ัน ป.1 – ม.6 
ครูผูสอน จํานวน 20 คน ผูเรียนและสภาผูเรียน 50  คน 
     พบวา  สถานศึกษามีผลการดําเนินงานอยูในระดับคุณภาพ = 5 (รอยละ 
98.00) โดยจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุงคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาโดยมีแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา              
มีวิสัยทัศน พันธกิจ/ยุทธศาสตร/กลยุทธ เปาหมายท่ีครอบคลุมและ
สอดคลอง/สัมพันธอยางเปนระบบและมีแผนปฏิบัติการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
ประจําป  มีโครงการ/กิจกรรมท่ีสอดคลองกับวิ สัย ทัศน /พันธกิจ /
ยุทธศาสตรกลยุทธและสามารถนําสูเปาหมายท่ีกําหนดและดําเนินการ
พัฒนาอยางเปนระบบครบวงจร PDCA และผลการประเมินฯงาน/
โครงการท่ีสนับสนุน ดังนี้ 
 1. การประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา FSG   รอยละ 91.66 

 
94.83 
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ตัวบงชี ้ วิธีดําเนินการ /ผลการประเมิน รอยละ 
12.3 

จัดระบบขอมูล
สารสนเทศและ
ใชสารสนเทศ
ในการบริหาร
จัดการเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 
 
 
 
 

     โรงเรียนไดจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2552-2554 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2553) โดยกําหนด  
     มาตรการ/ยุทธศาสตร 6.3  สงเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหาร 
     ตัวบงช้ี 6.12.2  มีการจัดการขอมูลสารสนเทศอยางเปนระบบครอบคลุม
และทันตอการใชงาน 
     การสัมภาษณ  ผูบริหาร 5 คน  หัวหนางานมาตรฐาน  คณะอนุกรรมการ
งานมาตรฐาน   หัวหนากลุมสาระฯ 8 กลุม  หัวหนาระดับช้ัน ป.1 – ม.6 
ครูผูสอน จํานวน 20 คน ผูเรียนและสภาผูเรียน 50  คน 
     พบวา     สถานศึกษามีผลการดําเนินงานอยูในระดับคุณภาพ = 5     
(รอยละ 98.00) การจัดระบบขอมูลสารสนเทศและใชสารสนเทศในการ
บริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษามีแผนการพัฒนาระบบ
ฐานขอมูล เพ่ือการบริหารจัดการซ่ึงครอบคลุม องคประกอบในการ
ประกันคุณภาพ และพันธกิจทุกดานของสถานศึกษา  มีการจัดระบบขอมูล
ท่ีมีประสิทธิภาพ มีการใชขอมูลเพ่ือการบริหารและการประกันคุณภาพ
อยางเปนรูปธรรม มีการติดตามและประเมินประสิทธิภาพของระบบขอมูล 
มีการนําผลการประเมินระบบขอมูลไปวิเคราะหเพ่ือปรับปรุงพัฒนาในป
ตอไปและผลการประเมินฯงาน/โครงการท่ีสนับสนุน ดังนี้ 
 1.โครงการพัฒนาระบบงานวิทยสนเทศ  รอยละ 100 

 
99.00 
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ตัวบงชี ้ วิธีดําเนินการ /ผลการประเมิน รอยละ 
12.4 

ติดตาม
ตรวจสอบ และ
ประเมินคุณภาพ
ภายในตาม
มาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
 
 
 
 

     โรงเรียนไดจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2552-2554 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2553) โดยกําหนด  
     มาตรการ/ยุทธศาสตร 6.4  สงเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายใน    
     ตัวบงช้ี 6.12.3 มีระบบประกันคุณภาพภายในท่ีดําเนินงานอยางตอเนื่อง     
     การสัมภาษณ  ผูบริหาร 5 คน  หัวหนางานมาตรฐาน  คณะอนุกรรมการ
งานมาตรฐาน   หัวหนากลุมสาระฯ 8 กลุม  หัวหนาระดับช้ัน ป.1 – ม.6
ครูผูสอน จํานวน 20 คน ผูเรียนและสภาผูเรียน 50  คน 
     พบวา   สถานศึกษามีผลการดําเนินงานอยูในระดับคุณภาพ = 5 (รอยละ 
98.00) โดยมีระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มีการวาง
แผนการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาท่ีสอดคลองกับระบบ การ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเปนลายลักษณอักษร มีการกําหนด
ชวงเวลาในการติดตามตรวจสอบ มีกําหนดปฎิทินและดําเนินงานตามแผน 
สรุปผลการติดตาม ตรวจสอบและสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในเปน
ลายลักษณอักษร มีการวิเคราะหจุดเดน จุดควรพัฒนา และรายงานผลการ
ดําเนินการติดตาม เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพทุกป และผลการประเมินฯ
งาน/โครงการท่ีสนับสนุน ดังนี้ 
 1.โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน Internal Audit รอยละ 95.33 
2.โครงการประเมินคุณภาพการศึกษา FSG รอยละ 91.66 

 
94.99 
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ตัวบงชี ้ วิธีดําเนินการ /ผลการประเมิน รอยละ 
12.5 

นําผลการ
ประเมินคุณภาพ
ท้ังภายในและ
ภายนอกไปใช
วางแผนพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษาอยาง
ตอเนื่อง 
 
 
 
 

     โรงเรียนไดจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2552-2554 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2553) โดยกําหนด  
     มาตรการ/ยุทธศาสตร 6.4  สงเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายใน    
     ตัวบงช้ี 6.12.3 มีระบบประกันคุณภาพภายในท่ีดําเนินงานอยางตอเนื่อง    
     การสัมภาษณ  ผูบริหาร 5 คน  หัวหนางานมาตรฐาน  คณะอนุกรรมการ
งานมาตรฐาน   หัวหนากลุมสาระฯ 8 กลุม  หัวหนาระดับช้ัน ป.1 – ม.6
ครูผูสอน จํานวน 20 คน ผูเรียนและสภาผูเรียน 50  คน 
     พบวา   สถานศึกษามีผลการดําเนินงานอยูในระดับคุณภาพ = 5 (รอยละ 
98.00)  โดยมีการนําผลการประเมินคุณภาพ ท้ังภายในและภายนอก ไปใช
ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง มีการนําผลการ
ประเมินตนเอง ขอเสนอแนะและทิศทางการพัฒนาท่ีระบุในรายงาน
ประจําป ไปวางแผนปรับปรุงพัฒนา มีการประเมินและสรุปผลการ
ดําเนินงาน เพ่ือยืนยันความกาวหนาจากการดําเนินงานตามขอเสนอแนะ
เปนลายลักษณอักษร มีความพยายามในการพัฒนามาตรฐาน ตัวบงช้ี  
เกณฑการพิจารณา ท่ีทําไดดีแลวใหสูงขึ้นแบบกาวหนาและทาทาย เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาสูความเปนสากล/ช้ันนําตอไปและผลการ
ประเมินฯงาน/โครงการท่ีสนับสนุน ดังนี้ 
 1.โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน Internal Audit รอยละ 95.33 
 2.โครงการประเมินคุณภาพการศึกษา FSG รอยละ 90.00 
 3. ผลการประเมิน ภายนอกรอบสาม  รอยละ 90.62  

 
93.00 
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ตัวบงชี ้ วิธีดําเนินการ /ผลการประเมิน รอยละ 
12.6 

มีการจัดทํา
รายงาน
ประจําปท่ีเปน
รายงานการ
ประเมิน
คุณภาพภายใน 
 
 
 

     โรงเรียนไดจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2552-2554 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2553) โดยกําหนด  
     มาตรการ/ยุทธศาสตร 6.7 จัดทําแผนพัฒนาองคกรไปสูองคกรแหงการ
เรียนรู 
     ตัวบงช้ี 6.12.10 สถานศึกษามีการบริหารและดําเนินงานตามมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาของมูลนิธิฯ 
     การสัมภาษณ  ผูบริหาร 5 คน  หัวหนางานมาตรฐาน  คณะอนุกรรมการ
งานมาตรฐาน   หัวหนากลุมสาระฯ 8 กลุม  หัวหนาระดับช้ัน ป.1 – ม.6
ครูผูสอน จํานวน 20 คน ผูเรียนและสภาผูเรียน 50  คน 
    พบวา    สถานศึกษามีผลการดําเนินงานอยูในระดับคุณภาพ = 5 (รอยละ 
98.00) การจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
มีการนําเสนอเนื้อหาท่ีครบถวนและกระชับ ขอมูลท่ัวไปและขอมูล
แผนพัฒนา ในรายงานประจําป มีความถูกตอง ตรงกับเอกสารท่ีระบุไวใน
สถานศึกษามีการนําเสนอขอมูล ท้ังเชิงปริมาณ และเชิงคูณภาพ ท่ีเปนเหตุ
ปจจัยสนับสนุนเชิงเหตุ เชิงผล และระบุท่ีมาท่ีไปของผลการประเมินได  
มีขอมูลสรุปผลการประเมิน หัวขอจุดเดน จุดควรพัฒนา ขอเสนอแนะและ
ทิศทางการพัฒนา มีความเกี่ยวของสัมพันธกับผลการประเมินตนเอง 
คณะกรรมการสถานศึกษา/บริหารโรงเรียน ใหความเห็นชอบ/รับรอง
รายงานประจําป/SAR   มีการเผยแพรผลการประเมินตนเองท่ีไดรับการ
อนุมัติจากคณะกรรมการสถานศึกษาอยางเปนรูปธรรมมีการจัดสงรายงาน
ประจําป /SAR ตอหนวยงานตนสังกัดและ สมศ. ทันกอนมีการตรวจเยี่ยม
สถานศึกษาและผลการประเมินฯงาน/โครงการท่ีสนับสนุน ดังนี้ 
 1. การประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา FSG รอยละ 91.66 

 
94.83 
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มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กําหนดใน 
 กฎกระทรวง 
 

ระดับคุณภาพ  
ตัวบงชี ้

เฉลี่ย 
รอยละ ปรับปรุง พอใช ด ี ดีมาก ดีเยี่ยม 

12.1   กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 94.99      

12.2 จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ี
มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

94.83 
 

     

12.3 จัดระบบขอมูลสารสนเทศและใชสารสนเทศในการ
บริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

99.00 
 

     

12.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

94.99 
 

     

12.5 นําผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอกไป
ใชวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 

93.00 
 

     

12.6 มีการจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายใน 

94.83 
 

     

เฉลี่ย 95.27      
 

จุดเดน   
1. สถานศึกษามีแผนการพัฒนาระบบฐานขอมูล เพ่ือการบริหารจัดการซ่ึงครอบคลุม

องคประกอบในการประกันคุณภาพ และพันธกิจทุกดานของสถานศึกษา 
2. สถานศึกษามีการจัดระบบขอมูลท่ีมีประสิทธิภาพ 
3. สถานศึกษามีการใชขอมูลเพ่ือการบริหารและการประกันคุณภาพอยางเปนรูปธรรม  
4. สถานศึกษามีการติดตามและประเมินประสิทธิภาพของระบบขอมูล  
5. สถานศึกษามีการนําผลการประเมินระบบขอมูลไปวิเคราะหเพ่ือปรับปรุงพัฒนาในป

ตอไป 
 
จุดที่ควรพัฒนา  
 - 
แนวทางการพัฒนา 
 - 
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มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
 

มาตรฐานที่ 13  สถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนุน  ใหสถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรู 
 

ตัวบงชี ้ วิธีดําเนินการ /ผลการประเมิน รอยละ 
13.1 

มีการสรางและ
พัฒนาแหลง
เรียนรูภายใน
สถานศึกษา และ
ใชประโยชนจาก
แหลงเรียนรู 
ท้ังภายในและ
ภายนอก
สถานศึกษาเพ่ือ
พัฒนาการ
เรียนรูของ
ผูเรียน และ
บุคลากรของ
สถานศึกษา 
รวมท้ัง
ผูเกี่ยวของ 
 
 

     โรงเรียนไดจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2552-2554 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2553) โดยกําหนด  
     มาตรการ/ยุทธศาสตร 8.2 จัดใหมีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตรและ
การใชแหลงเรียนรู เช่ือมโยงแลกเปล่ียนขอมูลภูมิปญญาทองถ่ินท้ังในและ
นอกสถานศึกษา  
     ตัวบงช้ี 8.16.5 มีการจัดและใชแหลงเรียนรูท้ังในและนอกสถานศึกษา     

     การสัมภาษณ    ผูบริหาร 5 คน  หัวหนาฝายบริการ  หัวหนากลุมสาระฯ 
8 กลุม  หัวหนาระดับช้ัน ป.1 – ม.6 ครูผูสอน จํานวน 20 คน และผูเรียน 
จํานวน 60  คน 
     พบวา     โรงเรียนมีผลการดําเนินงานอยูในระดับคุณภาพ = 5 (รอยละ 
98.00) โดยมีแหลงเรียนรูท้ังในและนอกสถานศึกษา มีโครงการ/กิจกรรม
ตางๆ ท่ีรองรับการเรียนรูของผูเรียนเชน การจัดทัศนศึกษาในระดับช้ัน  
กิจกรรมเดยแคมปในวิชาลูกเสือ โครงการปลูกปาชายเลน  กิจกรรมรวม
สรางสรรคอนุรักษ  มรดกโลก โครงการคายจริยธรรมหลุยส มารี  กิจกรรม
หองสมุดสูชุมชน เปนตน และผูปกครองมีความพึงพอใจในการจัดการ
เรียนรูของโรงเรียนท่ีสงเสริมใหผูเรียนไดมีประสบการณท้ังทางตรงและ
ทางออม  ไดสัมผัส และเรียนรูจากสภาพจริง และสนับสนุนกิจกรรมของ
โรงเรียนดวยความเต็มใจ และผลการประเมินฯงาน/โครงการท่ีสนับสนุน 
ดังนี้ 
 1. โครงการครูภูมิปญญาทองถ่ินสูกระบวนการเรียนรู  รอยละ 91.00 

 
94.50 
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ตัวบงชี ้ วิธีดําเนินการ /ผลการประเมิน รอยละ 
13.2 

มีการจัด
กิจกรรม/
โครงการเพ่ือ
แลกเปล่ียน
เรียนรูระหวาง
บุคลากรภายใน
สถานศึกษา
ระหวาง
สถานศึกษากับ
ครอบครัว 
ชุมชน และ
องคกรท่ี
เกี่ยวของ 
 
 

     โรงเรียนไดจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2552-2554 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2553) โดยกําหนด  
     มาตรการ/ยุทธศาสตร 8.2 จัดใหมีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตรและ
การใชแหลงเรียนรู เช่ือมโยงแลกเปล่ียนขอมูลภูมิปญญาทองถ่ินท้ังในและ
นอกสถานศึกษา  
     ตัวบงช้ี 8.16.5  มีการจัดและใชแหลงเรียนรูท้ังในและนอกสถานศึกษา     
     การสัมภาษณ    ผูบริหาร 5 คน  หัวหนาฝายบริการ  หัวหนากลุมสาระฯ 
8 กลุม  หัวหนาระดับช้ัน ป.1 – ม.6 ครูผูสอน จํานวน 20 คน ผูเรียน 
จํานวน  60  คน 
     พบวา  โรงเรียนมีผลการดําเนิงานอยูในระดับคุณภาพ  = 5 (รอยละ 
98.00) โดยรวมกับสมาคมผูปกครองและครูฯ สมาคมศิษยฯ และชุมชน  
มีความรวมมือและรวมกันสนับสนุน การจัดกิจกรรมรวมกัน เชน กิจกรรม
เดิน-วิ่งมินิมาราธอนฯ  กิจกรรมงานราตรีสัมพันธฯ กิจกรรมแรลล่ี  
โครงการสานสัมพันธบานและโรงเรียน กิจกรรมเครือขายผูปกครอง 
กิจกรรม Home Coming Day เปนตน และมีความพึงพอใจในการจัด
กิจกรรมของโรงเรียนท่ีสงเสริม สนับสนุน ใหผูเรียน ผูปกครอง ครู ศิษย
เกาฯ ชุมชนไดพบปะแลกเปล่ียนความคิด และเปนการสงเสริมใหมีความ
สัมพันธภาพท่ีดีตอกันและผลการประเมินฯงาน/โครงการท่ีสนับสนุน ดังนี้ 
 1. โครงการครูภูมิปญญาทองถ่ินสูกระบวนการเรียนรู  รอยละ 91.00 

 
94.50 
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มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนุน  ใหสถานศึกษาเปนสังคมแหงการ 
  เรียนรู   

ระดับคุณภาพ  
ตัวบงชี ้

เฉลี่ย 
รอยละ ปรับปรุง พอใช ด ี ดีมาก ดีเยี่ยม 

13.1 มีการสรางและพัฒนาแหลงเรียนรูภายใน
สถานศึกษา และใชประโยชนจากแหลงเรียนรูท้ังภายใน
และภายนอกสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน 
และบุคลากรของสถานศึกษา รวมท้ังผูเกี่ยวของ 

94.50      

13.2  มีการจัดกิจกรรม/โครงการเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู
ระหวางบุคลากรภายในสถานศึกษาระหวางสถานศึกษา
กับครอบครัว ชุมชน และองคกรท่ีเกี่ยวของ 

94.50      

เฉลี่ย 94.50      
 

จุดเดน   
1. สถานศึกษามีแหลงเรียนรูภายในเพ่ือสงเสริมความรูใหกับผูเรียนและอยูในสภาพพรอม

ใชงานไดดแีละเพียงพอ 
2. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมใหผู เรียนไดใชประโยชนจากแหลงเรียนรูภายใน

สถานศึกษาอยางเปนระบบ 
3. สถานศึกษามีการจัดทําแผน/โครงการ/กิจกรรมเพ่ือใหผูเรียนไดศึกษาหาความรูจาก

แหลงเรียนรูภายนอกสถานศึกษา 
 4. สถานศึกษามีการนําแผนการสงเสริมผูเรียนและบุคลากรของสถานศึกษา รวมท้ัง

ผูเกี่ยวของ ดานการศึกษาแหลงเรยีนรูสูการปฏิบัติอยางเปนขั้นตอน 
5. สถานศึกษามีการประเมินและสรุปผลการดําเนินงานดานแหลงเรียนรูท้ังภายในและ

ภายนอกเปนลายลักษณอักษร 
6. สถานศึกษามีการวิเคราะหจุดเดนและจุดควรพัฒนาจากผลการดําเนินงานและมีการ

กําหนดประเด็นเพ่ือปรับปรุงพัฒนาในปตอไปบันทึกเปนลายลักษณอักษร 
7. สถานศึกษามีการจัดทําโครงการ/กิจกรรมเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางบุคลากรภายใน 

ครอบครัว ชุมชน และองคกรท่ีเกี่ยวของ ชุมชน เปนลายลักษณอักษร 
จุดที่ควรพัฒนา  
 - 
แนวทางการพัฒนา 
 - 
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มาตรฐานดานอัตลักษณของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 14   การพัฒนาสถานศกึษาใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน ปรัชญาและจุดเนนที่

กําหนดขึ้น    
 

ตัวบงชี ้ วิธีดําเนินการ /ผลการประเมิน รอยละ 
14.1 

จัดโครงการ 
กิจกรรมท่ี
สงเสริมให
ผูเรียนบรรลุ
ตามเปาหมาย
วิสัยทัศน 
ปรัชญาและ
จุดเนนของ
สถานศึกษา 
 
 

     โรงเรียนไดจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2552-2554 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2553) โดยกําหนด  
     มาตรการ/ยุทธศาสตร 6.7 จัดทําแผนพัฒนาองคกรไปสูองคกรแหงการเรียนรู  
     ตัวบงชี้ 6.12.8 มีความเขาใจ วิสัยทัศน ปรัชญา แรงบันดาลใจ และความหวัง
ตามลักษณะของการศึกษาเซนตคาเบรียล 

     การสัมภาษณ    ผูบริหาร  จํานวน 5 คน หัวหนากลุมสาระฯ 8 กลุม หัวหนา
ระดับชั้น ป.1 – ม.6 ครูผูสอน จํานวน 20 คน ผูเรียน จํานวน 60 คน  ผูแทน
ชุมชน จํานวน 10 คน  ผูแทนสมาคมผูปกครองและครูฯ จํานวน 5 คน ผูแทน
สมาคมศิษยเกา จํานวน 5 คน        
     พบวา    สถานศึกษามีผลการดําเนินงานอยูในระดับคุณภาพ = 5  (รอยละ 
98.00) โดยมีการระดมความคิดเพ่ือวิเคราะหจุดเนนของสถานศึกษาจาก
ผูเกี่ยวของทุกฝายอยางชัดเจน  โดยกําหนดรูปแบบการสงเสริมในรูปโครงการ
หรือกิจกรรมท่ีระบุไวในแผนปฏิบัติการประจําปชัดเจน คณะกรรมการ
สถานศึกษาฯใหความเห็นชอบโครงการ/กิจกรรมท่ีสง เสริมจุดเนนใน
แผนปฏิบัติการประจําปกอนดําเนินการตามแผนชัดเจน มีการดําเนินโครงการ/
กิจกรรมท่ีใชสงเสริมอยางเปนระบบครบวงจร PDCA  ผูเกี่ยวของในโครงการ/
กิจกรรมไมนอยกวารอยละ 90.00 รับรูและใหความรวมมือในการดําเนินงาน
เปนอยางดีและงาน/โครงการท่ีสนับสนุน ดังนี้ 
 1. โครงการ Smart Student 
2. โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย 
3. โครงการรณรงคปองปรามสิ่งเสพติดฯ 
4. โครงการสงเสริมประชาธิปไตย 
5. โครงการผาปาตําราเรียน 
6.  โครงการทักษะชีวิต 
7. โครงการรวมอนุรักษมรดกโลก 
8. โครงการ เชิดชูเกียรติ 
9. โครงการวิถีพุทธ 
10. โครงการ เจริญชีวิตตามวิถีจิตนักบุญหลุยส 
11. โครงการ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา   

 
98.00 
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ตัวบงชี ้ วิธีดําเนินการ /ผลการประเมิน รอยละ 
14.2 

ผลการ
ดําเนินงาน
สงเสริมให
ผูเรียนบรรลุ
ตามเปาหมาย
วิสัยทัศน 
ปรัชญาและ
จุดเนนของ
สถานศึกษา 
 
อัตลักษณ 
รักดี มีวินัย 
ใสใจสังคม 
มีวิริยะ 
อุตสาหะ 
และยึ ด ม่ันใ น
สัจธรรม 
 
เอกลักษณ 
สู
มาตรฐานสากล 
 
 
 

     โรงเรียนไดจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2552-2554 (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2553) โดยกําหนด  
     มาตรการ/ยุทธศาสตร 6.7 จัดทําแผนพัฒนาองคกรไปสูองคกรแหงการเรียนรู  
     ตัวบงช้ี 6.12.8 มีความเขาใจ วิสัยทัศน ปรัชญา แรงบันดาลใจ และความหวังตาม
ลักษณะของการศึกษาเซนตคาเบรียล  
     การสัมภาษณ    ผูบริหาร  จํานวน 5 คน  หัวหนากลุมสาระฯ 8 กลุม  หัวหนา
ระดับช้ัน ป.1 – ม.6 ครูผูสอน จํานวน 20 คน ผูเรียน จํานวน 60 คน  ผูแทนชุมชน 
จํานวน 10 คน  ผูแทนสมาคมผูปกครองและครูฯ  จํานวน 5 คน ผูแทนสมาคมศิษยเกา 
จํานวน 5 คน        
     พบวา      สถานศึกษามีผลการดําเนินงานอยูในระดับคุณภาพ = 5  (รอยละ 98.00)
โดยสถานศึกษามีผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมท่ีสงเสริมจุดเนนบรรลุตาม
เปาหมาย  ผูเกี่ยวของ มีความพึงพอในการดําเนินการสงเสริมจุดเนนของสถานศึกษา
ผลการดําเนินงานสงเสริมจุดเนนของสถานศึกษาบังเกิดผลดีตอชุมชน สังคม ทองถิ่น
และประเทศชาติ และผลการประเมินฯงาน/โครงการท่ีสนับสนุน ดังนี ้
อัตลักษณ                รักดี มีวินัย 
1. โครงการ Smart Student  รอยละ 96.69 
2. โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย  รอยละ 95.95 
3. โครงการรณรงคปองปรามสิ่งเสพติดฯ  รอยละ 96.55 
4. โครงการสงเสริมประชาธิปไตย  รอยละ 96.91 
                                 ใสใจสังคม 
5. โครงการผาปาตําราเรียน รอยละ 98.00 
6.  โครงการทักษะชีวิต  รอยละ 97.02 
                                   มีวิริยะ อุตสาหะ 
7. โครงการ เชิดชูเกียรติ  รอยละ90.03 
                                 ยึดม่ันในสัจธรรม 
8. โครงการ วิถีพุทธ  รอยละ 96.35 
9. โครงการ เจริญชีวิตตามวิถีจิตนักบุญหลุยส  รอยละ 97.68 
เอกลักษณ 
                                สูมาตรฐานสากล 
1. โครงการ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  รอยละ 98.55 
2. โครงการ Smart Student  รอยละ 96.69 
ผลการดําเนินงาน บรรลุตามเปาหมาย  รอยละ 96.54 
ผูเก่ียวของ มีความพึงพอในการดําเนินการ  
1. วิจัยเรื่องความพึงพอใจของครู ผูเรียน และผูปกครองตอการจัดการเรียนการสอน 
ในโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ รอยละ 89.84 

 
93.19 
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มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน ปรัชญาและจุดเนนที ่
 กําหนดขึ้น    
 

ระดับคุณภาพ  
ตัวบงชี ้

เฉลี่ย 
รอยละ ปรับปรุง พอใช ด ี ดีมาก ดีเยี่ยม 

14.1 จัดโครงการ กิจกรรมท่ีสงเสริมใหผูเรียนบรรลุตาม
เปาหมายวิสัยทัศน ปรัชญาและจุดเนนของสถานศึกษา 

98.00 
 

     

14.2  ผลการดําเนินงานสงเสริมใหผูเรียนบรรลุตาม
เปาหมายวิสัยทัศน ปรัชญาและจุดเนนของสถานศึกษา 

93.19 
 

     

เฉลี่ย 95.59      
 

จุดเดน   
  1. มีการระดมความคิดเพ่ือวิเคราะหจุดเนนของสถานศึกษาจากผูเกี่ยวของทุกฝายอยาง
ชัดเจน 
 2. มีการกําหนดรูปแบบการสงเสริมในรูปโครงการหรือกิจกรรมท่ีระบุไวในแผนปฏิบัติ
การประจําปชัดเจน 
 3. คณะกรรมการสถานศึกษาฯใหความเห็นชอบโครงการ/กิจกรรมท่ีสงเสริมจุดเนนใน
แผนปฏิบัติการประจําปกอนดําเนินการตามแผนชัดเจน 
 4. มีการดําเนินโครงการ/กิจกรรมท่ีใชสงเสริมอยางเปนระบบครบวงจร PDCA 
 5. ผูเกี่ยวของในโครงการ/กิจกรรมไมนอยกวารอยละ 50 รับรูและใหความรวมมือในการ
ดําเนนิงานเปนอยางด ี
 6. สถานศึกษามีผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมท่ีสงเสริมจุดเนนบรรลุตามเปาหมายไม
นอยกวารอยละ 80 
 
จุดที่ควรพัฒนา   

-     
 

แนวทางการพัฒนา   
-   
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มาตรฐานดานมาตราการสงเสริม 
มาตรฐานที่ 15    การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน แนวทางการปฏิรูปการศกึษาเพ่ือพัฒนาและ 
 สงเสริมสถานศึกษาใหยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 
 

ตัวบงชี ้ วิธีดําเนินการ /ผลการประเมิน รอยละ 
15.1 

จัดโครงการ 
กิจกรรมพิเศษ
เพ่ือตอบสนอง
นโยบาย จุดเนน 
ตามแนวทาง
ปฏิรูปการศึกษา 
 
 

     โรงเรียนไดจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2552-2554 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2553) โดยกําหนด  
     มาตรการ/ยุทธศาสตร 7.1 จัดและพัฒนาระบบบริหารหลักสูตรมุงสู
มาตรฐานสากล  
     ตัวบงช้ี 7.14.1  มีหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับผูเรียนและทองถ่ิน  
     มาตรการ/ยุทธศาสตร 1.1 สงเสริมสนับสนุนจัดกิจกรรมใหผูเรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม และ ปฏิบัติตนตามระเบียบวินัยและหลักธรรม
เบ้ืองตนของศาสนาท่ีตนนับถือ  
     ตัวบงช้ี 1.1.1 ผูเรียนรอยละ 96.00 วินัย มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติ
ตนตามหลักธรรมเบ้ืองตนของศาสนาท่ีตนนับถือ  
     การสัมภาษณ    ผูบริหาร  จํานวน 5 คน  หัวหนากลุมสาระฯ 8 กลุม  
หัวหนาระดับช้ัน ป.1 – ม.6 ครูผูสอน จํานวน 20 คน ผูเรียน จํานวน 60 
คน  ผูแทนชุมชน จํานวน 10 คน  ผูแทนสมาคมผูปกครองและครูฯ  
จํานวน 5 คน ผูแทนสมาคมศิษยเกา จํานวน 5 คน        
     พบวา    โรงเรียนมีผลการดําเนินงานอยูในระดับคุณภาพ = 5(รอยละ 
98.00) การวิเคาระหนโยบาย จุดเนน ตามแนวปฏิรูปการศึกษามากําหนด
เปนโครงการพิเศษ ยกตัวอยางเชน โครงการ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
และโครงการ Smart Student  ท่ีมีเปาหมายเพ่ือพัฒนาผูเรียนในระดับ
ตางๆชัดเจน ท้ังประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดยผานการเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา มีรายงานผลการดําเนินงาน/รายงานการ
ประเมินตนเอง เสนอตอ สพป. สป. เขต 1 ทุกปการศึกษา ซ่ึงโครงการท้ัง
สองมีการดําเนินงานอยางเปนระบบ ครบวงจร PDCA 

 
98.00 
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ตัวบงชี ้ วิธีดําเนินการ /ผลการประเมิน รอยละ 

15.2 
ผลการ
ดําเนินงานบรรลุ
ตามเปาหมาย 

 

     โรงเรียนไดจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2552-2554 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2553) โดยกําหนด  
     มาตรการ/ยุทธศาสตร 7.1 จัดและพัฒนาระบบบริหารหลักสูตรมุงสู
มาตรฐานสากล  
     ตัวบงช้ี 7.14.1  มีหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับผูเรียนและทองถ่ิน  
     มาตรการ/ยุทธศาสตร 1.1 สงเสริมสนับสนุนจัดกิจกรรมใหผูเรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม และ ปฏิบัติตนตามระเบียบวินัยและหลักธรรม
เบ้ืองตนของศาสนาท่ีตนนับถือ  
     ตัวบงช้ี 1.1.1 ผูเรียนรอยละ 96.00 วินัย มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติตน
ตามหลักธรรมเบ้ืองตนของศาสนาท่ีตนนับถือ  
     การสัมภาษณ    ผูบริหาร  จํานวน 5 คน  หัวหนากลุมสาระฯ 8 กลุม  
หัวหนาระดับช้ัน ป.1 – ม.6  ครูผูสอน จํานวน 20 คน ผูเรียน จํานวน 60 
คน  ผูแทนชุมชน จํานวน 10 คน  ผูแทนสมาคมผูปกครองและครูฯ  
จํานวน 5 คน ผูแทนสมาคมศิษยเกา จํานวน 5 คน        
     พบวา    พบวา  มีผลการดําเนินงานอยูในระดับคุณภาพ = 5   
(รอยละ 98.00)โดยมีคาเฉล่ียของผลการดําเนินงานบรรลุเปาหมายท่ี 
กําหนดไวของท้ัง 2 โครงการ  
1. โครงการ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  รอยละ 98.55 
2. โครงการ Smart Student  รอยละ 96.69 
           และผูท่ีเกี่ยวของ รับรูและใหความรวมมือในการดําเนินโครงการ
พิเศษของโรงเรียน มีความพึงพอใจในการดําเนินโครงการท้ังสอง
กอใหเกิดผลดีตอชุมชน สังคมทองถ่ินและประเทศชาต ิ
1. วิจัยเรื่องความพึงพอใจของครู ผูเรียน และผูปกครองตอการจัดการเรียน
การสอน ในโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ รอยละ 89.84 

 
95.77 
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มาตรฐานที่ 15  การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนาและ
 สงเสริมสถานศึกษาใหยกระดับคุณภาพสูงขึ้น    
 

ระดับคุณภาพ  
ตัวบงชี ้

เฉลี่ย 
รอยละ ปรับปรุง พอใช ด ี ดีมาก ดีเยี่ยม 

15.1 จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบาย 
จุดเนน ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 

98.00      

15.2  ผลการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมาย 95.77      

เฉลี่ย 96.88      
 

จุดเดน   
1. สถานศึกษามีการวิเคราะหนโยบาย จุดเนนตามแนวปฏิรูปการศึกษามากําหนดเปน

โครงการพิเศษในสถานศึกษาไมนอยกวา 2 โครงการตอป 
2. โครงการพิเศษมีเปาหมายเพ่ือพัฒนาผูเรียนในระดับ/กลุมตางๆชัดเจน 
3. คณะกรรมการสถานศึกษาฯใหความเห็นชอบโครงการพิเศษของสถานศึกษาท้ัง 2 

โครงการกอนนําไปดําเนินการ 
4. สถานศึกษามีการรายงาน/ประสานเพ่ือใหหนวยงานตนสังกัดรับรูในการดําเนิน

โครงการพิเศษท้ัง 2 โครงการของสถานศึกษา 
5. สถานศึกษามีการนําโครงการพิเศษท้ัง 2 โครงการไปดําเนินงานอยางเปนระบบ ครบ

วงจร PDCA 
6. สถานศึกษามีคาเฉล่ียของผลการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในโครงการ

พิเศษท้ัง 2 โครงการไมนอยกวารอยละ 80 
7. ผูเกี่ยวของไมนอยกวารอยละ 80 รับรูและใหความรวมมือในการดําเนินโครงการพิเศษ

ของสถานศึกษา 
8. ผูเกี่ยวของไมนอยกวารอยละ 80 มีความพึงพอใจในการดําเนินงานโครงการพิเศษท้ัง 2 

โครงการของสถานศึกษา 
9. ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษท้ัง 2 โครงการของสถานศึกษาบังเกิดผลดีตอชุมชน 

สังคม ทองถ่ินและประเทศชาต ิ
 

จุดที่ควรพัฒนา     
-  
แนวทางการพัฒนา   
- 
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บทท่ี 4 
สรุปผลการพัฒนาและการนําผลไปใช 

 
การดําเนินงานของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการในปการศึกษา 2554  มีผลสรุปดังนี ้

 
สรุปผลการดําเนินงานในภาพรวม 

การดําเนินงานโรงเรียนใชแผนพัฒนาโรงเรียน ชวงป พ.ศ. 2552-2554  ในการดําเนินงาน
โดยมีแผนการใชงบประมาณแยกออกเปนฝายๆ  เพ่ือใหการดําเนินงานมีความคลองตัว เม่ือ
ดําเนินงานเสร็จส้ินมีการสรุปและประเมินผลการดําเนินงาน โดยสวนใหญการใชงบประมาณ
เปนไปตามแผนการใชงบประมาณประจําปท่ีวางแผนไว  สอดคลองกับนโยบายของมูลนิธิคณะ
เซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย  มาตรฐานตัวบงช้ีของ สมศ. และสพฐ.  
 
ผลสําเร็จที่เปนจุดเดนของโรงเรียน 

ดานคุณภาพผูเรียน 
จุดเดน 
1. ผูเรียนสามารถหลีกเส่ียงความรุนแรงและไมมีเรื่องทะเลาะวิวาหกับเพ่ือน/ผูอ่ืน 
2. ผูเรียนสามารถบอกวิธีปฏิบัติตนในเรื่องความปลอดภัย / การรักนวลสงวนตัว / การปองกันทรัพยสิน

ของตนและผูอ่ืน 
3. ผูเรียนสามารถบอกวิธีการหลีกเล่ียงอบายมุขและการพนันได 
4. ผูเรียนมีความม่ันใจ กลาแสดงออกและใหเกียรติผูอ่ืนในสถานการณตางๆอยางเหมาะสม 
5. ผูเรียนปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียน 
6. ผูเรียนมีความซ่ือสัตยตอตนเองและผูอ่ืน 
7. ผูเรียนสามารถอธิบายวิธีการทํางานและสามารถทํางานจนสําเร็จได 
8. ผูเรียนมีความตระหนักและสามารถยกตัวอยางความรักชาติศาสนากษัตริยและสามารถบอกเหตุผล/

ประโยชนของความเปนประชาธิปไตย 
9. ผูเรียนเขารวมกิจกรรมเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา/ชุมชน/สังคม ตามวาระท่ีโรงเรียนกําหนดและสามารถ

บอก/ระบุกิจกรรมท่ีตนเขารวมได 
10. ผูเรียน สามารถจับใจความ/ตีความหมายจากส่ิงท่ีรับฟงโดยไมคลาดเคล่ือนได 
11. ผูเรียน สามารถใชวาจาท่ีเหมาะสมกับบุคคล สถานท่ี สถานการณตางๆได 
12. ผูเรียน สามารถบอกวิธีการ/แหลงคนหาคําตอบจากส่ิงท่ีตนสงสัยได 
13. ผูเรียน สามารถเขียนเพ่ือส่ือสารไดตามหลักสูตร 
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14. ผูเรียน สามารถตั้งคําถามจากส่ิงท่ีตนสงสัยจากการอาน/การเรียนได 
15. ผูเรียนสามารถบอกความคาดหวังของตนในอนาคต เชน การศึกษาตอ หรืออาชีพท่ีสนใจในอนาคต 

รวมท้ังบอกวิธีการเตรียมตัวเพ่ือไปถึงเปาหมายได 
16. ผูเรียนสามารถประเมินความนาเช่ือถือของขอมูลท่ีนําไปสูการตัดสินใจ/เลือกไดอยางเหมาะสม 
17. ผูเรียนสามารถประเมินความเปนไปไดจากส่ิงท่ีเลือก/ตัดสินใจ สูการบรรลุเปาหมายท่ีตนตั้งไว 
18. ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียนตั้งแตระดับ ดีขึ้นไป ในระดับช้ัน ป.3  ป.6 ม.3 และม.6 

เปนไปตามเกณฑ 
19. ผูเรียนสามารถบอกอาชีพท่ีตนช่ืนชอบพรอมเหตุผลได 
20. ผูเรียนสามารถจําแนกอาชีพสุจริตและไมสุจริตได 
21. ผูเรียนสามารถบอกความสําคัญในการประกอบอาชีพสุจริตได 
 
จุดที่ควรพัฒนา  
 
1. ผูเรียนบางสวนมีน้ําหนัก/สวนสูงไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของกรมอนามัย  กระทรวง

สาธารณสุข 
2. ผูเรียนบางสวนควรไดรับการสงเสริมการแสดงความคิดนอกกรอบ จากเรื่องจริงหรือสถานการณท่ี

กําหนดไว 
3. ผูเรียนบางสวนควรไดรับการพัฒนาผลงานท่ีเกิดจากการคิดสรางสรรค 1 ช้ินตอภาคเรียนและอธิบาย

ความภาคภูมิใจในช้ินงานของตนได 
4. ผูเรียนบางสวนยังไมสามารถบอกแรงบันดาลใจท่ีนําไปสูการพัฒนาผลงานของตนได 
5. ผลการทดสอบรวบยอดระดับชาตใินระดับช้ัน ป.3  ป.6 ม.3 และม.6 
 
แนวทางการพัฒนา  
 
1. จัดกิจกรรมสงเสริมใหผูเรียนมีน้ําหนัก/สวนสูงเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของกรมอนามัย  

กระทรวงสาธารณสุข 
2. สงเสริมใหผูเรียนมีการแสดงความคิดนอกกรอบ จากเรื่องจริงหรือสถานการณท่ีกําหนดไว 
3. สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาผลงานท่ีเกิดจากการคิดสรางสรรค 1 ช้ินตอภาคเรียนและอธิบายความ

ภาคภูมิใจในช้ินงานของตนได 
4. จัดกิจกรรมสงเสริมใหผูเรียนสามารถบอกแรงบันดาลใจท่ีนําไปสูการพัฒนาผลงานของตนได 
5. จัดกิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธ์ิรวบยอดระดับชาตใินระดับช้ัน ป.3  ป.6 ม.3 และม.6 
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ดานการจัดการศึกษา 
จุดเดน 
1. ครูมีการกําหนดวิธีการวัดและประเมินผลการพัฒนาการของผูเรียนอยางเหมาะสมและหลากหลาย

เปนรูปธรรม 
2. ครูไดรับการสงเสริมความรู/เทคนิค/ปรับปรุงวิธีการวัดและประเมินผลการพัฒนาการของผูเรียนเปน

ประจําทุกป 
3. ครูมีการวัดและประเมินผลพัฒนาการของผูเรียนท่ีสอดคลองและเหมาะสมกับเนื้อหาท่ีระบุไวใน

แผนการจัดการเรียนรู 
4. ครูมีผลการวัดและประเมินผลการพัฒนาการของผูเรียนท่ีสอดคลองกับผูเรียนแตละบุคคล 
5. ครูมีการวิเคราะหจุดเดน จุดควรพัฒนาวิธีการวัดและประเมินผลการพัฒนาของผูเรียนและนําไป

ปรับปรุงพัฒนาใหดีขึ้นอยางเปนรูปธรรม 
6. ผูบริหารมีนโยบายชัดเจน สามารถบอกทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาภายใน 3 – 5 ป ได 
7. ผูบริหารมีหลักฐานยืนยันแสดงความกาวหนาสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาสถานศึกษา 3 – 5 ป ท่ี

กลาวไวอยางเปนระบบ ชัดเจนและเปนรูปธรรม 
8. ผูบริหารประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีตอบุคลากรในสถานศึกษา 
9. ผูบริหารใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
10. ผูบริหารใหความสําคัญและสามารถในการใชเทคโนโลยเีพ่ือบริหารจัดการ 
11. ผูเรียน ผูปกครองและชุมชน มีความพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษาของ 
12. คณะกรรมการสถานศึกษารูและปฏิบัติหนาท่ีตามระเบียบกําหนด 
13. สถานศึกษามีแผนการนิเทศประจําปและมีเครื่องมือการนิเทศท่ีไดรับการอนุมัติจากคณะ

กรรมการบริหาร 
14. สถานศึกษามีการนําแผนการนิเทศไปดําเนินการนิเทศท่ีครอบคลุมทุกกลุมสาระฯอยางมี

ประสิทธิภาพ 
15. สถานศึกษามีการแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือกํากับติดตามใหเปนไปตามแผนอยางเปนรูปธรรม  
16. สถานศึกษามีการตรวจสอบและประเมินผลท้ังดานประสิทธิภาพของแผนการนิเทศและผลการนิเทศ

เปนลายลักษณอักษร 
17. สถานศึกษามีการวิเคราะหจุดเดน จุดควรพัฒนาจากผลการนิเทศและนําผลไปใชปรับปรุงพัฒนา

อยางเปนรูปธรรม 
18. สถานศึกษามีการกําหนดนโยบายและจัดสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือและสงเสริมบรรยากาศการเรียนรูอยาง

แทจริง 
19. สถานศึกษาดําเนินแผนการจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยมีการติดตาม

เฝาระวัง  วิเคราะหความเส่ียงเพ่ือลดและปองกันการบาดเจ็บของผูเรียนเปนลายลักษณอักษร 
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20. สถานศึกษามีการประเมินประสิทธิภาพของแผนรวมท้ังสรุปผลการดําเนินงานเปนลายลักษณอักษร 
21. สถานศึกษามีการวิเคราะหจุดเดน จุดควรพัฒนา และนําผลไปใชปรับปรุงพัฒนาอยางเปนรูปธรรม 
22. สถานศึกษามีแผนการพัฒนาระบบฐานขอมูล เพ่ือการบริหารจัดการซ่ึงครอบคลุมองคประกอบใน

การประกันคุณภาพ และพันธกิจทุกดานของสถานศึกษา 
23. สถานศึกษามีการจัดระบบขอมูลท่ีมีประสิทธิภาพ 
24. สถานศึกษามีการใชขอมูลเพ่ือการบริหารและการประกันคุณภาพอยางเปนรูปธรรม 
25. สถานศึกษามีการติดตามและประเมินประสิทธิภาพของระบบขอมูล 
26. สถานศึกษามีการนําผลการประเมินระบบขอมูลไปวิเคราะหเพ่ือปรับปรุงพัฒนาในปตอไป 

ตอไป 
 
จุดที่ควรพัฒนา  
 
1. การสงเสริมใหครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูท่ีสงเสริมทักษะกระบวนการคิดและเนนกิจกรรมท่ีเปด

โอกาสใหผูเรียนไดปฏิบัติจริงอยางเปนระบบ 
2. การกําหนดแผน/แนวทางเพ่ือสงเสริมครูดานการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนการคิดอยางเปนรูปธรรม 
3. การสงเสริมใหครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูท่ีสอดแทรกทักษะดานการคิดตลอดจนกิจกรรมท่ีเปด

โอกาสใหผูเรียนไดปฏิบัติจริงอยางเปนระบบ 
 
แนวทางการพัฒนา  
 
1. ประชาสัมพันธ สงเสริม ใหบริการส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอ้ือให ผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง

และหรือเรียนรูแบบมีสวนรวมในเชิงรุก 
2. สงเสริมใหครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนการคิดอยางเปนรูปธรรม 
3. สงเสริมใหครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูท่ีสอดแทรกทักษะดานการคิดตลอดจนกิจกรรมท่ีเปด

โอกาสใหผูเรียนไดปฏิบัติจริงอยางเปนระบบ 
 
 
แนวทางการพัฒนา  

1. สงเสริมครูดานการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนการคิดอยางเปนรูปธรรม 
2. สงเสริมใหครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูท่ีสอดแทรกทักษะดานการคิดตลอดจน

กิจกรรมท่ีเปดโอกาสใหผูเรียนไดปฏิบัติจริงอยางเปนระบบ 
 



 138 

ดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
จุดเดน 
1. สถานศึกษามีแหลงเรียนรูภายในเพ่ือสงเสริมความรูใหกับผูเรียนและอยูในสภาพพรอมใชงานไดดี

และเพียงพอ 
2. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดใชประโยชนจากแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษาอยางเปน

ระบบ 
3. สถานศึกษามีการจัดทําแผน/โครงการ/กิจกรรมเพ่ือใหผูเรียนไดศึกษาหาความรูจากแหลงเรียนรู

ภายนอกสถานศึกษา 
4. สถานศึกษามีการนําแผนการสงเสริมผูเรียนและบุคลากรของสถานศึกษา รวมท้ังผูเกี่ยวของ ดาน

การศึกษาแหลงเรียนรูสูการปฏิบัติอยางเปนขั้นตอน 
5. สถานศึกษามีการประเมินและสรุปผลการดําเนินงานดานแหลงเรียนรูท้ังภายในและภายนอกเปนลาย

ลักษณอักษร 
6. สถานศึกษามีการวิเคราะหจุดเดนและจุดควรพัฒนาจากผลการดําเนินงานและมีการกําหนดประเด็น

เพ่ือปรับปรุงพัฒนาในปตอไปบันทึกเปนลายลักษณอักษร 
7. สถานศึกษามีการจัดทําโครงการ/กิจกรรมเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางบุคลากรภายใน ครอบครัว 

ชุมชน และองคกรท่ีเกี่ยวของ ชุมชน เปนลายลักษณอักษร 
 
จุดที่ควรพัฒนา  
 - 
แนวทางการพัฒนา 
 -  
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ดานอัตลักษณของสถานศึกษา 
จุดเดน 
1. มีการระดมความคิดเพ่ือวิเคราะหจุดเนนของสถานศึกษาจากผูเกี่ยวของทุกฝายอยางชัดเจน 
2. มีการกําหนดรูปแบบการสงเสริมในรูปโครงการหรือกิจกรรมท่ีระบุไวในแผนปฏิบัติการ

ประจําปชัดเจน 
3. คณะกรรมการสถานศึกษาฯใหความเห็นชอบโครงการ/กิจกรรมท่ีสงเสริมจุดเนนในแผนปฏิบัติ

การประจําปกอนดําเนินการตามแผนชัดเจน 
4. มีการดําเนินโครงการ/กิจกรรมท่ีใชสงเสริมอยางเปนระบบครบวงจร PDCA 
5. ผูเกี่ยวของในโครงการ/กิจกรรมไมนอยกวารอยละ 50 รับรูและใหความรวมมือในการ

ดําเนินงานเปนอยางด ี
6. สถานศึกษามีผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมท่ีสงเสริมจุดเนนบรรลุตามเปาหมายไมนอยกวา

รอยละ 80 
 
จุดที่ควรพัฒนา  
 - 
แนวทางการพัฒนา 
 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 140 

ดานมาตรการสงเสริม 
จุดเดน 
1. สถานศึกษามีการวิเคราะหนโยบาย จุดเนนตามแนวปฏิรูปการศึกษามากําหนดเปนโครงการพิเศษใน

สถานศึกษาไมนอยกวา 2 โครงการตอป 
2. โครงการพิเศษมีเปาหมายเพ่ือพัฒนาผูเรียนในระดับ/กลุมตางๆชัดเจน 
3. คณะกรรมการสถานศึกษาฯใหความเห็นชอบโครงการพิเศษของสถานศึกษาท้ัง 2 โครงการกอน

นําไปดําเนินการ 
4. สถานศึกษามีการรายงาน/ประสานเพ่ือใหหนวยงานตนสังกัดรับรูในการดําเนินโครงการพิเศษท้ัง 2 

โครงการของสถานศึกษา 
5. สถานศึกษามีการนําโครงการพิเศษท้ัง 2 โครงการไปดําเนินงานอยางเปนระบบ ครบวงจร PDCA 
6. สถานศึกษามีคาเฉล่ียของผลการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในโครงการพิเศษท้ัง 2 

โครงการไมนอยกวารอยละ 80 
7. ผูเกี่ยวของไมนอยกวารอยละ 80 รับรูและใหความรวมมือในการดําเนินโครงการพิเศษของ

สถานศึกษา 
8. ผูเกี่ยวของไมนอยกวารอยละ 80 มีความพึงพอใจในการดําเนินงานโครงการพิเศษท้ัง 2 โครงการของ

สถานศึกษา 
9. ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษท้ัง 2 โครงการของสถานศึกษาบังเกิด 
 
จุดที่ควรพัฒนา  
 - 
แนวทางการพัฒนา 
 - 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

คําส่ังโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 
ที่ 09 / 2554 

เร่ือง การแตงตั้งคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปการศึกษา 2554 
 

 
 เพ่ือดําเนินการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญ
สมุทรปราการ ดําเนินไปดวยความเรียบรอย  มีประสิทธิภาพ  สามารถประสานงาน กํากับ ดูแล 
ชวยเหลือและ สนับสนุนใหฝายตางๆ  ดําเนินงานไดอยางถูกตองตามแผนงาน  จึงขอแตงตั้งผูท่ีมี
รายช่ือตอไปนี้เปนคณะกรรมการดําเนินประกันคุณภาพภายโรงเรียน  ดังนี้ 
 
1. ที่ปรึกษา 
 

1. ภราดา ผศ.ดร.วินัย         วิริยวิทยาวงศ ประธานท่ีปรึกษา 
2. คณะกรรมการท่ีปรึกษาผูอํานวยการ กรรมการท่ีปรึกษา 

หนาที่  - ใหคําปรึกษาในการเขียนรายงานการดําเนินงานของโรงเรียน 
 
 

2. คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

1. ม.นวพล แกวภูมิแห ประธาน 
2. ม.ชิษณุพงษ ศรีจันทรชยากร รองประธาน  
3. ม.อรรถวุฒ ิ ตรากิจธรกุล รองประธาน  
4. มิสออมสิน อ่ิมมณ ี รองประธาน  
5. ม.เฉลิมเกียรต ิ เจริญพร รองประธาน  
6. ม.สุภชัย มะลิ กรรมการ 
7. มิสมาลี อินทรสงา กรรมการ 
8. ม.ภาสกร ทองอดิศัย กรรมการ 
9. มิสศรีรุง บุญสนอง กรรมการ 
10. มิสพิชากร กรัตนุตถะ กรรมการ 
11. ม.เอกลักษณ คลายสุบรรณ กรรมการ 
12. มิสรุงทิวา แซตั้ง กรรมการ 
13. มิสคงขวัญ สุปรีดิ์เวศน กรรมการ 
14. มิสดวงดาว ทุมเมืองปก กรรมการ 
15. มิสอมรพรรณ สีสุข กรรมการ 



16. มิสศิริยา คนิวรานนท กรรมการ 
17. มิสธัญรดี เบญจนวนนท  
18. ม.เฉลิมพล วิภาตวรรณะ  
19. มิสสุกัญญา ศิริเลิศพรรณา กรรมการและเลขานุการ 
หนาที่   - นิเทศติดตามผลการดําเนินงานของโรงเรียนในดานคุณภาพและมาตรฐานตาม 
               ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
            - เขียนรายงานประเมินตนเองเพ่ือเสนอตนสังกัด 

  
               ขอใหผูท่ีไดรับการแตงตั้งปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มความสามารถ ท้ังนี้ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
โดยมีวาระในการปฏิบัติหนาท่ี 1 ปการศึกษา 
 

 ส่ัง  ณ  วันท่ี  18  พฤษภาคม  พ.ศ.  2554 
     

 
 

 
(ภราดา ผศ.ดร.วินัย   วิริยวิทยาวงศ) 

ผูอํานวยการโรงเรยีนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                    
                                                                                                        

คําส่ังโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 
คําส่ังที่ 08 / 2554 

เร่ือง   การแตงตั้งคณะอนุกรรมการงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
 

 เพ่ือใหการดําเนินงานพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญ
สมุทรปราการ ดําเนินไปดวยความเรียบรอย  มีประสิทธิภาพ  สามารถประสานงาน กํากับ ดูแล 
ชวยเหลือและ สนับสนุนใหฝายตางๆ  ดําเนินงานไดอยางถูกตองตามแผนงาน  จึงขอแตงตั้งผูท่ีมี
รายช่ือตอไปนี้เปนคณะกรรมการงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา  ดังนี ้
ที่ปรึกษา 
  ภราดา ผศ.ดร.วินัย วิริยวิทยาวงศ  ประธานท่ีปรึกษา 
  คณะกรรมการท่ีปรึกษาผูอํานวยการ  กรรมการท่ีปรึกษา 
คณะกรรมการ 
   

1. ม.นวพล แกวภูมิแห ประธาน 
2. ม.ชิษณุพงษ ศรีจันทรชยากร รองประธาน 
3. ม.อรรถวุฒ ิ ตรากิจธรกุล รองประธาน 
4. มิสออมสิน อ่ิมมณ ี รองประธาน 
5. ม.เฉลิมเกียรต ิ เจริญพร รองประธาน 
6. มิสคงขวัญ สุปรีดิ์เวศน กรรมการ 
7. มิสศรีรุง บุญสนอง กรรมการ 
8. มิสรุงทิวา ม่ันทอง กรรมการ 
9. มิสดวงดาว ทุมเมืองปก กรรมการ 
10. มิสสุกัญญา ศิริเลิศพรรณา กรรมการและเลขานุการ 

    
 ขอใหผูท่ีไดรับการแตงตั้งปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มความสามารถ ท้ังนี้ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
โดยมีวาระในการปฏิบัติหนาท่ี 1 ปการศึกษา 
 
 ส่ัง  ณ  วันท่ี  18  พฤษภาคม  พ.ศ.  2554 
 

 
( ภราดา ผศ.ดร. วินัย   วิริยวิทยาวงศ ) 

ผูอํานวยการโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 




