
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน (SAR) โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ปีการศึกษา 2557 หนา้ 1 

 

 



 

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน (SAR) โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ปีการศึกษา 2557 หนา้ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน (SAR) โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ปีการศึกษา 2557 หนา้ 3 

 

 

ค าน า 
  
              ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ  พุทธศักราช  2542    มาตรา  48 ก าหนดให๎
หนํวยงานต๎นสังกัด มีระบบ ประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาและให๎ถือวําการประกัน คุณภาพภายใน
เป็นสํวนหนึ่งของกระบวนบริหารการศึกษาท่ีต๎องด าเนินการอยํางตํอเนื่อง  
            ดังนั้นโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน  จังหวัดนครปฐม ให๎ความส าคัญในการท างานเชิง
ระบบ จึงมีการวางแผนงาน ลงมือปฏิบัติ สรุปผล ปรับปรุงงาน รายงานผล และน าไปใช๎  การรายงานผล
การปฏิบัติงานจึงเป็นส่ิงส าคัญประการหนึ่งของการพัฒนางานเพราะในการรายงานจะต๎องระบุข๎อมูล
ส าคัญๆ  รวมถึงผลงานท่ีเกิดขึ้น    สถานศึกษาจึงจัดท ารายงานประเมินคุณภาพสถานศึกษาประจ าปี  
2557  เพื่อแสดงถึงภารกิจการด าเนินงาน  และผลการด าเนินงานประจ าปีการศึกษา  เป็นฐานข๎อมูลท่ี
จ าเป็นส าหรับการประกันคุณภาพภายนอกและสถานศึกษาต๎องสํงรายงานประจ าปีให๎กับส านักงานรับรอง
มาตรฐานประเมินคุณภาพการศึกษา  
(สมศ.)  ในปีท่ีเข๎ารับการประเมิน และรายงานผลการด าเนินการพัฒนาการศึกษาในแตํละปีให๎แกํ
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา  และเขตพื้นท่ี  รวมถึงฝุายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  
ตลอดจนสาธารณชนและพํอแมํผ๎ูปกครอง  เพื่อให๎เกิดการพัฒนาสถานศึกษาให๎มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นไป  
   จึงขอขอบพระคุณผ๎ูบริหาร  คณะครู และคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในทุกทํานท่ีได๎
เสียสละและให๎ความส าคัญในการจัดท ารายงานประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557 จนส าเร็จ 
และหวังวํารายงานฉบับนี้จะเป็นแนวทางในการพฒันาปรับปรุงโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ในปีการศึกษา
ตํอไป  
  
                                                                  นางเพชราวรรณ  เหมือนวงศ์                                   
                                                       ผ๎ูชํวยผ๎ูอ านวยการฝุายมาตรฐานคุณภาพการศึกษา  
                                                                      30 เมษายน  2558  
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รายงานการประเมินคุณภาพภายใน (SAR) ปีการศึกษา 2557 
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์  สามพราน  นครปฐม 

........................................................................................................ 
บทท่ี 1 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
 

1.   ข้อมูลทั่วไป 
 1.1 ช่ือสถานศึกษา โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์  ต้ังอยูํเลขท่ี 2 หมูํ 6ต าบล ทําข๎าม อ าเภอ สาม
พราน จังหวัด นครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73110  โทรศัพท์ 02-429–0112–5 หรือ 02–429–7171 โทรสาร 
0–429–0109 หรือ website http : // www. Joseph.ac.th,  E – mail : 
Joseph.upathamschool@gmail.com 
 1.2 ได๎รับอนุญาตจัดต้ัง เมื่อวันท่ี 17 พฤษภาคม 2508 ตามใบอนุญาตจัดต้ังเลขท่ี 3 / 2508 
 1.3 เปิดสอนระดับช้ันเตรียมอนุบาล ถึงระดับช้ัน มัธยมศึกษาปีท่ี 6 
 1.4 เนื้อที ่435 ไรํ  1 งาน  17.1 ตารางวา 
 1.5 เขตพื้นท่ีบริการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา นครปฐม  เขต 2 
 1.6 ประวัติโรงเรียนโดยยํอ 

พ.ศ. 2507 สร๎างอาคารยอแซฟเป็นตึก 4 ช้ัน และวันท่ี 6 มีนาคม 2509 พระสังฆราช 
ยวง    นิตโย  ได๎ประกอบพิธีเสกและเปิดโรงเรียนอยํางเป็นทางการ 

  พ.ศ. 2508 บาทหลวงเสวียง  ศุระศรางค์เป็นครูใหญํและผ๎ูจัดการคนแรกของโรงเรียน  
พ.ศ. 2510 บาทหลวงคมทวน มุํงสมหมายได๎เข๎ามารับหน๎าท่ีเป็นผ๎ูจัดการและครูใหญํ

ของโรงเรียน  ได๎ขยายอาคารเรียน คือ อาคารฟรังซีส เป็นอาคารเรียนหลังท่ีสองเพิ่มขึ้น อาคารสูง 3 ช้ัน 
มี 39 ห๎องเรียน   ซึ่งมีช่ือวํา “ตึกฟรังซิสเซเวียร์” 

พ.ศ. 2514 ได๎เปิดท าการสอนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.ศ. 4 และ ม.ศ. 5 
และ ปีการศึกษา 2516   เปิดท าการสอนระดับอนุบาล ท้ังชายและหญิง  
  พ.ศ. 2527 บาทหลวงชวลิต กิจเจริญได๎เข๎ามารับหน๎าท่ีผ๎ูจัดการและครูใหญํ ทํานได๎น า
และพัฒนาโรงเรียนให๎เจริญก๎าวหน๎าน าช่ือเสียงมาสํูโรงเรียนอยํางมากมาย   ทํานได๎เสนอสร๎างอาคาร ไม
เกิ้ล  ส าหรับนักเรียนอนุบาลโดยเฉพาะ และเปิดใช๎อยํางเป็นทางการเมื่อวันท่ี 17 กรกฎาคม 2533 ใน
โอกาสฉลอง 25 ปี  ได๎น าวิทยาการและเทคโนโลยีใหมํ ๆ มาใช๎เพื่อการเรียนการสอน 

พ.ศ. 2533 บาทหลวงวุฒิเลิศ  แหํล๎อม เข๎ามารับต าแหนํงผ๎ูจัดการ     และมีบาทหลวง
วิวัฒน์  แพรํสิริ เป็นครูใหญํมีการขยับขยายช้ันเรียนเพิ่มขึ้น ท้ังยังได๎กํอสร๎างอาคารสันตะมารีเพิ่มขึ้น  
เพื่อให๎ส าหรับในกิจกรรมตําง ๆ และในปีพ.ศ. 2535 บาทหลวงวุฒิเลิศ  แหํล๎อม ได๎รับการคัดเลือกจาก
สมาคมครูโรงเรียนราษฎร์ แหํงประเทศไทยให๎เป็นผ๎ูบริหารดีเดํน  

พ.ศ. 2542 บาทหลวงศักดิ์ชัย ทรัพย์อัประไมย รับต าแหนํงผ๎ูอ านวยการโรงเรียน ทํานมี
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วิสัยทัศน์กว๎างไกล  และพัฒนางานด๎านการศึกษาและด๎านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ให๎ทันสมัยและพัฒนา
โรงเรียนจนได๎รับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษา ขนาดใหญํ ในปีการศึกษา 2543 ได๎รับรางวัล
พระราชทานระดับประถมศึกษา ขนาดใหญํในปีการศึกษา 2547  และปีการศึกษา 2546 โรงเรียนได๎เปิด
หลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ English - Programme 

พ.ศ. 2549  บาทหลวงเอกพร  นิตตะโย     เข๎ารับต าแหนํงผ๎ูอ านวยการโรงเรียนยอแซฟ
อุปถัมภ์ และเซอร์คริสตอฟ  เภกะนันทน์ คณะภคินี เซนต์ปอลเดอชาร์ตร รับต าแหนํงรองผ๎ูอ านวยการ
โรงเรียน  บริหารโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ แผนกหญิง ได๎พัฒนางานด๎านการศึกษาและด๎านเทคโนโลยีให๎
ทันสมัย และพัฒนาโรงเรียนจนได๎รับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษา ขนาดใหญํ ในปีการศึกษา 
2551  จนได๎รับรางวัลพระราชทาน  3  ครั้ง ภายใน 10 ปี 

พ.ศ. 2553  เซอร์เทเรซิตา   วงษ์ช่ืน คณะภคินี เซนต์ปอลเดอชาร์ตร  รับต าแหนํงรอง
ผ๎ูอ านวยการโรงเรียน  ยอแซฟอุปถัมภ์ แผนกสามัญหญิง ได๎พัฒนางานด๎านการศึกษาและน าเทคโนโลยี
ใหมํ ๆ มาใช๎เพื่อการเรียนการสอน 

พ.ศ. 2554  เซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา คณะภคินี เซนต์ปอลเดอชาร์ตร  รับ
ต าแหนํงรองผ๎ูอ านวยการโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ แผนกสามัญหญิง ได๎พัฒนางานด๎านการศึกษาอยําง
ตํอเนื่อง 

พ.ศ. 2555   พระคาร์ดินัลไมเกิล  มีชัย  กิจบุญชู     ประกอบพิธีเสกและเปิดอาคารบุญ
ราศี สมเด็จพระ-สันตะปาปา ยอห์นปอลท่ี 2  อยํางเป็นทางการ เมื่อวันท่ี 21  ธันวาคม 2555  เพื่อใช๎
เป็นสถานท่ีประชุมและประกอบพิธีส าคัญทางศาสนาในโอกาสตําง ๆ  และโรงเรียนได๎พัฒนาการจัด
การศึกษาได๎ตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก  สมศ. รอบ 3  จึงได๎รับการรับรองคุณภาพ
มาตรฐานในระดับคุณภาพ ดีมาก 
  พ.ศ. 2556   บาทหลวงธีรพล  กอบวิทยากุล     เข๎ารับต าแหนํงผ๎ูอ านวยการโรงเรียนยอ
แซฟอุปถัมภ์  ทํานมีวิสัยทัศน์กว๎างไกล  พัฒนางานด๎านการศึกษาอยํางตํอเนื่อง และปรับปรุงอาคารเรียน
ให๎ทันสมัย 

แผนท่ีโรงเรียน 
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โครงสร้างการบริหาร (แผนภูมิ) 

 
 

 
 
 

 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์  เป็นโรงเรียนขนาดใหญํ มีผ๎ูอ านวยการสถานศึกษา  รองผ๎ูอ านวยการ 
และผ๎ูชํวยผ๎ูอ านวยการ/รองผ๎ูอ านวยการบริหารงานตามโครงสร๎างการบริหาร แบํงโครงสร๎างการ
บริหารงานเป็น 5แผนก   ได๎แกํ 1)แผนกสามัญชาย  2) แผนกสามัญหญิง  3) แผนกอนุบาล  4) แผนก  
EP  5) แผนกศูนย์ภาษา  ผ๎ูบริหารยึดหลักการบริหารแบบกระจายอ านาจ  ให๎ความส าคัญในการพัฒนา
ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษาอยํางเป็นระบบครบตามกระบวนการ  
PDCA   
  
1.7 ปรัชญา วิสัยทัศน์ และนโยบายของโรงเรียน 
ปรัชญาของโรงเรียน 
ORA et LABORA    ความหมาย “จงอธิษฐานและลงมือท างาน” 
ORA et LABORA    อํานวําโอรา แอ็ด  ลาบอรา 

ORA   แปลวํา   จงอธิษฐานภาวนา หมายถึง การมีสํวนสัมพันธ์กับพระเจ๎าหรือ ผ๎ูศักดิ์สิทธิ์ 
เป็นมิติทางศาสนา เป็นเรื่องของคนมีศาสนา 
et    แปลวํา   และ 
LABORA แปลวํา  จงท างาน หมายถึง การกระท ากิจกรรมท่ีตนเองรับผิดชอบ ซึ่งถือเป็นหน๎าท่ี

ส าคัญของการมีชีวิตมนุษย์   
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เมื่อน ามารวมกันจึงแปลวํา “จงอธิษฐานและลงมือท างาน” ซึ่งถือเป็นแนวทางส าหรับพวกเรา

ทุกคนในการจะกระท ากิจการใดก็ตาม ไมํวําจะเป็นการเรียนการสอน การปฏิบัติหน๎าท่ี ในฐานะใน
ต าแหนํงตําง ๆ นั้นต๎องระลึกเสมอวํา เรามีพระเป็นเจ๎าผ๎ูศักด์ิสิทธิ์ ท่ีเราเคารพนับถืออยูํกับเรา คอย
ชํวยเหลือเรา และมีหลักธรรมค าสอนของศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว นอกจากนี้โรงเรียนยังมุํงเน๎นให๎
นักเรียนมีความรู๎เป็นเลิศทางวิชาการ เป็นผ๎ูมีระเบียบวินัย มีสุขภาพแข็งแรงและเป็นผ๎ูมีคุณธรรม 

 
วิสัยทัศน์ของโรงเรียน 
“โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ โดดเดํนด๎านคุณธรรม – จริยธรรม  เป็นผ๎ูน าทางวิชาการและเทคโนโลยี     
มีทักษะทางภาษามุํงสํูความเป็นสากล    บนพื้นฐานของความเป็นไทย” 
 
นโยบายของโรงเรียน 

1. ปลูกฝังบุคลากรและผ๎ูเรียนให๎มีคุณธรรม-จริยธรรม  ตามหลักธรรมทางศาสนามีความสามัคคี 
รู๎จักรักและรับใช๎ ภาคภูมิใจในสถาบัน  อยูํรํวมกันในสังคมได๎อยํางมีความสุข 

2. สํงเสริมบุคลากรและผ๎ูเรียน ให๎มีนิสัยรักษ์ส่ิงแวดล๎อม ใช๎ทรัพยากรอยํางค๎ุมคําตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

3. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผ๎ูเรียนเต็มตามศักยภาพ สามารถศึกษาตํอ  ในระดับอุดมศึกษาของรัฐ 
มีผลงานเข๎าสํูการแขํงขันระดับประเทศ และตํางประเทศ 

4. สํงเสริมการพัฒนาหลักสูตรท่ีเข๎มข๎นเหมาะสมกับผ๎ูเรียน และ ความต๎องการของชุมชน เปิด
โอกาสให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎ตลอดชีวิต อยํางมีคุณภาพ 

5. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน๎นผ๎ูเรียนเป็นส าคัญ มีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิด
สังเคราะห์ สามารถใช๎ภาษาในการส่ือสารเป็นท่ียอมรับในระดับสากล 

6. สํงเสริมการใช๎เทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการจัดการศึกษา 
7. จัดระบบโครงสร๎างการบริหารงาน เน๎นการมีสํวนรํวมโดยใช๎หลักธรรมาภิบาล  และเทคโนโลยี

ท่ีทันสมัย สร๎างความเช่ือมั่นด๎วยระบบประกันคุณภาพภายใน และนิเทศติดตาม เพื่อให๎การบริหารงาน
เกิดผลอยํางมีประสิทธิภาพ 

8. สํงเสริมให๎บุคลากรมีทักษะในการใช๎เทคโนโลยี การให๎บริการ เสริมสร๎างขวัญก าลังใจ และ
จิตส านึกในจรรยาบรรณ เพื่อประสิทธิภาพในการท างาน 

9. สํงเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียนให๎ผ๎ูเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
10. เสริมสร๎างปฏิสัมพันธ์ตํอชุมชนในการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท๎องถิ่น รวมท้ังใช๎

สถานศึกษาเป็นแหลํงเรียนรู๎ของชุมชน 
 

1.8 เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ 
 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์มุํงเน๎นการจัดการเรียนการสอนให๎นักเรียนเป็นคนดี มีความรู๎ มีคุณธรรม
เพื่อให๎นักเรียนสามารถด ารงชีวิตในสังคมได๎อยํางดี  และมีความสุข  สํงผลให๎อัตลักษณ์ของนักเรียน
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โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ คือ “คนดีศรียอแซฟ” โดยแตํละแผนกได๎สร๎างอัตลักษณ์ให๎เกิดขึ้นกับตัวนักเรียน 
คือ แผนกสามัญชาย สุภาพบุรุษ (Gentleman) แผนกสามัญหญิง กุลสตรี(Lady) แผนก EP ฉลาด 
(Smart) แผนกอนุบาลมีความสุข  (Happy)  อันเป็นผลสะท๎อนตํอเอกลักษณ์ของโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์  
คือ “เป็นโรงเรียนคาทอลิกท่ีดูแลนักเรียนอยํางดี  และเดํนด๎านภาษาตํางประเทศ” 
 อัตลักษณ์ ของ นักเรียนโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์“คนดีศรียอแซฟ” 
อัตลักษณ์ (Identity)  หมายถึง ความเป็นตัวตนของตนเอง ในความเป็นอัตลักษณ์ของนักเรียน โรงเรียน
ยอแซฟอุปถัมภ์ เกิดจากการหลํอหลอม อบรม การดูแลนักเรียนเป็นอยํางดีตลอดเวลาท่ีนักเรียนอยูํท่ี
โรงเรียน จนเกิดเป็นลักษณะนิสัยท่ีดี การอบรม การดูแลของโรงเรียนเกิดจากการใช๎ คุณคําพระวรสาร 
(Gospel Values) ในการอบรมโดยเน๎นคุณคําพระวรสารจากช่ือของ ทํานนักบุญยอแซฟ องค์อุปถัมภ์ 
ของโรงเรียนดังนี้ JOSEPH 
J  = Justice = ความยุติธรรม 
O = Obedience = ความเช่ือฟัง 
S = Silence = ความเงียบ สงบ 
E = Experience = ความฉลาดในการใช๎ประสบการณ์ท่ีมี 
P = Prudence = ความสุขุม รอบคอบ มัธยัสถ์  
H = Humility = ความสุภาพ 
 = Honesty = ความซื่อสัตย์ 
 จากคุณคําพระวรสารเหลํานี้จึงเกิดเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียนท่ีมุํงเน๎นให๎
นักเรียนเป็นผ๎ูท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม ท้ังนี้โรงเรียนจัดให๎มีโครงการ คนดีศรียอแซฟ / กุลสตรีท่ีนํายกยํอง 
เพื่อสํงเสริมให๎นักเรียนเป็นผ๎ูท่ี แตํงกายดี  พูดดี ท าดี  
สามัญชาย (JSB)   สุภาพบุรุษ (Gentleman) 
สามัญหญิง (JSG)  กุลสตรี (Lady) 
English Programme ฉลาด (Smart) 
อนุบาล (KDG)   มีความสุข (Happy) 
แผนกสามัญชาย 
แผนกสามัญชายต๎อง มีความเป็นสุภาพบุรุษ เป็นผ๎ูท่ีอํอนโยน เมตตาตํอผ๎ูอื่น ให๎เกียรติกับเพศตรงข๎าม 
และกับทุกคนให๎เหมาะกับสังคมปัจจุบัน นักเรียนโรงเรียนยอแซฟ อุปถัมภ์ แผนกสามัญชายจึงมีอัตลักษณ์
ท่ีบํงบอกตัวตน คือ 
Gentle   = อํอนโยน 
Man   = มนุษย์สุภาพบุรุษ คือ เป็นคนดีด๎วย กาย วาจา ใจ มีความสุภาพอํอนโยน 
แผนก English Program 
นักเรียนแผนก English Programme ต๎องมีความเป็นสุภาพบุรุษ เป็นกุลสตรี เป็นผ๎ูท่ีอํอนโยน เมตตาตํอ
ผ๎ูอื่น ให๎เกียรติกับทุกคน นักเรียนโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ แผนก English Programme จึงมีอัตลักษณ์ท่ี
บํงบอกตัวตน คือ 
Stability  = ความแนํวแนํมั่นคง 
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Mercy   = ความเมตตากรุณา 
Awareness = ความใฝุรู๎ 
Reliability  = ความไว๎ใจ เช่ือใจ 
Tenderness  = ความอํอนโยน ฉลาด คือ นักเรียนท่ีมีความงามสงํา กล๎าแสดงออกอยํางมีภูมิรู๎ และ
ภูมิธรรม 
 
แผนกสามัญหญิง 
นักเรียนแผนกสามัญหญิงต๎อง มีความเป็นกุลสตรีเป็นผ๎ูท่ีอํอนโยน เมตตาตํอผ๎ูอื่น เคารพและให๎เกียรติกับ
ทุกคน นักเรียนโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ แผนกสามัญหญิงจึงมีอัตลักษณ์ท่ีบํงบอกตัวตน คือ 
Love   = ความรัก 
Achieve  = ความส าเร็จ 
Decency = ความประพฤติท่ีถูกต๎องตามท านองคลองธรรม 
Young   = ความสดใสตามวัยกุลสตรี คือ เป็นสตรีที่งามพร๎อมด๎วยความดี ความรู๎  และความสามารถ 
 
แผนกอนุบาล 
นักเรียนแผนกอนุบาลมีจุดเน๎นการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา โดยมีจุดเน๎นตามอัตลักษณ์ คือ 
Happy ซึ่งมีค าอธิบายดังนี้ 
H  = Healthy   = สุขภาพดี 
A  = Activity   = มีกิจกรรมน าความรู๎ 
P  = Preparation  = มุํงสํูการเตรียมความพร๎อม 
P  = Play    = เลํนเพื่อเสริมสร๎างประสบการณ์ 
Y  = (all by) yourself  = บนพื้นฐานการชํวยเหลือ/ดูแลตัวเอง 
มีความสุข คือ การเรียนรู๎ด๎วยการลงมือปฏิบัติกิจกรรมตํางๆ ด๎วยตนเอง ผํานประสบการณ์จากการเลํน 
เพื่อให๎นักเรียน ได๎เรียนรู๎อยํางมีความสุข และมีสุขภาพรํางกายแข็งแรง 
 เอกลักษณ์ของโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์“เป็นโรงเรียนคาทอลิกท่ีดูแลนักเรียนอยํางดี และเดํนด๎าน
ภาษาตํางประเทศ” 
 เอกลักษณ์ (Uniqueness) หมายถึง การเป็นตัวของตนเอง เฉพาะตนเอง โรงเรียนยอแซฟ
อุปถัมภ์ เริ่มต๎นจากการเป็นโรงเรียนท่ีอบรมเยาวชนให๎ประพฤติปฏิบัติตน สามารถเป็นนักบวชของศาสนา
คริสต์นิกายโรมันคาทอลิกท่ีดี จากอดีตถึงปัจจุบัน โรงเรียนได๎รับการยอมรับจาก ชุมชน ผ๎ูปกครองในเรื่อง
การอบรม ดูแลนักเรียน นักเรียนท่ีจบจากสถาบันเป็นผ๎ูท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนเป็นท่ียอมรับของ
ชุมชนท่ัวไป จึงเป็นท่ีมาของเอกลักษณ์ของโรงเรียน คือ 
โรงเรียนคาทอลิก หมายถึง โรงเรียนของมิสซังคาทอลิกในประเทศไทย 
ดูแลนักเรียนอยํางดี หมายถึง การดูแล อบรม ส่ังสอน นักเรียนให๎เป็นผ๎ูท่ีมีคุณธรรม โดยยึดหลักคุณคํา
พระวรสาร ในการอบรม ส่ังสอน มีฝุายจิตตาภิบาล จัดโครงการ กิจกรรมให๎สอดรับกับนักเรียน โรงเรียน
ดูแลนักเรียนพิเศษ ดูแลนักเรียนในการปูอมปรามสารเสพติด ดูแลนักเรียนเรื่องทุนการศึกษา ดูแลนักเรียน



 

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน (SAR) โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ปีการศึกษา 2557 หนา้ 11 

 

ในกิจกรรมเย่ียมบ๎านนักเรียน ดูแลนักเรียนในการติดตามความประพฤติของนักเรียน ด๎วยโครงการ ORA 
et LABORA โดยอาศัยการอบรมทางด๎านศาสนาขัดเกลานักเรียนให๎เป็นคนดี โดยบุคลากรทางศาสนา
อบรมนักเรียน (บาทหลวง ซิสเตอร์)เดํนด๎านภาษาตํางประเทศ หมายถึง มีความสามารถทางด๎านการ ฟัง 
พูด อําน เขียน ในภาษาอื่นๆ ท้ังนี้โดยอาศัยศูนย์ภาษา (NELC) เป็นผ๎ูให๎การสนับสนุน 
 
 1.9 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

เป้าหมาย/
นโยบาย 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ ์ สภาพความส าเร็จ/
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1. ปลูกฝังบุคลากร
แล ะผู๎ เ รี ย น ใ ห๎ มี
คุณธรรม-จริยธรรม  
ตามหลักธรรมทาง
ศ า ส น า มี ค ว า ม
ส ามั ค คี  รู๎ จั ก รั ก
แ ล ะ รั บ ใ ช๎ 
ภ า ค ภู มิ ใ จ ใ น
ส ถ า บั น   อ ยํู
รํวมกันในสังคมได๎
อยํางมีความสุข 
 
2. สํงเสริมบุคลากร
และผู๎ เรี ยน ให๎ มี
นิ สั ย รั ก ษ์
สิ่ ง แ ว ด ล๎ อ ม ใ ช๎
ท รั พยากรอ ยํ า ง
คุ๎ ม คํ า ต า ม ห ลั ก
เศรษฐกิจพอเพียง 

 1  ด๎านคุณธรรม – จริยธรรม  สํงเสริมบุคลากรและผู๎เรียนให๎มีคุณธรรม – 
จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน ปฏิบัติศาสนกิจ
สัมพันธ์รํวมกัน น าแนวคิดตามหลักธรรมไปใช๎ในการด ารงชีวิต รู๎จักใช๎
ทรัพยากรอยํางคุ๎มคํา รักษ์สิ่งแวดล๎อม ประหยัดอดออม และด าเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ืออยํูในสังคมได๎อยํางมีความสุข 

 1) ร๎อยละ 90  ของ
บุคลากรและผู๎เรียน
ปฏิบัติตนเป็นคนดีมี
คุณธรรม – จริยธรรม 
และ อยํูรํวมกันได๎
อยํางมีความสุข 
 2) ร๎อยละ 90    ของ
ผู๎เรียนปฏิบัติตนตาม
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์จนเป็น
เอกลักษณ์ของ
โรงเรียน  
3) ร๎อยละ 90  ของ
บุคลากรและผู๎เรียนได๎
ปฏิบัติศาสนกิจ
สัมพันธ์รํวมกัน และ
ด าเนินชีวิตตาม
หลักธรรมทางศาสนา       
ของตน 
4) ร๎อยละ 90  ของ
บุคลากรและผู๎เรียน 
ใช๎ทรัพยากรอยําง
คุ๎มคํา รักษ์สิ่งแวดล๎อม  
ประหยัด  อดออม 
และด าเนินชีวิตตาม  
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

3.  จั ดการศึ กษา
เพ่ือพัฒนาผู๎เรียน
เต็มตามศักยภาพ 

2. สัมฤทธ์ิผลของผู๎เรียน จัดการศึกษาเพ่ือสํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงข้ึน มีผลงานเป็นที่ยอมรับในทุกระดับ ตลอดจนมีผลการ
ประเมินจากหนํวยงานภายนอกสูงกวําเกณฑ์มาตรฐาน (น.3) 

5) ผู๎เรียนทุกคน
สามารถเข๎าศึกษาตํอ
ในระดับอุดมศึกษา  
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สามารถศึกษาตํอ  
ในระดับอุดมศึกษา
ของรั ฐ มีผลงาน
เข๎าสูํการแขํง ขัน
ระดับประเทศ และ
ตํางประเทศ 
 

 6) ร๎อยละ 80  ของ
ผู๎เรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนแตํละ
รายวิชาไมํต่ ากวํา 
3.00   
7) ร๎อยละ 80  ของ
ผู๎เรียนในระดับชั้น ป.
6 , ม.3 และ ม.6  มี
ผลการทดสอบรวบ
ยอดระดับชาติอยํูใน
ระดับดี  
8) ผู๎เรียนได๎รับรางวัล
และมีผลงานจากการ
ประกวดแขํงขันทั้งใน
ประเทศและ
ตํางประเทศ 
9) ร๎อยละ 80  ของ
ผู๎เรียนมีผลการ
ประเมินคุณภาพ
ผู๎เรียน ไมํต่ ากวําร๎อย
ละ 75 

4 . สํ ง เ ส ริ ม ก า ร
พัฒนาหลักสูตรที่
เ ข๎มข๎นเหมาะสม
กั บ ผู๎ เ รี ย น  แ ล ะ 
ความต๎องการของ
ชุมชน เปิดโอกาส
ใ ห๎ นั ก เ รี ย น ไ ด๎
เรียนรู๎นโยบายของ
โรงเรียนตลอดชีวิต 
อยํางมีคุณภาพ 
5. สนับสนุนการ
จัดการเรียนการ
สอนที่ เน๎นผู๎ เรียน
เป็นส าคัญ มีทักษะ
การคิดวิเคราะห์ 
คิ ด สั ง เ ค ร า ะ ห์ 
สามารถใช๎ภาษาใน
การสื่อสารเป็นที่

3.หลักสูตรการบริหารงานวิชาการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานโดยมีหลักสูตรที่เข๎มข๎นและหลากหลายเน๎นทักษะทางภาษาและ

เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพ่ือให๎ผู๎เรียนเป็นคนดี มีปัญญา และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

10)ร๎อยละ 90  ของ  
ครู  ผู๎ปกครอง 
และ 

นักเรียน  มีความพึง
พอใจผลการ
ประเมิน 

การใช๎หลักสูตร  อยํูใน
ระดับดีมาก       

11) ร๎อยละ 90  ของ
นักเรียนมีคุณภาพ
ตาม 

มาตรฐานการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน  

12) ร๎อยละ 90  ของ
ผู๎เรียนมีทักษะทาง
ภาษาโดยได๎รับการ
ประเมินคุณภาพจาก
หนํวยงานภายในและ
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ยอมรั บ ในระ ดับ
สากล 
6.สํ งเสริมการใช๎
เ ท ค โ น โ ล ยี ที่
ทันสมัยในการจัด
การศึกษา 

ภายนอก 
13) ครูทุกคนสามารถ
ใช๎สื่อ  วัสดุ  อุปกรณ์  
แหลํงเรียนรู๎  และ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย
มาใช๎ในการจัดการ
เรียนการสอน 
14) ครูทุกคนได๎รับ
การพัฒนา และนิเทศ
ติดตามในการ
ปฏิบัติงาน 
15) ผลการประเมิน
คุณภาพภายในและ
ภายนอกอยํูในเกณฑ์ดี
มาก  

7 .  จั ด ร ะ บ บ

โ ค ร ง ส ร๎ า ง ก า ร

บริหารงาน เ น๎น

การมีสํวนรํวมโดย

ใช๎ หลั ก ธร รมา ภิ

บ า ล  แ ล ะ

เ ท ค โ น โ ล ยี ที่

ทั น ส มั ย  ส ร๎ า ง

ความเชื่อมั่นด๎วย

ร ะ บ บ ป ร ะ กั น

คุ ณ ภ า พ ภ า ย ใ น 

และนิเทศติดตาม 

เ พ่ื อ ใ ห๎ ก า ร

บริหารงานเกิดผล

อ ยํ า ง   มี

ประสิทธิภาพ 

3.หลักสูตรการบริหารงานวิชาการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานโดยมีหลักสูตรที่เข๎มข๎นและหลากหลายเน๎นทักษะทางภาษาและ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพ่ือให๎ผู๎เรียนเป็นคนดี มีปัญญา และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
4.การบริหารจัดการมีโครงสร๎างการบริหารงานที่ชัดเจนโดยยึดหลัก 
ธรรมาภิบาลมีอาคารสถานที่แหลํงการเรียนรู๎ สาธารณูปโภค สื่อวัสดุ
อุปกรณ์  นวัตกรรมเทคโนโลยีเ พียงพอและทันสมัย มีร ะบบการ
ประชาสัมพันธ์ การให๎บริการที่มีประสิทธิภาพโดยการใช๎การนิเทศ ติดตาม
งานจากองค์กรภายในและภายนอกสถานศึกษา ( น.7) 

16) ร๎อยละ 90  ของ
บุคลากรมสีํวนรํวมใน 

การบริหารจัดการ 
ก าหนดนโยบาย   

โครงสร๎างโดยยึดหลัก 
ธรรมาภิบาล  

17) ร๎อยละ 95  ของ
อาคารสถานที่  
แหลํง 

การเรียนรู๎  
สาธารณูปโภค  สื่อ
วัสดุอุปกรณ์ 

นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีได๎รับการ
พัฒนาให๎ 

รวดเร็ว  ชัดเจน และ
ทันตํอเหตุการณ์ใน 

ปัจจุบัน  
18) ร๎อยละ 95  ของ
ผู๎รับบริการมีความพึง
พอใจตํอการให๎บริการ
ของบุคลากรใน
สถานศึกษา 
19) ทุกหนํวยงานใน
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สถานศึกษา ได๎รับผล 
การประเมินตาม
เกณฑ์มาตรฐานใน
ระดับดีมากของ
กระทรวงศึกษา และ 
สมศ.  

8 .  สํ ง เ ส ริ ม ใ ห๎
บุคลากรมีทักษะใน
การใช๎ เทคโนโลยี 
ก า ร ใ ห๎ บ ริ ก า ร 
เ ส ริ ม ส ร๎ า ง ข วัญ
ก า ลั ง ใ จ  แ ล ะ
จิ ต ส า นึ ก ใ น
จรรยาบรรณ เพ่ือ
ประสิท ธิภาพใน
การท างาน 

5. ด๎านการบริหารงานบุคลากร 
มีการพัฒนาบุคลากรให๎สามารถค๎นคว๎า สื่อสาร จัดการเรียน การสอน ด๎วย
ทักษะภาษา และมีคุณภาพ      ตรงตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครุสภา มี
การเพ่ิมขวัญก าลังใจให๎กับบุคลากรเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ และ
สังคมในปัจจุบัน  

20) ร๎อยละ 80  ของ
บุคลากรมีทักษะการ
ใช๎เทคโนโลยีในการ
พัฒนาการท างาน
อยํางมีประสิทธิภาพ  
21) บุคลากรทุกคน
ได๎รับการพัฒนาตรง
ตามมาตรฐานวิชาชีพ
คร ู
22) บุคลากรทุกคนมี
ขวัญก าลังใจในการ
ปฏิบัติหน๎าท่ี       
23) ร๎อยละ 75  ของ
บุคลากรได๎รับการ
พัฒนาให๎สามารถ
ค๎นคว๎า  สื่อสาร  
จัดการเรียนการสอน
ด๎วยภาษาสากล   

9. สํงเสริมการจัด
กิ จ ก ร ร ม พั ฒ น า
ผู๎ เ รี ยนให๎ ผู๎ เ รี ยน
เกิดคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

6.กิจการนักเรียนพัฒนาสํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์มี
ความสามารถทางด๎านศิลปะ ดนตรี กีฬา และด๎านอื่นๆ ตามความถนัดและ
สนใจของตนเอง สามารถเข๎ารํวมแขํงขันทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา (น.9) 

24) ผู๎เรียนทุกคนได๎
พัฒนาศักยภาพตรง
ตามความสามารถของ
ตนเอง  
25)  ผู๎เรียนทุกคนมี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของโรงเรียน   
 

10 .  เ ส ริ ม ส ร๎ า ง
ป ฏิ สั ม พั น ธ์ ตํ อ
ชุ ม ช น ใ น ก า ร
อ นุ รั ก ษ์ 
ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม  
ภูมิปัญญาท๎องถ่ิน 
ร ว ม ทั้ ง ใ ช๎

7.สัมพันธ์ชุมชนพัฒนาสํงเสริมความสัมพันธ์ของสถานศึกษาและชุมชน 
เป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นในสถานศึกษา รํวมอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท๎องถ่ิน บุคลากรและผู๎เรียนมีจิตอาสาในการชํวยเหลือสังคม (น.
10) 

26) ร๎อยละ 90  ของ
ชุมชนให๎การยอมรับ 
ส นั บ ส นุ น แ ล ะ ใ ห๎
รํวมมือกับสถานศึกษา
ในการจัดกิจกรรมตําง 
ๆ   
27)ร๎อยละ 90  ของ
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สถานศึกษ า เป็ น
แหลํง เรียนรู๎ ของ
ชุมชน 

บุคลากรและผู๎ เรียน
เกิดความภาคภูมิใจ 
ปฏิบัติตนเหมาะสมกับ
ความเป็นไทย และ
สามารถเป็นแบบอยําง
ที่ดีกับบุคคลอื่น 
2 8 )  ร๎ อ ย ล ะ  9 0  
ชุมชนได๎รับประโยชน์
จากแหลํง เรียนรู๎ ใน
ส ถ า น ศึ ก ษ า แ ล ะ
สามารถน าไปพัฒนา
ตนเองและบุคคลอื่น 
29)ร๎อยละ 90  ของ
ชุมชนและสถานศึกษา
มีความสัมพันธ์ที่ดีตํอ
กัน 

 
2. ข้อมูลผู้บริหาร 
 2.1ผ๎ูท าการแทนผ๎ูรับใบอนุญาต  บาทหลวงธีรพล    กอบวิทยากุล 
  โทรศัพท์  02  -429-0112-5วุฒิการศึกษาสูงสุด ศิลปศาสตรบัณฑิต    สาขา   ปรัชญา 
  ด ารงต าแหนํงต้ังแตํ   14  พฤษภาคม  2555  จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา   2  ปี 
 2.2 ผ๎ูจัดการบาทหลวงธีรพล    กอบวิทยากุล 
  โทรศัพท์  02  -429-0112-5วุฒิการศึกษาสูงสุด ศิลปศาสตรบัณฑิต    สาขา   ปรัชญา 
  ด ารงต าแหนํงต้ังแตํ   14  พฤษภาคม  2555  จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา   2  ปี 
 2.3 ผ๎ูอ านวยการโรงเรียน บาทหลวงธีรพล    กอบวิทยากุล 
  โทรศัพท์  02  -429-0112-5วุฒิการศึกษาสูงสุด ศิลปศาสตรบัณฑิต    สาขา   ปรัชญา 
  ด ารงต าแหนํงต้ังแตํ   14  พฤษภาคม  2555  จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา   2  ปี 
 2.4 รองผ๎ูอ านวยการโรงเรียนมี      2    คน  
  1) บาทหลวงศวง  วิจิตรวงศ์ โทรศัพท์  02  -429-0112-5 
  วุฒิการศึกษาสูงสุด ครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาบริหารการศึกษา   สถาบันจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  รับผิดชอบกลํุมงาน วิชาการ 
  2) เซอร์มากาเร็ต   รัตนาวงศ์ไชยา (นางสาวจิตรี  รัตนาวงศ์ไชยา)โทรศัพท์ 02 -429- 7171 
  วุฒิการศึกษาสูงสุดครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา สถาบันจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
  รับผิดชอบ  ผ๎ูบริหารโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์  แผนกสามัญหญิง 
 2.5 ลักษณะผ๎ูรับใบอนุญาต 
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❍บุคคลธรรมดา  นิติบุคคล 

❍ห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด/บริษัท ❍มูลนิธิในพุทธศาสนา/ การกุศลของวัด 

มูลนิธิในคริสต์ศาสนา  ❍มูลนิธิในศาสนาอิสลาม 
 

3. ข้อมูลนักเรียน (ณ  วันท่ี 10  มิถุนายน ของปีการศึกษาท่ีรายงาน) 

 

 3.1 ท่ีต้ัง   ❍กทม.     ภูมิภาค  จังหวัด นครปฐม 
 3.2 ลักษณะโรงเรียน 

 

❍สามัญท่ัวไป      สามัญศึกษาและEP  
 
❍ EP             ❍อิสลามศึกษา  

 
❍การกุศล           ❍การสอนศาสนาอิสลามควบคํูวิชาสามัญของมูลนิธิ/มัสยิด 

 3.3 ระดับท่ีเปิดสอน 

 

  ❍ ปฐมวัย  ❍ปฐมวัย – ประถมศึกษา     ❍ ปฐมวัย – ม.ต๎น 

 

   ปฐมวัย – ม.ปลาย ❍ ประถมศึกษา        ❍ ประถมศึกษา – ม.ต๎น 
3.4 จ านวนห๎องเรียนจ าแนกตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 

ระดับชั้น สามัญ EP รวม 
เตรียมอนุบาล 3 - 3 
อนุบาล   24 - 24 
ประถมศึกษา (ป.1-6) 43 15 58 
มัธยมต๎น (ม.1-3) 34 4 38 
มัธยมปลาย (ม. 4-6) 35 1 36 
รวม/ ห้องเรียน 139 20 159 

 
3.5 จ านวนผ๎ูเรียนจ าแนกตามหลักสูตรสถานศึกษาและเพศ 
 

หลักสูตรสถานศึกษา/ระดับชั้น 
 

สามัญ EP รวม รวม 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

รวมเตรียมอนุบาล 61 42 - - 55 42 97 
อนุบาล  1 134 94 - - 134 94 228 
อนุบาล  2 139 116 - - 139 116 255 
อนุบาล  3 165 143 - - 165 143 308 
รวมอนุบาล 1-3 438 353 - - 438 353 791 
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ประถมศึกษา 1 163 123 42 35 205 158 363 
ประถมศึกษา 2 151 137 50 33 201 170 371 
ประถมศึกษา 3 171 111 26 31 197 142 339 
ประถมศึกษา 4 159 125 33 33 192 158 350 
ประถมศึกษา 5 173 131 22 23 195 154 349 
ประถมศึกษา 6 152 136 28 20 180 156 336 
รวมประถมศึกษา 1-6 969 763 201 175 1,170 938 2,108 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 239 162 17 15 256 177 433 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 265 190 14 15 279 205 484 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 234 167 21 24 255 191 446 
รวมมัธยมศึกษาปีท่ี1-3 738 519 52 54 790 573 1,363 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 235 170 8 6 243 176 419 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 232 176 - - 232 176 408 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 259 184 - - 259 184 443 
รวมมัธยมศึกษาปีที่4-6 726 530 8 6 734 536 1,270 
รวมทั้งหมด 2,871 2,165 261 235 3,132 2,485 5,629 

  ท่ีมา : แผนกธุรการ ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2557 
 

๓.๖ จ านวนผ๎ูเรียนท่ีมีลักษณะพิเศษ 
 

รายการ 

จ านวน (คน) 

เตรียมอนุบาล
และอนบุาล 

ประถม ม.ต้น ม.ปลาย รวม คิดเป็น
ร้อยละ 

๑. ผ๎ูเรียนท่ีมีความบกพรํองเรียนรํวม.  5 - - - - - 
๒. ผ๎ูเรียนท่ีมีภาวะทุพโภชนาการ - - - - - - 
๓.  ผ๎ูเรียนปัญญาเลิศ 25 70 45 36 176 3.13 

๓.๑ คณิตศาสตร์ - 9 4 5 18 0.32 
๓.๒ วิทยาศาสตร์ - 10 6 7 23 0.41 
 ๓.๓ภาษาอังกฤษ - 15 8 9 32 0.61 
     ๓.๔  ศิลปะ 12 12 7 4 35 0.62 
     ๓.๕ นาฏศิลป์/ดนตรี 10 14 8 6 38 0.68 
     ๓.๖  พลศึกษา 3 10 12 5 30 0.53 
     ๓.๗  อื่น ๆ (ระบุ) - - - - - - 
๔. ผ๎ูเรียนท่ีต๎องการความชํวยเหลือ       
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รายการ 

จ านวน (คน) 

เตรียมอนุบาล
และอนบุาล 

ประถม ม.ต้น ม.ปลาย รวม คิดเป็น
ร้อยละ 

เป็นพิเศษ 
     ๔.๑ ยากจน - - - - - - 

     ๔.๒ ด๎อยโอกาส   - - - - - - 
๔.๓ อื่น ๆ ระบุ).................................. - - - - - - 

๕. ผ๎ูเรียนซ้ าช้ัน - - - - - - 
๖. ผ๎ูเรียนท่ีขาดเรียนมากกวําร๎อยละ 
๕ของเวลาเรียน (วัน)  ตลอดปี
การศึกษา 

- - - - - - 

๗. ผ๎ูเรียนลาออกกลางคัน - - - - - - 
๘. ผ๎ูเรียนท่ีท าช่ือเสียงให๎กับโรงเรียน - - - - - - 
๙. ผ๎ูเรียนท่ีอยูํในภาวะเส่ียง   - - - - - - 

๙.๑  เอดส์ - - - - - - 
๙.๒ ยาเสพติด - - - - - - 
๙.๓ ความรุนแรง - - - - - - 
๙.๔ พฤติกรรมก๎าวร๎ าวตามค า

วินิจฉัยของแพทย์ 
- - - - - - 

๓.๗ จ านวนนักเรียนท่ีมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร๎างเสริมสุขภาพ(สสส.)    4,207 คน คิดเป็นร๎อยละ 89.59 

 ๓.๘ จ านวนนักเรียนท่ีมีน้ าหนักสํวนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 4,207 คน คิดเป็นร๎อยละ 89.59 
 ๓.๙ จ านวนนักเรียนท่ีเข๎ารํวมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณคดีและนันทนาการ  4,652 
คน  คิดเป็นร๎อยละ 99.06 
 ๓.๑๐ จ านวนนักเรียนท่ีมีคุณลักษณะเป็นลูกท่ีดีของพํอ แมํ ผ๎ูปกครอง 4,629 คน  คิดเป็นร๎อยละ  98.57 
 ๓.๑๑ จ านวนนักเรียนท่ีมีคุณลักษณะเป็นนักเรียนท่ีดีของโรงเรียน 4,648 คน  คิดเป็นร๎อยละ 98.98 
 ๓.๑๒ จ านวนนักเรียนท่ีท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ตํอสังคมท้ังในและนอกประเทศ 4,696 คน 
คิดเป็นร๎อยละ  100 

๓.๑๓ จ านวนนักเรียนท่ีมีบันทึกการเรียนรู๎จากการอํานและการสืบค๎นจากเทคโนโลยีสารสนเทศอยําง 
สม่ าเสมอ 4,696 คน คิดเป็นร๎อยละ 100 
 ๓.๑๔ จ านวนนักเรียนท่ีผํานการประเมินความสามารถด๎านการคิดตามท่ีก าหนดในหลักสูตร
สถานศึกษา 4,696 คน คิดเป็นร๎อยละ 100 

๓.๑๕ จ านวนนักเรียนท่ีผํานเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข๎ากับสังคมตามท่ี
ก าหนดในหลักสูตรสถานศึกษา 4,627 คน  คิดเป็นร๎อยละ 98.53 
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 ๓.๑๖ จ านวนนักเรียนท่ีจบหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557 
  อ.3 จ านวน    308  คน   คิดเป็นร๎อยละ   100 
  ป.6 จ านวน   336  คน   คิดเป็นร๎อยละ   100 
  ม.3 จ านวน  446 คน  คิดเป็นร๎อยละ  100 
  ม.6 จ านวน  443 คน  คิดเป็นร๎อยละ  100 
 
 ๓.๑๗ อัตราสํวนจ านวนนักเรียน   :    ห๎องเรียน  (แยกตามระดับช้ันเรียน) 

ระดับชั้น                 อัตราส่วนจ านวนนักเรียน   :    ห้องเรียน 
ระดับอนุบาล      34.18  :       1 
ระดับประถมศึกษา      35.55  :       1 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น     35.51  :       1 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย     36.57  :       1 
ค่าเฉลี่ยระดับประถม – มัธยม    35.81  :       1  
 
๓.๑๘ อัตราสํวนจ านวนนักเรียน   :    ครู  (แยกตามระดับช้ันเรียน) 
 
ระดับชั้น               อัตราส่วนจ านวนนักเรียน   :     ครู 
ระดับอนุบาล      25.63  :      1 
ระดับประถมศึกษา      17.62  :      1 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น     16.29  :      1 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย     21.69  :      1 
ค่าเฉลี่ยระดับประถม-มัธยม     18.11  :      1 

4. ข้อมูลบุคลากร   
-จ านวนบุคลากร  จ าแนกตามหน๎าท่ี  เพศ  ระดับการศึกษา  อายุ  และประสบการณ์ 
 
 
 

ประเภทบุคลากร 
เพศ (คน) ระดับการศึกษา (คน) อายุ

เฉลี่ย 
(ปี) 

ประสบการณ์ 
ในต าแหน่ง 
(เฉลี่ย)(ปี) 

ชาย หญิง ต่ ากว่า 
ป.ตรี 

ป.ตรี สูงกว่าป.ตรี 

ผู๎รับใบอนุญาต ผู๎จัดการ และ
ผู๎อ านวยการ  

- - - - 1 49 2 

ผู๎รับใบอนุญาตและผู๎จัดการ - - - - - - - 
ผู๎รับใบอนุญาตและ
ผู๎อ านวยการ 

- - - - - - - 

ผู๎จัดการและผู๎อ านวยการ - - - - - - - 
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ผู๎รับใบอนุญาต - - - - - - - 
ผู๎จัดการ - - - - - - - 
ผู๎อ านวยการ - - - - - - - 
รองผู๎อ านวยการ 1 1 - - 2 45 2 
ครู (บรรจุ) 58 197 - 229 26 40.94 14.66 
ครูพิเศษ/ครูผู๎ชํวย (ไมํบรรจุ) 13 16 - 29 - 33.25 13.85 
ครูตํางประเทศ 39 43 1 75 6 39.10 3.86 
พ่ีเลี้ยง - 27 27 - - 39.20 8.65 
บุคลากรทางการศึกษา 5 24 - 29 - 35.44 7.17 
นักการภารโรง 37 71 108 - - 40.25 7.84 
คนขับรถ 4 - 4 - - 40 6.20 
ยามรักษาความปลอดภัย - - - - - - - 

              ท่ีมา : แผนกธุรการ ณ  วันท่ี 3 เมษายน 2558 
 
จ านวนครูที่สอนวิชาตรงเอก  365 คน   คิดเป็นร๎อยละ 100 
จ านวนครูท่ีสอนตรงความถนัด   365 คน   คิดเป็นร๎อยละ 100 

สาขาท่ีขาดแคลนครู  ❍ภาษาไทย - คน ❍คณิตศาสตร์ 2 คน ❍วิทยาศาสตร์ 2  คน 

❍สังคมศึกษา - คน ❍สุขศึกษา - คน ❍ศิลปศึกษา - คน  

❍การงานอาชีพฯ - คน ❍ภาษาตํางประเทศ 2 คน  ❍คอมพิวเตอร์ - คน  
 

5. ข้อมูลอาคารสถานที่ 
อาคารเรียนจ านวน 7 อาคาร  อาคารประกอบจ านวน 10 หลัง  
ส๎วม 17 หลัง    สระวํายน้ า 2 สระ    

 สนามเด็กเลํน 6 สนาม    สนามฟุตบอล 4 สนาม     
 สนามบาสเก็ตบอล 9 สนาม  สนามเทนนิส  2 สนาม 
 สนามแบตมินตัน 6 สนาม   สนามวอลเลํย์บอล 2 สนาม 
 สนามฟุตซอล 3 สนาม   สนามเปตอง 2 สนาม  
 หอพักนักเรียน  
 

6. ข้อมูลงบประมาณ 
 งบประมาณ (รับ-จําย) 

รายรับ บาท รายจ่าย บาท 
เงินงบประมาณ(เงินอุดหนุนรายหัว) 36,185,566 งบด าเนินการ/เงินเดือน-คําจ๎าง 100,583,840 
เงินนอกงบประมาณ 12,084,000 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 26,918,400 
เงินอื่นๆ(ระบุ) 240,758,915 งบอื่นๆ(ระบุ) 131,613,388 

รวมรายรับ 289,028,481 รวมรายจ่าย 259,115,628 
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7. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
7.1อาชีพหลักของชุมชน  คือ    
รับราชการ  ค๎าขาย  เกษตรกร  รับจ๎าง 
  

7.2ศาสนาท่ีชุมชนนับถือ  คือ 
พุทธ   คริสต์  อิสลาม 

7.3อาชีพหลักของผ๎ูปกครองสํวนใหญํ  คือ    
 รับราชการ  ร๎อยละ 9  ค๎าขายร๎อยละ 86 รับจ๎าง / เกษตรกร/ อื่น ๆ  
ร๎อยละ  5  

7.4ศาสนาท่ีผ๎ูปกครองสํวนใหญํนับถือ  คือ    
พุทธ  ร๎อยละ  95  คริสต์ / ศาสนาอื่น ๆ  ร๎อยละ  5 

7.5รายได๎เฉล่ียของผ๎ูปกครองตํอครอบครัว  400,000 -  600,000บาทตํอป ี
 
8.  โอกาสและข้อจ ากัดของสถานศึกษา 
 8.1 โอกาส / จุดแข็งของโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 

ต้ังอยูํใกล๎แหลํงเรียนรู๎ที่ส าคัญและเป็นประโยชน์เชํนสถานท่ีทํองเท่ียว 
 ต้ังอยูํในเมือง อยูํใกล๎สถานท่ีราชการ/โรงพยาบาล/หนํวยงานอื่น ๆ 
 ปลอดภัยตํอยาเสพติด/แหลํงเริงรมย์/แหลํงการพนัน มอมเมาเยาวชน 
 สภาพแวดล๎อมของโรงเรียนเหมาะสม เอื้อตํอการเรียนรู๎ 
 สภาพแวดล๎อมดี/ปลอดโปรํง/บรรยากาศรํมรื่น 
 ได๎รับการสนับสนุนจากชุมชนผ๎ูปกครองคณะกรรมการสถานศึกษาภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
 ผ๎ูปกครองและชุมชนมีสํวนรํวมในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน/มีสัมพันธ์ที่ดีตํอกัน 
 มีวิทยากรในท๎องถิ่น/ผ๎ูน าในท๎องถิ่นที่มีความรู๎ 
 รํวมมือกับชุมชนและหนํวยงานตําง ๆ เพื่อบริการชุมชนด๎านสุขภาพ/กีฬา/สวัสดิภาพ 
  การคมนาคมสะดวกมีรถรับจ๎าง/รถประจ าทางผําน 
 มีรถรับสํงระหวํางโรงเรียนกับบ๎าน 
 อยูํในเขตท่ีอยูํอาศัยหนาแนํน/ใกล๎ตลาด/แหลํงชุมชน/ใกล๎ห๎างสรรพสินค๎า 
 บุคลากรมีความรู๎ความสามารถ/เอาใจใสํ ดูแลเด็กเป็นอยํางดี 
 สํงเสริมคุณภาพบุคลกรให๎มีจรรยาบรรณครู 
 สนับสนุนด๎านการพัฒนาบุคลากร 
 ผ๎ูปกครองมีศรัทธา/ทัศนคติ/ความเช่ือมั่น ท่ีดีตํอโรงเรียน 
ผ๎ูปกครองสํวนใหญํจบการศึกษาระดับปริญญาตรี 
 สภาพชุมชนมีฐานะทางเศรษฐกิจดี ผ๎ูปกครองเอาใจใสํ 
 เน๎นจุดเดํนด๎านภาษาตํางประเทศ เชํน ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ 
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 มีความคลํองตัวในการบริหารจัดการ 
 

     8.2  ข๎อจ ากัด / จุดอํอน  
 ท่ีพักอาศัยของผ๎ูเรียนหํางไกลจากโรงเรียน 

๙. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  
  

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (อนุบาล 1-3) 
เวลา สาระการเรียนรู้ 

07.30 - 08.00 น. รับเด็ก 
08.00 - 08.30 น. เข๎าแถว / เคารพธงชาติ / สวดมนต์ /การบริหาร 
08.30 - 08.45 น. ตรวจสุขภาพ / เข๎าห๎องน้ า 
08.45 - 09.00 น. กิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะ 
09.00 - 09.30 น. ด่ืมนม / อาหารวําง 
09.30 - 10.20 น. กิจกรรมสร๎างสรรค์และการเลํนเสรี 
10.20 – 10.50 น. กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 
10.50 - 11.30 น. กิจกรรมกลางแจ๎ง 
11.30 - 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
12.00 - 14.00 น. นอนพักผํอน 
14.00 – 14.30 น. เก็บท่ีนอน   เข๎าห๎องน้ า   ด่ืมนม 
14.30 - 15.00 น. เกมการศึกษา 
15.00 - 15.30 น. เตรียมตัวกลับบ๎าน 

 

.หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้น ฐาน(ประถมศึกษาปีท่ี 1-3) 

ระดับชั้น 

เวลาเรียน (คิดเป็นร้อยละต่อป)ี 

 

รวม 

 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม

ศึกษา 

และ

หน๎าท่ี

พลเมือง 

สุขศึกษา

และ 

พลศึกษา 

ศิลปะ การงาน

และ

เทคโนโลยี 

ภาษา

ตําง 

ประเทศ 

กิจกรรม

พัฒนาผู๎เรียน 

ป. 1 200 ช.ม. 

20.00% 

160 ช.ม. 

16.00 % 

80 ช.ม. 

8.00 % 

80 ช.ม. 

8.00 % 

80 ช.ม. 

8.00 % 

80  ช.ม. 

8.00 % 

80 ช.ม. 

8.00 % 

120 ช.ม. 

12.00 % 

120 ช.ม. 

12.00 % 

1000 

100% 

ป. 2 200 ช.ม. 

20.00% 

160 ช.ม. 

16.00 % 

80 ช.ม. 

8.00 % 

80 ช.ม. 

8.00 % 

80 ช.ม. 

8.00 % 

80  ช.ม. 

8.00 % 

80 ช.ม. 

8.00 % 

120 ช.ม. 

12.00 % 

120 ช.ม. 

12.00 % 

1000 

100% 
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ป. 3 200 ช.ม. 

20.00% 

160 ช.ม. 

16.00 % 

80 ช.ม. 

8.00 % 

80 ช.ม. 

8.00 % 

80 ช.ม. 

8.00 % 

80  ช.ม. 

8.00 % 

80 ช.ม. 

8.00 % 

120 ช.ม. 

12.00 % 

120 ช.ม. 

12.00 % 

1000 

100% 

* จ านวนช่ัวโมงท่ีจัดให๎นักเรียน เรียนท้ังปี 1000  ช่ัวโมง 
* แผนการเรียนรู๎/จุดเน๎นการพัฒนาผ๎ูเรียนท่ีต๎องการเน๎นเป็นพิเศษ คือ ภาษาอังกฤษ 

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( ประถมศึกษาปีที่ 4-6) 

ระดับชั้น 

เวลาเรียน (คิดเป็นร้อยละต่อป)ี 
 

รวม 

 

ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ สังคม

ศึกษา 

และหน๎าท่ี

พลเมือง 

สุขศึกษา

และ 

พลศึกษา 

ศิลปะ การงาน

และ

เทคโนโลยี 

ภาษา

ตําง 

ประเทศ 

กิจกรรม

พัฒนา

ผู๎เรียน 

ป. 4 160 ช.ม. 

16.00% 

160 ช.ม. 

16.00 % 

80 ช.ม. 

8.00 % 

80 ช.ม. 

8.00 % 

80 ช.ม. 

8.00 % 

80  ช.ม. 

8.00 % 

80 ช.ม. 

8.00 % 

160 ช.ม. 

16.00 % 

120 ช.ม. 

12.00 % 

1000 

100% 

ป. 5 160 ช.ม. 

16.00% 

160 ช.ม. 

16.00 % 

80 ช.ม. 

8.00 % 

80 ช.ม. 

8.00 % 

80 ช.ม. 

8.00 % 

80  ช.ม. 

8.00 % 

80 ช.ม. 

8.00 % 

160 ช.ม. 

16.00 % 

120 ช.ม. 

12.00 % 

1000 

100% 

ป. 6 160 ช.ม. 

16.00% 

160 ช.ม. 

16.00 % 

80 ช.ม. 

8.00 % 

80 ช.ม. 

8.00 % 

80 ช.ม. 

8.00 % 

80  ช.ม. 

8.00 % 

80 ช.ม. 

8.00 % 

160 ช.ม. 

16.00 % 

120 ช.ม. 

12.00 % 

1000 

100% 

*จ านวนช่ัวโมงท่ีจัดให๎นักเรียน เรียนท้ังปี เทํากับ  1000 ช่ัวโมง 
*แผนการเรียนรู๎/จุดเน๎นการพัฒนาผ๎ูเรียนท่ีต๎องการเน๎นเป็นพิเศษ คือ ภาษาอังกฤษ 

 
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษาปีที่1– 3) 
 

ระดับชั้น 

เวลาเรียน (คิดเป็นร้อยละต่อป)ี  

รวม 

 

ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา 

และหน๎าท่ี

พลเมือง 

สุขศึกษา

และ 

พลศึกษา 

ศิลปะ การงาน

และ

เทคโนโลยี 

ภาษาตําง 

ประเทศ 

กิจกรรม

พัฒนา

ผู๎เรียน 

ม. 1 160 ช.ม. 

11.43 % 

200 ช.ม. 

14.29 % 

200 ช.ม. 

14.29 % 

160 ช.ม. 

11.43 % 

80 ช.ม. 

5.71 % 

80  ช.ม. 

5.71 % 

120 ช.ม. 

8.57 % 

280 ช.ม. 

20.00 % 

120 ช.ม. 

8.57 % 

1400 

100% 

ม. 2 160 ช.ม. 

11.43 % 

200 ช.ม. 

14.29 % 

200 ช.ม. 

14.29 % 

160 ช.ม. 

11.43 % 

80 ช.ม. 

5.71 % 

80  ช.ม. 

5.71 % 

120 ช.ม. 

8.57 % 

280 ช.ม. 

20.00 % 

120 ช.ม. 

8.57 % 

1400 

100% 

ม. 3 160 ช.ม. 

11.43 % 

200 ช.ม. 

14.29 % 

200 ช.ม. 

14.29 % 

160 ช.ม. 

11.43 % 

80 ช.ม. 

5.71 % 

80  ช.ม. 

5.71 % 

120 ช.ม. 

8.57 % 

280 ช.ม. 

20.00 % 

120 ช.ม. 

8.57 % 

1400 

100% 

*จ านวนช่ัวโมงท่ีจัดให๎นักเรียน เรียนท้ังปี เทํากับ  1400 ช่ัวโมง 
*แผนการเรียนรู๎/จุดเน๎นการพัฒนาผ๎ูเรียนท่ีต๎องการเน๎นเป็นพิเศษ คือ อังกฤษ คณิตศาสตร์ 



 

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน (SAR) โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ปีการศึกษา 2557 หนา้ 24 

 

 
 
 

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษาปีท่ี 4 – 6) 

ระดับชั้น 

เวลาเรียน (คิดเป็นร้อยละต่อป)ี 
 

รวม 

 

ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา 

และหน๎าท่ี

พลเมือง 

สุขศึกษา

และ 

พลศึกษา 

ศิลปะ การงาน

และ

เทคโนโ

ลยี 

ภาษา

ตําง 

ประเทศ 

กิจกรรม

พัฒนา

ผู๎เรียน 

ม. 4 80 ช.ม. 

5.71 % 

240 ช.ม. 

17.14 % 

480 ช.ม. 

34.29 % 

120 ช.ม. 

8.57 % 

40 ช.ม. 

2.86 % 

40 ช.ม. 

2.86 % 

80 ช.ม. 

5.71 % 

120 ช.ม. 

8.57 % 

200 ช.ม. 

14.29 % 

1400 

100% 

ม. 5 80 ช.ม. 

5.71 % 

240 ช.ม. 

17.14 % 

480 ช.ม. 

34.29 % 

120 ช.ม. 

8.57 % 

40 ช.ม. 

2.86 % 

40 ช.ม. 

2.86 % 

80 ช.ม. 

5.71 % 

120 ช.ม. 

8.57 % 

200 ช.ม. 

14.29 % 

1400 

100% 

ม. 6 80 ช.ม. 

5.71 % 

240 ช.ม. 

17.14 % 

480 ช.ม. 

34.29 % 

120 ช.ม. 

8.57 % 

40 ช.ม. 

2.86 % 

40 ช.ม. 

2.86 % 

80 ช.ม. 

5.71 % 

120 ช.ม. 

8.57 % 

200 ช.ม. 

14.29 % 

1400 

100% 

*จ านวนช่ัวโมงท่ีจัดให๎นักเรียน เรียนท้ังปี เทํากับ  1400 ช่ัวโมง   
 *แผนการเรียนรู๎/จุดเน๎นการพัฒนาผ๎ูเรียนท่ีโรงเรียนเน๎นเป็นพิเศษ คือ อังกฤษ คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ 
 
10. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

1) ห๎องสมุดมีขนาด      450   ตารางเมตร 
         จ านวนหนังสือค๎นคว๎าในห๎องสมุด จ านวน    41,128 เลํม 
         จ านวนผ๎ูเรียนท่ีใช๎ห๎องสมุดในปีการศึกษานี้คิดเป็น 480-500 คน/วัน 
     2) ห๎องปฏิบัติการ  ได๎แกํ 

ห๎องคอมพิวเตอร์  12 ห๎อง  ห๎องวิทยาศาสตร์  12 ห๎อง 
ห๎องปฏิบัติการทางภาษา 4 ห๎อง  ห๎องศิลปะ  2 ห๎อง 
ห๎องนาฏศิลป์ / ดนตรี 5 ห๎อง  ห๎องพยาบาล  3 ห๎อง 
ห๎องศาสนสัมพันธ์ 4 ห๎อง  ห๎องแนะแนว  4 ห๎อง 
ห๎องพละ  6 ห๎อง  ห๎องลูกเสือ  4 ห๎อง 
ห๎องส่ือการเรียนการสอน 4 ห๎อง 
 

      3) เครื่องคอมพิวเตอร์พร๎อมโปรแกรมใช๎งาน มีท้ังหมด   992  เครื่อง 
 

คอมพิวเตอร์ จ านวน  (เคร่ือง) 
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1.  ใช๎ในการเรียนการสอน 750 
2.  ใช๎สืบค๎นข๎อมูลทางอินเทอร์เน็ตได๎ 992 
3.  ใช๎ในการบริหาร 445 

 

 
4) แหลํงเรียนรู๎ภายในโรงเรียน (เลือกได๎มากกวํา 1 ข๎อ และเพิ่มเติมได๎) 
 

แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

สวนหยํอม / สวนสุขภาพ / สวนคณิตศาสตร์ 

  สวนสมุนไพร 

  สวนเกษตร 

  สวนวรรณคดี 

  เรือนเพาะช า 

  สนามเด็กเลํน 

  ลานกิจกรรม 

  ปูายนิเทศ/บอร์ด 

  มุมหนังสือ 

  โรงอาหาร 

  สระวํายน้ า 

  สหการภายในโรงเรียน 
   
 5)แหลํงเรียนรู๎ภายนอกโรงเรียน (เลือกได๎มากกวํา 1 ข๎อ และเพิ่มเติมได๎) 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 สภาพบริเวณใกล๎เคียงโดยรอบโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ มีแหลํงเรียนรู๎หลากหลาย  
ประชาชนในชุมชนมีอาชีพหลากหลาย  เชํน   ค๎าขาย   นักธุรกิจ   รับจ๎าง  รับราชการ  เล้ียงสุกร   

แหล่งเรียนรู้ภายนอก 

  โบสถ/์วัด 

  สถานท่ีทํองเท่ียวธรรมชาติ/สวนสาธารณะ/สวนสัตว์ 

  สถานท่ีราชการ/โรงพยาบาล/ไปรษณีย์/สถานีต ารวจ/เทศบาล 

  สถานศึกษา/มหาวิทยาลัยเอกชน/โรงเรียน 

  ธนาคาร/ห๎างสรรพสินค๎า/ตลาด/โรงงาน 

  พื้นท่ีเพาะปลูก/ไรํ/สวน 

  หัตถกรรมพื้นบ๎าน/สินค๎าพื้นเมือง 

  คํายลูกเสือ (บ๎านสวนยอแซฟ) 
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ท าสวนและผลไม๎  เป็นต๎น     สภาพเศรษฐกิจคํอนข๎างดี  และโรงเรียนมีการสนับสนุนการใช๎แหลํง
เรียนรู๎ในชุมชน  จึงได๎จัดกิจกรรมวิชาการสัญจร กิจกรรมภูมิปัญญาท๎องถิ่น  เพื่อให๎นักเรียนได๎
เช่ือมโยงข๎อมูลจากแหลํงเรียนรู๎ในชุมชน โดยน านักเรียนเข๎าศึกษาแหลํงเรียนรู๎ในจังหวัดนครปฐมและ
จังหวัดใกล๎เคียง ดังนี้ 
 

ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
ชั้น สถานที่ / แหล่งเรียนรู้ จ านวนคร้ัง / 

ปีการศึกษา 
ป.1 สวนนกยูงและกวางดาว  ฟาร์มจระเข๎  สามพราน / พุทธมณฑล นครปฐม 1 
ป.2 สวนสามพราน / พระราชวังสนามจันทร์  /  พิพิธภัณฑ์หํุนขี้ผ้ึงไทย 1 
ป.3 พิพิธภัณฑ์หํุนขี้ผ้ึงไทย / วัดไรํขิง 1 
ป.4 ตลาดน้ าดอนหวาย / วัดทําพูด 1 
ป.5 หอภาพยนตร์ / ชํางสิบหมูํ / สวนสามพราน 1 
ป.6 พระราชวังสนามจันทร์ / องค์พระปฐมเจดีย์ / มหาวิทยาลัยเกษตร

ก าแพงแสน  นครปฐม / พิพิธภัณฑ์รถโบราณเจษฎามิวเซียม 
1 

ม.1 พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์  / ศูนย์วิทยาศาสตร์ ปทุมธานี / อุทยานหุํนขี้ผ้ึงสยาม 
ราชบุร ี

1 

ม.2 เมืองโบราณ พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ สมุทรปราการ /  วัดพระมหาธาตุ  
พิพิธภัณฑ-์เจ๎าสามพระยา ตลาดน้ าอโยธยา พระนครศรีอยุธยา 

1 

ม.3 พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร/ วัดไผํโรงวัว  สุพรรณบุรี 1 
ม.4 พระราชวังบ๎านปืน  เขาวัง จังหวัดเพชรบุรี ,  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต 1 
ม.5 พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์  ปทุมธานี / มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต 1 
ม.6 พิพิธภัณฑ์ศิริราช  นิทรรศการรัตนโกสินทร์ / ตลาดน้ าอโยธยา ศูนย์

ประวัติศาสตร์ พระนครศรีอยุธยา 
1 

 
6) ปราชญ์ชาวบ๎าน/ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ผ๎ูทรงคุณวุฒิ ท่ีสถานศึกษาเชิญมาให๎ความรู๎แกํครู นักเรียน มีดังนี้ 
 6.1 นายประวิทย์     บุญมี ให๎ความรู๎เรื่อง มะพร๎าวน้ าหอม 
 6.2 นายพัฒนากร    สุวรรณ      ให๎ความรู๎เรื่อง การท าเค๎กชิฟฟุอน จากมมะพร๎าวน้ าหอม 
 6.3 นายพิชัย  หลีค๎า       ให๎ความรู๎เรื่อง การท าขนมบ๎าบิ่น 
 6.4 คุณวรรณพร ศรีกร     ให๎ความรู๎เรื่อง ดอกไม๎ใยแก๎ว   
 6.5 นางรุํงศักดิ์     ให๎ความรู๎เรื่อง การเขียนลายเบญจรงค์น้ าทอง 
 6.6 คุณขนิษฐา  อุทิศวรรณกุล      ให๎ความรู๎เรื่อง การทท าผ๎าบาติก 
 6.7 คุณพรวลัย แต๎มไธยสง ให๎ความรู๎เรื่อง การท าดอกไม๎ดินหอม 
 6.8 นางกรอง  เดชชาวนา  ให๎ความรู๎เรื่อง การสานเส่ือ 
 6.9 นางเบญจรัตน์ เปรมสัตย์ธรรม ให๎ความรู๎เรื่อง การท าทองม๎วนสด/กรอบ 
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 6.10 นางศรีนวล  วราเกษมสุข ให๎ความรู๎เรื่อง การสานปลาตะเพียน 
6.11 เทศบาลเมืองสามพราน ให๎ความรู๎เรื่อง การฝึกซ๎อมปูองกันภัยพิบัติ  การดับเพลิง   

 6.12 เครือขํายอนุรักษ์แมํน้ าทําจีน ให๎ความรู๎เรื่อง การดูแล การอนุรักษ์แมํน้ าทําจีน  
 

ปราชญ์ชาวบ้าน/  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน/ ผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู/ ผู้เรียน 
ท่ี ประเภทความรู้ จ านวนคร้ัง 
1. การประกอบวิชาชีพ 3 
2. การเกษตร - 
3. คหกรรม - 
4. หัตถกรรม 5 
5. ศิลปะ/ดนตรี 5 
6. กีฬา 5 
7. วัฒนธรรม/จารีต-ประเพณี 5 
8. ศาสนา/คุณธรรม จริยธรรม/คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 7 
9. ความปลอดภัย/อุบัติเหตุ/กฎหมาย/ระเบียบวินัย 2 
10. สุขภาพ/การแพทย์/สุขอนามัย 1 
11. ส่ิงแวดล๎อม/ทรัพยากร 2 
12. การจัดการเรียนการสอน/หลักสูตร/การประเมิน 11 

 

 
11. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 
 11.1 ผลงานดีเดํน 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวลั 
สถานศึกษา 
 

รางวัลเหรียญเงิน การประกวด 
วงเมโลเดียนระดับปฐมวัย 

สมาคมเมโลเดียนแหํงประเทศไทย 

ผู๎บริหาร 
นายเดชสกล จึงประวัติ 

 
ผู๎ชํวยผู๎บริหารดีเดํนโลํทอง 

 
ฝุายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

คร ู
น.ส.ดุษดี   แจํมทิม 
น.ส.กัญญ์ณณัฎฐ์ เนียะแก๎ว 
นายวัฒนา รอดธานี 
น.ส.ณัฎฐ์ธีตา มาลาพันธ์ุ 
นางพรสุดา ค๎ามีผล 
น.ส.บรรจง เงินสมบัติ 

 
ครูดีเดํนโลํทอง 
ครูดีเดํนโลํทอง 
ครูดีเดํนโลํทอง 
ครูดีเดํนโลํทอง 
ครูดีเดํนโลํทอง 
ครูดีเดํนโลํทอง 

 
ฝุายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
ฝุายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
ฝุายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
ฝุายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
ฝุายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
ฝุายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

นักเรียน 
ด.ญ. พลอยไพลิน    อรชุน 

 
เหรียญทอง การเลํานิทานประกอบทําทาง 

 
เขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐม เขต 2 
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ด.ญ. นภสกมล  ติวุตานนท ์
ด.ญ. ฐิติวรดา   จันทรา   
ด.ญ. เอวิกา  สิริสินวิบูลย์ 

เหรียญทอง  การปั้นดินน้ ามัน เขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐม เขต 2 

ด.ญ. กานต์พิชชา  รอดทําไม๎   
ด.ช. วงศธร  ทองมีเหลือ   
ด.ช. นันธวัฒน์    สิงห์เรือง   

เหรียญทอง การสร๎างภาพด๎วยการฉีกตัดปะ เขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐม เขต 2 

ด.ญ. เบญญาภา เทพไพฑูรย์   เหรียญทอง  การวาดภาพระบายสี เขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐม เขต 2 
ด.ญ. พิชญดา จรัสศรี   รองชนะเลิศอันดับ2  

งาน Season junior Contest  ผีน๎อยจอมซน 
ห๎างสรรพสินค๎าซีคอนบางแค 

สรุปผลการแข่งขันทางวิชาการของนักเรียน กลุ่มสาระภาษาไทย ปีการศึกษา 2557 
ที่ ช่ือ-สกุล ช้ัน รายการแข่งขัน วัน/เดือน/ปี ผลการแข่งขัน 
1 น.ส.จินดาภา เหลืองทอง 

น.ส. วรรนณภรณ์ พงษ์สมบัติวรา 
น.ส. ชนากานต์ ศิริเวชพงศ์กุล 

ม.6 การแขํงขันโต๎วาที 
 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล 

31 กรกฎาคม 
2557 

รางวัลชนะเลิศ  

2 นายวิษณุ   ตันติวิท ม.6 การแขํงขันการอํานเอาเรื่อง 
(อํานในใจ) ม.4 – 6 
งานศิลปหัตถกรรม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 

8 
พฤศจิกายน 
2557 

รองชนะเลิศอันดับ 
2 

เกียรติบัตรเหรียญ
ทองแดง 

3 ด.ช.ธราธร  ลิมปนชัยพรกุล ม.3 การแขํงขันเรียงความและคัด
ลายมืองานศิลปหัตถกรรม
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 

8 
พฤศจิกายน 
2557 

เกียรติบัตรเหรียญ
ทอง 

สรุปผลการแข่งขันทางวิชาการของนักเรียน กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 

ที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น รายการแขํงขัน วัน/เดือน/ปี ผลการแขํงขัน 

1 นายเฉลิมวงศ์ วงศาธิชัยกุล ม.6 การแขํงขันอัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร์  
งานศิลปหัตถกรรม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 

8 พฤศจิกายน 
2557 

เกียรติบัตร
เหรียญทอง 

2. 1.เด็กชายเจตริน จินตเกษกรรม 
2.เด็กชายกานต์  ทองประเสริฐ 
3.เด็กชายกฤตณัฐ  มีประมูล 
4.เด็กชายพีรวิชญ์  ธวัชพันธ์ุ 
5.เด็กชายไชยยศ  ตรีรัตนราศ ี
6.เด็กชายปัณณธร  เตชปีติกุล 
7.เด็กหญิงศศมน  พูลพิพัฒน์ 
8.เด็กหญิงจิตราพร เผําอ านาจฤทธ์ิ 

ป.6 ได๎คะแนนเต็ม100 คะแนน 
ในการทดสอบระดับชาติ  
O-NET ปีการศึกษา 2557 
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3. 1.นายศักด์ิเกษม เจียรพานิชย์พงศ์ ม.6 ได๎คะแนนเต็ม100 คะแนน 
ในการทดสอบระดับชาติ  
O-NET ปีการศึกษา 2557 

  

 
 

สรุปผลการแข่งขันทางวิชาการของนักเรียน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 
ที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น รายการแขํงขัน วัน/เดือน/ปี ผลการแขํงขัน 
1 ด.ญ.น้ าพระทัย วัฒนจงกล 

ด.ญ.ปัญญาพร นารานิทัศน์ 
ด.ญ.รมลทิพย์ เผําอ านาจฤทธ์ิ 

ม.3 การแขํงขันอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ ม.1-3  
งานศิลปหัตถกรรมส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

8 
พฤศจิกายน 
2557 

เกียรติบัตร
เหรียญทอง 

2 ด.ญ.นภสร เจริญสุกใส 
ด.ญ. อริสรา ศิวาธรณิศร 
ด.ญ. โสภิญญา นิธากร 

ม.3 การแขํงขันโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-3  
งานศิลปหัตถกรรมส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

8 
พฤศจิกายน 
2557 

เกียรติบัตร
เหรียญทอง 

3 ด.ญ. กัญญาณี วงศ์แหลมมัจฉา 
ด.ญ. วีรภัทรา โสภณวชิรา 
ด.ญ.เนตรนภา รัตน์เนตร 

ม.1 การแขํงขันการแสดงวิทยาศาสตร์ 
ม.1-3 ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

8 
พฤศจิกายน 
2557 

เกียรติบัตร
เหรียญทอง 

 
 

สรุปผลการแข่งขันทางวิชาการของนักเรียน กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2557 
ที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น รายการแขํงขัน วัน/เดือน/ปี ผลการแขํงขัน 
1 ด.ช. ไอลวิล  ศรีตะเจริญไพบูลย์ ม.1 การแขํงขันพุทธศาสนาเพชรยอด

มงกุฎ 
1-2 
พฤศจิกายน 
2557 

รางวัลชมเชย 

2 นายณภพ   รมณียกุล 
นายจิรายุส  รัตนพันธ์ 
 นายณัฐดนัย  แก๎วโชติ 
นายณัฐพาส  พารักษา 
นายดุลยศักด์ิ  เรืองมัจฉา 

ม.4 
ม.4 
ม.4 
ม.4 
ม.4 

แขํงขันภาพยนตร์สั้น   
งานศิลปหัตถกรรมส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

8 
พฤศจิกายน 
2557 

เกียรติบัตร
เหรียญทองแดง 

3 นายกรณัฐ   ผิวเกลี้ยง ม.6 “Bible Genius Award” (พระวร
สารน.มัทธิว, น.มาระโก และ น.ลู
กา  

22
พฤศจิกายน 
2557 

ชนะเลิศ 

4 นายศรัณย์  รตะสุขารมย์นายกรณัฐ  
ผิวเกลี้ยง 

ม.6 
ม.6 

การแขํงขันตอบค าถามพระคัมภีร์
(น.ยอห์น) ระดับชั้น ม.4 – 6 
 

27
พฤศจิกายน 
2557 

รองชนะเลิศ
อันดับ 1  

5 ด.ช.อานันท์  เจษฎาพงศ์ภักดี 
ด.ช.สรคมน์  สุขสุถ๎อย 

ม.3 
ม.3 

การแขํงขันตอบค าถามพระคัมภีร์
(น.ยอห์น)ระดับชั้นม.1-3 

27
พฤศจิกายน 
2557 

รองชนะเลิศ
อันดับ 2  

 



 

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน (SAR) โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ปีการศึกษา 2557 หนา้ 30 

 

6 ด.ช. ไอลวิล  ศรีตะเจริญไพบูลย์ ม.1 การแขํงขันประวัติศาสตร์เพชร
ยอดมงกุฎ ครั้งที่ 7 

30
พฤศจิกายน 
2557 

รางวัลชมเชย 
(ระดับที่ 4 ของ

ประเทศ)  
 
 

สรุปผลการแข่งขันทางวิชาการของนักเรียน กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ปีการศึกษา 2557 
ที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น รายการแขํงขัน วัน/เดือน/ปี ผลการแขํงขัน 
1 ด.ช.นรวิชญ์  ดอยพนาสุข 

ด.ช.ภานุพงศ์  ชัยมาธิกุล 
นายธนกฤต  ประกรวาที 
นายบุญพจน์  เกษตรสุขใจ 
นายธราดล  ฉิมเตย 
นายสรคมน์  สุขสุถ๎อย 
นายภัทรพงศ์  รักถ่ินเรา 
นายภัคนันท์  เชยกลิ่นเทศ 
นายกนกพล  ศิลปะการสกุล 
นายณัฐชัย  ศรีพรสุทธิวงศ์ 

ม.1 
ม.2 
ม.3 
ม.3 
ม.3 
ม.3 
ม.3 
ม.4 
ม.4 
ม.4 

การแขํงขันฟุตบอลเยาวชน 7 คน 
KFC ระดับอ าเภอสามพราน 

26 มิถุนายน 
2557 

รางวัลชนะเลิศ 

2 ด.ช.นรวิชญ์  ดอยพนาสุข 
ด.ช.ภานุพงศ์  ชัยมาธิกุล 
นายธนกฤต  ประกรวาที 
นายบุญพจน์  เกษตรสุขใจ 
นายธราดล  ฉิมเตย 
นายสรคมน์  สุขสุถ๎อย 
นายภัทรพงศ์  รักถ่ินเรา 
นายปิยะพงษ์  กงล๎อเงิน 
นายภัคนันท์  เชยกลิ่นเทศ 
นายวสิศฐ์พล  ไกรรัมย์ 
นายณัฐชัย  ศรีพรสุทธิวงศ์ 
นายฤทัย  สมศักด์ิ 
นายกนกพล  ศิลปะการสกุล 
นายพสุธร  ตติเจริญ 

ม.1 
ม.2 
ม.3 
ม.3 
ม.3 
ม.3 
ม.3 
ม.3 
ม.4 
ม.4 
ม.4 
ม.4 
ม.4 
ม.4 

การแขํงขันฟุตบอลนักเรียนระดับ
จังหวัดนครปฐมรุํน 15 ปี 

3 สิงหาคม 
2557 

รองชนะเลิศ 

3 ด.ช.ปภาวิชญ์  มณีรัตนด าเกิง 
ด.ช.พิสิษฐ์พล ไกรรัมย์ 
ด.ช.คุณากร ลาดจันทึก 
ด.ช.จิตลวัฒน์ แก๎วลอย 
ด.ช.ธนรัฐ  แคบ ารุง 
ด.ช.กิตติ             โพธ์ิถนอม 
ด.ช.ไตรทศ เทศกาล 
ด.ช.ตะวัน ถิมะพนธ์ 
ด.ช.ธนวัฒน์ โฉลกดี 

ป.5 
ป.5 
ป.5 
ป.5 
ป.5 
ป.5 
ป.5 
ป.5 
ป.5 

กีฬานักเรียน นักศึกษาจังหวัด
นครปฐม “นครปฐมเกมส์” 
 

 

13 สิงหาคม 
2557 

รางวัลชนะเลิศ  
กีฬาฟุตบอล 
รุํนอายุ 12 ปี

ชาย 
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ด.ช.กนิษฐ์ เอ้ือเฟ้ือ 
ด.ช.ฐปนัตถ์ ซูกุล 
ด.ช.จิระพิพัฒน์ เพ็ชรประเสริฐ 
ด.ช.จิรวัฒน์ โรจนประโยชน์ 
ด.ช.ชานนท์ ลาภอรําม 
ด.ช.ธัญยธรณ์ แสงวิจิตร 
ด.ช.พสิษฐ์ชัย เพชรวงศ ์
ด.ช.พนัสบดินทร์ นันทพันธ์ 
ด.ช.ศักด์ินรินทร์ จันทร์สุวรรณ 
ด.ช.เอนกศักด์ิ แสงศร ี
ด.ช.วิชาญ คุ๎มถนอม 

ป.6 
ป.6 
ป.6 
ป.6 
ป.6 
ป.6 
ป.6 
ป.6 
ป.6 
ป.6 
ป.6 

4 ด.ช.ปภาวิชญ์  มณีรัตนด าเกิง 
ด.ช.พิสิษฐ์พล ไกรรัมย์ 
ด.ช.คุณากร ลาดจันทึก 
ด.ช.จิตลวัฒน์ แก๎วลอย 
ด.ช.กนิษฐ์ เอ้ือเฟ้ือ 
ด.ช.กัณฐกะ นารานิทัศน์ 
ด.ช.จิระพิพัฒน์ เพ็ชรประเสริฐ 
ด.ช.จิรวัฒน์ โรจนประโยชน์ 
ด.ช.ชานนท์ ลาภอรําม 
ด.ช.ธัญยธรณ์ แสงวิจิตร 
ด.ช.พนัสบดินทร์ นันทพันธ์ 
ด.ช.ศักด์ินรินทร์ จันทร์สุวรรณ 

ป.5 
ป.5 
ป.5 
ป.5 
ป.6 
ป.6 
ป.6 
ป.6 
ป.6 
ป.6 
ป.6 
ป.6 

นาคประสิทธ์ิคัพ ครัง้ที่ 6 4-8 ตุลาคม 
2557 

รางวัลชนะเลิศ  
กีฬาฟุตบอล 7 

คน  
ระดับ ป.5-6 

  

สรุปผลการแข่งขันทางวิชาการของนักเรียน กลุ่มสาระศิลปะ ปีการศึกษา 2557 
ที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น รายการแขํงขัน วัน/เดือน/ปี ผลการแขํงขัน 
1 ด.ช.จิรพิพัฒน์ เพ็ชร์ประเสริฐ ป.6 การแขํงขันเด่ียวซอด๎วง ป.1-6งาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

14 
พฤศจิกายน 
2557 

รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 
เกียรติบัตร

เหรียญทองแดง 
2 ด.ช.พศวัต จายะวณิช ป.5 การแขํงขันขับร๎องเพลงไทยงาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

14 
พฤศจิกายน 
2557 

รองชนะเลิศ
อันดับที่ 2 
 เกียรติบัตร
เหรียญทอง 

3 ด.ญ. อมรรัตน์  สุวรรณวานิช 
ด.ญ. อโรชา  ดวงแก๎ว 

 การแขํงขันการแสดงมายากล ม.1-
ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 
64 ระดับภาคกลางและภาค
ตะวันออกประจ าปีการศึกษา 2557 

17-19 
ธันวาคม 
2557 

รองชนะเลิศ
อันดับที่ 2  
เกียรติบัตร
เหรียญทอง 

4 ด.ช. วิชญ์พล  อํอนประไพ ม.2 การแขํงขันขับร๎องเพลงสากล 17-19 เกียรติบัตร
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ประเภทชาย ม.1-ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 
64 ระดับภาคกลางและภาค
ตะวันออกประจ าปีการศึกษา 2557 

ธันวาคม 
2557 

เหรียญทอง 

5 ด.ญ.ณัฐณิชา  ธีรานุวัฒน์  การแขํงขันขับร๎องเพลงสากล 
ประเภทหญิง ม.1-ม.3งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 
ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ประจ าปีการศึกษา 2557 

17-19 
ธันวาคม 
2557 

เกียรติบัตร
เหรียญทอง 

6 ด.ช. ชยทัต  แสงพงษ ์  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 
64 ระดับภาคกลางและภาค
ตะวันออกประจ าปีการศึกษา 2557 

17-19 
ธันวาคม 
2557 

เกียรติบัตร
เหรียญเงิน 

7 น.ส.รัชญา  นิโกรธา  การแขํงขันขับร๎องเพลงพระราช
นิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 
ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ประจ าปีการศึกษา 2557 

17-19 
ธันวาคม 
2557 

เกียรติบัตร
เหรียญทอง 

8 นายเทวา   เสาศิลา 
นายวิชภูษณะ  คเชนทร์สถิตย์ 

ม.4 
ม.4 

การประกวดวาดภาพ”โครงการ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ๎าอยํูหัว รัชกาลที่ 9 “ ณมหา
วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ศาลายา 

2 ธันวาคม 
2557 

รางวัลดีเดํน 

9 นายจิรายุส   พฤกษ์สวัสดินันท์ 
นายนนทวัชร์  เลิศล้ านภากุล 
นายภานุวัฒน์   วิกยานนท์ 
นายภานุวัฒน์   วิกยานนท์ 
นายณัฐพงษ์   มาประชา 
นายชัชชัย   เพ็ญรุํงเรืองกุล 
นายภานุพงษ์  เอ่ียมปรีชา 

ม.6 
ม.6 
ม.6 
ม.6 
ม.6 
ม.6 
ม.6 

การแขํงขันวงดนตรีสตริง  
ณ โรงเรียนพัฒนบริหารธุรกิจ 

19 ธันวาคม 
2557 

รางวัลชนะเลิศ 

 

สรุปผลการแข่งขนัทางวิชาการของนักเรียน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ปีการศกึษา 2557 
ที่ ช่ือ-สกุล ช้ัน รายการแข่งขัน วัน/เดือน/ปี ผลการแข่งขัน 
1 นายชุติภาส   บํอทรัพย์ 

นายณัฐนนท์  นาคหลํอ 
นายอธิจิตร  กิจบ ารุง 

ม.5 
ม.5 
ม.5 

Web Design & Multimedia 
Contests ครัง้ที่ 6 จัดโดยสถาบัน
เทคโนโลยีไทย – ญ่ีปุุน (คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

1 สิงหาคม 
2557 

รองชนะเลิศ
อันดับ 2  

ได๎รับวุฒิบัตร
และ 

เงินรางวัล 3,000 
บาท 

2 นายณัฐนนท์  นาคหลํอ ม.5 การแขํงขัน Eco – Tourism 10 กันยายน ชนะเลิศ 
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 Sticker Design Competition 
สัปดาห์วิชาการ คริสเตียนอคาเด
มีแฟร์ 2014 
 

2557 

3 ด.ช.ภัทรพล  ไชยศร ี
ด.ช.สิมิลัน  กลิ่นสมิทธ์ิ 

ม.3 
ม.3 

การสร๎าง Webpage ประเภท 
Web Editor ม.1 – ม.3  
งานศิลปหัตถกรรมส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

8 
พฤศจิกายน 
2557 

รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

เกียรติบัตร
เหรียญทอง 95 

คะแนน 
4 ด.ช.มาวิน  ข าดี 

ด.ช.ภาสกร  มิ่งพรวัฒน์ 
ม.3 
ม.3 

การสร๎างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-
boot) ม.1 – ม.3    
งานศิลปหัตถกรรมส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

8 
พฤศจิกายน 
2557 

เกียรติบัตร
เหรียญเงิน 

5 นายชุติภาส  บํอทรัพย์ 
นายณัฐนนท์  นาคหลํอ 

ม.5 
ม.5 

การสร๎าง Webpage ประเภท 
Web Editor ม.4 – ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

8 
พฤศจิกายน 
2557 

รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 
เกียรติบัตร
เหรียญทอง 

6 นายชวาลกุล  โชติมั่นคงสิน 
นายศักด์ิสิทธ์ิ  จอเจริญพานิช 

ม.6 
ม.6 

การตัดตํอภาพยนตร์ ม.4 – ม.6
งานศิลปหัตถกรรมส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

8 
พฤศจิกายน 
2557 

เกียรติบัตร
เหรียญทองแดง 

7  นายพัชรพล   พารักษา 
นายภูริณัฐ   แสนประดิษฐ์ 

ม.4 
ม.4 

การออกแบบสิ่งของเครื่องใช๎ด๎วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4 – ม.6
งานศิลปหัตถกรรมส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

8 
พฤศจิกายน 
2557 

เกียรติบัตร
เหรียญทอง 

 

สรุปผลการแข่งขันทางวิชาการของนักเรียน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2557 
ที่ ช่ือ-สกุล ช้ัน รายการแข่งขัน วัน/เดือน/ปี ผลการแข่งขัน 
1 ด.ช.แมทธิว เยียงจิสกี้ 

ด.ช. แอรอน สหรัฐแวดแมน 
ป.6 
ม.1 

ทดสอบความรู๎ 
วิชาภาษาอังกฤษ  
บริษัทเสริมปัญญา 

16 สิงหาคม 
2557 

รางวัลคะแนนยอด
เย่ียม  

อันดับที่ 1 ของ
ภาคกลาง 

2 นายอภิเษก ทองชนะ ม.6 ทดสอบความรู๎ 
วิชาภาษาอังกฤษ  
บริษัทเสริมปัญญา 

16 สิงหาคม 
2557 

รางวัลคะแนนยอด
เย่ียม  

อันดับที่ 3 ของ
ภาคกลาง 

3 ด.ญ. นิรมัย บุยบางยาง 
ด.ช.ณัชพล วงศ์ธนะเกียรติ 
ด.ช. รัญชน์ เทวาชลาอังกูล 
ด.ญ.ฐิติวรดา เลิกชัยภูมิ 

ป.3 
ป.4 
ป.4 
ป.6 

ทดสอบความรู๎วิชาภาษาอังกฤษ 
บริษัทเสริมปัญญา 

16 สิงหาคม 
2557 

รางวัลคะแนนยอด
เย่ียม  

อันดับที่ 1 ของ
จังหวัดนครปฐม 
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ด.ญ. อมิ โตโยดะ 
ด.ญ.ญานิศา ไม๎มงคล 
ด.ช.วุฒิภัทร อุดมพืช 
นายอภิเษก ทองชนะ 

ม.3 
ม.3 
ม.4 
ม.6 

4 นายสฤษฎี   หวง ม.5 การแขํงขันภาษาจีนเพชรยอด
มงกุฎ ครัง้ที่ 11 (นานาชาติ) 

24 สิงหาคม 
2557 

รางวัลชมเชย(รอบ
เจียระไนเพชร) 

5 น.ส.ประภารัตน์ แสงประเสริฐ 
น.ส. ภัทรา วรสุขวณิช 

ม.6 
ม.6 

การแขํงขัน ASEAN QUIZงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 

8 
พฤศจิกายน 
2557 

เกียรติบัตรเหรียญ
ทอง 

6 น.ส. ดลพร พุกสวัสด์ิ 
 

ม.5 การแขํงขัน  Story Tellingงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 

8 
พฤศจิกายน 
2557 

เกียรติบัตรเหรียญ
ทอง 

7 น.ส. การะเกด แซํหําน 
 

ม.5 การแขํงขัน  Spelling Bee งาน
ศิลปหัตถกรรม นักเรียน ครั้งที่ 64 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 

8 
พฤศจิกายน 
2557 

เกียรติบัตรเหรียญ
ทอง 

8 น.ส. พิชฌาย์ ทองมังกร 
น.ส. นพรดา เข็มแดง 
น.ส. ศศิภา พฤกษากูร 
น.ส. สโรชา เจริญวงศ์วัฒนา 
น.ส. ธนัชชา วานิชปัญญา 

ม.4 
ม.4 
ม.4 
ม.4 
ม.4 

การแขํงขัน ละครสั้นภาษาอังกฤษ
ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ 64 ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

8 
พฤศจิกายน 
2557 

เกียรติบัตรเหรียญ
ทอง 

9 ด.ญ. อรอุมา สุขสมจิตร 
ด.ญ. ศรีสุภางค์ วณิชเพ่ิมทรัพย์ 
ด.ญ.พลอยไพลิน ดารา 
ด.ญ. วรินทร์ เลิศล้ าย่ิง 
ด.ญ. ประภัสสร เมตตามิตรพงศ์ 

ม.3 
ม.3 
ม.3 
ม.3 
ม.3 

การแขํงขัน ละครสั้นภาษาอังกฤษ
ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ 64 ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

8 
พฤศจิกายน 
2557 

เกียรติบัตรเหรียญ
ทอง 

10 ด.ช.จิรทิปต์ เจตน์มงคล
รัตน์ 

ป.2 การแขํงขันSpelling Bee ชํวงชั้น
ที่ 1 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 
64 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

14
พฤศจิกายน 
2557 

ชนะเลิศ  เกียรติ
บัตรเหรียญทอง 
และเป็นตัวแทน

เขตพ้ืนที่
การศึกษา

ประถมศึกษา
นครปฐม เขต 2 
เข๎าแขํงขันใน
ระดับภาค 

11 ด.ช.แมทธิว เยียงจิสกี้ ป.6 การแขํงขัน Multi Skills 
Competition ชํวงชั้นที่ 2งาน

14
พฤศจิกายน 

รองชนะเลิศอันดับ
ที่1  เกียรติบัตร
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ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
 

2557 เหรียญทอง 

12 นายพิทยาธร  กิจบุญชู ม.6 การแขํงขันการพูดภาษาอังกฤษ 
Impromptu Speech ม.4-ม.6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 
64 ระดับภาคกลางและภาค
ตะวันออก 

18 ธันวาคม 
2557 

เกียรติบัตรเหรียญ
ทอง 

13 1.เด็กชายเจตริน จินตเกษกร
รม 
2. เด็กชายธนภัทร  บํอทรัพย์ 
3. เด็กชายพงศกร  สุขคล๎าย 
4. เด็กชายธีรัตม์  ช๎อยแสง 
5. เด็กชายฐิติวรดา  เลิกชัยภูมิ  
6. เด็กหญิงภูรสา  นาเจริญสุข 

ป.6  ได๎คะแนนเต็ม100 คะแนน ในการ
ทดสอบระดับชาติ O-NET ปี
การศึกษา 2557 

  

 
 

 ๑๑.๒ งาน/โครงการ/กิจกรรม ท่ีประสบผลส าเร็จ 
ที่ ช่ือ 

งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ (ย่อๆ) ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ 

(จ านวน/ร้อยละ) 
1 กิจกรรมธนาคาร

ปัญญา 
-เพ่ือปลูกฝังนิสัยรักการอําน
ให๎แกํนักเรียน 
-เพ่ือฝึกทักษะในการอํานจับ
ใจความและการบันทึกความรู๎ที่
ได๎รับจากการอําน 
-เพ่ือให๎นักเรียนมีเจคติที่ดีตํอการ
อํานและรู๎จักใช๎เวลาวํางให๎เกิด
ประโยชน์ 

จัดกิจกรรมสงํเสริมให๎ครู 
และนักเรียนตระหนักถึง
ประโยชน์ของการอํานจับ
ใจความ การบันทึกความรู๎ ใช๎
เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์ 

91.60 

2 กิจกรรม ASEAN DAY 
 

-เพ่ือให๎นักเรียนมีความรู๎ความ
เข๎าใจเก่ียวกับประชาคมอาเซียน 
-เพ่ือให๎นักเรียนมีความตระหนัก 
ใน Spirit of ASEAN และมีเจคต
คติที่ดี 
-เพ่ือให๎นักเรียนสามารถใช๎
ภาษาตํางประเทศและเทคโนโลยี
สื่อสารและสารสนเทศในการ
สื่อสารได๎ 

จัดกิจกรรมให๎นักเรียนเข๎ามา
มีสํวนรํวม เพ่ือให๎นักเรียนมี
ความรู๎เก่ียวกับ ASEAN 

83.20 

3 เปิดโลกอาเซียนเตรียม -เพ่ือให๎นักเรียนมีความรู๎เก่ียวกับ จัดกิจกรรมให๎นักเรียนมีสํวน 87.16 
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ความพร๎อมปี 2558 ประชาคมอาเซียน 
-เพ่ือให๎นักเรียนสามารถใช๎
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได๎
เหมาะสมกับระดับวัยของ
นักเรียน 
-เพ่ือให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎การ
ท างานเป็นทีม เสียสละรู๎จักการ
อยํูรํวมกันกับผู๎อื่นได๎อยํางมี
ความสุข 

รํวม เพ่ือให๎นักเรียนมีความรู๎
เก่ียวกับ ASEAN 

4 โครงการเปิดประตูสูํ
อาเซียน 

-เพ่ือให๎นักเรียนมีความรู๎เก่ียวกับ
ประชาคมอาเซียน 
-เพ่ือให๎นักเรียนตระหนักถึง
ความส าคัญของ ASEAN 
-เพ่ือให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎การ
ท างานเป็นทีม เสียสละรู๎จักการ
อยํูรํวมกันกับผู๎อื่นได๎อยํางมี
ความสุข 

จัดกิจกรรมให๎นักเรียน
ตระหนัก และมีสํวนรํวม ใน
การเรียนรู๎วัฒนธรรม 
ประเพณีตํางๆในประเทศ
อาเซียน เพ่ือให๎นักเรียนมี
ความรู๎เก่ียวกับ ASEAN 

83.78 

12. ผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีที่ผ่านมา 
 

 12.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช๎ ดี ดีมาก ดีเย่ียม 
ด้านคุณภาพเด็ก     ดีเย่ียม 
มาตรฐานที่ ๑ เด็กมีพัฒนาการด๎านรํางกาย     ดีเย่ียม 
มาตรฐานที่ ๒ เด็กมีพัฒนาการด๎านอารมณ์และจิตใจ     ดีเย่ียม 
มาตรฐานที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการด๎านสังคม     ดีเย่ียม 
มาตรฐานที่ ๔ เด็กมีพัฒนาการด๎านสติปัญญา     ดีเย่ียม 
มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา     ดีเย่ียม 
มาตรฐานที่ ๕ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน๎าท่ีอยํางมี 
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

    ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่ ๖ ผู๎บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน๎าท่ีอยํางมี 
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

    ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่ ๗ แนวการจัดการศึกษา     ดีเย่ียม 
มาตรฐานที่ ๘ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของ 
สถานศึกษาตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

    ดีเย่ียม 

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้     ดีเย่ียม 
มาตรฐานที่ ๙ สถานศึกษามีการสร๎าง สงํเสริม สนับสนุน ให๎ 
สถานศึกษาเป็นสังคมแหํงการเรียนรู ๎

    ดีเย่ียม 

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา     ดีเย่ียม 
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มาตรฐานที่ ๑๐ การพัฒนาสถานศึกษาให๎บรรลุเปูาหมายตา 
ปรัชญาวิสัยทัศน์ และจุดเน๎นของการศึกษาปฐมวัย 

    ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่ ๑๑ การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและ 
แนวทางปฏิรูปการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพให๎สูงข้ึน 

    ดีเย่ียม 

๑๒.๒ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช๎ ดี ดีมาก ดีเย่ียม 

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน     ดีเย่ียม 
มาตรฐานที่ ๑ ผู๎เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ     ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่ ๒ ผู๎เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคํานิยม 
ที่พึงประสงค ์

    ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่ ๓ ผู๎เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง 
รักเรียนรู๎ และพัฒนาตนเองอยํางตํอเน่ือง 

    ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่ ๔ ผู๎เรียนมีความสามารถในการคิดอยํางเป็น 
ระบบ คิด สร๎างสรรค์ ตัดสินใจแก๎ปัญหาได๎อยํางมีสติสม 
เหตุผล 

 
 

  ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่ ๕ ผู๎เรียนมีความรู๎และทักษะที่จ าเป็นตาม 
หลักสูตร 

 
 

 ดีมาก  

มาตรฐานที่ ๖ ผู๎เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน 
สามารถท างานรํวมกับผู๎อื่นได๎ และมีเจตคติที่ดีตํออาชีพสุจริต 

 
 

  ดีเย่ียม 

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา     ดีเย่ียม 
มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน๎าท่ีอยํางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 
 

 ดีมาก  

มาตรฐานที่ ๘  ผู๎บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน๎าท่ีอยํางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 
 

  ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่ ๙  คณะกรรมการสถานศึกษา และ 
ผู๎ปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาทหน๎าที่อยํางมี 
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 
 

  ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร  กระบวนการ
เรียนรู๎ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนอยํางรอบด๎าน 

    ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล๎อมและการ
บริการที ่สํงเสริมให๎ผู๎เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

    ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่ ๑๒  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของ 
สถานศึกษาตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

    ดีเย่ียม 

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้     ดีเย่ียม 
มาตรฐานที่ ๑๓  สถานศึกษามีการสร๎าง สํงเสริม 
สนับสนุน ให๎สถานศึกษาเป็นสังคมแหํงการเรียนรู๎ 

    ดีเย่ียม 

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา    ดีมาก  
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช๎ ดี ดีมาก ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่ ๑๔  การพัฒนาสถานศึกษาให๎บรรลุเปูาหมายตาม
วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน๎นที่ก าหนดข้ึน 

   ดีมาก  

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม    ดีมาก  
มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน๎น  
แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนาและสํงเสริม 
สถานศึกษาให๎ยกระดับณภาพสูงข้ึน 

   ดีมาก  

มาตรฐานที่ ๑๖   สถานศึกษามีการจัดการศึกษามุงํสู ํ
ความเป็นสากล (JS) 

   ดีมาก  

 

13. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกที่ผ่านมา 

13.1 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ได๎รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.รอบสาม เมื่อวันท่ี30 
กรกฎาคม 2556ถึง 1 สิงหาคม 2556 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา  มีการประเมิน  3 
ด๎าน คือ ผ๎ูบริหาร ด๎านครู และด๎านผ๎ูเรียนซึ่งสรุปผลการประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐานเป็นตาราง
ดังตํอไปนี้ 
 

13.1.1  ระดับการศึกษาปฐมวัย 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา) 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุ่มตังบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบํงชี้ที่ 1  เด็กมีพัฒนาการด๎านรํางกาย 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบํงชี้ที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด๎านอารมณ์และจิตใจสมวัย 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบํงชี้ที่ 3 เด็กมีพัฒนาการด๎านสังคมสมวัย 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบํงชี้ที่ 4 เด็กมีพัฒนาการด๎านสติปัญญาสมวัย 10.00 10.00 ดีมาก 
ตัวบํงชี้ที่ 5 เด็กมีความพร๎อมศึกษาตํอในข้ันตํอไป 10.00 10.00 ดีมาก 
ตัวบํงชี้ที่ 6 ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู๎ที่เน๎นเด็กเป็นส าคัญ 35.00 35.00 ดีมาก 
ตัวบํงชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 15.00 14.50 ดีมาก 
ตัวบํงชี้ที่ 8 ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน 5.00 4.91 ดีมาก 
กลุ่มตังบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบํงชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให๎บรรลุตามปรชัญา  ปณิธาน/วิสัยทัศน์  พันธกิจ 
และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

ตัวบํงชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน๎นและจุดเน๎นและจุดเดํนที่สํงผลสะท๎อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

กลุ่มตังบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบํงชี้ที่ 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือสํงเสริมบทบาทของสถานศึกษา 2.50 2.50 ดีมาก 
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ตัวบํงชี้ที่ 12 ผลการสํงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐาน  และพัฒนาสูํความเป็นเลิศ  ท่ีสอดคล๎องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 99.41 ดีมาก 

การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา  ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

    • ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้  ต้ังแต่  80  คะแนนขึ้นไป    □  ใช่     □  ไม่ใช่ 

    • มีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีขึ้นไปอย่างน้อง  10  ตัวบ่งชี้  จาก 12  ตัวบ่งชี้      □ ใช่     □  ไม่ใช่ 

    • ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน    □ ใช่     □  ไม่ใช่ 
สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 

      □  สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา □  ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 

 

จุดเด่น 
 1. เด็กสํวนใหญํมีพัฒนาการด๎านรํางกายสมบูรณ์แข็งแรง  มีการเจริญเติบโตสมวัย  สามารถ
ท างานและเลํนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  มีสุขนิสัยท่ีดีสามารถดูแลสุขอนามัยและความปลอดภัยของตนเอง
ได๎เหมาะสมตามวัยมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด๎านศิลปะ ดนตรี และการเคล่ือนไหว  มีพัฒนาการ
ด๎านสังคมสมวัย         มีวินัยรับผิดชอบ  มีความซื่อสัตย์สุจริต  มีความพอเพียงรู๎จักประหยัด  มีความ
เมตตารู๎จักชํวยเหลือแบํงปัน     เลํนและท างานรํวมกับผ๎ูอื่นได๎  มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทยและหลัก
ศาสนาท่ีตนนับถือ  มีพัฒนาการด๎านสติปัญญาสมวัย  มีความใฝุรู๎ใฝุเรียน  ค๎นคว๎าหาความรู๎จากการอําน  
การทดลองส่ิงตําง ๆ  และจากประสบการณ์ตรง   มีทักษะในการส่ือสารมีจินตนาการความคิดสร๎างสรรค์ 
 2. สถานศึกษาด าเนินงานบรรลุตามวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และเปูาหมายของสถานศึกษาท่ีเป็น
ผลผลิตด๎านอัตลักษณ์ของเด็ก “Happy  มีความสุข คือ การเรียนรู๎ด๎วยการลงมือปฏิบัติกิจกรรมตําง ๆ  
ด๎วยตนเองผํานประสบการณ์จากการเลํน  เพื่อให๎เด็กได๎เรียนรู๎อยํางมีความสุข  และมีสุขภาพรํางกาย
แข็งแรง  ซึ่งสะท๎อนเป็นเอกลักษณ์ คือ “เป็นโรงเรียนคาทอลิกท่ีดูแลนักเรียนเป็นอยํางดี  และเดํนด๎าน
ภาษาตํางประเทศ”  เป็นคุณคําอันเกิดจากการด าเนินงานของโรงเรียนท่ีสํงผลการยอมรับจากชุมชนและ
องค์กรภายนอก 
 3. ผ๎ูบริหารเป็นนักบวชในศาสนาคริสต์  มีความมุํงมั่นอุทิศตนในการบริหารจัดการศึกษา  มี
คุณธรรม  จริยธรรม  มีภาวะผ๎ูน า  มีวิสัยทัศน์  มีความรู๎ความช านาญท้ังการบริหารและเป็นผ๎ูน าด๎าน
วิชาการ  สามารถจัดการศึกษาอยํางมีคุณภาพสอดคล๎องกับความต๎องการของเด็กและสังคม  มีการพัฒนา
หลักสูตรโปรแกรม Intensive  English  Course และการเรียนดนตรีของเด็กปฐมวัยเพื่อเป็นการรองรับ 
ASIAN ซึ่งเน๎นภาษาอังกฤษและสุนทรียภาพ  น านวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช๎ในการบริหารงาน 
 4. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท าหน๎าท่ีส าคัญในการสนับสนุนสํงเสริมให๎ค าปรึกษา
ชํวยเหลือ  ช้ีแนะแนวทางมุํงสํูคุณภาพ  และมีสํวนรํวมในการบริหารจัดการสถานศึกษาเป็นอยํางดี 
 5. สถานศึกษามีพื้นท่ีกว๎างขวาง  มีเนื้อท่ี ๔๓๕ ไรํ  จัดแบํงเนื้อท่ีเป็นอาคารไมเค้ิลท่ีออกแบบ
เฉพาะส าหรับอนุบาล  มีห๎องโถงอเนกประสงค์  ห๎องทดลองวิทยาศาสตร์  ห๎องดาราศาสตร์  ศูนย์ภาษา  
ห๎องเลโก LEGO  ห๎องดนตรีคีย์บอร์ด  ห๎องคอมพิวเตอร์  สนามเด็กเลํนและสระวํายน้ ามาตรฐาน  มีการ



 

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน (SAR) โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ปีการศึกษา 2557 หนา้ 40 

 

จัดบรรยากาศและสภาพแวดล๎อมภายในสถานศึกษาได๎เหมาะสม  เป็นระเบียบ  สะอาด  รํมรื่น  สวยงาม
และเป็นมิตรตํอส่ิงแวดล๎อม  ท่ีเอื้อตํอการเรียนรู๎  มีโครงการพิเศษเพื่อพัฒนาให๎เด็กมีทักษะการคิ ด
วิเคราะห์  คิดแก๎ปัญหา  สามาเรียนรู๎  มีโครงการพิเศษเพื่อพัฒนาให๎เด็กมีทักษะการคิดวิเคราะห์  คิด
แก๎ปัญหา  สามารถตัดสินใจเลือกปฏิบัติได๎ตามวัย 
 6. สถานศึกษามีการก าหนดมาตรการท่ีน ามาปรับปรุงและพัฒนาเพื่อมุํงไปสํูสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ  และ
สํงเสริมให๎เด็กทุกคน  มีพัฒนาการครบทุกด๎านสมวัย  สอดคล๎องกับแนวการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ี ๒  (พ.ศ. 
๒๕๕๒ – ๒๕๖๑) 
 7. สถานศึกษามีพัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต๎นสังกัดอยูํใน
ระดับคุณภาพดีมาก  โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา  
ด าเนินการตามแผน  จัดระบบบริหารและสารสนเทศเป็นระบบครบวงจร PDCA  มีการจัดท ารายงานการ
ประเมินคุณภาพภายในและน าผลการประเมินไปพัฒนาสถานศึกษาอยํางตํอเนื่อง 
 8. ครูมีความรู๎ด๎านพัฒนาการเด็กดีมากและมีความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู๎
ให๎เด็กอยํางมีประสิทธิภาพ  หลากหลายและเน๎นเด็กเป็นส าคัญ  แสวงหาความรู๎ด๎วยตนเองเพื่อพัฒนา
ความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู๎อยํางสม่ าเสมอ  ท้ังด๎านเทคโนโลยี  และภาษาอังกฤษ
เพิ่มเติม  ครูมีบุคลิกภาพเหมาะสมและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับทุกคน 
 
นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Good  Practice) ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์มีการก าหนดการจัดหลักสูตรท่ีมีการใช๎นวัตกรรมการเรียนการสอน
แบบโครงการ (Project Approach) คือ การศึกษาสืบค๎นลงลึกในเรื่องท่ีเด็กสนใจหรือท้ังผ๎ูสอนและเด็ก
สนใจ  แบํงเป็น ๓ ระยะ คือ  การเริ่มโครงการ  พัฒนาโครงการ  และสรุปโครงการ  ซึ่งในแตํละระยะ
ประกอบด๎วยการอภิปราย  การสืบค๎น  การน าเสนอและจัดแสดงผลงานภาคเรียนละ ๑ ครั้ง  มีการบูรณา
การรํวมกับการสอน  ภาษาธรรมชาติ (Whole  Language)  เป็นการสํงเสริมทักษะทางภาษา  และสร๎าง
เจตคติท่ีดีในการเรียนรู๎ภาษาแบบองค์รวม คือ  ฟัง พูด อําน เขียน  ซึ่งเกี่ยวข๎องกับศาสตร์อื่น ๆ ในโลก 

13.1.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน:  ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา) 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบํงชี้ที่ ๑  ผู๎เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ๑๐.๐๐ ๙.๕๙ ดีมาก 
ตัวบํงชี้ที่ ๒ ผู๎เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและคํานิยมที่พึงประสงค์ ๑๐.๐๐ ๙.๙๙ ดีมาก 
ตัวบํงชี้ที่ ๓ ผู๎เรียนมีความใฝุรู๎  และเรียนรู๎อยํางตํอเน่ือง ๑๐.๐๐ ๙.๙๑ ดีมาก 
ตัวบํงชี้ที่ ๔ ผู๎เรียนคิดเป็น  ท าเป็น ๑๐.๐๐ ๙.๓๓ ดีมาก 
ตัวบํงชี้ที่ ๕ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู๎เรียน ๒๐.๐๐ ๑๔.๙๙ ดี 
ตัวบํงชี้ที่ ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็น
ส าคัญ 

๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ดีมาก 

ตัวบํงชี้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการ พัฒนา ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
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สถานศึกษา 
ตัวบํงชี้ที่ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา
และต๎นสังกัด 

๕.๐๐ ๔.๙๗ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบํงชี้ที่ ๙ ผลการพัฒนาให๎บรรลุตามปรชัญา  ปณิธาน/วิสัยทัศน์  พันธ
กิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบํงชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน๎นและจุดเน๎นและจุดเดํนที่สํงผล
สะท๎อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบํงชี้ที่ ๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือสํงเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบํงชี้ที่ ๑๒ ผลการสงํเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน
รักษามาตรฐาน  และพัฒนาสูํความเป็นเลิศ  ที่สอดคล๎องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๙๓.๗๔ ดีมาก 
  สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 

  □  สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา  □  ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 

 
จุดเด่น 
 1.  ผ๎ูเรียนมีรํางกายแข็งแรง  และสุขภาพจิตท่ีดี  มีสุนทรียภาพด๎านศิลปะ ดนตรี  และกีฬา  มี
คุณธรรมจริยธรรม  มีความสามารถด๎านการคิด  และปรับตัวเข๎ากับสังคมได๎ดี  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับดีมากในกลํุมสาระภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  สุขศึกษาพลศึกษา  และกลํุมสาระการงานอาชีพ  และ
เทคโนโลยี 
 2.  สถานศึกษามีผลด าเนินการบรรลุตามปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และเปูาหมายของ
สถานศึกษา  เกิดผลกระทบท่ีดีตํอการพัฒนาผ๎ูเรียนด๎านอัตลักษณ์ คือ  “คนดีศรียอแซฟ”  และมีผลการ
ด าเนินงานบรรลุตามจุดเน๎น  จุดเดํนทีสํงผลสะท๎อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา คือ  “เน๎นโรงเรียน
คาทอลิกท่ีดูแลนักเรียนอยํางดี  และเดํนด๎านภาษาตํางประเทศ 
 3.  สถานศึกษามีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ  และพัฒนาสถานศึกษาอยํางเป็นระบบครบ
วงจร (PDCA)  มีระบบโครงสร๎างการบริหารสถานศึกษาตามกฎกระทรวง  และรับนโยบายการบริหารจาก
ฝุายการศึกษาอัครสังฆมณฑล กรุงเทพฯ  ให๎การสนับสนุนด๎านวิชาการ  งบประมาท  บริหารงานบุคคล
และบริหารทั่วไป  ตลอดจนได๎รับการความรํวมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษา  คณะกรรมการสมาคม
ครู  ผ๎ูปกครอง  คณะกรรมการสถานศึกษา  คณะกรรมการสมาคมศิษย์เกําและเครือขํายผ๎ูปกครองเป็น
อยํางดี  สถานศึกษา  มีบรรยากาศท่ีเหมาะสมเอื้อตํอการเรียนรู๎  สะอาด  ถูกสุขลักษณะ  สวยงาม  และมี
ผลกระทบทางบวก  บรรลุ  เปูาหมายตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา  เพื่อรักษามาตรฐาน  และพัฒนาสํู
ความเป็นเลิศโดยเน๎นด๎าน  ภาษาตํางประเทศ  และดูแลนักเรียนอยํางดี 



 

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน (SAR) โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ปีการศึกษา 2557 หนา้ 42 

 

 

 

 

 

 4.  ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนโดยเน๎นผ๎ูเรียนเป็นส าคัญได๎ดีและมี
ประสิทธิภาพมาก 
 5.  สถานศึกษามีพัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยมีการจัดระบบบริหารและ
สารสนเทศ  ตามวงจรคุณภาพ  และจัดท ารายงานประจ าปีตํอสาธารณชนทุกปี 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
13.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  :  ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา) 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบํงชี้ที่ ๑  ผู๎เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ๑๐.๐๐ ๙.๕๙ ดีมาก 
ตัวบํงชี้ที่ ๒ ผู๎เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและคํานิยมที่พึงประสงค์ ๑๐.๐๐ ๙.๙๙ ดีมาก 
ตัวบํงชี้ที่ ๓ ผู๎เรียนมีความใฝุรู๎  และเรียนรู๎อยํางตํอเน่ือง ๑๐.๐๐ ๙.๙๑ ดีมาก 
ตัวบํงชี้ที่ ๔ ผู๎เรียนคิดเป็น  ท าเป็น ๑๐.๐๐ ๙.๓๓ ดีมาก 
ตัวบํงชี้ที่ ๕ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู๎เรียน ๒๐.๐๐ ๑๔.๙๙ ดี 
ตัวบํงชี้ที่ ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ดีมาก 
ตัวบํงชี้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
ตัวบํงชี้ที่ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและ
ต๎นสังกัด 

๕.๐๐ ๔.๙๗ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบํงชี้ที่ ๙ ผลการพัฒนาให๎บรรลุตามปรชัญา  ปณิธาน/วิสัยทัศน์  พันธกิจ 
และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบํงชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน๎นและจุดเน๎นและจุดเดํนที่สํงผลสะท๎อน
เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบํงชี้ที่ ๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือสํงเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบํงชี้ที่ ๑๒ ผลการสํงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน 
รักษามาตรฐาน  และพัฒนาสูํความเป็นเลิศ  ที่สอดคล๎องกับ แนวทางการปฏิรูป
การศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๙๓.๗๔ ดีมาก 

การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา  ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

   • ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้  ต้ังแต่  ๘๐  คะแนนขึ้นไป   □  ใช่     □  ไม่ใช่ 

   • มีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีขึ้นไปอย่างน้อง  ๑๐  ตัวบ่งชี้  จาก ๑๒  ตัวบ่งชี้ □ใช่       □  ไม่ใช ่

   • ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน □  ใช่     □  ไม่ใช่ 
  สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 

  □  สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา □  ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
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จุดเด่น 
 1.  ผ๎ูเรียนมีรํางกายแข็งแรง  และสุขภาพจิตท่ีดี  มีสุนทรียภาพด๎านศิลปะ ดนตรี  และกีฬา  มี
คุณธรรมจริยธรรม  มีความสามารถด๎านการคิด  และปรับตัวเข๎ากับสังคมได๎ดี  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับดีมากในกลํุมสาระภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  สุขศึกษาพลศึกษา  และกลํุมสาระการงานอาชีพ  และ
เทคโนโลยี 
 2.  สถานศึกษามีผลด าเนินการบรรลุตามปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และเปูาหมายของ
สถานศึกษา  เกิดผลกระทบท่ีดีตํอการพัฒนาผ๎ูเรียนด๎านอัตลักษณ์ คือ  “คนดีศรียอแซฟ”  และมีผลการ
ด าเนินงานบรรลุตามจุดเน๎น  จุดเดํนทีสํงผลสะท๎อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา คือ  “เน๎นโรงเรียน
คาทอลิกท่ีดูแลนักเรียนอยํางดี  และเดํนด๎านภาษาตํางประเทศ 
 3.  สถานศึกษามีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ  และพัฒนาสถานศึกษาอยํางเป็นระบบครบ
วงจร (PDCA)  มีระบบโครงสร๎างการบริหารสถานศึกษาตามกฎกระทรวง  และรับนโยบายการบริหารจาก
ฝุายการศึกษาอัครสังฆมณฑล กรุงเทพฯ  ให๎การสนับสนุนด๎านวิชาการ  งบประมาท  บริหารงานบุคคล
และบริหารทั่วไป  ตลอดจนได๎รับการความรํวมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษา  คณะกรรมการสมาคม
ครู  ผ๎ูปกครอง  คณะกรรมการสถานศึกษา  คณะกรรมการสมาคมศิษย์เกําและเครือขํายผ๎ูปกครองเป็น
อยํางดี  สถานศึกษา  มีบรรยากาศท่ีเหมาะสมเอื้อตํอการเรียนรู๎  สะอาด  ถูกสุขลักษณะ  สวยงาม  และมี
ผลกระทบทางบวก  บรรลุ  เปูาหมายตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา  เพื่อรักษามาตรฐาน  และพัฒนาสํู
ความเป็นเลิศโดยเน๎นด๎าน  ภาษาตํางประเทศ  และดูแลนักเรียนอยํางดี 
 4.  ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนโดยเน๎นผ๎ูเรียนเป็นส าคัญได๎ดีและมี
ประสิทธิภาพมาก 
 5.  สถานศึกษามีพัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยมีการจัดระบบบริหารและ
สารสนเทศ  ตามวงจรคุณภาพ  และจัดท ารายงานประจ าปีตํอสาธารณชนทุกปี 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

 ผ๎ูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับพอใช๎ในกลํุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  และ
ผ๎ูเรียน  บางสํวนยังไมํเห็นความส าคัญของการเข๎ารับการทดสอบระดับชาติ 

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๓ 

1  ด้านผลการจัดการศึกษา 
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 สถานศึกษาควรสร๎างความตระหนักให๎ผ๎ูเรียนเห็นความส าคัญในการเตรียมตัวเข๎ารับการทดสอบ
ระดับชาติทุกกลํุมสาระ  เพื่อรักษาระดับคุณภาพและพัฒนาสํูความเป็นเลิศตํอไป 
2.  ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 -ไมํมี- 
3.  ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 -ไมํมี- 
4.  ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
 -ไมํมี- 
 
นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Good  Practice) ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
 1.  หลักสูตรสถานศึกษามุํงเน๎นให๎ผ๎ูเรียนมีความเป็นเลิศด๎านภาษา  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (Gifted)  เปิดสอนหลักสูตร Intensive  English  Course  ในระดับประถมและ
มัธยมศึกษา  มีการสอนคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ และ ๔ หลักสูตร  
EEC (Extra  English  Course)  หลักสูตรมัธยมปลาย EP (English Program) 
 2.  โครงการพัฒนาครูสํูอาเซียน  มีกิจกรรมสํงเสริมให๎ครูทุกคนเรียนภาษาอังกฤษจากครูตํางชาติ  
มีการทดสอบใบเกียรติบัตรการเข๎ารับการอบรม  เพื่อการรองรับพัฒนาครูสํูอาเซียน  โดยมีหลักสูตร
พัฒนาส าหรับครู  วิชาภาษาอังกฤษ  และหลักสูตรส าหรับครูวิชาอื่น ๆ  โดยมีแรงจูงใจให๎คําตอบแทน
พิเศษ  เมื่อสามารถสอบผํานทักษะการสอนวิชาภาษาอังกฤษ (T&T) 
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บทท่ี ๒ 
แผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 

 
๑.  แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มุํงเน๎นการมีสํวนรํวมของทุกฝุาย
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล มีระบบการบริหารจัดการที่ชัดเจนแบํงตามโครงสร๎างของงาน มีผ๎ูรับผิดชอบงาน
ตํางๆ  มีการนิเทศติดตามงานอยํางเป็นระบบ สรุปผลและรายงานให๎ทุกฝุายท่ีเกี่ยวข๎องรับทราบ  น าผล
มาพัฒนางานอยํางตํอเนื่อง  การบริหารงานของโรงเรียนมีระบบการบริหารงานแบบPDCA 
 
๒. กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ ๑ 

สํงเสริมบุคลากรและผ๎ูเรียนให๎มีคุณธรรม – จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน 
ปฏิบัติศาสนกิจสัมพันธ์รํวมกัน น าแนวคิดตามหลักธรรมไปใช๎ในการด ารงชีวิต รู๎จักใช๎ทรัพยากรอยําง
ค๎ุมคํา รักษ์ส่ิงแวดล๎อม ประหยัดอดออม และด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่ออยูํใน
สังคมได๎อยํางมีความสุข 
 กลยุทธ์ที่ ๒ 

จัดการศึกษาเพื่อสํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีผลงานเป็นท่ียอมรับในทุกระดับ 
ตลอดจนมีผลการประเมินจากหนํวยงานภายนอกสูงกวําเกณฑ์มาตรฐาน 
 กลยุทธ์ที่ ๓ 

จัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยมีหลักสูตรที่เข๎มข๎นและหลากหลายเน๎นทักษะ
ทางภาษา และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย เพื่อให๎ผ๎ูเรียนเป็นคนดี มีปัญญา และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

 กลยุทธ์ที่ ๔ 
มีโครงสร๎างการบริหารงานท่ีชัดเจนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มีอาคารสถานท่ีแหลํงการเรียนรู ๎

สาธารณูปโภค ส่ือวัสดุอุปกรณ์ นวัตกรรมเทคโนโลยีเพียงพอและทันสมัย มีระบบการประชาสัมพันธ์ การ
ให๎บริการที่มีประสิทธิภาพโดยการใช๎การนิเทศ ติดตามงานจากองค์กรภายในและภายนอกสถานศึกษา 

 กลยุทธ์ที่ ๕ 
มีการพัฒนาบุคลากรให๎สามารถค๎นคว๎า ส่ือสาร จัดการเรียน การสอน ด๎วยทักษะภาษา และมี

คุณภาพตรงตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครุสภา มีการเพิ่มขวัญก าลังใจให๎กับบุคลากรเหมาะสมกับสภาวะ
เศรษฐกิจ และสังคมในปัจจุบัน 
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 กลยุทธ์ที่ ๖ 
พัฒนาสํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีความสามารถทางด๎านศิลปะ ดนตรี กีฬา 

และด๎านอื่นๆ ตามความถนัดและสนใจของตนเอง สามารถเข๎ารํวมแขํงขันทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา 

 
 กลยุทธ์ที่ ๗ 
พัฒนาสํงเสริมความสัมพันธ์ของสถานศึกษาและชุมชน เป็นท่ียอมรับและเช่ือมั่นในสถานศึกษา รํวม

อนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท๎องถิ่น บุคลากรและผ๎ูเรียนมีจิตอาสาในการชํวยเหลือสังคม 
 

๓. การด าเนินงานตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ ๑ สํงเสริมบุคลากรและผ๎ูเรียนให๎มีคุณธรรม – จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของโรงเรียน ปฏิบัติศาสนกิจสัมพันธ์รํวมกัน น าแนวคิดตามหลักธรรมไปใช๎ในการด ารงชีวิต รู๎จักใช๎
ทรัพยากรอยํางค๎ุมคํา รักษ์ส่ิงแวดล๎อม ประหยัดอดออม และด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่ออยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

แผนกอนุบาล 
๑โครงการแบํงรัก
ปันน้ าใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๑.  เพ่ือจัดโครงการ/กิจกรรม
พัฒนาเด็กให๎บรรลุตาม
เปูาหมาย  ปรัชญา  วิสัยทัศน์  
และจุดเน๎นการจัดการศึกษา
ปฐมวัยของสถานศึกษา  
(๑๐.๑) 
๒.  เพ่ือให๎ผลการพัฒนาบรรลุ
ปรัชญา  ปณิธาน  พันธกิจ  
และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ัง
สถานศึกษา  (๑๐.๒ก) 
๓.  เพ่ือให๎ผลการพัฒนาตาม
จุดเน๎นและจุดเดํนสํงผลสะท๎อน
เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา  
(๑๐.๒ข)  

เชิงปริมาณ 
-นักเรียนระดับชั้นอนุบาล ๑- ๓  
จ านวน  ๘๔๐  คน  เข๎ารํวมกิจกรรม   
-บุคลากรแผนกอนุบาล  จ านวน ๖๖ 
คน 
-ผู๎ปกครองนักเรียนอนุบาลให๎ความ
รํวมมือในการด าเนินกิจกรรม 
เชิงคุณภาพ  
-สถานศึกษาจัดโครงการ / กิจกรรม
พัฒนาเด็กให๎บรรลุตามเปูาหมาย 
ปรัชญา  วิสัยทัศน์  และจุดเน๎นการ
จัดการศึกษาปฐมวัย 
-ผลการพัฒนาบรรลุปรัชญา ปณิธาน 
พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการ
จัดต้ังสถานศึกษา 
-ผลการพัฒนาตามจุดเน๎นและจุดเดํน
สํงผลสะท๎อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา 

มาตรฐานที่ ๑๐/ 
ตัวบํงชี้  ๑๐.๑,๑๐.๒ 
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๒. กิจกรรมเย่ียม
บ๎านสานรัก 

1.เพ่ือจัดโครงการ / กิจกรรม
พัฒนาเด็กให๎บรรลุตาม
เปูาหมาย  ปรัชญา  วิสัยทัศน์  
และจุดเน๎นการจัดการศึกษา
ปฐมวัยของสถานศึกษา  (10.1) 
2.เพ่ือให๎ผลการพัฒนาบรรลุ
ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ  และ
วัตถุประสงค์ของการจัดต้ัง
สถานศึกษา (10.2ก) 
3.เพ่ือให๎ผลการพัฒนาตาม
จุดเน๎นและจุดเดํนสํงผลสะท๎อน
เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา  
(10.2ข) 
 

เชิงปริมาณ  
- ผู๎ปกครองและนักเรียนอนุบาล 
จ านวน  915 คน  ได๎เข๎ารํวมกิจกรรม 
- บุคลากรแผนกอนุบาล จ านวน  66  
คน 
เชิงคุณภาพ    
- สถานศึกษาจัดโครงการ / กิจกรรม
พัฒนาเด็กให๎บรรลุตามเปูาหมาย  
ปรัชญา  วิสัยทัศน์  และจุดเน๎นการ
จัดการศึกษาปฐมวัย 
- ผลการพัฒนาบรรลุปรชัญา ปณิธาน 
พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการ
จัดต้ังสถานศึกษา 
- ผลการพัฒนาตามจุดเน๎นและจุดเดํน
สํงผลสะท๎อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา 

มาตรฐานที่ 10 
ตัวบํงชี้  10.1, 10.2 ก 

๓. กิจกรรมศุกรล์ะ
บาท 
 

1.เพ่ือจัดโครงการ / กิจกรรม
พัฒนาเด็กให๎บรรลุตาม
เปูาหมาย  ปรัชญา  วิสัยทัศน์  
และจุดเน๎นการจัดการศึกษา
ปฐมวัยของสถานศึกษา  (10.1) 
2.เพ่ือให๎ผลการพัฒนาบรรลุ
ปรัชญา  ปณิธาน  พันธกิจ  
และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ัง
สถานศึกษา  (10.2ก) 
3.เพ่ือให๎ผลการพัฒนาตาม
จุดเน๎นและจุดเดํนสํงผลสะท๎อน
เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา  
(10.2ข) 
 

เชิงปริมาณ  
- นักเรียนอนุบาล  1 – 3   จ านวน  
840  คน  ได๎เข๎ารํวมกิจกรรม 
- บุคลากรแผนกอนุบาล  จ านวน  66  
คน 
เชิงคุณภาพ    
- สถานศึกษาจัดโครงการ / กิจกรรม
พัฒนาเด็กให๎บรรลุตามเปูาหมาย  
ปรัชญา  วิสัยทัศน์  และจุดเน๎นการ
จัดการศึกษาปฐมวัย 
- ผลการพัฒนาบรรลุปรชัญา  ปณิธาน  
พันธกิจ  และวัตถุประสงค์ของการ
จัดต้ังสถานศึกษา 
- ผลการพัฒนาตามจุดเน๎นและจุดเดํน
สํงผลสะท๎อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา 

มาตรฐานที่ 10 
ตัวบํงชี้  10.1, 10.2 

 

๔. กิจกรรมยุวชน
น๎อย 

1.เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียนมีความ
กล๎าแสดงออกสามารถปฏิบัติ
กิจกรรมรํวมกับผู๎อื่นได๎  (2.2) 
2.เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียนมีความ
รับผิดชอบตํอหน๎าท่ีของตนเอง  
(3.1.1) 
3.เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียนมีความ

เชิงปริมาณ 
- นักเรียนอนุบาล  2 - 3  จ านวน  
560  คน  ได๎เข๎ารํวมกิจกรรม 
เชิงคุณภาพ    
- นักเรียนมีความกล๎าแสดงออก  
สามารถปฏิบัติกิจกรรมรํวมกับผู๎อื่นได๎
ดี 

มาตรฐานที่  2, 3,11 
ตัวบํงชี้  2.2, 3.1,  
11.1,  11.2 
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มั่นใจในการชํวยเหลือผู๎อื่นและ
มีจิตอาสา (3.1.4) 
4.เพ่ือสํงเสริมให๎สถานศึกษาจัด
โครงการ / กิจกรรมสนับสนุน
ตามนโยบายเก่ียวกับการจัด
การศึกษาปฐมวัย  (11.1) 
5.เพ่ือให๎ผลการด าเนินงานของ
สถานศึกษาบรรลุเปูาหมาย  
(11.2) 

- นักเรียนมีความรับผิดชอบตํอหน๎าท่ี
ของตนเอง 
- นักเรียนมีความมั่นใจในการ
ชํวยเหลือผู๎อื่นและมีจิตอาสา 
- สถานศึกษาจัดโครงการ / กิจกรรม  
สนับสนุนตามนโยบายการจัด
การศึกษาปฐมวัย 
- ผลการพัฒนาของสถานศึกษาบรรลุ
ตามเปูาหมาย 

๕. กิจกรรมหนูน๎อย
นักออม 

1.เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียนรู๎จักน า
วัสดุตําง ๆ มาประดิษฐ์เป็น
กระปุกออมสินได๎ด๎วยตนเอง 
2.เพ่ือปลูกฝังให๎นักเรียนรู๎จัก
การประหยัดอดออม (3.1.2) 
3.สถานศึกษามีการจัด
โครงการ/กิจกรรมพัฒนาเด็กให๎
บรรลุเปูาหมาย  ปรัชญา  
วิสัยทัศน์  และจุดเน๎นการจัด
การศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษา  (10.1) 
4.เพ่ือให๎ผลการพัฒนาตาม
จุดเน๎นและจุดเดํนที่สํงผล
สะท๎อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา  (10.2 ข) 

เชิงปริมาณ  
- นักเรียนอนุบาล  1 - 3  จ านวน  
840  คน  ได๎เข๎ารํวมกิจกรรม 
เชิงคุณภาพ    
- นักเรียนรู๎จักน าวัสดุตําง ๆ มา
ประดิษฐ์เป็นกระปุกออมสินได๎ด๎วย
ตนเอง 
- นักเรียนรู๎จักการประหยัด  อดออม 
- สถานศึกษามีโครงการ / กิจกรรม
พัฒนาเด็กให๎บรรลุตามเปูาหมาย  
ปรัชญา  วิสัยทัศน์  และจุดเน๎นการ
จัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 
- ผลการพัฒนาตามจุดเน๎นและจุดเดํน
ที่สํงผลสะท๎อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา 

มาตรฐานที่  3, 10  
ตัวบํงชี้  3.1, 10.1, 
10.2ข 
 
 

๖. กิจกรรมงาม
อยํางไทย 

1.เพ่ือให๎นักเรียนสามารถปฏิบัติ
ตนในชีวิตประจ าวันได๎อยําง
ถูกต๎องและเหมาะสมตามวัย 
2.เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียนมี
มนุษยสัมพันธ์กับคนคุ๎นเคย  
(2.3.1) 
3.เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียนปฏิบัติ
ตนตามวัฒนธรรมไทยในการ
ไหว๎ได๎อยํางถูกต๎อง  สวยงาม  
(3.4.2) 
4.เพ่ือสํงเสริมให๎สถานศึกษาจัด
โครงการ/กิจกรรมพัฒนาเด็กให๎
บรรลุเปูาหมาย  ปรัชญา  
วิสัยทัศน์  และจุดเน๎นการจัด
การศึกษาปฐมวัยของ

เชิงปริมาณ  
- นักเรียนเตรียมอนุบาล – อนุบาล  3  
จ านวน  915  คน  ได๎เข๎ารํวมกิจกรรม 
เชิงคุณภาพ    
- นักเรียนสามารถปฏิบัติตนตาม
มารยาทไทยในชีวิตประจ าวันได๎ดี 
- นักเรียนมีมนุษย์สัมพันธ์และมี
มารยาทตามแบบไทยกับบุคคลที่
คุ๎นเคยได๎ดี 
- นักเรียนปฏิบัติตนตามวัฒนธรรม
ไทยในการไหว๎ได๎สวยงามถูกต๎อง  
- สถานศึกษามีโครงการ / กิจกรรม
พัฒนาเด็กให๎บรรลุตามเปูาหมาย  
ปรัชญา  วิสัยทัศน์  และจุดเน๎นการ
จัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่  2, 3, 10, 
11   
ตัวบํงชี้  2.3, 3.4, 
10.1, 10.2 ข, 11.1,  
11.2 



 

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน (SAR) โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ปีการศึกษา 2557 หนา้ 49 

 

สถานศึกษา  (10.1) 
5.เพ่ือให๎ผลการพัฒนาตาม
จุดเน๎นและจุดเดํนที่สํงผล
สะท๎อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา  (10.2 ข) 
6.เพ่ือสํงเสริมให๎สถานศึกษาจัด
โครงการ / กิจกรรมสนับสนุน
ตามนโยบายเก่ียวกับการจัด
การศึกษาปฐมวัย  (11.1) 
7.เพ่ือให๎ผลการด าเนินงานของ
สถานศึกษาบรรลุเปูาหมาย  
(11.2) 

- ผลการพัฒนาตามจุดเน๎นและจุดเดํน
ที่สํงผลสะท๎อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา 
- สถานศึกษาจัดโครงการ / กิจกรรม  
สนับสนุนตามนโยบายการจัด
การศึกษาปฐมวัย 
- ผลการพัฒนาของสถานศึกษาบรรลุ
ตามเปูาหมาย 

๗. กิจกรรม
เกษตรกรตัวน๎อย 

1.เพ่ือให๎นักเรียนได๎รับความรู๎
และประสบการณ์ในการปลูก
พืชผักสวนครัว (2.4) 
2.เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียน รัก
ธรรมชาติ แสดงความชื่นชมตํอ
ธรรมชาติ (2.4.2) 
3.เพ่ือปลูกฝังให๎นักเรียนมีความ
รับผิดชอบ  และรู๎จักประหยัด  
(3.1.1), (3.1.2) 

เชิงปริมาณ  
- นักเรียนอนุบาล  1 – 3  จ านวน  
840  คน  ได๎เข๎ารํวมกิจกรรม 
เชิงคุณภาพ  
- นักเรียนได๎รับความรู๎และ
ประสบการณ์ในการปลูกพืชสวนครัว
ด๎วยตนเอง 
- นักเรียนรักธรรมชาติและแสวงหา
ความชื่นชมตํอธรรมชาติได๎เหมาะสม
ตามวัย 
- นักเรียนมีความรับผิดชอบและรู๎จัก
ประหยัด 

มาตรฐานที่  2, 3 
ตัวบํงชี้  2.4, 3.1  

๘. กิจกรรมวัสดุ
เหลือใช๎ให๎คุณคํา 

1.เพ่ือให๎นักเรียนรู๎จักการใช๎
ทรัพยากรอยํางคุ๎มคําและ
สามารถน าเศษวัสดุมาใช๎ใน
ชีวิตประจ าวันได๎ 
2.เพ่ือปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
ให๎กับนักเรียนในเรื่องการ
ประหยัด (3.1.2) 
3.เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียนได๎
ทดลองวิธีการใหมํ ๆ ในการท า
สิ่งตําง ๆ (4.5.2) 
4.เพ่ือสํงเสริมให๎เด็กมีความรู๎
เก่ียวกับธรรมชาติรอบตัวเด็ก  
(4.6.3) 

เชิงปริมาณ  
- นักเรียนอนุบาล 1–3 จ านวน  840  
คน 
เชิงคุณภาพ  
- นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมในเรื่อง
การประหยัด 
- นักเรียนได๎ทดลองวิธีการใหมํ ๆ ใน
การท าสิ่งตําง ๆ ด๎วยตนเอง 
- นักเรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล๎อมและชํวยลดปริมาณขยะได๎
สอดคล๎องตามเกณฑ์ของ  สมศ.  
- นักเรียนมีความรู๎เก่ียวกับธรรมชาติ
รอบตัวเด็ก 

มาตรฐานที่  3, 4 
ตัวบํงชี้  3.1, 4.5, 4.6 

๙. กิจกรรมวันลอย
กระทง 

1.เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียนเกิด
ความภาคภูมิใจ  และรํวมสืบ

เชิงปริมาณ  
- นักเรียนอนุบาล 1–3  จ านวน 840 

มาตรฐานที่  3 
ตัวบํงชี้  3.4 
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สานวัฒนธรรมไทยให๎อยูํสืบไป 
2.เพ่ือให๎นักเรียนแสดงศักยภาพ
ของตนเองอยํางเหมาะสมและมี
ปฏิสัมพันธ์อันดีกับผู๎อื่น 
3.เพ่ือให๎นักเรียนตระหนักและ
เห็นคุณคําของวัฒนธรรม
ประเพณีไทย  และปฏิบัติตน
ตามวัฒนธรรมไทยได๎ถูกต๎อง
เหมาะสม (3.4.1) 

คน  ได๎เข๎ารํวมกิจกรรม   
เชิงคุณภาพ  
- นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจและรํวม
สืบสานวัฒนธรรมไทยให๎อยูํสืบไป 
- นักเรียนแสดงศักยภาพของตนเอง
และมีปฏิสัมพันธ์อันดีกับผู๎อื่น 
- นักเรียนตระหนักและเห็นคุณคําของ
วัฒนธรรม ประเพณีไทย และปฏิบัติ
ตนตามวัฒนธรรมไทยได๎เหมาะสม 

๑๐. โครงการพัฒนา
ครูปฐมวัยยุคใหม ํ

1. เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรให๎พัฒนาเหมาะสม
ทันตํอการเปลี่ยนแปลงของยุค
สมัยและสามารถน าความรู๎มา
พัฒนาผู๎เรียนให๎มีพัฒนาการ
เหมาะสมตามวัย 
2. เพ่ือสํงเสริมและพัฒนาให๎
นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนตาม
วัฒนธรรมและศาสนาท่ีตนนับ
ถือ  (3.4) 
3. เพ่ือสํงเสริมบุคลากรครูให๎
เข๎าใจปรัชญา  หลักการ  และ
ธรรมชาติของการจัดการศึกษา
ปฐมวัย  (5.1) 
4. เพ่ือสํงเสริมให๎ครูจัด
ประสบการณ์การเรียนรู๎ที่
หลากหลายเพ่ือให๎เด็กมีโอกาส
ในการเรียนรู๎อยํางเต็มศักยภาพ 
( 5.2 ) 
5. เพ่ือให๎ครูจัดสภาพแวดล๎อม
ให๎มีบรรยากาศที่อบอํุนและ
สอดคล๎องกับบริบทของ
วัฒนธรรม  (5.3.3) 
6. เพ่ือสํงเสริมให๎ครูใช๎สื่อ
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู๎ที่
สอดคล๎องกับพัฒนาการของเด็ก 
( 5.4 ) 
7. เพ่ือสนับสนุนให๎ครูสามารถ
จัดสิ่งแวดล๎อมและสร๎าง
บรรยากาศที่กระต๎ุนความสนใจ

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรครูแผนกอนุบาล จ านวน 
37 คน  เข๎ารํวมโครงการ 
- จ านวนชั่วโมงในการอบรม สัมมนา 
ศึกษาดูงาน 
- จ านวนแผนงาน/โครงการ/กจิกรรม
ที่พัฒนาครู 
เชิงคุณภาพ  
- บุคลากรได๎พัฒนาตนเองและน า
ความรู๎ที่ได๎รับมาพัฒนาผู๎เรียนอยํางมี
ประสิทธิภาพ 
- ครูจัดประสบการณ์ให๎นักเรียน
ประพฤติปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมและ
ศาสนาท่ีตนนับถือ 
- บุคลากรครูเข๎าใจปรัชญา  หลักการ  
และธรรมชาติของการจัดการศึกษา
ปฐมวัยเป็นอยํางดี 
- ครูจัดประสบการณ์การเรียนรู๎ที่
หลากหลายให๎เด็กมีโอกาสในการ
เรียนรู๎อยํางเต็มศักยภาพ 
- ครูจัดสภาพแวดล๎อมให๎มีบรรยากาศ
ที่อบอํุนและสอดคล๎องกับบริบทของ
วัฒนธรรมได๎ดี 
- ครูใชส๎ื่อเทคโนโลยีในการจัดการ
เรียนรู๎ที่สอดคล๎องกับพัฒนาการของ
เด็กเป็นอยํางดี  
-ครูสามารถจัดสิง่แวดล๎อมและสร๎าง
บรรยากาศที่กระต๎ุนความสนใจให๎
ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎ตลอดเวลา  
- ครูหรือผู๎เลี้ยงดูเด็กได๎รับการอบรม

มาตรฐานที่   3, 5, 6  
ตัวบํงชี้   3.4, 5.1, 
5.2, 5.3, 5.4, 5.7, 
5.9, 6.2, 6.5 



 

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน (SAR) โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ปีการศึกษา 2557 หนา้ 51 

 

ให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎
ตลอดเวลา ( 5.7 ) 
8. เพ่ือสํงเสริม  สนับสนุนให๎ครู
หรือผู๎เลี้ยงดูเด็กได๎รับการอบรม
ด๎านการพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็น
ประจ าทุกปี  ( 5.9 ) 
9. เพ่ือกระต๎ุนครูและบุคลากร
ให๎รํวมมือในการพัฒนาคุณภาพ
เด็ก  (6.2.4) 
10. เพ่ือให๎มีแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม  ที่สงํเสริมและพัฒนา
บุคลากร  (6.5.1) 

ด๎านการพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นประจ า
ทุกปี  
- ครูและบุคลากรใหค๎วามรํวมมือใน
การพัฒนาคุณภาพเด็ก 
- สถานศึกษามีแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมที่สงํเสริมและพัฒนาบุคลากร 

๑๑. กิจกรรมก๎าว
ตามรอย 
นักบุญยอแซฟ 

1.เพ่ือสํงเสริมและพัฒนาเด็กให๎
ประพฤติตนตามวัฒนธรรมและ
ศาสนาท่ีตนนับถือ  (3.4) 
2.เพ่ือให๎ครูบริหารจัดการชั้น
เรียนสร๎างวินัยเชิงบวก  (5.3) 

เชิงปริมาณ  
- นักเรียนอนุบาล 1–3  จ านวน 840 
คน 
- คณะคุณครู  จ านวน 67 คน       
เชิงคุณภาพ    
- นักเรียนประพฤติตนตามวัฒนธรรม
และศาสนาท่ีตนนับถือ 
- ครูบริหารจัดการชั้นเรียนสร๎างวินัย
เชิงบวก 

มาตรฐานที่  3, 5 
ตัวบํงชี้  3.4, 5.3 

แผนกสามัญชาย 
๑๒.โครงการจิต
อาสาต๎นกล๎า
คุณธรรม 
-กิจกรรมศุกร์ละ
บาท 
-กิจกรรมแบํงรักปัน
น้ าใจ 
 

1 เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม รูจ๎ักเสียสละแบํงปัน 
รักและรับใช ๎
2 เพ่ือให๎ผลการพัฒนาบรรลุ
ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของการจัดต้ัง
สถานศึกษา 
3 เพ่ือให๎ผลการพัฒนาตาม
จุดเน๎นและจุดเดํนสํงผลสะท๎อน
เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

เชิงปริมาณ  
- ผู๎เรียนชั้น ป.1-ม.6 ทุกคนมีคุณธรรม 
จริยธรรม รูจ๎ักเสียสละแบํงปัน รักและ
รับใช ๎
เชิงคุณภาพ    
- ผู๎เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รู๎จัก
เสียสละแบํงปัน รักและรับใช ๎
- ให๎ผลการพัฒนาบรรลุปรัชญา 
ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์
ของการจัดต้ังสถานศึกษา 
- ให๎ผลการพัฒนาตามจุดเน๎นและ
จุดเดํนสํงผลสะท๎อนเป็นเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่  14.2 
ก,14.2 ข 

แผนกสามัญหญิง 
1.โครงการรักษ์
สิ่งแวดล๎อม 
1.กิจกรรมยอแซฟฯ
รํวมใจรักษ์

1.เพ่ือให๎นักเรียนมีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ตามหลักสูตรและ
ตระหนัก รู๎คุณคํา รํวมอนุรักษ์
และพัฒนาสิ่งแวดล๎อม ( 2.1)  ( 
2.4 ) 

เชิงปริมาณ    
- นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
1- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ได๎เข๎ารํวม
กิจกรรมเก่ียวกับรักษ์สิง่แวดล๎อม 
เชิงคุณภาพ   

มาตรฐานที ่2 
ตัวบํงชี้ 2.1 , 2.4        
เกณฑ์ที ่2.1.6 ,2.1.7   
มาตรฐานที่ 3 
ตัวบํงชี้ 3.3                  
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สิ่งแวดล๎อม 
2.กิจกรรมพลังงาน
ทดแทนเพ่ือชุมชน 
3.กิจกรรมสังคมรักษ์
โลกรักษ์สิ่งแวดล๎อม 
4.กิจกรรมงาน
ประดิษฐ์พิชิตโลก
ร๎อน 
5.กิจกรรมสวน
สมุนไพร 
6.กิจกรรมสวนไม๎
วรรณคดี 

2.เพ่ือให๎นักเรียนเรียนรู๎รํวมกัน
เป็นกลุํม แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเพ่ือการเรียนรู๎ระหวําง
กัน  มีความคิดริเริ่ม และ
สร๎างสรรค์ผลงานด๎วยความ
ภาคภูมิใจ ( 3.3 ) ( 4.4 ) 
3.เพ่ือให๎นักเรียนมีการวาง
แผนการท างานและด าเนินการ
จนส าเร็จ   ท างานอยํางมี
ความสุข มุํงมั่นพัฒนางาน และ
ภูมิใจในผลงานของตนเอง
ท างานรํวมกับผู๎อื่นได๎  
 ( 6.1 )  ( 6.2 )  ( 6.3 )             
4.เพ่ือให๎มีการสร๎างและพัฒนา
แหลํงเรียนรู๎ภายในสถานศึกษา
และใช๎ประโยชน์จากแหลงํ
เรียนรู๎ ท้ังภายในและภายนอก
สถานศึกษาเพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู๎ของผู๎เรียนและบุคลากร
ของสถานศึกษารวมทั้งผู๎ที่
เก่ียวข๎อง  ( 11.1 )   ( 13.1 )                        
5.เพ่ือให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎และ
เข๎าใจปัญหาของสิ่งแวดล๎อมใน
ปัจจุบัน 
6.เพ่ือให๎นักเรียนมีสํวนรํวมใน
การแก๎ไขปัญหาสิ่งแวดล๎อมใน
ท๎องถ่ินของตนเอง 
7.เพ่ือให๎นักเรียนสามารถน า
ความรู๎ไปประยุกต์ใช๎ใน
ชีวิตประจ าวันได๎ 

- นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
– มัธยมศึกษาปีที่ 6  ร๎อยละ  90  มี
ความรู๎   ความเข๎าใจและรักษ์
สิ่งแวดล๎อมมากย่ิงข้ึน  

เกณฑ์ที ่3.3.1 , 3.3.2   
มาตรฐานที ่6 
ตัวบํงชี้ 6.1,6.2,6.3       
มาตรฐานที ่11 
ตัวบํงชี้11.1 
เกณฑ์ที ่   11.1.5 
มาตรฐานที ่13 
ตัวบํงชี้ 13.1   
 

2.โครงการโรงเรียน
สํงเสริมสุขภาพ 
1.กิจกรรมกีฬาส ี
2.กิจกรรมแอโรบิค
เพ่ือสุขภาพ 
3.กิจกรรมทดสอบ
สมรรถภาพทาง
รํางกาย 
4.กิจกรรมโภชนา

1.เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีสุขนิสัยในการ
ดูแลสุขภาพและออก 
ก าลังกายสม่ าเสมอ (1.1) 
2. เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีน้ าหนัก 
สํวนสูงและมีสมรรถภาพทาง 
กายตามเกณฑ์มาตรฐาน (1.2) 
3. เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ตามหลักสูตร(2.1) 
 

เชิงปริมาณ   นักเรียนระดับป.1 -ม.6 
จ านวน  1,789 คน 
เชิงคุณภาพ 1.ผู๎เรียนมีสุขนิสัยในการ
ดูแลสุขภาพและออกก าลังกาย
สม่ าเสมอ 
2.ผู๎เรียนมีน้ าหนัก สํวนสูงและมี
สมรรถภาพทางกาย 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
3.ผู๎เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

มาตรฐานที่ 1    
ตัวบํงชี้ที่ 1.1 1.2  
เกณฑ์ที่   1.1.3 1.1.4    
1.2.2     
มาตรฐานที่ 2    
ตัวบํงชี้ที่ 2.1    2.2 
เกณฑ์ที่   2.1.6    
2.1.7 2.1.10 
2.1.112.1.12   2.2.6   
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กีฬาพาสุข 
5. กิจกรรมธนาคาร
โรงเรียน 
 

ตามหลักสูตร มาตรฐานที่  8    
ตัวบํงชี้ที่  8.3   
เกณฑ์ที่   8.3.4    
8.3.6 
มาตรฐานที่ 10   
ตัวบํงชี้ที่  10.6 
เกณฑ์ที่ 10.6.5 
มาตรฐานที่ 11   
ตัวบํงชี้ที่  11.1                                                                      
เกณฑ์ที่  11.1.2 

3.โครงการ
เสริมสร๎างเด็กไทยใสํ
ใจสุขภาพ 
1.กิจกรรม อย.น๎อย 
2.กิจกรรมเด็กไทย
ฟันดี 
3.กิจกรรมพิทักษ์
ความสะอาดใน
ห๎องเรียน 
4. กิจกรรมเด็กไทย
หํางไกลยาเสพติด 
 

1.เพ่ือให๎ผู๎เรียนปลอดจาก
ปัญหาทางเพศ  ยาเสพติดและ 
สิ่งมอมเมา(1.3) 
2 เพ่ือให๎ผู๎เรียนสามารถบอกวิธี
หลีกเลี่ยงความรุนแรง 
อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศได๎ ( 
1.3 ) 
 

เชิงปริมาณ- นักเรียนในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4- มัธยมศึกษาปีที่ 6 
จ านวน 1,423 คน เข๎ารับการตรวจ
ปัสสาวะเพ่ือหาสารเสพติด 
- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
จ านวน 166 คน  เข๎ารับ 
การอบรมให๎ความรู๎เรื่องสารเสพติด-
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  
จ านวน 60  คน เดินรณรงค์ตํอต๎านยา
เสพติดในชุมชน 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6  จ านวน  1,797 คน
ได๎ศึกษาความรู๎เรื่องยาเสพติดจากปูาย
นิเทศ 
เชิงคุณภาพ 1.ผู๎เรียนปลอดจากปัญหา
ทางเพศ  ยาเสพติดและสิ่งมอมเมา 
2.ผู๎เรียนสามารถบอกวิธีหลีกเลี่ยงความ
รุนแรงอุบัติเหตุและปัญหาทางเพศได๎  

มาตรฐานที่  1   
ตัวบํงชี้  1.3   
เกณฑ์ที่ 1.3.1 , 1.3.2 
 

4.โครงการกลุสตรี
ศรียอแซฟ 
1.กิจกรรมกุลสตรศีรี
ยอแซฟ 
2.กิจกรรมสํงเสริม
บุคลิกภาพ 
 

1.เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ของหลักสูตร (2.1) 
2.เพ่ือจัดโครงการ  กิจกรรม  ที่
สํงเสริมให๎ผู๎เรียนบรรลุตาม
เปูาหมาย  วิสัยทัศน์  ปรัชญา
และจุดเน๎นของสถานศึกษา  
( 14.1 ) 
3. เพ่ือให๎ผลการพัฒนาบรรลุ
ปรัชญา  ปณิธาน พันธกิจ 
และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ัง
การศึกษา (14.2ก) 

เชิงปริมาณ นักเรียนระดับ ป.1 -ม.6 
จ านวน 1,789 คน 
เชิงคุณภาพ 1.ผู๎เรียนมีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ของหลักสูตร 
2. จัดโครงการ  กิจกรรม  ที่สงํเสริม
ให๎ผู๎เรียนบรรล ุ
3. ผลการพัฒนาบรรลุปรัชญา  
ปณิธาน พันธกิจ 
และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ัง
การศึกษา  
4.ผลการพัฒนาเป็นไปตามจุดเน๎นและ

มาตรฐานที่   2      
ตัวบํงชี้ 2.1   
เกณฑ์ที่ 2.1.1   2.1.2   
2.1.3   2.1.4   2.1.5   
2.1.6   2.1.7   2.1.8                                                                                 
2.1.9   2.1.10   
2.1.11   2.1.12    
2.1.13   2.1.14 
มาตรฐานที่ 14 
ตัวบํงชี้ที่ 14.1 ,14.2ก  
14.2ข                                                                     
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4. เพ่ือให๎ผลการพัฒนาเป็นไป
ตามจุดเน๎นและจุดเดํนที่สํงผล
สะท๎อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา (14.2ข) 
 

จุดเดํนที่สํงผลสะท๎อนเป็นเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา  
 

เกณฑ์ที่ 14.1.1   
14.1.2  , 14.1.3   
14.1.4  , 14.1.5   
14.1.6  
ก14.2.1  ,  ก14.2.2   
ก14.2.3  , ก14.2.4  
ก14.2.5  , ก14.2.6                         
ข 14.2.1  , ข14.2.2    
ข14.2.3  , ข14.2.4    
ข14.2.5    

5.โครงการคุณธรรม
ตามแบบนักบุญยอ
แซฟ 
-กิจกรรมคําย
คุณธรรม 
 

1.เพ่ือให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎
หลักธรรมของนักบุญยอแซฟ
และน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน2. 
เพ่ือพัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณภาพ 
เป็นคนดี  ด ารงตนอยํูในสังคม
ได๎อยํางมีความสุข 
3. เพ่ือให๎ชุมชนมีสํวนรํวมใน
การพัฒนาคุณภาพด๎านอัต
ลักษณ์การศึกษาคาทอลิก(16.3) 
 

เชิงปริมาณ  

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จ านวน   

190  คน 

เชิงคุณภาพ 

1. นักเรียนได๎เรียนรู๎หลักธรรมของ

นักบุญยอแซฟและน าไปใช๎ใน

ชีวิตประจ าวัน 

2. ผู๎เรียนได๎รับการพัฒนาให๎มีคุณภาพ 
เปน็คนดี  ด ารงตนอยํูในสังคมได๎อยําง
มีความสุข 
3. ชุมชนมีสํวนรํวมในการพัฒนา
คุณภาพด๎านอัตลักษณ์การศึกษา
คาทอลิก 

มาตรฐานที่  16  
ตัวบํงชี้หลัก 16. 3 
เกณฑ์ที่ 16.3.3 
 

6.โครงการจิตอาสา
ต๎นกล๎าคุณธรรม 

 

1. เพ่ือให๎นักเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรมรูจ๎ักเสียสละแบํงปัน 
รักและรับใช ๎
2.เพ่ือให๎ผลการพัฒนาบรรลุ 
ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและ
วัตถุประสงค์ของการจัดต้ัง
สถานศึกษา(14.2 ก) 
3.เพ่ือให๎ผลการพัฒนาตาม
จุดเน๎นและจุดเดํนที่สํงผล
สะท๎อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา(14.2 ข) 

เชิงปริมาณ  

- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 

มัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน  1,791   

คน 

เชิงคุณภาพ  

1.  นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมรู๎จัก

เสียสละแบํงปัน รักและรับใช ๎

2.  ผลการพัฒนาบรรลุ ปรัชญา 

ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงค์ของ

การจัดต้ังสถานศึกษา       

3.  ผลการพัฒนาตามจุดเน๎นและ
จุดเดํนสํงผลสะท๎อนเป็นเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ 14  
ตัวบํงชี้หลัก 14.2 ก  
14.2 ข   
เกณฑ์ที่ 14.2.1 
14.2.2 14.2.3                                                         
14.2.4 14.2.5 
 

แผนก English -เพ่ือสนับสนุนให๎ก าลังใจและ -นักเรียนแผนก English Programme มาตรฐานที่ 3  
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Programme 
โครงการ Smart 
Kids 
กิจกรรม Science 
Week 
 

โอกาสแกํนักเรียนได๎มีโอกาส
แสดงผลงานตํอสาธารณชน 
-นักเรียนได๎รํวมแขํงขันโครงงาน
วิทยาศาสตร์กับหนํวยงาน
ภายนอก 

จ านวน 540 คน เข๎ารํวมกิจกรรม 
-ร๎อยละ90 ของนักเรียนเข๎ารํวม
กิจกรรม มคีวามรู๎เก่ียวกับวิชา
วิทยาศาสตร์และมีเจตคติที่ดีตํอวิชา
วิทยาศาสตร์ 

ตัวบํงชี้ 3.1 
มาตรฐานที่ 6  
ตัวบํงชี้6.2 

กิจกรรม 
Cambridge YLE 

-นักเรียนสามารถได๎รับการ
ทดสอบความรู๎ ความสามารถ
ด๎านภาษาอังกฤษ 
-นักเรียนสามารถสอบผํานร๎อย
ละ 80 

-นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 แผนก English 
Programme ที่สนใจเข๎าสอบจ านวน 
200 คน 
-นักเรียนสามารถสอบผํานในแตํละ
ระดับ Starters ,Movers ,Flyers 
และ KET อยํางน๎อยร๎อยละ 80 

มาตรฐานที่ 17.2 
ประเด็นพิจารณาข๎อ 2 

โครงการภาษาเพ่ือ
การสื่อสาร 
กิจกรรม Field Trip 

-เพ่ือให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎จาก
ประสบการณจ์ริง โดยการออก
นอกสถานที่ 
-เพ่ือให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎จาก
แหลํงเรียนรู๎ในท๎องถ่ินน้ันๆ 
-เพ่ือให๎นักเรียน เกิดความรัก
และเห็นคุณคําจากแหลํงเรียนรู๎
ในท๎องถ่ิน 

-นักเรียนแผนก English Programme 
จ านวน 540 คนเข๎ารํวมกิจกรรม 
-ร๎อยละ 95 ของนักเรียนที่เข๎ารํวม
กิจกรรม ได๎เรียนรู๎จากแหลํงเรียนรู๎
ชุมชน 

มาตรฐานที่ 13  
ตัวบํงชี้ที่13.1  
เกณฑ์ที่ 13.1.1-
13.1.5 

กิจกรรม English 
Camp ภายใน 

-เพ่ือให๎นักเรียนเกิดทัศนคติที่ดี
ตํอวิชาภาษาอังกฤษ 
-เพ่ือให๎นักเรียนสามารถใช๎
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได๎
เหมาะสมกับระดับวัยของ
นักเรียน 
-เพ่ือให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎การ
ท างานเป็นทีม เสียสละรู๎จักการ
อยํูรํวมกันกับผู๎อื่นได๎อยํางมี
ความสุข 

-นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-
มัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 200 คน 
เข๎ารํวมกิจกรรม 
-นักเรียนที่เข๎าคํายภาษาอังกฤษร๎อย
ละ 80 สามารถใช๎ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสารได๎ 

มาตรฐานที่ 13  
ตัวบํงชี้ 13.2 
มาตรฐานที่ 17   
ตัวบํงชี้ 17.2 
 

กิจกรรม English 
Camp ภายนอก 

-เพ่ือให๎นักเรียนเกิดทัศนคติที่ดี
ตํอวิชาภาษาอังกฤษ 
-เพ่ือให๎นักเรียนสามารถใช๎
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได๎
เหมาะสมกับระดับวัยของ
นักเรียน 
-เพ่ือให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎การ
ท างานเป็นทีม เสียสละรู๎จักการ

-นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-
มัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 60 คน เข๎า
รํวมกิจกรรม 
-นักเรียนที่เข๎าคํายภาษาอังกฤษร๎อย
ละ 80 สามารถใช๎ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสารได๎ 

มาตรฐานที่ 13  
ตัวบํงชี้ 13.2 
มาตรฐานที่ 17   
ตัวบํงชี้ 17.2 
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อยํูรํวมกันกับผู๎อื่นได๎อยํางมี
ความสุข 

กิจกรรม The 
Voice 

-เพ่ือให๎นักเรียนได๎แสดง
ความสามารถและทักษะในการ
ขับร๎องเพลงไทย 
-เพ่ือให๎นักเรียนได๎ใช๎ภาษาไทย
อยํางมั่นใจและกล๎าแสดงออก 

-นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-
มัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 540 คนเข๎า
รํวมกิจกรรม 
-นักเรียนร๎อยละ 80 ท่ีเข๎ารํวม
กิจกรรมมคีวามสามารถในการร๎อง
เพลง 

มาตรฐานที่ 6  
ตัวบํงชี้ 6.1 ,6.2 

กิจกรรม English 
Zone 
 

-เพ่ือให๎นักเรียนเกิดทัศนคติที่ดี
ตํอวิชาภาษาอังกฤษ 
-เพ่ือให๎นักเรียนสามารถใช๎
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได๎
เหมาะสมกับระดับวัยของ
นักเรียน 
-เพ่ือให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎การ
ท างานเป็นทีม เสียสละรู๎จักการ
อยํูรํวมกับผู๎อื่นได๎อยํางมี
ความสุข 

-นักเรียนแผนกEnglish Programme
จ านวน 540 คน 
-นักเรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรมร๎อยละ 90 
สามารถใช๎ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารได๎ 

  

มาตรฐานที่ 3  
ตัวบํงชี้ที่ 3.3 

กิจกรรม ASEAN 
DAY 
 

-เพ่ือให๎นักเรียนมีความรู๎ความ
เข๎าใจเก่ียวกับประชาคม
อาเซียน 
-เพ่ือให๎นักเรียนมีความตระหนัก 
ใน Spirit of ASEAN และมีเจต
คติที่ดี 
-เพ่ือให๎นักเรียนสามารถใช๎
ภาษาตํางประเทศและ
เทคโนโลยีสื่อสารและ
สารสนเทศในการสื่อสารได๎ 

-นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 540 
คน มีความรู๎ความเข๎าใจเก่ียวกับ
ประชาคมอาเซียน 
-นักเรียนร๎อยละ 90 มีความรู๎ความ
เข๎าใจเก่ียวกับประชาคมอาเซียน 

มาตรฐานที่ 17  
ตัวบํงชี้ที ่17.2  
เกณฑ์ที่17.2.1-17.2.2 

โครงการสงํเสริมการํ
อาน 
กิจกรรมเรียงถ๎อย
ร๎อยวจี EP รักการ
อําน 

-เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียนมีนิสัย
รักการอํานร๎อยแก๎วและร๎อย
กรองมากย่ิงข้ึน 
-เพ่ือมุํงให๎นักเรียนแสดง
ความสามารถในด๎านการอําน
และการเขียนเพ่ือให๎นักเรียน
ตระหนักและเห็นคุณคําของ
ภาษาไทยอันเป็นภาษาประจ า
ชาติไทยย่ิงข้ึน 

-นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 
มัธยมศึกษาปีที่ 6จ านวน 540 คน 
-นักเรียนร๎อยละ 90 มีความสามารถ
ด๎านการอํานร๎อยแก๎ว ร๎อยกรอง
รวมถึงการเขียนได๎ดีย่ิงข้ึนเป็นไป
ในทางสร๎างสรรค ์
 

มาตรฐานที่ 3  
ตัวบํงชี้ 3.1,3.2 
มาตรฐานที่ 4  
ตัวบํงชี้ 4.1 

กิจกรรมธนาคาร
ปัญญา 

-เพ่ือปลูกฝังนิสัยรักการอําน
ให๎แกํนักเรียน 

-นักเรียนแผนก English Programme 
จ านวน 540 คน 

มาตรฐานที่ 3  
ตัวบํงชี้ 3.1,3.2 
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-เพ่ือฝึกทักษะในการอํานจับ
ใจความและการบันทึกความรู๎ที่
ได๎รับจากการอําน 
-เพ่ือให๎นักเรียนมีเจคติที่ดีตํอ
การอํานและรู๎จักใช๎เวลาวํางให๎
เกิดประโยชน์ 

-นักเรียนร๎อยละ 90 มีนิสัยรักการอําน
และมีสมรรถภาพในการอํานจับ
ใจความ 

มาตรฐานที่ 4  
ตัวบํงชี้ 4.1 

 
กลยุทธ์ที่ ๒ จัดการศึกษาเพื่อสํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีผลงานเป็นท่ียอมรับใน
ทุกระดับ ตลอดจนมีผลการประเมินจากหนํวยงานภายนอกสูงกวําเกณฑ์มาตรฐาน 

โครงการ/
กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา  
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

แผนกอนุบาล 
๑. โครงการหนู
น๎อยรักภาษา 
 

1.1 เพ่ือสํงเสริมนักเรียนให๎มีความ
มั่นใจ  กล๎าพูด  กล๎าแสดงออก 
(2.2)  
1.2 เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียนมีความ
รับผิดชอบตํอตนเอง  (3.1.1) 
1.3 เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียน
ประพฤติตามวัฒนธรรมไทยและ
ศาสนาท่ีตนนับถือ  (3.4) 
1.4 เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียนรักการ
อํานตามวัย  (4.1) 
1.5 เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียนมี
ความคิดรวบยอดเก่ียวกับสิ่งตําง 
ๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การ
เรียนรู๎  (4.2) 
1.6 เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียนมี
พัฒนาทางด๎านทักษะภาษาท่ี
เหมาะสมตามวัย  (4.3) 
1.7 เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียนมี
จินตนาการความคิดสร๎างสรรค์   
(4.5) 
 

เชิงปริมาณ  
- นักเรียนระดับอนุบาล 1–3 จ านวน  
840  คน ได๎เข๎ารํวมกิจกรรม   
เชิงคุณภาพ  
- นักเรียนให๎มีความมั่นใจ  กล๎าพูด  กล๎า
แสดงออก อยํูในเกณฑ์ดี 
- นักเรียนมีความรับผิดชอบตํอตนเองได๎
เหมาะสมตามวัย 
- นักเรียนประพฤติตามวัฒนธรรมไทย
และศาสนาท่ีตนนับถือ 
- นักเรียนมีลักษณะนิสัยที่ดีในการรัก
การอําน 
- นักเรียนมีความคิดรวบยอดเก่ียวกับสิ่ง
ตําง ๆ ท่ีเกิดจากประสบการณ์การเรียน
รู๎อยํูในเกณฑ์ดี 
- นักเรียนมีพัฒนาทางด๎านทักษะภาษา
ที่เหมาะสมตามวัย 
- นักเรียนมีจินตนาการและความคิด
สร๎างสรรค์อยํูในเกณฑ์ดี 

มาตรฐานที่ 2,3,4        
ตัวบํงชี้ 2.2, 3.1, 3.4, 
4.1, 4.2, 4.3, 4.5 

๒. กิจกรรม
ภาษานํารู๎ 
 

1. นักเรียนได๎รับความรู๎และมี
ทักษะการใช๎ภาษาสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน 
2. เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียนมีความ
มั่นใจกล๎าแสดงออกในการ

เชิงปริมาณ  
- นักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล–
อนุบาล  3 จ านวน 915 คน ได๎เข๎ารํวม
กิจกรรม 
- นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2–3  

มาตรฐานที่  2, 4 
ตัวบํงชี้  2.2, 4.3 
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น าเสนอ ตํอหน๎าบุคคลอื่น (2.2) 
3. เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียนมีความรู๎
มีทักษะพ้ืนฐานด๎านภาษาสมวัย 
(4.3) 

จ านวน  560 คน ได๎เป็นผู๎น าเสนอ
ค าศัพท์ 
เชิงคุณภาพ  
- นักเรียนได๎รับความรู๎และมีทักษะการ
ใช๎ภาษาสื่อสารในชีวิตประวัน 
- นักเรียนมีความมั่นใจ  กล๎าแสดงออก
ในการน าเสนอตํอหน๎าบุคคลอื่น 
- นักเรียนมีความรู๎  มีทักษะพ้ืนฐานด๎าน
ภาษาสมวัย 

๓. กิจกรรม
หนังสือสื่อ
สัมพันธ์ 
 

1. เพ่ือสํงเสริมให๎ผู๎ปกครองและ
นักเรียนใช๎เวลารํวมกันในการ
แสวงหาความรู๎จากการอําน
หนังสือนิทาน 
2. เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียนมีความ
รับผิดชอบตํอตนเอง 
( 3.1.1 ) 
3. เพ่ือปลูกฝังให๎นักเรียนมีนิสัยรัก
การอําน ( 4.1 ) 

เชิงปริมาณ  
- นักเรียนเตรียมอนุบาล –อนุบาล3  
จ านวน  915  คน  ได๎เข๎ารํวมกิจกรรม 
เชิงคุณภาพ  
- ผู๎ปกครองและนักเรียนใช๎เวลารํวมกัน
ในการแสวงหาความรู๎จากการอําน
หนังสือนิทานและเกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดี
ภายในครอบครัว 
- นักเรียนมีความรับผิดชอบตํอตนเอง 
- นักเรียนมีนิสัยรักการอําน 

มาตรฐานที่  3, 4  
ตัวบํงชี้  3.1, 4.1  
 

๔. กิจกรรมเลํา
นิทานประกอบ
สื่อ 

1.เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียนมีความ
มุํงมั่นต้ังใจและกล๎าแสดงออก  
(2.2.1) 
2.เพ่ือสํงเสริม ให๎นักเรียนจ าสิ่ง
ตําง ๆ และสามารถแก๎ปัญหาได๎
เหมาะสมตามวัย  (4.2) 
3.เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียนมีทักษะ
ทางภาษาเหมาะสมตามวัย  (4.3) 
4.เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียนมี
จินตนาการและความคิด
สร๎างสรรค์ผํานการการท าศิลปะ
และการเลํานิทาน  (4.5.1) 

เชิงปริมาณ  
- นักเรียนอนุบาล  2 – 3  ทุกคน  
จ านวน  560  คน  ได๎เข๎ารํวมกิจกรรม 
เชิงคุณภาพ  
- นักเรียนมีความมุํงมั่นต้ังใจและกล๎า
แสดงออกอยํางเหมาะสมตามวัย 
- นักเรียนจ าสิ่งตําง ๆ และสามารถ
แก๎ปัญหาได๎เหมาะสมตามวัย 
- นักเรียนมีทักษะทางภาษาในการฟัง  
พูด  อําน  และเขียนได๎เหมาะสมตามวัย 
- นักเรียนมีจินตนาการและความคิด
สร๎างสรรค์อยํูในระดับดี 

มาตรฐานที่  2, 4  
ตัวบํงชี้  2.2, 4.2, 
4.3, 4.5 

๕. กิจกรรม
นิทานสูํการ
เรียนรู๎ 

1.เพ่ือปลูกฝังให๎นักเรียนมีความ
สนใจ  ใฝุรู๎  รักการอําน (4.1.1) 
2.เพ่ือให๎นักเรียนมีทักษะทาง
ภาษาในด๎านการฟัง  การพูด  การ
อําน  และการเขียนได๎อยําง
เหมาะสม (4.3) 
3.เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียนมี
จินตนาการ  ความคิดสร๎างสรรค์  

เชิงปริมาณ  
-  นักเรียนในระดับชั้นอนุบาล  1 - 3  
จ านวน  840  คน  ได๎เข๎ารํวมกิจกรรม 
-  จ านวนผลงานนิทานของนักเรียน 
เชิงคุณภาพ  
- นักเรียนมีความสนใจ  ใฝุรู๎  รักการ
อําน  
- นักเรียนมีทักษะทางภาษาในด๎านการ

มาตรฐานที่   4  
ตัวบํงชี้  4.1, 4.3, 4.5 
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และสร๎างผลงานได๎ด๎วยตนเอง  
(4.5 ) 

ฟัง  การพูด  การอําน  และการเขียน 
- นักเรียนมีจินตนาการและความคิด
สร๎างสรรค์ในการสร๎างหนังสือนิทานของ
ตนเอง 
 

๖. กิจกรรม
เขียนสวยด๎วย
มือหนู 

1.เพ่ือให๎นักเรียนมีทักษะด๎านการ
เขียนที่ถูกต๎องและสวยงาม 
2.เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียนมีทักษะ
ในการเขียนเพ่ือสื่อสาร
ความหมาย อยํางถูกต๎อง
เหมาะสมตามวัย (4.3.3) 

เชิงปริมาณ  
- นักเรียนในระดับชั้นอนุบาล  2 - 3  ได๎
เข๎ารํวมกิจกรรม 
เชิงคุณภาพ  
- นักเรียนมีทักษะด๎านการเขียนที่ถูกต๎อง
และสวยงาม 
- นักเรียนมีทักษะในการเขียนเพ่ือ
สื่อสารความหมายได๎อยํางถูกต๎องและ
เหมาะสมตามวัย 

มาตรฐานที ่ 4 
ตัวบํงชี้  4.3 

๗. กิจกรรม
อนุรักษ์ภาษา 

1.เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียนมีความ
มั่นใจและกล๎าแสดงออกเกิดความ
ภาคภูมิใจในความสามารถของ
ตนเอง (2.2) 
2.เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียนความ
ภาคภูมิใจในภาษาและวัฒนธรรม
ไทย ( 3.4 ) 
3.เพ่ือสํงเสริมนักเรียนให๎มีทักษะ
ทางภาษาโดยในการออกเสียง
อักษร ร.เรือ ได๎อยํางชัดเจน 
(4.3.5) 

เชิงปริมาณ  
- นักเรียนระดับอนุบาล  1-3 
เชิงคุณภาพ  
- นักเรียนมีความมั่นใจและกล๎า
แสดงออกเกิดความภาคภูมิใจใน
ความสามารถของ  ตนเอง  
- นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในภาษา
และวัฒนธรรมไทย  
- นักเรียนทักษะทางภาษาโดยในการ
ออกเสียงอักษร  ร.เรือ ได๎อยํางชัดเจน
เหมาะสมกับวัย    

มาตรฐานที่  2, 3, 4  
ตัวบํงชี้  2.2, 3.4, 4.3 

๘. โครงการ
บัณฑิตน๎อย 

1. เพ่ือให๎นักเรียนมีเจตคติตํอ
การศึกษา เกิดความภาคภูมิใจ
และต้ังใจในการศึกษาในระดับที่
สูงตํอไปในอนาคต 
2. เพ่ือให๎นักเรียนทุกคนมีคํานิยม
ที่ดี มีความกระตือรือร๎นและมี
ความพยายามในการพัฒนาตนเอง  
3. ผู๎ปกครองได๎รํวมชื่นชมยินดีกับ
ความส าเร็จของบุตรหลาน 
4. เพ่ือเผยแพรํกิจกรรมของ
โรงเรียนตํอชุมชน 
5. เพ่ือให๎นักเรียนทุกคนทักษะ
พ้ืนฐานตามพัฒนาการทุกด๎าน
สมวัย (4.6) 

เชิงปริมาณ    
- นักเรียนระดับอนุบาล 3 จ านวน  300  
คน 
- ผู๎ปกครองนักเรียนระดับอนุบาล 3  
เชิงคุณภาพ  
- นักเรียนมีเจตคติตํอการศึกษา เกิด
ความภาคภูมิใจและต้ังใจในการศึกษาใน
ระดับที่สูงตํอไปในอนาคต 
- นักเรียนทุกคนมีคํานิยมที่ดี มีความ
กระตือรือร๎นและมีความพยายามในการ
พัฒนาตนเอง   
- ผู๎ปกครองได๎รํวมชื่นชมยินดีกับ
ความส าเร็จของบุตรหลาน 
- โรงเรียนเผยแพรํกิจกรรมตํอชุมชน 

มาตรฐานที่  4 
ตัวบํงชี้  4.6, 4.7 
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- นักเรียนทุกคนทักษะพ้ืนฐานตาม
พัฒนาการทุกด๎านสมวัย 

๙. โครงการ
ห๎องเรียนแสน
สนุก 

1.เพ่ือจัดซื้อสื่อคอมพิวเตอร์  และ
สื่ออุปกรณ์ในห๎องเรียน 
2.เพ่ือให๎ครูจัดประสบการณ์การ
เรียนรู๎ที่หลากหลายให๎เด็กมีโอกาส
ในการเรียนรู๎อยํางเต็มศักยภาพ 
(5.2.2) 
3.เพ่ือจัดกิจกรรมให๎เด็กสืบค๎น  
ส ารวจ  และต้ังค าถามเพ่ือสร๎าง
ความเข๎าใจเก่ียวกับสิ่งตํางๆ
รอบตัว (5.2.21) 
4.เพ่ือจัดกิจกรรมให๎เด็กเลําถึงสิ่งที่
ท า  ทบทวนประสบการณ์เดิม  
ทบทวนเรื่องที่เด็กควรรู๎  หรือ
เหตุการณ์ที่นําสนใจ (5.2.22) 
5.เพ่ือให๎ครูใช๎สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมสอดคล๎องกับการเรียนรู๎
ของนักเรียนได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ  (5.4) 
6.เพ่ือให๎หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยของสถานศึกษาน าสูํการ
ปฏิบัติอยํางมีประสิทธิภาพ (7.1) 

เชิงปริมาณ   
- จ านวนสื่อคอมพิวเตอร์  และสื่อ
อุปกรณ์ในห๎องเรียน 
เชิงคุณภาพ  
-นักเรียนอนุบาลมีสื่ออุปกรณ์ที่
เหมาะสมและพัฒนานักเรียนได๎จริง 
-ครูจัดประสบการณ์การเรียนรู๎ที่
หลากหลายให๎เด็กมีโอกาสในการเรียนรู๎
อยํางเต็มศักยภาพ 
-ครูจัดกิจกรรมให๎เด็กสืบค๎น  ส ารวจ  
และต้ังค าถามเพ่ือสร๎างความเข๎าใจ
เก่ียวกับสิ่งตํางๆ  รอบตัว 
-ครูจัดกิจกรรมให๎เด็กเลําถึงสิ่งที่ท า  
ทบทวนประสบการณ์เดิม  ทบทวนเรื่อง
ที่เด็กควรรู๎  หรือเหตุการณ์ที่นําสนใจ 
-ครูใชส๎ื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
สอดคล๎องกับการเรียนรู๎ของนักเรียนได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ 
-หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษาน าสูํการปฏิบัติอยํางมี
ประสิทธิภาพ 

มาตรฐานที่ 5, 7 
ตัวบํงชี้  5.2,5.4,7.1 

แผนกสามัญชาย 
๑. Math Joy 

1.เพ่ือพัฒนาทักษะและ
กระบวนการคิด 

-  ผู๎เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 
จ านวน 100 คน และชั้นประถมศึกษา
จ านวน 969 คน 
-  ผู๎เรียนมีเจตคติที่ดีตํอวิชาคณิตศาสตร์ 

มาตรฐานที่ 4  
ตัวบํงชี้ 4.1-4.2 
เกณฑ์ที่ 4.1.1-4.1.3, 
4.2.1-4.2.3 

๒. อนุรักษ์
สิ่งแวดล๎อม 

1.เพ่ือสํงเสริมให๎ครู และนักเรียน
ได๎ตระหนักรู๎คุณคํารํวมอนุรักษ์
พัฒนาสิ่งแวดล๎อม 

-  นักเรียนชั้น ป.1 – ม.6 
- ครูและนักเรียนได๎ตระหนักรู๎คุณคํารํวม
อนุรักษ์พัฒนาสิ่งแวดล๎อม 

มาตรฐานที่  2   
ตัวบํงชี้  2.4   
เกณฑ์ที่ 2.4.1,2.4.2, 
2.4.3 

๓. ศิลปะ นาฏ 
ดุริยางค ์

1.เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีความคิดริเริ่ม
และสร๎างสรรค์ผลงานด๎านศิลปะ 
ดนตรี นาฏศิลป์ 
2.เพ่ือให๎นักเรียนได๎เผยแผํผลงาน
ด๎านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ แกํ
บุคคลทั่วไป เพ่ือเป็นการสํงเสริม
ให๎นักเรียนสร๎างผลงานจากการ
เข๎ารํวมกิจกรรมด๎านศิลปะ ดนตรี 

-นักเรียนโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ระดับ
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาแผนก
สามัญชาย  
-นักเรียนสร๎างผลงานจากการเข๎ารํวม
กิจกรรมด๎านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ มี
ความคิดริเริ่มและสร๎างสรรค์ผลงาน 

มาตรฐานที่1  
ตัวบํงชี้1.6 
เกณฑ์ที่ 1.6.3  
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นาฏศิลป ์
๔. วงโยธวาทิต 1.เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียนสร๎าง

ผลงานจากการเข๎ารํวมกิจกรรม
ด๎านศิลปะ นาฏศิลป์ กีฬา และ
นันทนาการ 

-นักเรียนวงโยธวาทิต จ านวน 60 คน  
-นักเรียนวงโยธวาทิตได๎รับการพัฒนา
ตรงตามความสามารถ 

มาตรฐานที่  1 
ตัวบํงชี้   1.6  
เกณฑ์ที่ 1.6.1, 1.6.2, 
1.6.3, 1.6.4    

๕. ให๎ความรู๎สูํ
ชุมชน 

1. เพ่ือให๎ผู๎เข๎ารับการอบรมมี
ความรู๎ ความเข๎าใจในหลักการ
สร๎างเว็บไซต์แบบส าเร็จรูปด๎วย
Joomla 
2. เพ่ือให๎ผู๎เข๎ารับการอบรม
สามารถน าความรู๎ที่ได๎ไปจัดท า
เว็บไซต์ของหนํวยงาน และดูแล
เว็บไซต์ได๎ 
3. เพ่ือให๎ผู๎เข๎ารับการอบรมน า
ความรู๎ที่ได๎รับ ไปประยุกต์ใช๎งาน
ด๎านตําง ๆ และถํายทอดให๎กับ
บุคลากรในองค์กรได๎ 

-ผู๎เข๎ารับการอบรมจ านวน 30 คน  
-  ผู๎เข๎ารับการอบรมมีแนวทาง มีความรู๎
ที่ถูกต๎อง เหมาะสมในการพัฒนาเว็บไซต์
ด๎วยJoomla 
- ผู๎เข๎ารับการอบรมสร๎างเว็บไซต์ด๎วย
ตนเองได๎ ตรงความต๎องการ และมี
ประสิทธิภาพในการใช๎งาน 
 

มาตรฐานที่   13   
ตัวบํงชี้   13.2, 13.3
เกณฑ์ที่ 13.2.1-
13.2.5  

๖. พัฒนา
นักเรียนที่มี
ความสามารถ
พิเศษด๎าน
วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ 
และ
ภาษาอังกฤษ 

1.เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนเป็นไปตามเกณฑ์ที่
โรงเรียนก าหนด 
2.เพ่ือให๎ผู๎เรียนที่มีความสามารถ
ด๎านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ ได๎รับการพัฒนา
ศักยภาพเพ่ิมข้ึน 
3.เพ่ือให๎นักเรียนได๎รับรางวัล และ
มีผลงานจากการประกวดแขํงขัน
ทั้งในประเทศ และตํางประเทศ 

 -นักเรียนประถม และมัธยมเข๎ารํวม
โครงการจ านวน 140 คน 

 - ผู๎เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด 
- ผู๎เรียนที่มีความสามารถด๎าน
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
ได๎รับการพัฒนาให๎มีศักยภาพเพ่ิมข้ึน 
-ผู๎เรียนได๎รับรางวัล และมีผลงานจาก
การประกวดแขํงขันทั้งในและ
ตํางประเทศ 

มาตรฐานที่ 5  
ตัวบํงชี้ 5.1, 5.4 
เกณฑ์ที5่.11, 5.4.10
  

๗. โครงการ
พัฒนาเทคนิค
ปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์
ส าหรับนักเรียน
แผนการเรียน
วิทยาศาสตร์ – 
คณิตศาสตร์  
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

1.เพ่ือพัฒนาศักยภาพด๎าน

วิทยาศาสตร์และเพ่ือพัฒนา

เทคนิคปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

ให๎กับนักเรียนที่เข๎ารํวมโครงการ   

2. นักเรียนสามารถใช๎อุปกรณ์
วิทยาศาสตร์ข้ันพ้ืนฐานได๎ถูกต๎อง
ตามหลักปฏิบัติทักษะทาง
วิทยาศาสตร์ 
 3. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพ่ิมข้ึน 
4. สามารถน าความรู๎ไปปรับใช๎ใน

 -เพ่ือพัฒนาศักยภาพด๎านวิทยาศาสตร์
และเพ่ือพัฒนาเทคนิคปฏิบัติการทาง 
วิทยาศาสตร์ให๎กับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 4-6  จ านวน  200 คน   

-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  จ านวน  200 

คน สามารถน ากระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ไปวิเคราะห์หาเหตุผลได๎

อยํางเป็นระบบ เป็นแนวทางที่จะน าเอา

วิธีการทางวิทยาศาสตร์แก๎ปัญหาใน

ชีวิตประจ าวัน สํงเสริมการเรียนรู๎

รํวมกัน ความสามัคคี ความรํวมมือ และ

มาตรฐานที่ 5  
ตัวบํงชี้ 5.4 
เกณฑ์ที ่ 5.4.9  
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ชีวิตประจ าวันได๎ ความคิดริเริ่มสร๎างสรรค ์

๘. โครงการ
เตรียมความ
พร๎อมกํอนสอบ
เข๎ามหาวิทยาลัย 

1.เพ่ือเตรียมความพร๎อมให๎กับ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ส าหรับการสอบตรง และ
ระบบรับกลางADMISSIONS ใน
สาขาคณะตํางๆของมหาวิทยาลัย
ของรัฐทั้งในสํวนกลางและภูมิภาค
(5.4.9) 
2. เพ่ือเสริมความรู๎เฉพาะด๎านที่
นักเรียนต๎องเตรียมตัวเพ่ือสอบใน
สาขาวิชาชีพเฉพาะทางเปูาหมาย
เพ่ือสถาบันอุดมศึกษา (5.4.9) 

 -นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 
274 คน 

 -ผู๎เรียนที่เข๎ารํวมโครงการมคีวามพร๎อม
ส าหรับการสอบตรง และระบบรับกลาง 
ADMISSIONS ในสาขาคณะตํางๆของ
มหาวิทยาลัยของรัฐทั้งในสํวนกลางและ
ภูมิภาค 
 

มาตรฐานที่ 5 
ตัวบํงชี้ 5.4 
เกณฑ์ที่ 5.4.9  

๙. สนุกอําน 
ฉลาดคิด 

1.เพ่ือให๎นักเรียนมีนิสัยรักการอําน
และแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง
จากห๎องสมุด แหลํงเรียนรู๎และสื่อ
ตําง ๆรอบตัว (3.1) 
2.เพ่ือจัดห๎องสมุดที่ให๎บริการสื่อ
และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให๎
ผู๎เรียน เรียนรู๎ด๎วยตนเอง และหรือ
เรียนรู๎แบบมีสํวนรํวม (11.3) 

 -นักเรียนจ านวน 3,200 คน เข๎า
ห๎องสมุดเพ่ือการอํานและศึกษาค๎นคว๎า 

 -นักเรียนมีนิสัยรักการอําน และแสวงหา
ความรู๎ด๎วยตนเอง จากห๎องสมุด 
 

มาตรฐานที่  3,11  
ตัวบํงชี้  3.1, 11.3  
เกณฑ์ที่    3.1.4, 
11.3          

๑๐. พัฒนา
ห๎องสมุด 

1.เพ่ือจัดห๎องสมุดที่ให๎บริการสื่อ
และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให๎
ผู๎เรียน เรียนรู๎ด๎วยตนเอง และหรือ
เรียนรู๎แบบมีสํวนรํวม (11.3) 

 พัฒนาห๎องสมุด 

 -ห๎องสมุดมีวัสดุ อุปกรณ์ โต๏ะ ต๎ูหนังสือ 
เครื่องปรับอากาศ และอุปกรณ์อื่น ๆ ท่ี
ทันสมัยเหมาะกับห๎องสมุด  เพ่ือ
การศึกษาศึกษาเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 3,11  
ตัวบํงชี้   11.3 
เกณฑ์ที่3.1.4, 11.3         

แผนกสามัญ
หญิง 
๑.โครงการสุด

ยอดเยาวชนคนมี

ศิลป ์

  - กิจกรรม
เยาวชนสร๎างสื่อ
ด๎วยศิลปะ
สร๎างสรรค ์
 
- กิจกรรม
นาฏศิลป์

1. เพ่ือพัฒนาความรู๎ความเข๎าใจ

ของนักเรียนในข้ันสูงทางด๎าน

ทัศนศิลป์ดนตรีและนาฏศิลป ์

 2. เพ่ือฝึกฝนและพัฒนาทักษะ

ทางด๎านทัศนศิลป์ดนตรีนาฏศิลป์

ให๎เกิดความช านาญและสามารถ

น าความรู๎ไป      ประยุกต์ใช๎ใน

ชีวิตประจ าวันได๎อยํางเหมาะสม 

3. เพ่ือให๎นักเรียนเห็นคุณคําใน

ตนเองมีความมั่นใจกล๎าแสดงออก

อยํางเหมาะสม 

4. เพ่ือให๎นักเรียนสร๎างผลงานจาก
การเข๎ารํวมกิจกรรมด๎านศิลปะ

เชิงปริมาณ  
- นักเรียนทุกระดับชั้นระดับชั้นละ 5 
คนแบํงเป็นทัศนศิลป์ดนตรีนาฏศิลป์
เข๎ารํวมกิจกรรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
และเข๎ารํวมแขํง ขันทั้ งภายในและ
ภายนอก 
เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนทุกระดับชั้นมีการพัฒนา
ทักษะทางด๎านทัศนศิลป์ดนตรีนาฏศิลป์
จนเกิดความช านาญและสามารถเข๎า
รํวมแขํงขันทั้งภายในและภายนอกได๎
ร๎อยละ 80 
 

มาตรฐานที่ 1   

ตัวบํงชี้ 1.4, 1.6 

เกณฑ์ที่  1.6.1, 

1.6.2, 1.6.3, 1.6.4 

มาตรฐานที่ 4    

ตัวบํงชี้ 4.4  
เกณฑ์ที่  4.1.1 
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สร๎างสรรค์เพ่ือ
เยาวชนไทย 
 
 

ดนตรี/นาฏศิลป์กีฬาและ
นันทนาการมีความคิดริเริ่มด๎วย
ความภาคภูมิใจ 
 

๒. โครงการวัน

ส าคัญทาง

ศาสนา 

กิจกรรมแหํ
เทียนพรรษา 
กิจกรรมพุทธ
บูชา 

1.  เพ่ือให๎ผู๎เรียนตระหนักและเห็น
คุณคําของวันส าคัญทางศาสนา 
2.  เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีความ
รับผิดชอบในหน๎าท่ีของตนเองและ
ปฏิบัติตามศีลธรรมคํานิยมอันดี 
3.  เพ่ือให๎ผู๎เรียนรู๎จักใช๎ศักยภาพ
ของตนเองแสดงออกอยําง
เหมาะสมและมีปฏิสัมพันธ์อันดี
กับผู๎อื่น 

เชิงปริมาณ  - นักเรียนระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที ่1 – ระดับมัธยมศึกษา

ปีที ่6 ของโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์เข๎า

รํวมกิจกรรม 

เชิงคุณภาพ   - นักเรียนระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที ่1 – ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที ่6 เห็นความส าคัญและ

รํวมกิจกรรมในวันส าคัญทางศาสนา

ตํางๆ 

 - นักเรียนมีเจตคติที่ดีและเกิดความ
ภาคภูมิใจในชาติศาสนาและ
พระมหากษัตริย์ 

มาตรฐานที่ 1   
ตัวบํงชี้ 1.4, 1.6 
เกณฑ์ที่ 1.6.1, 1.6.2, 
1.6.3, 1.6.4 
มาตรฐานที่ 4  
ตัวบํงชี้ 4.4       
เกณฑ์ที่  4.1.1    

 
กลยุทธ์ที่ ๓ จัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีหลักสูตรที่เข๎มข๎นและหลากหลายเน๎น
ทักษะทางภาษา และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย เพื่อให๎ผ๎ูเรียนเป็นคนดี มีปัญญา และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา  
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

แผนกอนุบาล 
๑. โครงการหนู
น๎อยชวนรักษ์โลก 
 

1.เพ่ือให๎นักเรียนมีความรู๎สึกที่ดี
แสดงความชื่นชอบในการอนุรักษ์
และการพัฒนาสิ่งแวดล๎อม  
(2.4.2) 
2.เพ่ือให๎นักเรียนได๎รู๎จักปฏิบัติตน
ใช๎ทรัพยากรอยํางคุ๎มคําและลด
ปริมาณขยะได๎  (3.1.2) 
3.เพ่ือให๎นักเรียนมีสํวนรํวมในการ
สืบสานวัฒนธรรมไทย  และเข๎าใจ
แนวทางการด าเนินชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจแบบพอเพียง  (3.4.1) 
4.เพ่ือให๎นักเรียนมีความสามารถ
ในการเรียนรู๎โดยใช๎กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ (4.4.1) 

เชิงปริมาณ  
- นักเรียนระดับชั้นอนุบาล  1–3  
จ านวน  840 คน  มีสํวนรํวมใน
กิจกรรมการอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล๎อม   
เชิงคุณภาพ  
- นักเรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์
และการพัฒนาสิ่งแวดล๎อม 
- นักเรียนได๎รู๎จักปฏิบัติตนใช๎
ทรัพยากรอยํางคุ๎มคํา  และลดปริมาณ
ขยะ 
- นักเรียนมีสํวนรํวมในการในการสืบ
สานวัฒนธรรมไทย  และเข๎าใจแนว
ทางการด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ

มาตรฐานที่  2, 3, 4 
ตัวบํงชี้  2.4, 3.1, 
3.4, 4.4, 4.5, 4.6 
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5.เพ่ือให๎นักเรียนได๎ทดลองวิธีการ
ใหมํ ๆ ในการท าสิ่งตําง ๆ (4.5.2) 
6.เพ่ือให๎นักเรียนมีความรู๎เก่ียวกับ
ธรรมชาติรอบตัวเด็ก  (4.6.3) 

แบบพอเพียง 
- นักเรียนมีความสามารถในการเรียนรู๎
โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
- นักเรียนได๎ทดลองวิธีการใหมํ ๆ ใน
การท าสิ่งตําง ๆ 
- นักเรียนมีความรู๎เก่ียวกับธรรมชาติ
รอบตัวเด็ก 

๒. กิจกรรม  SA  
PAPER 
 

1.เพ่ือให๎นักเรียนได๎รับความรู๎
เก่ียวกับข้ันตอนการท ากระดาษสา 
2.เพ่ือให๎นักเรียนมีผลงานจาก
กิจกรรม  SA  PAPER  และเป็น
แนวทางการปฏิบัติข้ันพ้ืนฐานใน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม 
3. เพ่ือให๎นักเรียนรู๎จักประหยัด
และใช๎ทรัพยากรอยํางคุ๎มคํา  
(3.1.2) 
4.เพ่ือให๎นักเรียนมีทักษะในการท า
กิจกรรมโดยใช๎กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์  (4.4) 

เชิงปริมาณ  
- นักเรียนอนุบาล  1 – 2  ทุกคน  ได๎
เข๎ารํวมกิจกรรม  ผลิตกระดาษสา 
เชิงคุณภาพ  
- นักเรียนได๎รับความรู๎เก่ียวกับข้ันตอน
การท ากระดาษสา 
- นักเรียนมีผลงานการรํวมกิจกรรม  
SA  PAPER  และเป็นแนวทางการ
ปฏิบัติข้ันพ้ืนฐานในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล๎อม 
- นักเรียนรู๎จักประหยัดและใช๎
ทรัพยากรอยํางคุ๎มคํา 
- นักเรียนมีทกัษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 

มาตรฐานที่  3, 4 
ตัวบํงชี้  3.1, 4.4  

๓. โครงการ
ก๎าวหน๎าวิชาการ 
 

1.เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียนรําเริง
แจํมใส มีความรู๎สึกที่ดีตํอตนเอง 
(2.1) 
2.เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียนมีความ
มั่นใจและกล๎าแสดงออก  (2.2) 
3. เพ่ือสํงเสริมทักษะในการ
แสวงหาความรู๎ มีเจตคติที่ดีตํอ
การเรียนรู๎และท างานรํวมกับผู๎อื่น
อยํางมีความสุข  (4.1) 
4. เพ่ือสํงเสริมให๎เด็กมี
ความสามารถในด๎านการคิด
วิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  มี
ความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์  มี
ความคิดรวบยอดเก่ียวกับสิ่งตําง 
ๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การ
เรียนรู๎ (4.2) 
5. เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียนมีทักษะ
ทางภาษาในการพูด  อําน  เขียน  

เชิงปริมาณ 
- นักเรียนอนุบาลระดับชั้นอนุบาล 1 
– 3  จ านวน  840  คน  เข๎ารํวม
กิจกรรม   
เชิงคุณภาพ   
-นักเรียนรําเริงแจํมใส  และมี
ความรู๎สึกที่ดีตํอตนเอง 
-นักเรียนมีความมั่นใจและกล๎า
แสดงออก 
-นักเรียนมีทักษะในการแสวงหา
ความรู๎ มีเจตคติที่ดีตํอการเรียนรู๎และ
ท างานรํวมกับผู๎อื่นอยํางมีความสุข  
-นักเรียนมีความสามารถในด๎านการ
คิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  มี
ความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์  มีความคิด
รวบยอดเก่ียวกับสิ่งตําง ๆ ที่เกิดจาก
ประสบการณ์การเรียนรู ๎
-นักเรียนมีทักษะทางภาษาในการพูด  

มาตรฐานที่  2, 4 
ตัวบํงชี้  2.1, 2.2, 
4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 
4.5, 4.6 
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และสื่อสารได๎เหมาะสมตามวัย  
(4.3) 
6. เพ่ือสํงเสริมให๎เด็กมีทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ (4.4 ) 
7.เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียนสามารถ
ใช๎เทคโนโลยีในการเรียนรู๎และ
สร๎างสรรค์ผลงานได๎ด๎วยตนเอง  
(4.5)  
8.เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียนมีทักษะ
ด๎านความรู๎พ้ืนฐานสมวัย  (4.6) 

อําน  เขียน  และสื่อสารได๎เหมาะสม
ตามวัย 
-นักเรียนมีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์
-นักเรียนสามารถใช๎เทคโนโลยีในการ
เรียนรู๎และสร๎างสรรค์ผลงานได๎ด๎วย
ตนเอง 
-นักเรียนมีทักษะด๎านความรู๎พ้ืนฐาน
สมวัย 

๔.กิจกรรมหนู
น๎อย  IT 

1. เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียนมี
ทักษะด๎านการใช๎เทคโนโลยี
ในการแสวงหาความรู๎  รู๎จัก
การใช๎ สื่ออิเล็กทรอนิกส์
อยํางถูกต๎องเหมาะสมกับวัย 

2. เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียน
สามารถใช๎เทคโนโลยีในการ
เรียนรู๎และสร๎างสรรค์ผลงาน
ได๎ด๎วยตนเอง   (4.5.3) 

 

เชิงปริมาณ  
- นักเรียนระดับชั้นอนุบาล  2 – 3  
เข๎ารํวมกิจกรรม  
เชิงคุณภาพ  
- นักเรียนมีทักษะด๎านการใช๎
เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู๎  
รู๎จักใช๎อิเล็กทรอนิกส์ อยํางถูกต๎อง
เหมาะสมกับวัย 
- นักเรียนสามารถใช๎เทคโนโลยีใน
การเรียนรู๎และสร๎างสรรค์ ผลงาน
ด๎วยตนเอง  มีความภาคภูมิใจใน
ชิ้นงาน   

มาตรฐานที่  4 
ตัวบํงชี้  4.5 

๕.กิจกรรมเรียนรู๎
สูํโลกกว๎าง 

1. เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียนมีทักษะ
ในการแสวงหาความรู๎โดยการ
ออกไปทัศนศึกษาจากแหลํงเรียนรู๎
นอกห๎องเรียนตามสถานที่ตําง ๆ 
2. เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียนสามารถ
เลํนและปฏิบัติกิจกรรมรํวมกับ
ผู๎อื่น  (2.2.2) 
3. เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียนรักการ
อําน  และใฝุรู๎ในเรื่องรอบตัวตาม
วัย  (4.1) 
4. สํงเสริมให๎นักเรียนมีความคิด
รวบยอดเก่ียวกับสิ่งตําง ๆ ท่ีเกิด
จากประสบการณ์การเรียนรู๎(4.2) 
 

เชิงปริมาณ  
- นักเรียนอนุบาล  1 - 3  จ านวน  
840  คน  ได๎เข๎ารํวมกิจกรรม 
เชิงคุณภาพ    
- นักเรียนมีทักษะในการแสวงหา
ความรู๎ด๎วยตนเอง  โดยการออกไป
ทัศนศึกษาจากแหลํงเรียนรู๎นอก
ห๎องเรียนตามสถานที่ตําง ๆ ได๎ดี 
- นักเรียนเลํนและปฏิบัติกิจกรรม
รํวมกับผู๎อื่นได๎ดี 
- นักเรียนรักการอําน  และใฝุรู๎ในเรื่อง
รอบตัวตามวัย   
- นักเรียนมีความคิดรวบยอดเก่ียวกับ
สิ่งตําง ๆ ท่ีเกิดจากประสบการณ์การ
เรียนรู๎ 

มาตรฐานที่  2, 4 
ตัวบํงชี้  2.2, 4.1, 4.2 

๖.กิจกรรม  1. เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียนมีทักษะ เชิงปริมาณ  มาตรฐานที่  4 
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Junior  Thinking การคิด  คิดอยํางมีเหตุผล  คิดเป็น  
ท าเป็น 
2. เพ่ือให๎นักเรียนสนใจเรียนรู๎สิ่ง
รอบตัว  ซักถามอยํางต้ังใจ  และ
รักการเรียนรู๎ (4.1) 
3. เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียนมี
ความคิดรวบยอดเก่ียวกับสิ่งตําง 
ๆ ที่เกิดจากประสบการณ์      
การเรียนรู๎ (4.2) 
4. เพ่ือสํงเสริมให๎เด็กมีทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ (4.4 )  
5. เพ่ือสํงเสริมให๎เด็กมีทักษะด๎าน
ความรู๎พ้ืนฐานสมวัย(4.6) 

- นักเรียนอนุบาล  1 - 3  จ านวน  
840  คน  ได๎เข๎ารํวมกิจกรรม 
เชิงคุณภาพ    
- นักเรียนมีทักษะใน  การคิดอยํางมี
เหตุผล  คิดเป็น  ท าเป็น  สามารถ
ปฏิบัติกิจกรรมตําง ๆ ได๎ด๎วยตนเอง 
- นักเรียนสนใจเรียนรู๎สิ่งรอบตัว  
ซักถามอยํางต้ังใจ  และรักการเรียนรู๎ 
- นักเรียนมีความคิดรวบยอดเก่ียวกับ
สิ่งตําง ๆ ท่ีเกิดจากประสบการณ์การ
เรียนรู๎ 
- นักเรียน มีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์
- นักเรียนมีทักษะความรู๎พ้ืนฐาน
สมวัยอยํูในระดับดี   

ตัวบํงชี้  4.1, 4.2, 
4.4, 4.6 

๗.กิจกรรมบ๎าน
นักวิทยาศาสตร์
น๎อย 

1. เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียนสนใจ
เรียนรู๎สิ่งรอบตัว  ซักถามอยําง
ต้ังใจและรักการเรียนรู๎(4.1) 
2. เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียนมี
ความคิดรวบยอดเก่ียวกับสิ่งตําง 
ๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การ
เรียนรู๎ (4.2) 
3. เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียนมีทักษะ
ทางภาษาในการพูด  อําน  เขียน  
และสื่อสารได๎เหมาะสมตามวัย  
(4.3) 
4. เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียนมี
ความสามารถในการเรียนรู๎  โดย
ใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  
(4.4 ) 
5. เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียนมี
จินตนาการได๎ลงมือปฏิบัติในการ
ทดลองกิจกรรมด๎วยตนเองและฝึก
การท างานเป็นทีมรํวมกัน  (4.5) 

เชิงปริมาณ   
- นักเรียนอนุบาล  1 - 3  จ านวน  
840  คน  ได๎เข๎ารํวมกิจกรรม 
เชิงคุณภาพ     
- นักเรียนสนใจเรียนรู๎สิ่งรอบตัว  
ซักถามอยํางต้ังใจและรักการเรียนรู ๎
- นักเรียนมีความคิดรวบยอดเก่ียวกับ
สิ่งตําง ๆ ท่ีเกิดจากประสบการณ์การ
เรียนรู๎ 
- นักเรียนมีทักษะทางภาษาในการพูด  
อําน  เขียน  และสื่อสารได๎เหมาะสม
ตามวัย 
- นักเรียนมีความสามารถในการเรียนรู๎  
โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
- นักเรียนมีจินตนาการได๎ลงมือปฏิบัติ
ในการทดลองกิจกรรมด๎วยตนเองและ
ฝึกการท างานเป็นทีมรํวมกัน 

มาตรฐานที่  4  
ตัวบํงชี้  4.1, 4.2, 
4.3, 4.4, 4.5 

๘.โครงการหนู
น๎อยรักภาษา 

1. เพ่ือสํงเสริมนักเรียนให๎มีความ
มั่นใจ  กล๎าพูด  กล๎าแสดงออก 
(2.2)  
2. เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียนมีความ
รับผิดชอบตํอตนเอง  (3.1.1) 

เชิงปริมาณ  
- นักเรียนระดับอนุบาล 1 – 3  
จ านวน  840  คน  ได๎เข๎ารํวม
กิจกรรม   
เชิงคุณภาพ  

มาตรฐานที่  2, 3, 4        
ตัวบํงชี้  2.2, 3.1, 
3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 
4.5 
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3. เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียน
ประพฤติตามวัฒนธรรมไทยและ
ศาสนาท่ีตนนับถือ  (3.4) 
4. เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียนรักการ
อํานตามวัย  (4.1) 
5. เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียนมี
ความคิดรวบยอดเก่ียวกับสิ่งตําง 
ๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การ
เรียนรู๎  (4.2) 
6. เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียนมีพัฒนา
ทางด๎านทักษะภาษาท่ีเหมาะสม
ตามวัย  (4.3) 
7. เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียนมี
จินตนาการความคิดสร๎างสรรค์   
(4.5) 

-นักเรียนให๎มีความมั่นใจ  กล๎าพูด  
กล๎าแสดงออก  อยํูในเกณฑ์ดี 
-นักเรียนมีความรับผิดชอบตํอตนเอง
ได๎เหมาะสมตามวัย 
- นักเรียนประพฤติตามวัฒนธรรม
ไทยและศาสนาท่ีตนนับถือ 
- นักเรียนมีลักษณะนิสัยที่ดีในการรัก
การอําน 
- นักเรียนมีความคิดรวบยอดเก่ียวกับ
สิ่งตําง ๆ ท่ีเกิดจากประสบการณ์การ
เรียนรู๎อยํูในเกณฑ์ดี 
- นักเรียนมีพัฒนาทางด๎านทักษะ
ภาษาท่ีเหมาะสมตามวัย 
- นักเรียนมีจินตนาการและความคิด
สร๎างสรรค์อยํูในเกณฑ์ดี 

๙.กิจกรรมภาษา
นํารู๎ 

1. นักเรียนได๎รับความรู๎และมี
ทักษะการใช๎ภาษาสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน 
2. เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียนมีความ
มั่นใจกล๎าแสดงออกในการ
น าเสนอ ตํอหน๎าบุคคลอื่น (2.2) 
3. เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียนมีความรู๎
มีทักษะพ้ืนฐานด๎านภาษาสมวัย 
(4.3) 
 

เชิงปริมาณ  
- นักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล – 
อนุบาล  3  จ านวน  915  คน  ได๎
เข๎ารํวมกิจกรรม 
- นักเรียนระดับชั้นอนุบาล  2 – 3  
จ านวน  560  คน  ได๎เป็นผู๎น าเสนอ
ค าศัพท์ 
เชิงคุณภาพ  
- นักเรียนได๎รับความรู๎และมีทักษะ
การใช๎ภาษาสื่อสารในชีวิตประวัน 
- นักเรียนมีความมั่นใจ  กล๎า
แสดงออกในการน าเสนอตํอหน๎า
บุคคลอื่น 
- นักเรียนมีความรู๎  มีทักษะพ้ืนฐาน
ด๎านภาษาสมวัย 

มาตรฐานที่  2, 4 
ตัวบํงชี้  2.2, 4.3 

๑๐.กิจกรรม
หนังสือสื่อสัมพันธ์ 

1. เพ่ือสํงเสริมให๎ผู๎ปกครองและ
นักเรียนใช๎เวลารํวมกันในการ
แสวงหาความรู๎จากการอําน
หนังสือนิทาน 
2. เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียนมีความ
รับผิดชอบตํอตนเอง( 3.1.1 ) 
3. เพ่ือปลูกฝังให๎นักเรียนมีนิสัยรัก
การอําน ( 4.1 ) 
 

เชิงปริมาณ  
- นักเรียนเตรียมอนุบาล – 3  
จ านวน  915  คน  ได๎เข๎ารํวม
กิจกรรม 
เชิงคุณภาพ  
- ผู๎ปกครองและนักเรียนใช๎เวลา
รํวมกันในการแสวงหาความรู๎จากการ
อํานหนังสือนิทานและเกิดปฏิสัมพันธ์
ที่ดีภายในครอบครัว 

มาตรฐานที่  3, 4 ตัว
บํงชี้  3.1, 4.1  
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- นักเรียนมีความรับผิดชอบตํอตนเอง 
- นักเรียนมีนิสัยรักการอําน 

๑๑.กิจกรรมเลํา
นิทานประกอบสื่อ 

1. เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียนมีความ
มุํงมั่นต้ังใจและกล๎าแสดงออก  
(2.2.1) 
2. เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียนจ าสิ่ง
ตําง ๆ และสามารถแก๎ปัญหาได๎
เหมาะสมตามวัย  (4.2) 
3. เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียนมีทักษะ
ทางภาษาเหมาะสมตามวัย  (4.3) 
4. เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียนมี
จินตนาการและความคิด
สร๎างสรรค์ผํานการการท าศิลปะ
และการเลํานิทาน  (4.5.1) 

เชิงปริมาณ  
- นักเรียนอนุบาล  2 – 3  ทุกคน  
จ านวน  560  คน  ได๎เข๎ารํวม
กิจกรรม 
เชิงคุณภาพ  
- นักเรียนมีความมุํงมั่นต้ังใจและกล๎า
แสดงออกอยํางเหมาะสมตามวัย 
- นักเรียนจ าสิ่งตําง ๆ และสามารถ
แก๎ปัญหาได๎เหมาะสมตามวัย 
- นักเรียนมีทักษะทางภาษาในการฟัง  
พูด  อําน  และเขียนได๎เหมาะสมตาม
วัย 
- นักเรียนมีจินตนาการและความคิด
สร๎างสรรค์อยํูในระดับดี 

มาตรฐานที่  2, 4  
ตัวบํงชี้  2.2, 4.2, 
4.3, 4.5 

๑๒.กิจกรรม
นิทานสูํการเรียนรู๎ 

1.เพ่ือปลูกฝังให๎นักเรียนมีความ
สนใจ  ใฝุรู๎  รักการอําน (4.1.1) 
2.เพ่ือให๎นักเรียนมีทักษะทาง
ภาษาในด๎านการฟัง  การพูด  การ
อําน  และการเขียนได๎อยําง
เหมาะสม (4.3) 
3.เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียนมี
จินตนาการ  ความคิดสร๎างสรรค์  
และสร๎างผลงานได๎ด๎วยตนเอง  
(4.5 ) 

เชิงปริมาณ  
- นักเรียนในระดับชั้นอนุบาล  1 - 3  
จ านวน  840  คน  ได๎เข๎ารํวมกิจกรรม 
- จ านวนผลงานนิทานของนักเรียน 
เชิงคุณภาพ  
- นักเรียนมีความสนใจ  ใฝุรู๎  รักการ
อําน  
- นักเรียนมีทักษะทางภาษาในด๎าน
การฟัง  การพูด  การอําน  และการ
เขียน 
- นักเรียนมีจินตนาการและความคิด
สร๎างสรรค์ในการสร๎างหนังสือนิทาน
ของตนเอง 

มาตรฐานที่   4  
ตัวบํงชี้  4.1, 4.3, 4.5 

๑๓.กิจกรรมเขียน
สวยด๎วยมือหนู 

1.เพ่ือให๎นักเรียนมีทักษะด๎านการ
เขียนที่ถูกต๎องและสวยงาม 
2.เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียนมีทักษะ
ในการเขียนเพ่ือสื่อสาร
ความหมาย อยํางถูกต๎อง
เหมาะสมตามวัย (4.3.3) 
 

เชิงปริมาณ  
- นักเรียนในระดับชั้นอนุบาล  2 - 3  
ได๎เข๎ารํวมกิจกรรม 
เชิงคุณภาพ  
- นักเรียนมีทักษะด๎านการเขียนที่
ถูกต๎องและสวยงาม 
- นักเรียนมีทักษะในการเขียนเพ่ือ
สื่อสารความหมายได๎อยํางถูกต๎องและ
เหมาะสมตามวัย 

มาตรฐานที่  4 
ตัวบํงชี้  4.3 

๑๔.กิจกรรม 1.เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียนมีความ เชิงปริมาณ  มาตรฐานที่  2, 3, 4  
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อนุรักษ์ภาษา มั่นใจและกล๎าแสดงออกเกิดความ
ภาคภูมิใจในความสามารถของ
ตนเอง (2.2) 
2.เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียนความ
ภาคภูมิใจในภาษาและวัฒนธรรม
ไทย ( 3.4 ) 
3.เพ่ือสํงเสริมนักเรียนให๎มีทักษะ
ทางภาษาโดยในการออกเสียง
อักษร ร.เรือ ได๎อยํางชัดเจน 
(4.3.5) 

- นักเรียนระดับอนุบาล  1-3 
เชิงคุณภาพ  
- นักเรียนมีความมั่นใจและกล๎า
แสดงออกเกิดความภาคภูมิใจใน
ความสามารถของ  ตนเอง  
- นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในภาษา
และวัฒนธรรมไทย  
- นักเรียนทักษะทางภาษาโดยในการ
ออกเสียงอักษร  ร.เรือ ได๎อยํางชัดเจน
เหมาะสมกับวัย    

ตัวบํงชี้  2.2, 3.4, 4.3 

๑๕.โครงการ
บัณฑิตน๎อย 

1.เพ่ือให๎นักเรียนมีเจตคติตํอ
การศึกษา เกิดความภาคภูมิใจ
และต้ังใจในการศึกษาในระดับที่
สูงตํอไปในอนาคต 
2.เพ่ือให๎นักเรียนทุกคนมีคํานิยมที่
ดี มีความกระตือรือร๎นและมีความ
พยายามในการพัฒนาตนเอง  
3 ผู๎ปกครองได๎รํวมชื่นชมยินดีกับ
ความส าเร็จของบุตรหลาน 
4.เพ่ือเผยแพรํกิจกรรมของ
โรงเรียนตํอชุมชน 
5.เพ่ือให๎นักเรียนทุกคนทักษะ
พ้ืนฐานตามพัฒนาการทุกด๎าน
สมวัย (4.6) 

เชิงปริมาณ    
- นักเรียนระดับอนุบาล 3 จ านวน  
300  คน 
- ผู๎ปกครองนักเรียนระดับอนุบาล 3  
เชิงคุณภาพ  
-นักเรียนมีเจตคติตํอการศึกษา เกิด
ความภาคภูมิใจและต้ังใจในการศึกษา
ในระดับที่สูงตํอไปในอนาคต 
-นักเรียนทุกคนมีคํานิยมที่ดี มีความ
กระตือรือร๎นและมีความพยายามใน
การพัฒนาตนเอง   
-ผู๎ปกครองได๎รํวมชื่นชมยินดีกับ
ความส าเร็จของบุตรหลาน 
-โรงเรียนเผยแพรํกิจกรรมตํอชุมชน 
-นักเรียนทุกคนทักษะพ้ืนฐานตาม
พัฒนาการทุกด๎านสมวัย 

มาตรฐานที่  4 
ตัวบํงชี้  4.6, 4.7 

๑๖.โครงการ
เรียนรู๎สูํชุมชน 

1.เพ่ือให๎นักเรียนได๎รู๎จัก รักและ
เห็นคุณคําของภูมิปัญญาท๎องถ่ิน
สามารถสื่อสารใหผ๎ู๎อื่นเข๎าใจได๎ 
2.เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียนมีความ
มุํงมั่นต้ังใจ สามารถเลํนและ
ปฏิบัติกิจกรรมรํวมกับผู๎อื่นได๎ 
(2.2) 
3.เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียนสนใจ
เรียนรู๎สิ่งรอบตัว ซักถามอยําง
ต้ังใจ และรักการเรียนรู๎  (4.1 ) 
4.เพ่ือให๎นักเรียนมีความคิดรวบ
ยอดเก่ียวกับสิ่งตําง ๆ ท่ีเกิดจาก
ประสบการณ์การเรียนรู๎(4.2 ) 

เชิงปริมาณ      
- นักเรียนอนุบาล 1- 3  จ านวน  840  
คน  เข๎ารํวมกิจกรรม  
- บุคลากรครูจ านวน   37  คน 
- ผู๎ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 
1-3  
- แผนการจัดประสบการณ์ การเรียน
การสอนแบบโครงการ  
เชิงคุณภาพ    
- นักเรียนรู๎จัก รักและเห็นคุณคําของ
ภูมิปัญญาท๎องถ่ินสามารถสื่อสารให๎
ผู๎อื่นเข๎าใจได๎ 
- นักเรียนมีความมุํงมั่นต้ังใจ สามารถ

มาตรฐานที่  2 ,4 , 5, 
7, 9    
ตัวบํงชี้    2.2 , 4.1, 
4.2, 4.4, 5.2, 7.1, 
7.4 , 9.2 
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5.เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียนมีทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์  (4.4) 
6.เพ่ือให๎ครูจัดประสบการณ์การ
เรียนรู๎ที่หลากหลาย สอดคล๎องกับ
ความแตกตํางระหวํางบุคคล (5.2) 
7.เพ่ือให๎สถานศึกษามีหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
และน าสูํการปฏิบัติอยํางมี
ประสิทธิภาพ (7.1) 
8.เพ่ือสร๎างการมีสํวนรํวมและ
แสวงหาความรํวมมือกับผู๎ปกครอง  
ชุมชน  และท๎องถ่ิน  (7.4) 
9.เพ่ือสํงเสริมให๎มีการ แลกเปลี่ยน
เรียนรู๎รํวมกันภายในสถานศึกษา 
ระหวํางสถานศึกษากับครอบครัว 
ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข๎อง 
(9.2) 

เลํนและปฏิบัติกิจกรรมรํวมกับผู๎อื่น  
- นักเรียนสนใจเรียนรู๎สิ่งรอบตัว 
ซักถามอยํางต้ังใจ และรักการเรียนรู ๎
- นักเรียนมีความคิดรวบยอดเก่ียวกับ
สิ่งตําง ๆ ท่ีเกิดจากประสบการณ์การ
เรียนรู๎ 
- นักเรียนมีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์
-ครูจัดประสบการณ์การเรียนรู๎ที่
หลากหลาย สอดคล๎องกับความ
แตกตํางระหวํางบุคคล 
-สถานศึกษามีหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยของสถานศึกษาและน าสูํการ
ปฏิบัติอยํางมีประสิทธิภาพ 
-ผู๎ปกครอง  ชุมชน  และท๎องถ่ิน  มี
สํวนรํวมในการด าเนินกิจกรรมของ
สถานศึกษา 
-มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎รํวมกัน
ภายในสถานศึกษา ระหวําง
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและ
องค์กรที่เกี่ยวข๎อง 

๑๗.กิจกรรมภูมิ
ปัญญาสัญจร 

1.เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียนมีความ
มุํงมั่นต้ังใจ สามารถเลํนและ
ปฏิบัติกิจกรรมรํวมกับผู๎อื่นได๎ 
(2.2) 
2.เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียนสนใจ
เรียนรู๎สิ่งรอบตัว ซักถามอยําง
ต้ังใจ และรักการเรียนรู๎  (4.1)  
3.เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียนมี
ความคิดรวบยอดเก่ียวกับท๎องถ่ิน
ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู๎  
(4.2) 
4.เพ่ือให๎สถานศึกษามีหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
และน าสูํการปฏิบัติอยํางมี
ประสิทธิภาพ (7.1) 
5.เพ่ือสร๎างการมีสํวนรํวมและ
แสวงหาความรํวมมือกับผู๎ปกครอง  
ชุมชน  และท๎องถ่ิน  (7.4) 

เชิงปริมาณ  
- นักเรียนอนุบาล 1-3  จ านวน  840  
คน  ได๎เข๎ารํวมกิจกรรม 
- จ านวนผู๎ปกครองนักเรียนที่รํวมเป็น
วิทยากรให๎ความรู๎กับนักเรียน 
เชิงคุณภาพ  
- นักเรียนมีความมุํงมั่นต้ังใจ เลํนและ
ปฏิบัติกิจกรรมรํวมกับผู๎อื่นได๎เป็น
อยํางดี 
-นักเรียนสนใจเรียนรู๎สิ่งรอบตัว 
ซักถามอยํางต้ังใจ และรักการเรียนรู๎
อยํางเหมาะสมตามวัย 
-นักเรียนมีความคิดรวบยอดเก่ียวกับ
ท๎องถ่ิน  ที่เกิดจากประสบการณ์การ
เรียนรู๎และสามารถถํายทอดได๎ดี  
- สถานศึกษามีหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยของสถานศึกษาและน าสูํการ
ปฏิบัติอยํางมีประสิทธิภาพ   

มาตรฐานที่ 2, 4, 7, 9       
ตัวบํงชี้    2.2 , 4.1 , 
4.2  , 7.1, 7.4 , 9.2 
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6.เพ่ือสํงเสริมใหส๎ถานศึกษามีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎รํวมกันภายใน
สถานศึกษาระหวํางสถานศึกษา
กับครอบครัว  ชุมชน  และองค์กร
ที่เกี่ยวข๎อง  (9.2) 

- ผู๎ปกครอง  ชุมชน  และท๎องถ่ินมี
สํวนรํวมในกิจกรรมของสถานศึกษา 
- สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎
รํวมกันภายในสถานศึกษาระหวําง
สถานศึกษากับครอบครัว  ชุมชน  
และองค์กรที่เกี่ยวข๎อง 

๑๘.กิจกรรมการ
เรียนการสอน
แบบโครงการ 

1.เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียนมีความ
มั่นใจและกล๎าแสดงออก  (2.2) 
2.เพ่ือให๎นักเรียนสนใจเรียนรู๎สิ่ง
รอบตัว  ซักถามอยํางต้ังใจ  และ
รักการเรียนรู๎  (4.1) 
3.เพ่ือให๎นักเรียนมีความคิดรวบ
ยอดเก่ียวกับสิ่งตําง ๆ ท่ีเกิดจาก
ประสบการณ์การเรียนรู๎  (4.2) 
4.เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียนมีทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์  (4.4) 
5.เพ่ือให๎ครูจัดท าแผน
ประสบการณ์การเรียนรู๎ที่
หลากหลาย  สอดคล๎องกับความ
แตกตํางระหวํางบุคคล  (5.2) 
6.สถานศึกษามีหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยของสถานศึกษา  และน าสูํ
การปฏิบัติอยํางมีประสิทธิภาพ  
(7.1) 

เชิงปริมาณ  
- นักเรียนอนุบาล 1-3  จ านวน  840  
คน  เข๎ารํวมกิจกรรม 
- ผู๎ปกครองนักเรียน ชั้นอนุบาล  1-3 
เชิงคุณภาพ  
- นักเรียนมีความมั่นใจและกล๎า
แสดงออก 
- นักเรียนสนใจเรียนรู๎สิ่งรอบตัว  
ซักถามอยํางต้ังใจ  และรักการเรียนรู๎  
-นักเรียนมีความคิดรวบยอดเก่ียวกับ
สิ่งตําง ๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การ
เรียนรู๎   
-นักเรียนมีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์
-ครูจัดท าแผนประสบการณ์การเรียนรู๎
ที่หลากหลาย  สอดคล๎องกับความ
แตกตํางระหวํางบุคคล  
-สถานศึกษามีหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยของสถานศึกษา  และน าสูํการ
ปฏิบัติอยํางมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐานที่ 2, 4, 5, 7    
ตัวบํงชี้    2.2 , 4.1 , 
4.2 , 4.4, 5.2, 7.1 

๑๙.โครงการ
ห๎องเรียนแสน
สนุก 

1.เพ่ือจัดซื้อสื่อคอมพิวเตอร์  และ
สื่ออุปกรณ์ในห๎องเรียน 
2.เพ่ือให๎ครูจัดประสบการณ์การ
เรียนรู๎ที่หลากหลายให๎เด็กมีโอกาส
ในการเรียนรู๎อยํางเต็มศักยภาพ 
(5.2.2) 
3.เพ่ือจัดกิจกรรมให๎เด็กสืบค๎น  
ส ารวจ  และต้ังค าถามเพ่ือสร๎าง
ความเข๎าใจเก่ียวกับสิ่งตํางๆ
รอบตัว (5.2.21) 
4.เพ่ือจัดกิจกรรมให๎เด็กเลําถึงสิ่งที่
ท า  ทบทวนประสบการณ์เดิม  
ทบทวนเรื่องที่เด็กควรรู๎  หรือ

เชิงปริมาณ  
- จ านวนสื่อคอมพิวเตอร์  และสื่อ
อุปกรณ์ในห๎องเรียน 
เชิงคุณภาพ   
-นักเรียนอนุบาลมีสื่ออุปกรณ์ที่
เหมาะสมและพัฒนานักเรียนได๎จริง 
-ครูจัดประสบการณ์การเรียนรู๎ที่
หลากหลายให๎เด็กมีโอกาสในการ
เรียนรู๎อยํางเต็มศักยภาพ 
-ครูจัดกิจกรรมให๎เด็กสืบค๎น  ส ารวจ  
และต้ังค าถามเพ่ือสร๎างความเข๎าใจ
เก่ียวกับสิ่งตํางๆ  รอบตัว 
-ครูจัดกิจกรรมให๎เด็กเลําถึงสิ่งที่ท า  

มาตรฐานที่ 5, 7 
ตัวบํงชี้  5.2, 5.4, 7.1 
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เหตุการณ์ที่นําสนใจ (5.2.22) 
5.เพ่ือให๎ครูใชส๎ื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมสอดคล๎องกับการเรียนรู๎
ของนักเรียนได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ  (5.4) 
6.เพ่ือให๎หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยของสถานศึกษาน าสูํการ
ปฏิบัติอยํางมีประสิทธิภาพ (7.1) 

ทบทวนประสบการณ์เดิม  ทบทวน
เรื่องที่เด็กควรรู๎  หรือเหตุการณ์ที่
นําสนใจ 
-ครูใชส๎ื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
สอดคล๎องกับการเรียนรู๎ของนักเรียน
ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
-หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษาน าสูํการปฏิบัติอยํางมี
ประสิทธิภาพ 

แผนกสามัญชาย 
๒๐. เปิดโลก
อาเซียน
เตรียมพร๎อมปี 
2558 
 

1.  เพ่ือให๎นักเรียนมีความรู๎ความ
เข๎าใจเก่ียวกับประชาคมอาเซียน 
2.  เพ่ือให๎มีความตระหนัก และ
ทัศนคติที่ดีตํอการรวมตัวเป็น
ประชาคมอาเซียน 
3.  เพ่ือให๎นักเรียนสามารถใช๎
ภาษาตํางประเทศและเทคโนโลยี
สื่อสารและสารสนเทศได๎ 
4.  เพ่ือสร๎างมิตรภาพความ
รํวมมือของนักเรียนและครูในกลุํม
โรงเรียนและเครือขํายได๎ 

- นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 
- นักเรียนร๎อยละ 95 มีความรู๎ความ
เข๎าใจการเตรียมความพร๎อมเข๎าสูํ
ประชาคมอาเซียนปี 2558 

มาตรฐานที่13 
ตัวบํงชี้   13.2    
เกณฑ์ที่  13.2.1 
,13.2.2, 
13.2.3,13.2.4,13.2.5 
 

วิชาการสัญจร 1.เพ่ือจัดนักเรียนได๎เรียนรู๎จาก
แหลํงเรียนรู๎ภายนอกโรงเรียน 
2.เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู๎
ของนักเรียนโดยใช๎แหลํงการ
เรียนรู๎ภายนอก 
 

- ผู๎เรียนชั้น ป.1-ป.6 ทุกคน 
- นักเรียนได๎เรียนรู๎จากแหลํงเรียนรู๎
ภายนอกโรงเรียน 
- นักเรียนได๎รับการพัฒนาด๎าน
กระบวนการเรียนรู๎โดยใช๎แหลํงการ
เรียนรู๎ภายนอก 

มาตรฐานที่ 13  
ตัวบํงชี้ 13.1 
เกณฑ์ที่ 13.1.1-
13.1.5  

โครงการพัฒนา
ห๎องเรียน IT 

1.เพ่ือพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ภายใน
สถานศึกษาและใช๎ประโยชน์จาก
แหลํงเรียนรู๎อยํางคุ๎มคํา 
2.เพ่ือพัฒนาการเรียนรู๎ของ
นักเรียนและบุคลากรของ
สถานศึกษา 

ห๎องเรียน IT  
-แหลํงเรียนรู๎ภายในสถานศึกษาและ
ใช๎ประโยชน์จากแหลํงเรียนรู๎อยําง
คุ๎มคํา 
 - กระบวนการเรียนรู๎ของนักเรียน
และบุคลากรของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่  13   
ตัวบํงชี้  13.1  
เกณฑ์ที่ 13.1.1-
13.1.5 

แผนกสามัญหญิง 
๑.โครงการ
English Go 
Genius 
 
 กิจกรรม Puzzle 
/ Word 

1. เพ่ือให๎นักเรียนมีผลการประเมิน
สมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร
เป็นไปตามเกณฑ์ ( 5.2 ) 
2. เพ่ือให๎นักเรียนมีทักษะในการ
อําน ฟัง ดู  พูด เขียน และต้ัง
ค าถามเพ่ือค๎นคว๎าหาความรู๎
เพ่ิมเติม ( 3.2 ) 

เชิงปริมาณ 
- นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  
1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
เชิงคุณภาพ 
 - นักเรียนมีทักษะทางด๎าน
ภาษาตํางประเทศและสามารถน ามาใช๎
ในชีวิตประจ าวันได๎ร๎อยละ70 

มาตรฐานที่ 3           
ตัวบํงชี้ 3.2                                                                          
มาตรฐานที่  5          
ตัวบํงชี้ 5.2     
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 กิจกรรม Smart 
Girl 
 

3. เพ่ือฝึกให๎นักเรียนมีความรับผิดชอบใน
การท างานรํวมกับผู๎อื่น และการเข๎ารํวม
กิจกรรมตํางๆของโรงเรียน 
4. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู๎เรียน
ในการใช๎ภาษาตํางประเทศด๎าน
ตํางๆ ทั้งฟัง พูด อําน และเขียน 
5. เพ่ือให๎นักเรียนน าความรู๎ที่ได๎รับ
ไปใช๎ในสถานการณ์ตํางๆ 
และมีเจตคติที่ดีตํอการเรียน
ภาษาตํางประเทศ 
6. เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีผลการประเมิน
จากหนํวยงานภายนอกสูงกวํา
เกณฑ์มาตรฐาน 

 

2.โครงการ  
English  Fun  
Monday 
 

1.เพ่ือพัฒนาทักษะในการใช๎
ภาษาอังกฤษทั้งด๎านการพูด การ
ฟังการอําน และการเขียน 
2.เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู๎เรียน
ในการใช๎ภาษาอังกฤษในด๎าน
ตํางๆ และเผยแพรํความรู๎ใหมํๆให๎
ผู๎ที่สนใจ 
3.เพ่ือให๎นักเรียนน าความรู๎ไปใช๎ใน 
สถานการณ์ตํางๆ และมีเจตคติที่ดี
ตํอการเรียนภาษาอังกฤษ 
4.เพ่ือฝึกให๎นักเรียนมีความ
รับผิดชอบในการท างานรํวมกับ
ผู๎อื่นและกล๎าแสดงออกอยําง
สร๎างสรรค ์

เชิงปริมาณ   
- นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
1- มัธยมศึกษาปีที่ 6 ได๎เข๎ารํวม
กิจกรรมและได๎รับความรู๎ทางด๎าน
ภาษาอังกฤษ 
เชิงคุณภาพ   
- นักเรียนมีความมั่นใจในการใช๎
ภาษาอังกฤษเพ่ิมข้ึนร๎อยละ 80 
 

มาตรฐานที่ 3   
ตัวบํงชี้ที ่ 3.1 
มาตรฐานที่ 5   
ตัวบํงชี้ที่ 5.2         

3. โครงการตลาด
นัดวิชาการ 
กิจกรรม Math  
Day 
กิจกรรมวัน
วิทยาศาสตร์ 
กิจกรรมวันมรดก
ไทย 
กิจกรรมภูมิ
ปัญญาท๎องถ่ิน 
กิจกรรมวิชาการ
สัญจรป.1–ม. 6 

1.เพ่ือสนับสนุนนักเรียนในการ
เรียนรู๎รํวมกันเป็นกลุํม 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการ
เรียนรู๎ระหวํางกัน (3.3) 
2.เพ่ือสํงเสริมการท างานอยํางมี
ความสุข มุํงมั่นพัฒนางาน และ
ภูมิใจในผลงานของตนเอง  (6.2) 
 

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรครู และนักเรียนทุกคนเข๎า
รํวมโครงการตลาดนัดวิชาการ 
เชิงคุณภาพ   
- โรงเรียนจัดกิจกรรมตามโครงการ
ตลาดนัดวิชาการ ปีการศึกษาละ 1 
ครั้ง 
 -  ครู และนักเรียนมีการจัดกิจกรรม
เพ่ือการเรียนรู๎ระหวํางกัน  มีการ
น าเสนอผลงานและแสดงศักยภาพทุก
ปีการศึกษา 
- นักเรียนศึกษาหาความรู๎จากแหลํง

มาตรฐานที่  3    
ตัวบํงชี้  3.3     
เกณฑ์ที่ 3.3.1  
มาตรฐานที่  6      
ตัวบํงชี้  6.2    
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เรียนรู๎ภายในสถานศึกษาและ
ภายนอกสถานศึกษาทุกปีการศึกษา 

4.โครงการ
สํงเสริมการอําน
ผํานแหลํงเรียนรู๎ 
กิจกรรมรักการ
อําน 
กิจกรรมตอบ
ค าถามกับ
ห๎องสมุด 
กิจกรรมสัปดาห์
ห๎องสมุด 
 

1. เพ่ือให๎นักเรียนมีนิสัยรักการ
อํานและแสวงหาความรู๎ด๎วย
ตนเองจากห๎องสมุดแหลํงเรียนรู๎
และสื่อตํางๆรอบตัว (3.1) 
2. เพ่ือให๎นักเรียนมีทักษะในการ
อําน ฟัง ดู  พูด เขียน และต้ัง
ค าถามเพ่ือค๎นคว๎าหาความรู๎
เพ่ิมเติม (3.2) 
3. เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียนรู๎จักใช๎
เวลาวํางให๎เป็นประโยชน์ด๎วยการ
อํานหนังสือ 
4. เพ่ือปลูกฝังให๎นักเรียนมีนิสัยรัก
การอําน 

เชิงปริมาณ    

- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 

มัธยมศึกษาปีที่ 6  

เชิงคุณภาพ   

- นักเรียนรู๎จักใช๎เวลาวํางในการ

แสวงหาความรู๎จากการอํานหนังสือ

ด๎วยตนเองเสมอ 

 

มาตรฐานที่  3  
ตัวบํงชี้ 3.1 ,3.2     
เกณฑ์ที่  3.1.1 ,3.2.1 
 

5. โครงการ Do it  
yourself 
 

1.เพ่ือให๎นักเรียนมีนิสัยรักการอํานและ
แสวงหาความรู๎ด๎วยตนเองจากห๎องสมุด
แหลํงเรียนรู๎และสื่อตํางๆรอบตัว (EDBA 
1/ตบช. 3.1 ) 
2. เพ่ือให๎ครูมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู๎ในวิชาที่ตนรับผิดชอบและใช๎
ผลในการปรับการสอน(EDBA 2 / ตบช.7.7) 
3. เพ่ือให๎ครูมีการแสวงหาความรู๎เทคนิค
ใหมํๆรับฟังความคิดเห็นและยอมรับการ
เปลี่ยนแปลง (JS.ตบช.7.10 ) 
4. เพ่ือพัฒนาความรู๎ด๎าน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนและครู  
8 กลุํมสาระ  
 5. เพ่ือเตรียมความพร๎อมสูํการ
เป็นประชาคมอาเซียน   

เชิงปริมาณ  
- คร ู 8 กลุํมสาระและนักเรียนที่มีความ
ประสงค์จะพัฒนาตนเองด๎านภาษาอังกฤษ 
เชิงคุณภาพ 
-ครูและนักเรียนที่เข๎ารํวมโครงการมี
การพัฒนาตนเองด๎านภาษาอังกฤษ
ร๎อยละ 80 

มาตรฐานที่ 3        
ตัวบํงชี้ 3.1 
มาตรฐานที่ 7         
ตัวบํงชี้ 7.7, 7.10 
(JS.) 
ตัวบํงชี้ 3.1           
มาตรฐานที่ 3        
ตัวบํงชี้ 3.1  
มาตรฐานที่ 3        
ตัวบํงชี้ 3.1 
มาตรฐานที่ 7        
ตัวบํงชี้ 7.7 , 7.10 
(JS.) 
 

6.โครงการ
วิชาการสัญจร 

1. นักเรียนได๎รับความรู๎จาก
ประสบการณ์ตรงจากแหลํงเรียนรู๎
ที่ส าคัญภายในจังหวัดของตนเอง 
และจังหวัดใกล๎เคียง   
2. นักเรียนเห็นความส าคัญของ
แหลํงเรียนรู๎  สามารถน าความรู๎
จากภูมิปัญญาท๎องถ่ินมาใช๎ใน
ชีวิตประจ าวันได๎ 
3. นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจใน

เชิงปริมาณ    
- นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
– ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได๎เข๎ารํวม
กิจกรรม 
เชิงคุณภาพ    
- นักเรียนร๎อยละ 90 ได๎รับความรู๎และ
ได๎ฝึกปฏิบัติจริงเก่ียวกับภูมิปัญญา
แหลํงเรียนรู๎เพ่ิมมากข้ึน 
 

มาตรฐานที่  3     
ตัวบํงชี้  3.3    
เกณฑ์ที่ 3.3.1 
มาตรฐานที่   6    
ตัวบํงชี้ 6.2 
เกณฑ์ที่ 6.2.1
มาตรฐานที่  6    
ตัวบํงชี้  6.2    
เกณฑ์ที่ 6.2.1 
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กลยุทธ์ที่  4:-มีโครงสร๎างการบริหารงานท่ีชัดเจนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มีอาคารสถานท่ีแหลํง

การเรียนรู๎ สาธารณูปโภค ส่ือวัสดุอุปกรณ์ นวัตกรรมเทคโนโลยีเพียงพอและทันสมัย มีระบบการ

ประชาสัมพันธ์ การให๎บริการที่มีประสิทธิภาพโดยการใช๎การนิเทศ ติดตามงานจากองค์กรภายในและ

ภายนอกสถานศึกษา 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

แผนกอนุบาล 
๑.กิจกรรมเปิดโลก
วัยใสเขต  5 

1. เพ่ือให๎นักเรียนได๎รับ 
ประสบการณ์ตรงผํานกิจกรรมที่
หลากหลาย 
2. เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียนรําเริง 
แจํมใส มีความรู๎สึกที่ดีตํอตนเอง 
(2.1) 
3. เพ่ือให๎นักเรียนมีความมั่นใจ 
และกล๎าแสดงออก  (2.2) 
4. เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียนสนใจ 
เรียนรู๎สิ่งตําง ๆ รอบตัว  และรัก
การเรียนรู๎  (4.1) 
5. เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียนมี 
ความคิดรวบยอดเก่ียวกับสิ่งตําง 
ๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การ
เรียนรู๎  (4.2) 
6. เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียนมี 
ความเข๎าใจและใช๎ภาษาพูดอยําง
ถูกต๎องเหมาะสมตามวัย  (4.3.1)   

เชิงปริมาณ  
- นักเรียนอนุบาล  3  จ านวน  280  
คน  เข๎ารํวมกิจกรรม 
เชิงคุณภาพ    
- นักเรียนได๎รับประสบการณ์ตรงผําน
กิจกรรมที่หลากหลาย 
- นักเรียนรําเริงแจํมใส มีความรู๎สึกที่ดี
ตํอตนเอง 
- นักเรียนมีความมั่นใจและกล๎า
แสดงออก   
- นักเรียนสนใจเรียนรู๎สิ่งตําง ๆ รอบตัว  
และรักการเรียนรู๎   
- นักเรียนมีความคิดรวบยอดเก่ียวกับ
สิ่งตําง ๆ ท่ีเกิดจากประสบการณ์การ
เรียนรู๎   
- นักเรียนมีความเข๎าใจและใช๎ภาษาพูด
อยํางถูกต๎องเหมาะสมตามวัย   

มาตรฐานที่  2, 4         
ตัวบํงชี้  2.1, 2.2, 
4.1, 4.2, 4.3 

๒.โครงการจัดแหลํง
เรียนรู๎เพ่ือนหนูน๎อย 

1. เพ่ือสํงเสริมให๎สถานศึกษา 
จัดสิ่งอ านวยความสะดวก
ส าหรับผู๎ปกครอง  ชุมชน  และ
เพ่ือพัฒนานักเรียนอยํางรอบ
ด๎าน  (7.5) 
2. เพ่ือสํงเสริมให๎สถานศึกษา 
เป็นแหลํงเรียนรู๎ของนักเรียน
และบุคลากรทางการศึกษา  

เชิงปริมาณ  
- ผู๎ปกครอง  และนักเรียนเตรียม

อนุบาล – อนุบาล  3   จ านวน  915  

คน  เข๎ารํวมกิจกรรม    

- จ านวนแหลํงเรียนรู๎ภายใน

สถานศึกษา 

เชิงคุณภาพ  
-สถานศึกษามีสิ่งอ านวยความสะดวก

มาตรฐานที่  7, 9 
ตัวบํงชี้  7.5, 9.1  

วัฒนธรรมท๎องถ่ินของตนเองและ
จังหวัดใกล๎เคียง 
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(9.1)   
 

ส าหรับผู๎ปกครอง  และชุมชนเพ่ือ
พัฒนานักเรียนอยํางรอบด๎าน  
-สถานศึกษาเป็นแหลํงเรียนรู๎ของ
นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ 

๓.กิจกรรมแหลํง
เรียนรู๎เพ่ือหนูน๎อย 

1. เพ่ือให๎สถานศึกษามีแหลํง 
เรียนรู๎ที่หลากหลายเพียงพอกับ
ความต๎องการของนักเรียน 
2. เพ่ือให๎สถานศึกษาเป็นแหลํง 
เรียนรู๎ของนักเรียนและบุคลากร
ในสถานศึกษา (9.1) 
 

เชิงปริมาณ  
- นักเรียนในระดับชั้นเตรียมอนุบาล  - 
อ.3  จ านวน  915  คน  ได๎เข๎ารํวม
กิจกรรม 
- ครูอนุบาล  จ านวน  36  คน  ได๎ใช๎
แหลํงเรียนรู ๎
เชิงคุณภาพ  
- สถานศึกษามีแหลํงเรียนรู๎ที่
หลากหลายเหมาะสมและเพียงพอกับ
การจัดกิจกรรม 
- สถานศึกษาเป็นแหลํงเรียนรู๎ของ
นักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา 

มาตรฐานที่  9 
ตัวบํงชี้  9.1 

แผนกสามัญหญิง 
1. โครงการเปิด
ประตูสูํอาเซียน 
 

1.เพ่ือมีห๎องศูนย์อาเซียนศึกษา 
เป็นแหลํงเรียนรู๎ที่มีความพร๎อม
ส าหรับนักเรียน และครู  
2.เพ่ือมีห๎องเรียนที่มีบรรยากาศ
การเรียนรู๎เก่ียวกับอาเซียน  
3.เพ่ือให๎ครูและนักเรียนใน
โรงเรียนมีความรู๎ ความเข๎าใจ 
ความตระหนัก และเจตคติที่ดี
เก่ียวกับประชาคมอาเซียน 

เชิงปรมิาณ   
- มีห๎องศูนย์อาเซียน   และมีห๎องเรียนที่มี
บรรยากาศการเรียนรู๎อาเซียน 
เชิงคุณภาพ   
- ครูมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎เก่ียวกับ
อาเซียน 
- ครู และนักเรียนมีการจัดกิจกรรมเพ่ือการ
เรียนรู๎ระหวํางกันในห๎องเรียน 

มาตรฐานที่ 3     
ตัวบํงชี้  3.1 

2. โครงการสร๎างซุ๎ม
นักบุญยอแซฟ 

 

1.เพ่ือเป็นอนุสรณ์ในการฉลอง
ครบรอบ 50 ปี  โรงเรียนยอ
แซฟอุปถัมภ์  
2.เพ่ือนักเรียน และบุคลากรมี
สถานที่ยึดเหน่ียวจิตใจและได๎
กราบไหว๎สักการะ 

เชิงปริมาณ       
- ซุ๎มนักบุญยอแซฟจ านวน 1 ซุ๎ม 
เชิงคุณภาพ    
- ซุ๎มนักบุญยอแซฟ มีความสงํางาม 
สวย คงทน 
 

มาตรฐานที่ 11 
ตัวบํงชี้ 11.1    
เกณฑ์ที ่11.1.5 

3. โครงการปรับปรงุ
อาคารมีคาแอล 
 

1.เพ่ือเป็นการฉลองครบรอบ 
50 ปี  โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 
2.เพ่ือสถานศึกษามีสิ่งอ านวย
ความสะดวก  เพียงพอ อยํูใน
สภาพใช๎การได๎ดี  (11.1.5) 

 

เชิงปริมาณ      
- นักเรียน ผู๎ปกครอง และบุคลากรทุก
คนได๎รับประโยชน์จากการสร๎างหลังคา
ลานกิจกรรม 
เชิงคุณภาพ    
- หลังคาลานกิจกรรม มีความแข็งแรง 
ปลอดภัย และสวยงาม 

มาตรฐานที่ 11 
ตัวบํงชี้ 11.1     
เกณฑ์ที่11.1.5 
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4.โครงการติดต้ัง
เครื่องปรับ 
อากาศ 

1.เพ่ือมีเครื่องปรับอากาศใน
ห๎องเรียน 
2.เพ่ือสถานศึกษามีสิ่งอ านวย
ความสะดวก  เพียงพอ อยํูใน
สภาพใช๎การได๎ดี  (11.1.5) 

เชิงปริมาณ นักเรียน ผู๎ปกครองและ
บุคลากรทุกคนได๎รับประโยชน์จากการ
ติดเครื่องปรับอากาศ 
เชิงคุณภาพ  เครื่องปรับอากาศ มีความ
แข็งแรง ปลอดภัย และสามารถใช๎งานได๎ดี 

มาตรฐานที่ 11  
ตัวบํงชี้ 11.1     
เกณฑ์ที ่11.1.5 

 

กลยุทธ์ที่ ๕ มีการพัฒนาบุคลากรให๎สามารถค๎นคว๎า ส่ือสาร จัดการเรียน การสอน ด๎วยทักษะ

ภาษา และมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครุสภา มีการเพิ่มขวัญก าลังใจให๎กับบุคลากร

เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ และสังคมในปัจจุบัน 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา  
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

แผนกอนุบาล 
๑.โครงการพัฒนา
ครูปฐมวัยยุคใหม ํ

1.  เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

ของบุคลากรให๎พัฒนาเหมาะสม 

ทันตํอการเปลี่ยนแปลงของยุค 

สมัยและสามารถน าความรู๎มา 

พัฒนาผู๎เรียนให๎มีพัฒนาการ 

เหมาะสมตามวัย 

2. เพ่ือสํงเสริมและพัฒนาให๎ 

นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนตาม 

วัฒนธรรมและศาสนาท่ีตนนับ 

ถือ  (3.4) 

3. เพ่ือสํงเสริมบุคลากรครูให ๎

เข๎าใจปรัชญา  หลักการ  และ 

ธรรมชาติของการจัดการศึกษา 

ปฐมวัย  (5.1) 

4.  เพ่ือสํงเสริมให๎ครูจัด 

ประสบการณ์การเรียนรู๎ที่ 

หลากหลายเพ่ือให๎เด็กมีโอกาส 

ในการเรียนรู๎อยํางเต็มศักยภาพ  

( 5.2 ) 

เชิงปริมาณ 
- บุคลากรครูแผนกอนุบาล  จ านวน  
37  คน  เข๎ารํวมโครงการ 
- จ านวนชั่วโมงในการอบรม  สัมมนา  
ศึกษาดูงาน 
- จ านวนแผนงาน/โครงการ/กจิกรรม
ที่พัฒนาครู 
เชิงคุณภาพ  
- บุคลากรได๎พัฒนาตนเองและน า
ความรู๎ที่ได๎รับมาพัฒนาผู๎เรียนอยํางมี
ประสิทธิภาพ 
- ครูจัดประสบการณ์ให๎นักเรียน
ประพฤติปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมและ
ศาสนาท่ีตนนับถือ 

 

มาตรฐานที่   3, 5, 6  
ตัวบํงชี้   3.4, 5.1, 
5.2, 5.3, 5.4, 5.7, 
5.9, 6.2, 6.5 
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๒.โครงการพัฒนา
ครูปฐมวัยยุคใหม ํ

5. เพ่ือให๎ครูจัดสภาพแวดล๎อม 

ให๎มีบรรยากาศที่อบอํุนและ 

สอดคล๎องกับบริบทของ 

วัฒนธรรม  (5.3.3) 

6. เพ่ือสํงเสริมให๎ครูใช๎สื่อ 

เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู๎ที ่

สอดคล๎องกับพัฒนาการของเด็ก 

 ( 5.4 ) 

7. เพ่ือสนับสนุนให๎ครูสามารถ 

จัดสิ่งแวดล๎อมและสร๎า 

บรรยากาศที่กระต๎ุนความสนใจ 

ให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎ 

ตลอดเวลา ( 5.7 ) 

8. เพ่ือสํงเสริม  สนับสนุนให๎ 

ครูหรือผู๎เลี้ยงดูเด็กได๎รับการ 

อบรมด๎านการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

เป็นประจ าทุกปี  ( 5.9 ) 

9. เพ่ือกระต๎ุนครูและบุคลากร 

ให๎รํวมมือในการพัฒนาคุณภาพ 

เด็ก  (6.2.4) 

10. เพ่ือให๎มีแผนงาน/โครงการ/ 

กิจกรรม  ที่สงํเสริมและพัฒนา 

บุคลากร  (6.5.1) 

เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรครูเข๎าใจปรัชญา หลักการ  
และธรรมชาติของการจัดการศึกษา
ปฐมวัยเป็นอยํางดี 
- ครูจัดประสบการณ์การเรียนรู๎ที่
หลากหลายให๎เด็กมีโอกาสในการ
เรียนรู๎อยํางเต็มศักยภาพ 
- ครูจัดสภาพแวดล๎อมให๎มีบรรยากาศ
ที่อบอํุนและสอดคล๎องกับบริบทของ
วัฒนธรรมได๎ดี 
- ครูใชส๎ื่อเทคโนโลยีในการจัดการ
เรียนรู๎ที่สอดคล๎องกับพัฒนาการของ
เด็กเป็นอยํางดี 
- ครูสามารถจัดสิ่งแวดล๎อมและสร๎าง
บรรยากาศที่กระต๎ุนความสนใจให๎
ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎ตลอดเวลา 
- ครูหรือผู๎เลี้ยงดูเด็กได๎รับการอบรม
ด๎านการพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นประจ า
ทุกป ี
- ครูและบุคลากรใหค๎วามรํวมมือใน
การพัฒนาคุณภาพเด็ก 
- สถานศึกษามีแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม  ที่สงํเสริมและพัฒนา
บุคลากร 

 

๓.กิจกรรมน าใช๎
เทคโนโลยี 

1. เพ่ือสํงเสริมให๎บุคลากร มี
ทักษะในการด๎านการใช๎
เทคโนโลยีในแสวงหาความรู๎
ใหมํๆเพ่ือพัฒนาตนเองและ
พัฒนางานอยํางมี
ประสิทธิภาพ  

2. เพ่ือสํงเสริมให๎บุคลากรใช๎สื่อ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
สอดคล๎องกับการเรียนรู๎ของ
นักเรียน (5.4) 

เชิงปริมาณ  
- บุคลากร จ านวน 66  คน 
เชิงคุณภาพ  
- บุคลากร มีทักษะในการด๎านการใช๎
เทคโนโลยีในแสวงหาความรู๎ใหมํๆเพ่ือ
พัฒนาตนเองอยํางตํอเน่ือง 
- บุคลากรใชส๎ื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
สอดคล๎องกับการเรียนรู๎ของนักเรียน 
(5.4)   
 

มาตรฐานที่   5   
ตัวบํงชี้   5.4 

๔.กิจกรรม
นวัตกรรมสูํการ

1. เพ่ือให๎บุคลากรในโรงเรียนที่
เข๎ารับการอบรมน าความรู๎ที่

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรในแผนกอนุบาล  จ านวน  

มาตรฐานที่   5, 6    
ตัวบํงชี้   5.7,5.9, 6.5 
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เรียนรู๎  (KM) ได๎มาแลกเปลี่ยน
ประสบการณร์ํวมกัน 

2. เพ่ือครูสามารถจัด
สิ่งแวดล๎อมและสร๎าง
บรรยากาศที่กระต๎ุนความ
สนใจให๎นักเรียนเกิดการ
เรียนรู๎ตลอดเวลา  (5.7) 

3. เพ่ือคัดเลือกและพัฒนาครู
หรือผู๎เลี้ยงดูเด็กให๎มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์  
และได๎รับการพัฒนาด๎าน
ปฐมวัยทุกปี  (5.9.3) 

4. เพ่ือสํงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรให๎มี
ประสิทธิภาพเหมาะสมกับ
บทบาทหน๎าท่ีความ
รับผิดชอบและศักยภาพเป็น
รายบุคคล  (6.5.2) 

67  คน  เข๎ารํวมกิจกรรม 
เชิงคุณภาพ  
- บุคลากรในโรงเรียนที่เข๎ารับการอบรม
น าความรู๎ที่ได๎มาแลกเปลี่ยน
ประสบการณร์ํวมกันได๎เป็นอยํางดี 
- ครูสามารถจัดสิ่งแวดล๎อมและสร๎าง
บรรยากาศที่กระต๎ุนความสนใจให๎
นักเรียนเกิดการเรียนรู๎ได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 
- บุคลากรทางการศึกษามคีุณลักษณะที่
พึงประสงค์และได๎รับการพัฒนาด๎าน
ปฐมวัยทุกปี 
- บุคลากรมีการพัฒนาศักยภาพให๎มี
ประสิทธิภาพเหมาะสมกับบทบาท
หน๎าท่ีความรับผิดชอบและศักยภาพ
เป็นรายบุคคล 

๕.กิจกรรมพัฒนาครู
ปฐมวัยสูํการเป็นครู
มืออาชีพ 

1. เพ่ือสํงเสริมบุคลากรครูให๎
เข๎าใจปรัชญา หลักการ และ
ธรรมชาติของการจัด
การศึกษาปฐมวัย  

และสามารถน ามาประยุกต์ใช๎ใน
การจัดประสบการณ์ (5.1) 

2. เพ่ือสํงเสริมและสนับสนุนให๎
บุคลากรได๎รับการอบรมด๎าน
การพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็น
ประจ าทุกปี  (5.9.4) 

3. เพ่ือสํงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรให๎มี
ประสิทธิภาพ  (6.5) 

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรครูแผนกอนุบาลจ านวน  37  
คน 
เชิงคุณภาพ  
- บุคลากร เข๎าใจปรัชญา หลักการ 
และธรรมชาติของการจัดการศึกษา
ปฐมวัย  
- บุคลากรครูได๎รับการอบรมด๎านการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นประจ าทุกปี 
- บุคลากรครูได๎รับการพัฒนาศักยภาพ
ให๎มีประสิทธิภาพ 

มาตรฐานที่   5, 6    
ตัวบํงชี้   5.1, 5.9, 
6.5 

แผนกสามัญหญิง 
1.โครงการครูยุค
ดิจิตอล 
-กิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพครูด๎าน 
ICT 
-กิจกรรมเพ่ือเพ่ิม
สมรรถนะครูด๎าน 

1.เพ่ือให๎ครูใช๎สื่อและเทคโนโลยี

ที่เหมาะสมผนวกกับการน า

บริบทและภูมิปัญญาของท๎องถ่ิน

มา บูรณาการในการจัดการ

เรียนรู๎(7.4)  

2. เพ่ือสนับสนุนให๎ครูจัด

กระบวนการเรียนรู๎ที่ให๎ผู๎เรียนได๎

ลงมือปฏิบัติจรงิจนสรุปความรู๎

เชิงปริมาณ   
- ครูร๎อยละ 82 มีทักษะการใช๎
เทคโนโลยี และได๎เข๎ารํวมการอบรม
วิทยาการใหมํๆ 
เชิงคุณภาพ 
 
-  ครูมีทักษะด๎านการใช๎เทคโนโลยีได๎
อยํางมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน และ

มาตรฐานที่ 7,10,12, 
ตัวบํงชี้ 7.4,10.4,12.3 
เกณฑ์ที่ 
7.4.1,7.4.2,12.3.1 
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ICT ได๎ด๎วยตนเอง (10.4) 

3.จัดระบบข๎อมูลสารสนเทศ และใช๎

สารสนเทศในการบริหารจัดการเพ่ือ

พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา (12.3) 

4.เพ่ือให๎ครูมีทักษะในการใช๎

เทคโนโลยีในการพัฒนาการ

ท างานอยํางมีประสิทธิภาพ 

5.  เพ่ือสํงเสริมครูได๎รับการ

พัฒนาตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ

คร ู

6.  เพ่ือให๎มีเว็บเพจกิจกรรมของ

กลุํมสาระ 

ครูกลุํมสาระการงานอาชีพฯ ได๎รับการ
อบรมวิทยาการใหมํๆอยํางสม่ าเสมอ 
 

 

กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาสํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนมีคุณลักษณะอันพงึประสงค์  มีความสามารถทางด๎านศิลปะ 

ดนตรี กีฬา และด๎านอื่นๆ ตามความถนัดและสนใจของตนเอง สามารถเข๎ารํวมแขํงขันทั้งภายในและ

ภายนอกสถานศึกษา 

โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/ กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

แผนกอนุบาล 
๑.โครงการสํงเสริม
สุนทรียภาพด๎าน
ศิลปะ  ดนตรี  กีฬา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพ่ือให๎นักเรียนเกิดความ
ภาคภูมิใจในผลงานและ
ความสามารถของตนเอง  

2. เพ่ือให๎นักเรียนมีการ
เจริญเติบโตสมวัย (1.1.1) 

3. เพ่ือให๎นักเรียนมีทักษะการ
เคลื่อนไหวตามวัย (1.2) 

4. เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียนกล๎า
แสดงออกเลํนและปฏิบัติ
กิจกรรมรํวมกับผู๎อื่นได๎  
(2.2) 

5. เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียน
แสดงความชื่นชอบและ
ตอบสนองตํอศิลปะ  ดนตรี  
และการเคลื่อนไหว  
(2.4.1) 

6. เพ่ือให๎นักเรียนรู๎จักการเป็น

เชิงปริมาณ  
- นักเรียนอนุบาลระดับชั้นอนุบาล 1 
- 3  จ านวน  840  คน  ได๎เข๎ารํวม
กิจกรรม   
เชิงคุณภาพ  
- นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจใน

ผลงานและความสามารถของตนเอง 

- นักเรียนมีการเจริญเติบโตสมวัย 

- นักเรียนมีทักษะการเคลื่อนไหวตาม

วัย 

- นักเรียนกล๎าแสดงออก  เลํนและ

ปฏิบัติกิจกรรมรํวมกับผู๎อื่นได๎เป็น

อยํางดี 

- นักเรียนแสดงความชื่นชอบและ

ตอบสนองตํอศิลปะ  ดนตรี  และการ

มาตรฐานที่ 1, 2, 3, 4 
ตัวบํงชี้  1.1, 1.2, 
2.2, 2.4, 3.3, 4.5 
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ผู๎น าและผู๎ตามท่ีดี  (3.3.2) 
7. เพ่ือให๎นักเรียนมี

จินตนาการและความคิด
สร๎างสรรค์  (4.5) 

เคลื่อนไหวได๎เหมาะสมตามวัย 

- นักเรียนรู๎จักการเป็นผู๎น าและผู๎ตามท่ี

ดี 

- นักเรียนมีจินตนาการและความคิด

สร๎างสรรค ์

๒.กิจกรรมแอโรบิค
เพ่ือสุขภาพ 

1. เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียนมี
น้ าหนักเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานของกรมอนามัย
(1.1) 

2. เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียนมี
สุขภาพรํางกายแข็งแรง
สมบูรณ์ (1.2) 

3. เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียนมี
ความมั่นใจกล๎าแสดงออก
(2.2) 

4. เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียนแสดง
ความชื่นชอบและตอบสนอง
ตํอดนตรีและการเคลื่อนไหว  
(2.4) 

เชิงปริมาณ  
- นักเรียนระดับเตรียมอนุบาล – 
อนุบาล  3  จ านวน  915  คน 
เชิงคุณภาพ    
- นักเรียนอนุบาลมีน้ าหนักเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย 
- นักเรียนมีสุขภาพรํางกายแข็งแรง
สมบูรณ ์
- นักเรียนมีความมั่นใจ  กล๎าแสดงออก   
- นักเรียนมีความชื่นชอบและ
ตอบสนองตํอดนตรี  และการ
เคลื่อนไหว 

มาตรฐานที่  1, 2 
ตัวบํงชี้  1.1, 1.2,  
2.2, 2.4 

๓.กิจกรรมจิตรกร
น๎อย 

1. เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียนมี
ความมุํงมั่นต้ังใจ  และกล๎า
แสดงออก  (2.2.1) 

2. เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียนชื่น
ชมศิลปะ  ดนตรี  การ
เคลื่อนไหว  และรัก
ธรรมชาติได๎  (2.4.1) 

3. เพ่ือเปิดโอกาสให๎นักเรียนได๎
เลํนและท างานรํวมกับผู๎อื่น
ได๎ (3.3.2) 

4. เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียน
ถํายทอดความคิด
สร๎างสรรค์ผํานการท างาน
ศิลปะ เลําเรื่อง  เลํนเกม
ภาษา  (4.5.1) 

เชิงปริมาณ  
-  นักเรียนอนุบาล  1 - 3  จ านวน  
840  คน  ได๎เข๎ารํวมกิจกรรม 
เชิงคุณภาพ    
- นักเรียนมีความมุํงมั่นต้ังใจ  และกล๎า
แสดงออก 
- นักเรียนมีความชื่นชมในศิลปะ  ดนตรี  
การเคลื่อนไหว  และรักธรรมชาติ   
- นักเรียนได๎เลํนและท างานรํวมกับผู๎อื่น
ได๎ดี 
- นักเรียนถํายทอดความคิดสร๎างสรรค์
ผํานการท างานศิลปะ  เลําเรื่อง  เลํน
เกมภาษา 

มาตรฐานที่  2, 3,  
ตัวบํงชี้  2.2, 2.4,  
3.3, 4.5 

๔.กิจกรรมร๎องเลํน
เต๎นร า 

1. เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียนมี
ความมั่นใจและกล๎า
แสดงออกเกิดความ
ภาคภูมิใจในความสามารถ

เชิงปริมาณ  
- นักเรียนระดับอนุบาล  1-3  จ านวน  
840  คน  ได๎เข๎ารํวมกิจกรรม 
เชิงคุณภาพ   

มาตรฐานที่  2 
ตัวบํงชี้  2.2, 2.4 
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ของ ตนเอง (2.2) 
2. เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียนได๎

แสดงความชื่นชอบและ
ตอบสนองตํอดนตรี และการ
เคลื่อนไหวได๎ถูกต๎องและ
เหมาะสมตามวัย(2.4.1) 

- นักเรียนมีความมั่นใจ  และกล๎า
แสดงออกเกิดความภาคภูมิใจใน
ความสามารถของตนเอง 
- นักเรียนแสดงความชื่นชอบและ
ตอบสนองตํอดนตรี  การเคลื่อนไหว 

๕.โครงการเด็กดีศรี
ยอแซฟ 

1. เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียนม
ความมั่นใจ  กล๎าพูดกล๎า
แสดงออก  และเป็นแบบอยําง
แกํผู๎อื่นได๎  (2.2) 
2.  เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียนมี
มนุษย์สัมพันธ์กับคนคุ๎นเคย  
(2.3.1) 
3. เพ่ือสํงเสริมนักเรียนทุกคนให๎
รู๎คุณผู๎อื่น  มีเมตตากรุณา  มี
น้ าใจ  มีความกตัญญูและความ
ภาคภูมิใจในสถาบัน  (3.1) 
4. เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียนทุกคน
ให๎รู๎จักการประหยัดอดออมใช๎
ทรัพยากรอยํางคุ๎มคํา  (3.1) 
5. เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียนปฏิบัติ
ตนในการไหว๎ตามมารยาทไทย
ได๎อยํางสวยงาม  (3.4,  JSK  
3.4.2) 
6. เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียนมี
ความเข๎าใจและใช๎ภาษาสื่อสาร
ได๎ถูกต๎องเหมาะสม (4.3.1) 
7. เพ่ือสํงเสริมให๎สถานศึกษาจัด
โครงการ / กิจกรรม  พัฒนา
เด็กให๎บรรลุตามเปูาหมาย  
ปรัชญา  วิสัยทัศน์  และจุดเน๎น
การจัดการศึกษาปฐมวัย  
(10.1) 
8. เพ่ือให๎ผลการพัฒนาตาม
จุดเน๎นและจุดเดํนสํงผลสะท๎อน
เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา  
(10.2ข) 
9. เพ่ือสํงเสริมให๎สถานศึกษาจัด
โครงการ / กิจกรรมสนับสนุน

เชิงปริมาณ  
- นักเรียนอนุบาลระดับชั้นเตรียม

อนุบาล – อนุบาล 3  จ านวน 915  

คน  เข๎ารํวมกิจกรรม   

เชิงคุณภาพ  
- นักเรียนมีความมั่นใจ  กล๎าพูดกล๎า

แสดงออก  และเป็นแบบอยํางแกํผู๎อื่น

ได๎ 

- นักเรียนมีมนุษย์สัมพันธ์กับคน

คุ๎นเคย 

- นักเรียนอนุบาลรู๎คุณผู๎อื่น  มีเมตตา

กรุณา  มีน้ าใจ   

- นักเรียนอนุบาลรู๎จักประหยัดอดออม 

- นักเรียนอนุบาลที่ปฏิบัติตนในการ

ไหว๎ตามมารยาทไทยได๎ถูกต๎อง 

- นักเรียนอนุบาลทุกคนมีความเข๎าใจ

และใช๎ภาษาทุกอยํางถูกต๎องเหมาะสม

ตามวัย 

- สถานศึกษาจัดโครงการ / กิจกรรม  

สนับสนุนตามนโยบายการจัด

การศึกษาปฐมวัย 

- ผลการพัฒนาของสถานศึกษาบรรลุ

ตามเปูาหมาย 

 

มาตรฐานที่  2, 3 ,4, 
10, 11  
ตัวบํงชี้  2.2, 2.3, 
3.1, 3.4, 4.3, 10.1, 
10.2ข, 11.1, 11.2 
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ตามนโยบายเก่ียวกับการจัด
การศึกษาปฐมวัย  (11.1) 
10. เพ่ือให๎ผลการด าเนินงาน
ของสถานศึกษาบรรลุเปูาหมาย  
(11.2) 

๖.กิจกรรม
มัคคุเทศก์น๎อย 

1. เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียนมี
ความมั่นใจ  กล๎าพูด  กล๎า
แสดงออก  และเป็น
แบบอยํางแกํผู๎อื่นได๎(2.2) 

2. เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียนมี
ทักษะทางภาษาท่ีดี
เหมาะสมตามวัย(4.3 ) 

3. เพ่ือจัดโครงการ/กิจกรรม
พัฒนาเด็กให๎บรรลุเปูาหมาย  
ปรัชญา  วิสัยทัศน์  และ
จุดเน๎นการจัดการศึกษา
ปฐมวัยของสถานศึกษา  
(10.1) 

4. เพ่ือให๎ผลการพัฒนาตาม
จุดเน๎นและจุดเดํนที่สํงผล
สะท๎อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา  (10.2 ข) 

เชิงปริมาณ  
- ตัวแทนนักเรียนอนุบาล  1 - 3  
จ านวน  840  คน  ได๎เข๎ารํวม
กิจกรรม 
เชิงคุณภาพ    
- นักเรียนมีความมั่นใจ  กล๎าพูด  กล๎า
แสดงออก  และเป็นแบบอยํางที่ดีแกํ
ผู๎อื่นได๎ 
- นักเรียนมีทักษะทางภาษาท่ีดี
เหมาะสมตามวัย 
- สถานศึกษามีโครงการ / กิจกรรม
พัฒนาเด็กให๎บรรลุตามเปูาหมาย  
ปรัชญา  วิสัยทัศน์  และจุดเน๎นการจัด
การศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 
- ผลการพัฒนาตามจุดเน๎นและจุดเดํน
ที่สํงผลสะท๎อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา 

มาตรฐานที่  2, 4,10  
ตัวบํงชี้  2.2, 4.3, 
10.1, 10.2 ข 

แผนกสามัญชาย 
ทํองโลกกว๎าง 360˚ 

1.เพ่ือให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎ ด๎วย
ตนเองจากประสบการณ์ตรงใน
ตํางประเทศ 
2.เพ่ือให๎ผู๎เรียนได๎ใช๎
ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร  
3.เพ่ือพัฒนาทักษะการคิด การ
แก๎ปัญหา การใช๎ทักษะชีวิต 
4.เพ่ือเรียนรู๎วิถีชีวิตความ
เป็นอยํูวัฒนธรรมของ
ชาวตํางชาติ 
5.เพ่ือให๎ผู๎เรียนสามารถอยํู
รํวมกับผู๎อื่นในสังคมได๎อยํางมี
ความสุข 

- ผู๎เรียน ชั้น ป.4- ม.6จ านวน 40 คน 
ได๎เข๎ารํวมกิจกรรมโครงการ360 องศา 
- ผู๎เรียนร๎อยละ 90 มีความรู๎จาก
ประสบการณจ์ริง ได๎เรียนรู๎วิถีชีวิต
ความเป็นอยํู วัฒนธรรมของ
ชาวตํางชาติมีทักษะการคิด การ
แก๎ปัญหา การใช๎ทักษะชีวิตและอยํู
รํวมกันในสังคมได๎อยํางมีความสุข 
 

มาตรฐานที่ 17  
ตัวบํงชี้ 17.2 
เกณฑ์ที่ 17.2.1, 
17.2.2   
 

Genius Stars Go 
Inter 

1.เพ่ือให๎ผู๎เรียนสามารถใช๎ภาษา
เพ่ือพัฒนาทักษะการใช๎ภาษา
เพ่ือการสื่อสาร เพ่ือเตรียมความ
พร๎อมผู๎เรียนเข๎าสูํประชาคม

 - นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 เข๎ารํวมโครงการ 
Genius Stars Go Inter 

 - นักเรียนได๎รับการพัฒนาทักษะการ

มาตรฐานที่17     
ตัวบํงชี้ 17.2  
เกณฑ์ที่17.2.1,17.2.2 
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อาเซียน (17.2.1) 
2. เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีทักษะการใช๎
ภาษาเพ่ือการสื่อสารได๎
เหมาะสมกับบุคคล สถานที่ 
และสถานการณ์ตําง ๆ 

ใช๎ภาษาตํางประเทศเพ่ือการสื่อสารได๎
อยํางมี                        
ประสิทธิภาพเพ่ือมุํงสูํสากล และ
เตรียมความพร๎อมสูํประชาคมอาเซียน 

 - นักเรียนมีทักษะการใช๎ภาษาเพ่ือการ
สื่อสารได๎เหมาะสมกับบุคคล สถานที่ 
และ สถานการณ์ตําง ๆ 

แผนกสามัญหญิง 
1.โครงการสํงเสริม
ความเป็นเลิศทาง
วิชาการ 
-กิจกรรมอัจฉริยะ
ทางวิทยาศาสตร์ 
 -กิจกรรมสงํเสริม
พัฒนาทักษะ
ภาษาไทย 
-กิจกรรมคลินิก
คณิตศาสตร ์
-กิจกรรมพิชิต
คณิตศาสตร ์
-กิจกรรม Social  
Talent 
-กิจกรรม We Can 
Do 
-JSG. Go Genius 
-กิจกรรมดาว
อัจฉริยะด๎านการงาน
และไอที 
.-กิจกรรมสํงเสริม
และพัฒนาศักยภาพ
ศิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลป ์

1. เพ่ือให๎นักเรียน เห็นคุณคําใน
ตนเอง มีความมั่นใจ กล๎า
แสดงออกอยํางเหมาะสมและ
สามารถสร๎างผลงานจากการเข๎า
รํวมกิจกรรมด๎านศิลปะ ดนตรี/
นาฏศิลป์ และกีฬา  (1.4)  (1.6) 
2.เพ่ือให๎นักเรียนมีนิสัยรักการ
อํานและแสวงหาความรู๎ด๎วย
ตนเองจากห๎องสมุด แหลํงเรียนรู๎ 
และสื่อตํางๆรอบตัว มีทักษะใน
การอําน ฟัง ดู  พูด เขียน และต้ัง
ค าถามเพ่ือค๎นคว๎าหาความรู๎
เพ่ิมเติม เรียนรู๎รํวมกันเป็นกลุํม 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการ
เรียนรู๎ระหวํางกันและ ใช๎
เทคโนโลยีในโคโนการเรียนรู๎และ
น าเสนอผลงาน (3.1)  (3.2  
(3.3)  (3.4) 
3.เพ่ือให๎นักเรียนสามารถสรุป
ความคิดจากเรื่องที่อําน ฟัง และ
ดู และสื่อสารโดยการพูดหรือ
เขียนตามความคิดของตนเอง
น าเสนอวิธีคิด วิธีแก๎ปัญหาด๎วย
ภาษาหรือวิธีการของตนเอง 
ก าหนดเปูาหมาย คาดการณ์ 
ตัดสินใจแก๎ปัญหาโดยมีเหตุผล
ประกอบ  และมีความคิดริเริ่ม 
และสร๎างสรรค์ผลงานด๎วยความ
ภาคภูมิใจ (4.1) (4.2) (4.3)  
(4.4) 
4. เพ่ือให๎นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนแตํละกลุํมสาระ

เชิงปริมาณ   
- นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ที่มี
ความสามารถและความสนใจทางด๎าน
วิชาการได๎เข๎ารํวมกิจกรรม 
เชิงคุณภาพ   
- นักเรียนได๎รับการพัฒนาทักษะ
ความรู๎ความสามารถทางวิชาการให๎
สูงข้ึนและมีเจตคติที่ดีในการพัฒนา
ตนเอง 
 

มาตรฐานที่1 
ตัวบํงชี้1.4,1.6  
เกณฑ์ที่  1.6.1                                             
มาตรฐานที่ 3 
ตัวบํงชี้3.1,3.2, 
3.3,3.4 
เกณฑ์ที่  3.1.1, 3.1.2 
,3.3.1 3.3.2                                                     
มาตรฐานที่ 4  
ตัวบํงชี้ 4.1, 4.2,  
4.3, 4.4   
เกณฑ์ที่  4.1.1, 4.2.1                                              
มาตรฐานที่ 5 
ตัวบํงชี้5.1 , 5.2                                                    
มาตรฐานที่ 6  
ตัวบํงชี้ 6.1,  6.2 , 
6.3 , 6.4  
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เป็นไปตามเกณฑ์    และมีผลการ
ประเมินสมรรถนะส าคัญตาม
หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์  
( 5.1)  ( 5.2 ) 
5.เพ่ือให๎นักเรียนมีการวาง
แผนการท างานและด าเนินการ
จนส าเร็จ  ท างานอยํางมีความสุข 
มุํงมั่นพัฒนางาน และภูมิใจใน
ผลงานของตนเอง  ท างาน
รํวมกับผู๎อื่นได๎และ มีความรู๎สึกที่
ดีตํออาชีพสุจริตและหาความรู๎
เก่ียวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ   
(6.1)  (6.2)  (6.3)  (6.4) 
6.เพ่ือพัฒนาทักษะทางด๎าน
ความรู๎ ความสามารถในการ
เรียนรู๎ ความสามารถทางด๎าน
การแขํงขันทักษะตํางๆทาง
วิชาการของนักเรียนให๎สูงข้ึน 
7. เพ่ือให๎นักเรียนเกิดเจตคติที่ดี
ตํอการเรียน 

2.โครงการAll  to  
the  One  ( รวมกัน
เป็นหน่ึง ) 
-กิจกรรม Thai : 
Practice 
more….Get more 
-กิจกรรม Math : 
Practice 
more….Get more 
-กิจกรรม Science : 
Practice 
more….Get more 
-กิจกรรม Social : 
Practice 
more….Get more 
-กิจกรรม Art : 
Practice 
more….Get more 
-กิจกรรม Career : 

1. เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการ
สอบ  NT   ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 
2.  เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการ
สอบ  O-NET   ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ,นักเรียนชั้น 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
3. เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการ
สอบประเมินคุณภาพผู๎เรียนและ
ประเมินการอําน คิด วิเคราะห์
ของฝุายการศึกษาอัครสังมณฑล
กรุงเทพฯ ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6     

เชิงปริมาณ     
- การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1-ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 
เชิงคุณภาพ    
- การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการสอบ  
O-NET ของนักเรียนประถมศึกษา 
ปีที่ 6  นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 6-การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการ 
สอบ N.T.  ของนักเรียนประถมศึกษา 
ปีที่ 6  
 -   การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการสอบ
ประเมินคุณภาพผู๎เรียนและการ 
ประเมินการอําน คิด วิเคราะห์ ของฝุาย
การศึกษา อัครสงัมณฑลกรุงเทพฯ ของ
นักเรียนประถมศึกษาปีที่  3                     
นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6   
และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

มาตรฐานที่1  
ตัวบํงชี้1.4 ,1.6        
เกณฑ์ที่  1.6.1 
มาตรฐานที่ 3  
ตัวบํงชี้ 
3.1,3.2,3.3,3.4    
เกณฑ์ที่3.1.1,3.1.2, 
3.3.1,3.3.2                                                                    
มาตรฐานที่ 4  
ตัวบํงชี้ 4.1 ,4.2 
,4.3 ,4.4    
เกณฑ์ที่  4.1.1,4.2.1 
มาตรฐานที่ 5 
ตัวบํงชี้5.1 ,5.2 , 5.4  
มาตรฐานที่ 6  
ตัวบํงชี้ 6.1 ,6.2, 
6.3 , 6.4 
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Practice 
more….Get more 
-กิจกรรม P.E. : 
Practice 
more….Get more 
-กิจกรรม English : 
Practice more 
..Get more 
3.โครงการเข๎าคําย
เนตรนารี 

1.  เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีโอกาสฝึก
ทักษะ และมีความรู๎ตาม
กระบวนการของวิชาลูกเสือ– 
เนตรนารี   
2.  เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีมนุษยสัมพันธ์
ที่ดี  ปฏิบัติตนโดยค านึงถึงหน๎าท่ี
ของตนเองและผู๎อื่น (1.5 ) 
3. เพ่ือให๎ผู๎เรียนฝึกการท างาน
รํวมกับผู๎อื่นด๎วยความสามัคคี   
อดทน   และมีความสุข   
สนุกสนาน   น า ประสบการณ์ที่
ได๎รับ ไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน    
( 6.3 ) 
4.  เพ่ือให๎ผู๎เรียนได๎ท ากิจกรรม
บ าเพ็ญประโยชน์ตํอสังคมทั้งใน
และนอกสถานศึกษาและรู๎จัก 
การแบํงปันให๎กับผู๎อื่น(  2.4 ) 

เชิงปริมาณ 
-  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 –
ระดับมัธยมศึกษาปีที่  3 จ านวน 1,295 
คน  เข๎ารํวมกิจกรรม 
เชิงคุณภาพ 
1.  ผู๎เรียนมีโอกาสฝึกทักษะ และมีความรู๎
ตามกระบวนการของวิชาลูกเสือ– เนตร
นารี  
2.  ผู๎เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  ปฏิบัติตน
โดยค านึงถึงหน๎าท่ีของตนเองและผู๎อื่น 
(1.5) 
3.  ผู๎เรียนฝึกการท างานรํวมกับผู๎อื่นด๎วย
ความสามัคคี   อดทน   และมีความสุข   
สนุกสนาน   น า ประสบการณ์ที่ได๎รับไปใช๎
ในชีวิตประจ าวัน   ( 6.3 ) 
4.  ผู๎เรียนได๎ท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์
ตํอสังคมทั้งในและนอกสถานศึกษาและ
รู๎จักการแบํงปันให๎กับผู๎อื่น (  2.4 ) 

มาตรฐานที่ 1     
ตัวบํงชี้ที่  1.5  2.4  
6.3    
เกณฑ์ที่  1.5.1   
1.5.2   1.5.3  1.5.4   
มาตรฐานที่ 2   
ตัวบํงชี้ที่2.4.1                                                                      
มาจรฐานที่ 6    
ตัวบํงชี้ที่   6.3.1   
6.3.2     6.3.3     
6.3.4    6.3.4 

 

กลยุทธ์ที่  7 พัฒนาสํงเสริมความสัมพันธ์ของสถานศึกษาและชุมชน เป็นท่ียอมรับและเช่ือมั่นใน

สถานศึกษา รํวมอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท๎องถิ่น บุคลากรและผ๎ูเรียนมีจิตอาสาในการ

ชํวยเหลือสังคม 

 

โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/ กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

๑.โครงการเรียนรู๎สูํ
ชุมชน 

1. เพ่ือให๎นักเรียนได๎รู๎จัก รัก
และเห็นคุณคําของภูมิปัญญา

เชิงปริมาณ      
- นักเรียนอนุบาล 1- 3  จ านวน  840  

มาตรฐานที่2 ,4 , 5, 
7, 9 
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ท๎องถ่ินสามารถสื่อสารให๎ผู๎อื่น
เข๎าใจได๎ 
2. เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียนมี
ความมุํงมั่นต้ังใจ สามารถเลํน
และปฏิบัติกิจกรรมรํวมกับผู๎อื่น
ได๎ (2.2) 
3. เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียนสนใจ
เรียนรู๎สิ่งรอบตัว ซักถามอยําง
ต้ังใจ และรักการเรียนรู๎  (4.1 ) 
4. เพ่ือให๎นักเรียนมีความคิด
รวบยอดเก่ียวกับสิ่งตําง ๆ ท่ี
เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู๎
(4.2 ) 
5. เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียนมี
ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
(4.4) 
6. เพ่ือให๎ครูจัดประสบการณ์
การเรียนรู๎ที่หลากหลาย 
สอดคล๎องกับความแตกตําง
ระหวํางบุคคล (5.2) 
7. เพ่ือให๎สถานศึกษามีหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษาและน าสูํการปฏิบัติ
อยํางมีประสิทธิภาพ (7.1) 
8. เพ่ือสร๎างการมีสํวนรํวมและ
แสวงหาความรํวมมือกับ
ผู๎ปกครอง  ชุมชน  และท๎องถ่ิน  
(7.4) 
9. เพ่ือสํงเสริมให๎มีการ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎รํวมกันภายใน
สถานศึกษา ระหวําง
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน 
และองค์กรที่เกี่ยวข๎อง (9.2) 

คน  เข๎ารํวมกิจกรรม  
- บุคลากรครูจ านวน   37คน 
- ผู๎ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 
1-3  
- แผนการจัดประสบการณ์ การเรียน
การสอนแบบโครงการ  
 เชิงคุณภาพ    
-  นักเรียนรู๎จัก รักและเห็นคุณคําของ
ภูมิปัญญาท๎องถ่ินสามารถสื่อสารให๎
ผู๎อื่นเข๎าใจได๎ 
- นักเรียนมีความมุํงมั่นต้ังใจ สามารถ
เลํนและปฏิบัติกิจกรรมรํวมกับผู๎อื่น  
- นักเรียนสนใจเรียนรู๎สิ่งรอบตัว 
ซักถามอยํางต้ังใจ และรักการเรียนรู ๎
- นักเรียนมีความคิดรวบยอดเก่ียวกับ
สิ่งตําง ๆ ท่ีเกิดจากประสบการณ์การ
เรียนรู๎ 
- นักเรียนมีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์
- ครูจัดประสบการณ์การเรียนรู๎ที่
หลากหลาย สอดคล๎องกับความ
แตกตํางระหวํางบุคคล 
- สถานศึกษามีหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยของสถานศึกษาและน าสูํการ
ปฏิบัติอยํางมีประสิทธิภาพ 
- ผู๎ปกครอง  ชุมชน  และท๎องถ่ิน  มี
สํวนรํวมในการด าเนินกิจกรรมของ
สถานศึกษา 
- มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎รํวมกัน
ภายในสถานศึกษา ระหวําง
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและ
องค์กรที่เกี่ยวข๎อง 

ตัวบํงชี้    2.2 , 4.1, 
4.2, 4.4, 5.2, 7.1, 
7.4, 9.2 

๒.กิจกรรมภูมิ
ปัญญาสัญจร 

1. เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียนมี
ความมุํงมั่นต้ังใจ สามารถเลํน
และปฏิบัติกิจกรรมรํวมกับผู๎อื่น
ได๎ (2.2) 
2. เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียนสนใจ

เชิงปริมาณ  
- นักเรียนอนุบาล 1-3  จ านวน  840  
คน  ได๎เข๎ารํวมกิจกรรม 
- จ านวนผู๎ปกครองนักเรียนที่รํวมเป็น
วิทยากรให๎ความรู๎กับนักเรียน 

มาตรฐานที ่2, 4 ,7,9       
ตัวบํงชี้  2.2 , 4.1 , 
4.2 , 7.1, 7.4, 9.2 
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เรียนรู๎สิ่งรอบตัว ซักถามอยําง
ต้ังใจ และรักการเรียนรู๎  (4.1)  
3. เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียนมี
ความคิดรวบยอดเก่ียวกับ
ท๎องถ่ินที่เกิดจากประสบการณ์
การเรียนรู๎  (4.2) 
4. เพ่ือให๎สถานศึกษามีหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษาและน าสูํการปฏิบัติ
อยํางมีประสิทธิภาพ (7.1) 
5. เพ่ือสร๎างการมีสํวนรํวมและ
แสวงหาความรํวมมือกับ
ผู๎ปกครอง  ชุมชน  และท๎องถ่ิน  
(7.4) 
6. เพ่ือสํงเสริมให๎สถานศึกษามี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎รํวมกัน
ภายในสถานศึกษาระหวําง
สถานศึกษากับครอบครัว  
ชุมชน  และองค์กรที่เกี่ยวข๎อง  
(9.2) 

เชิงคุณภาพ  
- นักเรียนมีความมุํงมั่นต้ังใจ เลํนและ
ปฏิบัติกิจกรรมรํวมกับผู๎อื่นได๎เป็นอยํางดี 
- นักเรียนสนใจเรียนรู๎สิ่งรอบตัว 
ซักถามอยํางต้ังใจ และรักการเรียนรู๎
อยํางเหมาะสมตามวัย 
- นักเรียนมีความคิดรวบยอดเก่ียวกับ
ท๎องถ่ิน  ที่เกิดจากประสบการณ์การ
เรียนรู๎และสามารถถํายทอดได๎ดี  
- สถานศึกษามีหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยของสถานศึกษาและน าสูํการ
ปฏิบัติอยํางมีประสิทธิภาพ   
- ผู๎ปกครอง  ชุมชน  และท๎องถ่ินมีสํวน
รํวมในกิจกรรมของสถานศึกษา 
- สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎
รํวมกันภายในสถานศึกษาระหวําง
สถานศึกษากับครอบครัว  ชุมชน  และ
องค์กรที่เกี่ยวข๎อง  

๓.กิจกรรมการเรียน
การสอนแบบ
โครงการ 

1. เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียนมี
ความมั่นใจและกล๎าแสดงออก  
(2.2) 
2. เพ่ือให๎นักเรียนสนใจเรียนรู๎ 
สิ่งรอบตัว  ซักถามอยํางต้ังใจ 
และรักการเรียนรู๎  (4.1) 
3. เพ่ือให๎นักเรียนมีความคิด 
รวบยอดเก่ียวกับสิ่งตําง ๆ ท่ี 
เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู ๎
(4.2) 
4. เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียนมี 
ทักษะกระบวนการทาง 
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
(4.4) 
5. เพ่ือให๎ครูจัดท าแผน 
ประสบการณ์การเรียนรู๎ที่ 
หลากหลาย  สอดคล๎องกับความ 
แตกตํางระหวํางบุคคล  (5.2) 
6. สถานศึกษามีหลักสูตร 

เชิงปริมาณ  
- นักเรียนอนุบาล 1-3  จ านวน  840  
คน  เข๎ารํวมกิจกรรม 
- ผู๎ปกครองนักเรียน ชั้นอนุบาล  1-3 
 เชิงคุณภาพ  
- นักเรียนมีความมั่นใจและกล๎า
แสดงออก 
- นักเรียนสนใจเรียนรู๎สิ่งรอบตัว  
ซักถามอยํางต้ังใจ  และรักการเรียนรู๎  
- นักเรียนมีความคิดรวบยอดเก่ียวกับ
สิ่งตําง ๆ ท่ีเกิดจากประสบการณ์การ
เรียนรู๎   
- นักเรียนมีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์
- ครูจัดท าแผนประสบการณ์การเรียนรู๎
ที่หลากหลาย  สอดคล๎องกับความ
แตกตํางระหวํางบุคคล  
- สถานศึกษามีหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยของสถานศึกษา  และน าสูํการ

มาตรฐานที ่2,4,5,7 
ตัวบํงชี้  2.2 , 4.1 , 
4.2 , 4.4, 5.2, 7.1 
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การศึกษาปฐมวัยของ 
สถานศึกษา  และน าสูํการ 
ปฏิบัติอยํางมีประสิทธิภาพ   
(7.1) 

ปฏิบัติอยํางมีประสิทธิภาพ 

๔.โครงการจัดแหลํง
เรียนรู๎เพ่ือหนูน๎อย 

1. เพ่ือสํงเสริมให๎สถานศึกษาจัด
สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับ
ผู๎ปกครอง  ชุมชน  และเพ่ือ
พัฒนานักเรียนอยํางรอบด๎าน  
(7.5) 
2. เพ่ือสํงเสริมให๎สถานศึกษา
เป็นแหลํงเรียนรู๎ของนักเรียน
และบุคลากรทางการศึกษา  
(9.1)   
 

เชิงปริมาณ  
- ผู๎ปกครอง  และนักเรียนเตรียม

อนุบาล – อนุบาล  3   จ านวน  915  

คน  เข๎ารํวมกิจกรรม    

- จ านวนแหลํงเรียนรู๎ภายใน

สถานศึกษา 

เชิงคุณภาพ  
- สถานศึกษามีสิ่งอ านวยความสะดวก
ส าหรับผู๎ปกครอง  และชุมชนเพ่ือ
พัฒนานักเรียนอยํางรอบด๎าน  
- สถานศึกษาเป็นแหลํงเรียนรู๎ของ
นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐานที่  7, 9 
ตัวบํงชี้  7.5, 9.1  

๕.กิจกรรม  
Reading  Corner 

1. เพ่ือสํงเสริมให๎ผู๎ปกครองและ
นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีตํอกัน
และใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์ 
2. เพ่ือให๎มีสถานที่พักรอและมุม
การเรียนรู๎ส าหรับผู๎ปกครอง  
(7.5.5) 
3. เพ่ือให๎สถานศึกษาเป็นแหลํง
เรียนรู๎ในการพัฒนาการเรียนรู๎
ของนักเรียนและบุคลากรใน
สถานศึกษา  (9.1.1) 
 

เชิงปริมาณ   
- นักเรียนเตรียมอนุบาล – อนุบาล  3  
จ านวน  915  คน  เข๎ารํวมกิจกรรม 
- สถานศึกษามีมุมส าหรับการเรียนรู๎ของ
ผู๎ปกครองและนักเรียน 
เชิงคุณภาพ  
- นักเรียนและผู๎ปกครองใช๎เวลาวํางให๎
เกิดประโยชน์ 
- สถานศึกษามีสถานที่พักรอและมุมการ
เรียนรู๎ส าหรับผู๎ปกครองที่มีประสิทธิภาพ 
- สถานศึกษามีแหลํงเรียนรู๎ส าหรับ
นักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษาได๎
พัฒนาตนเองอยํางตํอเน่ือง   

มาตรฐานที่  7, 9 
ตัวบํงชี้  7.5, 9.1 
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บทท่ี ๓ 
ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 

๑.  ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
 ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 1 สํงเสริมบุคลากรและผ๎ูเรียนให๎มีคุณธรรม – จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ของโรงเรียน ปฏิบัติศาสนกิจสัมพันธ์รํวมกัน น าแนวคิดตามหลักธรรมไปใช๎ในการด ารงชีวิต รู๎จักใช๎

ทรัพยากรอยํางค๎ุมคํา รักษ์ส่ิงแวดล๎อม ประหยัดอดออม และด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง เพื่ออยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

แผนกอนุบาล 
โครงการแบํงรักปัน
น้ าใจ 

เชิงปริมาณ 
-นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1- 3  
จ านวน  840  คน  เข๎ารํวม
กิจกรรม   
-บุคลากรแผนกอนุบาล  จ านวน  
66  คน 
-ผู๎ปกครองนักเรียนอนุบาลให๎
ความรํวมมือในการด าเนิน
กิจกรรม 
เชิงคุณภาพ 
-สถานศึกษาจัดโครงการ / 
กิจกรรมพัฒนาเด็กให๎บรรลุตาม
เปูาหมาย  ปรัชญา  วิสัยทัศน์  
และจุดเน๎นการจัดการศึกษา
ปฐมวัย 
-ผลการพัฒนาบรรลุปรัชญา  
ปณิธาน  พันธกิจ  และ
วัตถุประสงค์ของการจัดต้ัง
สถานศึกษา 
-ผลการพัฒนาตามจุดเน๎นและ
จุดเดํนสํงผลสะท๎อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
 

-    ร๎อยละ  90  สถานศึกษาจัด

โครงการ / กิจกรรมพัฒนาเด็กให๎

บรรลุตามเปูาหมาย  ปรัชญา  

วิสัยทัศน์  และจุดเน๎นการจัด

การศึกษาปฐมวัย 

- ร๎อยละ  90  ของผลการพัฒนา
บรรลุปรัชญา  ปณิธาน  พันธกิจ  
และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ัง
สถานศึกษา 

- ร๎อยละ  90  ของผลการพัฒนา
ตามจุดเน๎นและจุดเดํนสํงผล
สะท๎อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา 

 
-  

มาตรฐานที่  10 / ตัว
บํงชี้  10.1, 10.2 
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กิจกรรมเย่ียมบ๎าน
สานรัก 

เชิงปริมาณ  
- ผู๎ปกครองและนักเรียน
อนุบาล  จ านวน  915  คน  
ได๎เข๎ารํวมกิจกรรม 
-บุคลากรแผนกอนุบาล  

จ านวน  66  คน 
เชิงคุณภาพ    
-สถานศึกษาจัดโครงการ / 
กิจกรรมพัฒนาเด็กให๎บรรลุตาม
เปูาหมาย  ปรัชญา  วิสัยทัศน์  
และจุดเน๎นการจัดการศึกษา
ปฐมวัย 
-ผลการพัฒนาบรรลุปรัชญา  
ปณิธาน  พันธกิจ  และ
วัตถุประสงค์ของการจัดต้ัง
สถานศึกษา 
-ผลการพัฒนาตามจุดเน๎นและ
จุดเดํนสํงผลสะท๎อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

-     ร๎อยละ  90  สถานศึกษาจัด

โครงการ / กิจกรรมพัฒนาเด็ก

ให๎บรรลุตามเปูาหมาย  ปรัชญา  

วิสัยทัศน์  และจุดเน๎นการจัด

การศึกษาปฐมวัย 

- ร๎อยละ  90  ของผลการพัฒนา
บรรลุปรัชญา  ปณิธาน  พันธกิจ  
และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ัง
สถานศึกษา 

- ร๎อยละ  90  ของผลการพัฒนา
ตามจุดเน๎นและจุดเดํนสํงผล
สะท๎อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา 
 

มาตรฐานที่  10ตัว
บํงชี้  10.1, 10.2 ก 

กิจกรรมศุกร์ละบาท เชิงปริมาณ  
- นักเรียนอนุบาล  1 – 3   
จ านวน  840  คน  ได๎เข๎ารํวม
กิจกรรม 
- บุคลากรแผนกอนุบาล  
จ านวน  66  คน 
เชิงคุณภาพ    
- สถานศึกษาจัดโครงการ / 
กิจกรรมพัฒนาเด็กให๎บรรลุตาม
เปูาหมาย  ปรัชญา  วิสัยทัศน์  
และจุดเน๎นการจัดการศึกษา
ปฐมวัย 
- ผลการพัฒนาบรรลุปรชัญา  
ปณิธาน  พันธกิจ  และ
วัตถุประสงค์ของการจัดต้ัง
สถานศึกษา 
- ผลการพัฒนาตามจุดเน๎นและ
จุดเดํนสํงผลสะท๎อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
 

-     ร๎อยละ  90  สถานศึกษาจัด

โครงการ / กิจกรรมพัฒนาเด็ก

ให๎บรรลุตามเปูาหมาย  ปรัชญา  

วิสัยทัศน์  และจุดเน๎นการจัด

การศึกษาปฐมวัย 

- ร๎อยละ  90  ของผลการพัฒนา
บรรลุปรัชญา  ปณิธาน  พันธกิจ  
และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ัง
สถานศึกษา 

- ร๎อยละ  90  ของผลการพัฒนา
ตามจุดเน๎นและจุดเดํนสํงผล
สะท๎อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา 

 

มาตรฐานที่  10ตัว
บํงชี้  10.1, 10.2 
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กิจกรรมยุวชนน๎อย เชิงปริมาณ 
-  นักเรียนอนุบาล  2 - 3  
จ านวน  560  คน  ได๎เข๎า
รํวมกิจกรรม 

เชิงคุณภาพ    
-  นักเรียนมีความกล๎าแสดงออก  
สามารถปฏิบัติกิจกรรมรํวมกับ
ผู๎อื่นได๎ดี 
-นักเรียนมีความรับผิดชอบตํอ
หน๎าท่ีของตนเอง 
-นักเรียนมีความมั่นใจในการ
ชํวยเหลือผู๎อื่นและมีจิตอาสา 
-สถานศึกษาจัดโครงการ / 
กิจกรรม  สนับสนุนตามนโยบาย
การจัดการศึกษาปฐมวัย 
-ผลการพัฒนาของสถานศึกษา
บรรลุตามเปูาหมาย 

- นักเรียนร๎อยละ  95  มีความกล๎า
แสดงออกสามารถปฏิบัติกิจกรรม
รํวมกับผู๎อื่นได๎ 

- นักเรียนร๎อยละ  95  มีความ
รับผิดชอบตํอหน๎าท่ีของตนเอง 

- นักเรียนร๎อยละ  95  มีความมั่นใจ
ในการชํวยเหลือผู๎อื่นและมีจิต
อาสา 

- ร๎อยละ  95  สถานศึกษาจัด
โครงการ / กิจกรรม  สนับสนุน
ตามนโยบายการจัดการศึกษา
ปฐมวัย 

- ร๎อยละ  95  ผลการพัฒนาของ
สถานศึกษาบรรลุตามเปูาหมาย 

-  

มาตรฐานที่  2, 3,11
  
ตัวบํงชี้  2.2, 3.1,  
11.1,  11.2 

กิจกรรมหนูน๎อยนัก
ออม 

เชิงปริมาณ  
- นักเรียนอนุบาล  1 - 3  
จ านวน  840  คน  ได๎เข๎ารํวม
กิจกรรม 
เชิงคุณภาพ    
- นักเรียนรู๎จักน าวัสดุตําง ๆ มา
ประดิษฐ์เป็นกระปุกออมสินได๎
ด๎วยตนเอง 
- นักเรียนรู๎จักการประหยัด  อด
ออม 
- สถานศึกษามีโครงการ / 
กิจกรรมพัฒนาเด็กให๎บรรลุตาม
เปูาหมาย  ปรัชญา  วิสัยทัศน์  
และจุดเน๎นการจัดการศึกษา
ปฐมวัยของสถานศึกษา 
- ผลการพัฒนาตามจุดเน๎นและ
จุดเดํนที่สํงผลสะท๎อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

- นักเรียนร๎อยละ  95  มีกระปุก
ออมสินของตนเอง  และมีเงิน
ออมท่ีโรงเรียนทุก      ภาคเรียน 

- นักเรียนร๎อยละ  95  รู๎จักการ
ประหยัดเงินโดยการออม 

- ร๎อยละ  95  ของมีโครงการ / 
กิจกรรมพัฒนาเด็กให๎บรรลุตาม
เปูาหมาย  ปรัชญา  วิสัยทัศน์  
และจุดเน๎นการจัดการศึกษา
ปฐมวัยของสถานศึกษา 

- ร๎อยละ  95  ของผลการพัฒนา
ตามจุดเน๎นและจุดเดํนที่สํงผล
สะท๎อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา 

 

มาตรฐานที่  3, 10  
ตัวบํงชี้  3.1, 10.1, 
10.2ข 

กิจกรรมงามอยําง
ไทย 

เชิงปริมาณ  
- นักเรียนเตรียมอนุบาล – 
อนุบาล  3  จ านวน  915  คน  
ได๎เข๎ารํวมกิจกรรม 

- นักเรียนร๎อยละ  95สามารถปฏิบัติ
ตนตามมารยาทไทยใน
ชีวิตประจ าวัน 

- นักเรียนร๎อยละ  95  มีมนุษย์

มาตรฐานที่  2, 3, 10, 
11   
ตัวบํงชี้  2.3, 3.4, 
10.1, 10.2 ข, 11.1,  
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เชิงคุณภาพ    
- นักเรียนสามารถปฏิบัติตน
ตามมารยาทไทยใน
ชีวิตประจ าวันได๎ดี 
- นักเรียนมีมนุษย์สัมพันธ์และ
มีมารยาทตามแบบไทยกับ
บุคคลทีคุ่๎นเคยได๎ดี 
- นักเรียนปฏิบัติตนตาม
วัฒนธรรมไทยในการไหว๎ได๎
สวยงามถูกต๎อง 
- สถานศึกษามีโครงการ / 
กิจกรรมพัฒนาเด็กให๎บรรลุ
ตามเปูาหมาย  ปรัชญา  
วิสัยทัศน์  และจุดเน๎นการจัด
การศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษา 
- ผลการพัฒนาตามจุดเน๎นและ
จุดเดํนที่สํงผลสะท๎อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
- สถานศึกษาจัดโครงการ / 

กิจกรรม  สนับสนุนตาม

นโยบายการจัดการศึกษา

ปฐมวัย 

-  ผลการพัฒนาของ

สถานศึกษาบรรลุตามเปูาหมาย 

สัมพันธ์และมีมารยาทตามแบบ
ไทยกับบุคคลที่คุ๎นเคย 

- นักเรียนร๎อยละ  95  ปฏิบัติตน
ตามวัฒนธรรมไทยในการไหว๎ได๎
ถูกต๎อง 

- ร๎อยละ  95  ของมีโครงการ / 
กิจกรรมพัฒนาเด็กให๎บรรลุตาม
เปูาหมาย  ปรัชญา  วิสัยทัศน์  
และจุดเน๎นการจัดการศึกษา
ปฐมวัยของสถานศึกษา 

- ผลการพัฒนาตามจุดเน๎นและ
จุดเดํนที่สํงผลสะท๎อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

- ร๎อยละ  90  สถานศึกษาจัด
โครงการ / กิจกรรม  สนับสนุน
ตามนโยบายการจัดการศึกษา
ปฐมวัย 

- ร๎อยละ  90  ผลการพัฒนาของ
สถานศึกษาบรรลุตามเปูาหมาย 

 

11.2 

กิจกรรมเกษตรกร
ตัวน๎อย 

เชิงปริมาณ  
- นักเรียนอนุบาล  1 – 3  
จ านวน  840  คน  ได๎เข๎ารํวม
กิจกรรม 
เชิงคุณภาพ  
- นักเรียนได๎รับความรู๎และ
ประสบการณ์ในการปลูกพืชสวน
ครัวด๎วยตนเอง 
- นักเรียนรักธรรมชาติและ
แสวงหาความชื่นชมตํอ
ธรรมชาติได๎เหมาะสมตามวัย 
- นักเรียนมีความรับผิดชอบและ
รู๎จักประหยัด 

- ร๎อยละ  90  ของนักเรียนมีความรู๎
และประสบการณ์ในการปลูก
พืชผักสวนครัว   

- ร๎อยละ  90  ของนักเรียนรัก
ธรรมชาติและแสดงความชื่นชมตํอ
ธรรมชาติ 

- ร๎อยละ  90  ของนักเรียนมีความ
รับผิดชอบและรูจ๎ักประหยัด 

 

มาตรฐานที่  2, 3ตัว
บํงชี้  2.4, 3.1  
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กิจกรรมวัสดุเหลือ
ใช๎ให๎คุณคํา 

เชิงปริมาณ  
- นักเรียนอนุบาล  1 – 3   
จ านวน  840  คน 
เชิงคุณภาพ  
- นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม
ในเรื่องการประหยัด 
- นักเรียนได๎ทดลองวิธีการใหมํ 
ๆ ในการท าสิ่งตําง ๆ ด๎วย
ตนเอง 
- นักเรียนมีจิตส านึกในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมและชํวยลด
ปริมาณขยะได๎สอดคล๎องตาม
เกณฑ์ของ  สมศ.  
- นักเรียนมีความรู๎เก่ียวกับ
ธรรมชาติรอบตัวเด็ก 

- นักเรียนร๎อยละ  90  มีคุณธรรม
จริยธรรมในเรื่องการประหยัดอยํู
ในระดับดี 

- นักเรียนร๎อยละ  90  ได๎ทดลอง
วิธีการใหมํ ๆ ในการท าสิ่งตําง ๆ 
อยํูในระดับดี 

- นักเรียนร๎อยละ  90  มีจิตส านึกใน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมและชํวยลด
ปริมาณขยะอยํูในระดับดี 

- นักเรียนร๎อยละ  90  มีความรู๎
เก่ียวกับธรรมชาติรอบตัวเด็ก 

 

มาตรฐานที่  3, 4ตัว
บํงชี้  3.1, 4.5, 4.6 

กิจกรรมวันลอย
กระทง 

เชิงปริมาณ  
- นักเรียนอนุบาล  1 – 3  
 จ านวน  840  คน  ได๎เข๎ารํวม 
กิจกรรม   
เชิงคุณภาพ  
- นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจ
และรํวมสืบสานวัฒนธรรมไทย
ให๎อยูํสืบไป 
- นักเรียนแสดงศักยภาพของ
ตนเองและมีปฏิสัมพันธ์อันดีกับ
ผู๎อื่น 
- นักเรียนตระหนักและเห็น
คุณคําของวัฒนธรรม  ประเพณี
ไทย  และปฏิบัติตนตาม
วัฒนธรรมไทยได๎เหมาะสม 

- ร๎อยละ  90  ของนักเรียนเกิด
ความภาคภูมิใจและรํวมสืบสาน
วัฒนธรรมไทยให๎อยูํสืบไป 

- ร๎อยละ  90  ของนักเรียนแสดง
ศักยภาพของตนเองและมี
ปฏิสัมพันธ์อันดีกับผู๎อื่น 

- ร๎อยละ  90  ของนักเรียนตระหนัก
และเห็นคุณคําของวัฒนธรรม  
ประเพณีไทย  และปฏิบัติตนตาม
วัฒนธรรมไทยได๎เหมาะสม 

 

มาตรฐานที่  3 
ตัวบํงชี้  3.4 

โครงการพัฒนาครู
ปฐมวัยยุคใหมํ 

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรครูแผนกอนุบาล  
จ านวน  37  คน  เข๎ารํวม
โครงการ 
- จ านวนชั่วโมงในการอบรม  
สัมมนา  ศึกษาดูงาน 
- จ านวนแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมที่พัฒนาคร ู
เชิงคุณภาพ  

-     ครรู๎อยละ  90 ได๎พัฒนาตนเอง

และน าความรู๎ที่ได๎รับมาพัฒนา

ผู๎เรียนอยํางมีประสิทธิภาพ 

-     ครูร๎อยละ  95  จัดประสบการณ์

ให๎นักเรียนประพฤติปฏิบัติตน

ตามวัฒนธรรมและศาสนาท่ีตน

นับถือ 

-     ครูร๎อยละ  90  เข๎าใจปรัชญา  

มาตรฐานที่   3, 5, 6  
ตัวบํงชี้   3.4, 5.1, 
5.2, 5.3, 5.4, 5.7, 
5.9, 6.2, 6.5 



 

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน (SAR) โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ปีการศึกษา 2557 หนา้ 95 

 

- บุคลากรได๎พัฒนาตนเองและ
น าความรู๎ที่ได๎รับมาพัฒนา
ผู๎เรียนอยํางมีประสิทธิภาพ 
- ครูจัดประสบการณ์ให๎นักเรียน
ประพฤติปฏิบัติตนตาม
วัฒนธรรมและศาสนาท่ีตนนับ
ถือ 
- บุคลากรครูเข๎าใจปรัชญา  
หลักการ  และธรรมชาติของการ
จัดการศึกษาปฐมวัยเป็นอยํางดี 
- ครูจัดประสบการณ์การเรียนรู๎
ที่หลากหลายให๎เด็กมีโอกาสใน
การเรียนรู๎อยํางเต็มศักยภาพ 
- ครูจัดสภาพแวดล๎อมให๎มี
บรรยากาศที่อบอํุนและ
สอดคล๎องกับบริบทของ
วัฒนธรรมได๎ดี 
- ครูใชส๎ื่อเทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนรู๎ที่สอดคล๎องกับ
พัฒนาการของเด็กเป็นอยํางดี  
- ครูสามารถจัดสิ่งแวดล๎อมและ
สร๎างบรรยากาศที่กระต๎ุนความ
สนใจให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎
ตลอดเวลา  
- ครูหรือผู๎เลี้ยงดูเด็กได๎รับการ
อบรมด๎านการพัฒนาเด็กปฐมวัย
เป็นประจ าทุกปี  
- ครูและบุคลากรใหค๎วาม
รํวมมือในการพัฒนาคุณภาพเด็ก 
- สถานศึกษามีแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม  ที่สงํเสริม
และพัฒนาบุคลากร 

หลักการ  และธรรมชาติของการ

จัดการศึกษาปฐมวัย   

-     ครูร๎อยละ  90  จัดประสบการณ์

การเรียนรู๎ที่หลากหลายเพ่ือให๎

เด็กมีโอกาสในการเรียนรู๎อยําง

เต็มศักยภาพ 

-     ครูร๎อยละ  95  จัด

สภาพแวดล๎อมให๎มีบรรยากาศที่

อบอุํนและสอดคล๎องกับบริบท

ของวัฒนธรรม   

-     ครูร๎อยละ  90  ใช๎สื่อเทคโนโลยี

ในการจัดการเรียนรู๎ที่สอดคล๎อง

กับพัฒนาการของเด็ก 

-   ครูร๎อยละ  90  จัดสิ่งแวดล๎อมและ

สร๎างบรรยากาศที่กระต๎ุนความ

สนใจให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎

ตลอดเวลา  

-     ครรู๎อยละ  90  ได๎รับการอบรม

ด๎านการพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็น

ประจ าทุกปี  

-     ครูและบุคลากรร๎อยละ  90  ให๎

ความรํวมมือในการพัฒนา

คุณภาพเด็ก 

-     ร๎อยละ  90  ของแผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม  ชํวยสํงเสริม

และพัฒนาบุคลากร 

 

กิจกรรมก๎าวตาม
รอย 
นักบุญยอแซฟ 

เชิงปริมาณ  
- นักเรียนอนุบาล  1 – 3  
จ านวน  840  คน 
- คณะคุณครู  จ านวน  67  คน       
เชิงคุณภาพ    
- นักเรียนประพฤติตนตาม
วัฒนธรรมและศาสนาท่ีตนนับ

- นักเรียนร๎อยละ  95  ประพฤติตน
ตามวัฒนธรรมและศาสนาท่ีตนนับ
ถือ 

- คณะครรู๎อยละ  95  บริหาร
จัดการชั้นเรียนสร๎างวินัยเชิงบวก 

 

มาตรฐานที่   3, 5    
ตัวบํงชี้   3.4, 5.3 
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ถือ 
- ครูบริหารจัดการชั้นเรียนสร๎าง
วินัยเชิงบวก 

แผนกสามัญหญิง 
1.โครงการรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
1.กิจกรรมยอแซฟฯ
รํวมใจรักษ์
สิ่งแวดล๎อม 
2.กิจกรรมพลังงาน
ทดแทนเพ่ือชุมชน 
3.กิจกรรมสังคม
รักษ์โลกรักษ์
สิ่งแวดล๎อม 
4.กิจกรรมงาน
ประดิษฐ์พิชิตโลก
ร๎อน 
5.กิจกรรมสวน
สมุนไพร 
6.กิจกรรมสวนไม๎
วรรณคดี 

เชิงปริมาณ    
- นักเรียนในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6  ได๎เข๎า
เก่ียวกับรักษ์สิ่งแวดล๎อม 
เชิงคุณภาพ   
- นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6  ร๎อย
ละ  90  มีความรู๎   ความเข๎าใจ
และรักษ์สิ่งแวดล๎อมมากย่ิงข้ึน 

 

ผลการด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์
ร๎อยละ 86.47 นักเรียนที่เข๎ารํวม
โครงการมคีวามรู๎   ความเข๎าใจและ
รักษ์สิง่แวดล๎อมมากย่ิงข้ึน 
 

มาตรฐานที ่  2 
ตัวบํงชี้ 2.1,2.4        
เกณฑ์ที ่ 2.1.6 ,2.1.7   
มาตรฐานที่ 3    
ตัวบํงชี้ 3.3                  
เกณฑ์ที ่3.3.1 ,3.3.2  
มาตรฐานที ่6 
ตัวบํงชี้ 6.1,6.2,6.3       
มาตรฐานที ่11 
ตัวบํงชี้ 11.1 
เกณฑ์ที ่ 11.1.5 
มาตรฐานที ่13 
ตัวบํงชี้ 13.1   

2.โครงการโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ 
1.กิจกรรมกีฬาส ี
2.กิจกรรมแอโรบิค
เพ่ือสุขภาพ 
3.กิจกรรมทดสอบ
สมรรถภาพทาง
รํางกาย 
4.กิจกรรมโภชนา
กีฬาพาสุข 
5. กิจกรรมธนาคาร
โรงเรียน 

เชิงปริมาณ    
- นักเรียนระดับป.1 -ม.6 
จ านวน  1,789 คน 
เชิงคุณภาพ  
1.ผู๎เรียนมีสุขนิสัยในการดูแล
สุขภาพและออกก าลังกาย
สม่ าเสมอ 
2.ผู๎เรียนมีน้ าหนัก สํวนสูงและมี
สมรรถภาพทางกาย 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

3 .ผู๎ เ รี ยนมีคุณลักษณะที่ พึ ง
ประสงค์ตามหลักสูตร 

ผลการด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์
ร๎อยละ 88.04นักเรียนที่เข๎ารํวม
โครงการมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ
และออกก าลังกายสม่ าเสมอ 
มีน้ าหนัก สํวนสูง   มีสมรรถภาพทาง
กายตามเกณฑ์มาตรฐานและมี 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
 

มาตรฐานที ่2 
ตัวบํงชี้ 2.1,2.4        
เกณฑ์ที ่2.1.6 ,2.1.7   
มาตรฐานที่ 3     
ตัวบํงชี้ 3.3                  
เกณฑ์ที ่ 3.3.1 ,3.3.2   
มาตรฐานที ่6 
ตัวบํงชี้6.1,6.2,6.3       
มาตรฐานที ่11 
ตัวบํงชี้ 11.1 
เกณฑ์ที ่ 11.1.5 
มาตรฐานที ่13 
ตัวบํงชี้13.1   

3.โครงการ
เสริมสร้างเด็กไทย
ใส่ใจสุขภาพ 
1.กิจกรรมอย.น้อย 
2.กิจกรรมเด็กไทย

เชิงปริมาณ 
- นักเรียนในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4- มัธยมศึกษา
ปีที่ 6 จ านวน 1,423 คน เข๎ารับ
การตรวจปัสสาวะเพ่ือหาสาร

ผลการด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์
ร๎อยละ 92.77นักเรียนที่เข๎ารํวม
โครงการปลอดจากปัญหาทางเพศ  ยา
เสพติดและสิ่งมอมเมาและสามารถ
บอกวิธีหลีกเลี่ยงความรุนแรง 

มาตรฐานที ่2 
ตัวบํงชี้ 2.1,2.4        
เกณฑ์ที ่2.1.6 ,2.1.7   
มาตรฐานที่ 3     
ตัวบํงชี้ 3.3                  
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ฟันดี 
3.กิจกรรมพิทักษ์
ความสะอาดใน
ห๎องเรียน 
4. กิจกรรมเด็กไทย
หํางไกลยาเสพติด 
 

เสพติด 
- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
จ านวน 166 คน  เข๎ารับ 
การอบรมให๎ความรู๎เรื่องสารเสพ
ติด-นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
4-6  จ านวน 60  คน เดิน
รณรงค์ตํอต๎านยาเสพติดใน
ชุมชน  
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
1-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  จ านวน  
1,797 คนได๎ศึกษาความรู๎เรื่อง
ยาเสพติด จากปูายนิเทศ 
เชิงคุณภาพ  
1.ผู๎เรียนปลอดจากปัญหาทาง
เพศ  ยาเสพติดและสิ่งมอมเมา 
2.ผู๎เรียนสามารถบอกวิธีหลีกเลี่ยง
ความรุนแรงอุบัติเหตุและปัญหา
ทางเพศได๎ 

อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศได๎ 
 

เกณฑ์ที ่ 3.3.1 ,3.3.2   
มาตรฐานที ่6 
ตัวบํงชี้6.1,6.2,6.3       
มาตรฐานที ่11 
ตัวบํงชี้ 11.1 
เกณฑ์ที ่11.1.5 
มาตรฐานที ่13 
ตัวบํงชี้13.1   

4.โครงการกุลสตรี
ศรียอแซฟ 
1.กิจกรรมกุลสตรศีรี
ยอแซฟ 
2.กิจกรรมสํงเสริม
บุคลิกภาพ 
 

เชิงปริมาณ 
- นักเรียนระดับ ป.1 -ม.6 
จ านวน 1,789 คน 
เชิงคุณภาพ 
1.ผู๎เรียนมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของหลักสูตร 
2. จัดโครงการ  กิจกรรม  ที่
สํงเสริมให๎ผู๎เรียนบรรล ุ
3. ผลการพัฒนาบรรลุปรัชญา  
ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุ 
ประสงค์ของการจัดต้ังการศึกษา  
4.ผลการพัฒนาเป็นไปตาม
จุดเน๎นและจุดเดํนที่สํงผล
สะท๎อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา 

ผลการด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์
ร๎อยละ 90.85นักเรียนที่เข๎ารํวม
โครงการมีมคีุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของหลักสูตรและโรงเรียนมีการจัด
โครงการ  กิจกรรม  ที่สํงเสริมให๎
ผู๎เรียนบรรลผุลการพัฒนาบรรลุ
ปรัชญา  นโยบายและพันธกิจ 
 

มาตรฐานที่  1   
ตัวบํงชี้  1.3   
เกณฑ์ที่ 1.3.1 , 1.3.2 
 

5.โครงการ
คุณธรรมตามแบบ
นักบุญยอแซฟ 
-กิจกรรมค่าย
คุณธรรม 

เชิงปริมาณ  

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

จ านวน   190  คน 

เชิงคุณภาพ  

1. นักเรียนได๎เรียนรู๎หลักธรรม

ผลการด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์
ร๎อยละ 87.53 นักเรียนที่เข๎ารํวม
โครงการได๎เรียนรู๎หลักธรรมของ
นักบุญยอแซฟและน าไปใช๎ใน
ชีวิตประจ าวันได๎รับการพัฒนาให๎มี
คุณภาพ เป็นคนดี  ด ารงตนอยํูใน

มาตรฐานที่   2      
ตัวบํงชี้ 2.1 เกณฑ์ที่ 
2.1.1, 2.1.2, 2.1.3,    
2.1.4, 2.1.5, 2.1.6,    
2.1.7, 2.1.8, 2.1.9,                                                                            
2.1.10, 2.1.11, 
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ของนักบุญยอแซฟและน าไปใช๎

ในชีวิตประจ าวัน 

2. ผู๎เรียนได๎รับการพัฒนาให๎มี
คุณภาพ เป็นคนดี  ด ารงตนอยํู
ในสังคมได๎อยํางมีความสุข 
3. ชุมชนมีสํวนรํวมในการพัฒนา
คุณภาพด๎านอัตลักษณ์การศึกษา
คาทอลิก 
 

สังคมได๎อยํางมีความสุขและชุมชนมี
สํวนรํวมในการพัฒนาคุณภาพด๎านอัต
ลักษณ์การศึกษาคาทอลิก 
 

2.1.12,  2.1.13   
2.1.14 
มาตรฐานที่ 14  
ตัวบํงชี้ที่ 14.1,14.2ก  
14.2ข  
เกณฑ์ที่ 14.1.1   , 
14.1.2, 14.1.3   , 
14.1.4, 14.1.5   , 
14.1.6ก, 14.2.1ก, 
14.2.2ก, 14.2.3ก, 
14.2.4ก, 14.2.5ก, 
14.2.6 ข,14.2.1 ข, 
14.2.2ข, 14.2.3 ข, 
14.2.4ข, 14.2.5 

6.โครงการจิตอาสา
ต้นกล้าคุณธรรม 
 

เชิงปริมาณ   

- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 

1- มัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน  

1,791   คน 

เชิงคุณภาพ  

1.  นักเรียนมีคุณธรรม 

จริยธรรมรูจ๎ักเสียสละแบํงปัน 

รักและรับใช ๎

2.  ผลการพัฒนาบรรลุ ปรัชญา 

ปณิธาน พันธกิจและ

วัตถุประสงค์ของการจัดต้ัง

สถานศึกษา       

3.  ผลการพัฒนาตามจุดเน๎น
และจุดเดํนสํงผลสะท๎อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์
ร๎อยละ 89.73 นักเรียนที่เข๎ารํวม
โครงการมคีุณธรรม จริยธรรมรูจ๎ัก
เสียสละแบํงปัน รักและรับใชผ๎ลการ
พัฒนาบรรลุ ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ
และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ัง
สถานศึกษา  และ ผลการพัฒนาตาม
จุดเน๎นและจุดเดํนสํงผลสะท๎อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
 

มาตรฐานที่ 16  
ตัวบํงชี้หลัก 16. 3 
เกณฑ์ที่ 16.3.3 
 

แผนกสามัญชาย 
โครงการคนดีศรียอ
แซฟ 
(GENTLEMEN) 

เชิงปริมาณ 
- ผู๎เรียนทุกคน (2,460 คน) มี
ลักษณะนิสัยที่ดีในการดูแล
สุขภาพและลักษณะนิสัยของ
ตนเอง 
- ผู๎เรียนทุกคน (2,460 คน) มี
ความรักในสถาบัน 
- ผู๎เรียนทุกคน (2,460 คน) มี
วินัยในตนเอง 

- ร๎อยละ 90 ของผู๎เรียนมีสุขภาพดี 
(แปรงฟัน/ออกก าลังกาย / การ
รับประทานอาหาร) 
- ร๎อยละ 90 ของผู๎เรียนมีวินัยใน
ตนเอง แตํงกายดี พูดดี ท าดี เป็น
สุภาพบุรุษ (สมาธิการมาเรียน รักษา
สถานที่) 
- ร๎อยละ 90 ของผู๎เรียนเป็นผู๎ที่รัก
สถาบัน (ชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์) 

มาตรฐานที่ 1 
ตัวบํงชี้ 1.1, 1.5, 2.1, 
11.2 
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เชิงคุณภาพ 
- ผู๎เรียนมีลักษณะนิสัยที่ดีในการ
ดูแลสุขภาพตนเอง 
- ผู๎เรียนมีวินัยในตนเอง มีความ
รับผิดชอบตํอหน๎าท่ีของตนเอง
ตามท่ีได๎รับมอบหมาย 
- ผู๎เรียน รัก ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และสถาบัน
สถานศึกษา 

 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู๎เรียน 

เชิงปริมาณ  
- ผู๎เรียนทุกคน (2,978 คน) มี

สุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 
- ผู๎เรียน (2,978 คน) มีทักษะใน

การท างาน รักการท างาน 
สามารถท างานรํวมกับผู๎อื่นได๎
และมีเจตคติที่ดีตํออาชีพสุจริต 
- ผู๎เรียน (2,978 คน) ได๎รับการ

พัฒนาความสามารถ ความ
ถนัด และความสนใจ 
- ผู๎เรียน (2,978 คน) ได๎รับการ

ดูแลชํวยเหลือที่มี
ประสิทธิภาพ 

เชิงคุณภาพ  
- ผู๎เรียน มีสุขภาวะที่ดีและมี
สุนทรียภาพ 
- ผู๎เรียน มีทักษะในการท างาน 
รักการท างาน สามารถท างาน
รํวมกับผู๎อื่นได๎และมีเจตคติที่ดี
ตํออาชีพสุจริต 
- ผู๎เรียน สามารถพัฒนา
ความสามารถ ความถนัด และ
ความสนใจ 
- ผู๎เรียน ได๎รับการดูแล
ชํวยเหลือที่มีประสิทธิภาพ 

- ร๎อยละ 90 ของผู๎เรียน มีสุขภาวะที่ดี
และมีสุนทรียภาพ (ศิลป ดนตรี กีฬา) 
- ร๎อยละ 90 ของผู๎เรียน มีทักษะใน
การท างาน รักการท างาน สามารถ
ท างานรํวมกับผู๎อื่นได๎และมีเจตคติที่ดี
ตํออาชีพสุจริต (กิจกรรม / ชมรม) 
- ร๎อยละ 90 ของผู๎เรียน สามารถ
พัฒนาความสามารถ ความถนัด และ
ความสนใจ(กิจกรรม /ชมรม) 
- ร๎อยละ 90 ของผู๎เรียน ได๎รับการ
ดูแลชํวยเหลือที่มีประสิทธิภาพ (แนะ
แนว) 
 

มาตรฐานที่ 1, 6, 10 
ตัวบํงชี้  
1.6, 6.1, 6.4, 10.3, 
10.6 

Math Joy -  ผู๎เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 
6 จ านวน 100 คน และชั้น
ประถมศึกษาจ านวน 969 คน 
-  ผู๎เรียนมีเจตคติที่ดีตํอวิชา
คณิตศาสตร ์

ผลการด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์
ร๎อยละ 91.00นักเรียนที่เข๎ารํวม
โครงการมีทักษะในการคิด และมีเจต
คติที่ดีตํอรายวิชาคณิตศาสตร์ 

มาตรฐานที ่4 
ตัวบํงชี้ 4.1-4.2 
เกณฑ์ที่4.1.1-4.1.3, 
4.2.1-4.2.3 
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อนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม - นักเรียนชั้น ป.1 – ม.6 
- ครูและนักเรียนได๎ตระหนักรู๎
คุณคํารํวมอนุรักษ์พัฒนา
สิ่งแวดล๎อม 

ผลการด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์
ร๎อยละ 88.78นักเรียนได๎มีสํวนรํวม
โครงการอนุรักษส์ิ่งแวดล๎อม นักเรียน
เริ่มเห็นความส าคัญของสิ่งแวดล๎อมที่
อยํูรอบตัวเอง สังคม วํามีผลกระทบ
ตํอชีวิตความเป็นอยํูของมนุษย์ และ
สัตว์ 

มาตรฐานที่ 2   
ตัวบํงชี้  2.4   
เกณฑ์ที่ 
2.4.1,2.4.2,2.4.3 

ศิลปะ นาฏ ดุริยางค ์ -นักเรียนโรงเรียนยอแซฟ
อุปถัมภ์ระดับประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษาแผนกสามัญชาย  
-นักเรียนสร๎างผลงานจากการ
เข๎ารํวมกิจกรรมด๎านศิลปะ 
ดนตรี นาฏศิลป์ มีความคิดริเริ่ม
และสร๎างสรรค์ผลงาน 

ผลการด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์
ร๎อยละ 97.00นักเรียนที่เข๎ารํวม
โครงการมีการน าเสนอผลงานด๎าน
ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ นักเรียนมี
ความคิดริ่เริ่มสร๎างสรรค์ผลงานตํางๆ 
ด๎วยความภาคภูมิใจ 

มาตรฐานที ่1  
ตัวบํงชี้ 1.6 
เกณฑ์ที่ 1.6.3  

วงโยธวาทิต -นักเรียนวงโยธวาทิต จ านวน 
60 คน  
-นักเรียนวงโยธวาทิตได๎รับการ
พัฒนาตรงตามความสามารถ 
 

ผลการด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์
ร๎อยละ 89.70นักเรียนได๎รับการ
พัฒนาความสามารถด๎านดนตรีสากล 
มีการพัฒนาตามระดับความสามารถ
พร๎อมทั้งมีอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ
พร๎อมรํวมงานในทุกกิจกรรมที่ได๎รับ
มอบหมาย 

มาตรฐานที่  1 
ตัวบํงชี้   1.6  
เกณฑ์ที่ 1.6.1, 1.6.2, 
1.6.3, 1.6.4    

ให๎ความรู๎สูํชุมชน -ผู๎เข๎ารับการอบรมจ านวน 30 
คน  
-  ผู๎เข๎ารับการอบรมมีแนวทาง 
มีความรู๎ที่ถูกต๎อง เหมาะสมใน
การพัฒนาเว็บไซต์ด๎วย Joomla 
- ผู๎เข๎ารับการอบรมสร๎างเว็บไซต์
ด๎วยตนเองได๎ ตรงความต๎องการ 
และมีประสิทธิภาพในการใช๎งาน 
 

ผลการด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์
ร๎อยละ 0.00ไมํได๎ด าเนินการ 

มาตรฐานที่ 13   
ตัวบํงชี้   13.2, 13.3
เกณฑ์ที่ 13.2.1-
13.2.5  

พัฒนานักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ
ด๎านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และ
ภาษาอังกฤษ 

 -นักเรียนประถม และมัธยมเข๎า
รํวมโครงการจ านวน 140 คน 

 - ผู๎เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนเป็นไปตามเกณฑ์ที่
โรงเรียนก าหนด 
- ผู๎เรียนที่มีความสามารถด๎าน
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษได๎รับการพัฒนาให๎
มีศักยภาพเพ่ิมข้ึน 

ผลการด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์
ร๎อยละ 86.67นักเรียนมีความต้ังใจใน
การเรียนดีและมีผลการสอบเฉลี่ย
ระดับโรงเรียนสูงกวําคําเฉลี่ยของ
ระดับประเทศ 

มาตรฐานที่ 5  
ตัวบํงชี้ 5.1, 5.4 
เกณฑ์ที่5.11, 5.4.10
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-ผู๎เรียนได๎รับรางวัล และมี
ผลงานจากการประกวดแขํงขัน
ทั้งในและตํางประเทศ 

โครงการพัฒนา
เทคนิคปฏิบัติการ
ทางวิทยาศาสตร์
ส าหรับนักเรียน
แผนการเรียน
วิทยาศาสตร์ – 
คณิตศาสตร์  
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย 
 

 -เพ่ือพัฒนาศักยภาพด๎าน
วิทยาศาสตร์และเพ่ือพัฒนา
เทคนิคปฏิบัติการทาง 
วิทยาศาสตร์ให๎กับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4-6  จ านวน  
200 คน   

 -ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  
จ านวน  200 คน สามารถน า
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไป
วิเคราะห์หาเหตุผลได๎อยํางเป็น
ระบบ เป็นแนวทางที่จะน าเอา
วิธีการทางวิทยาศาสตร์
แก๎ปัญหาในชีวิตประจ าวัน 
สํงเสริมการเรียนรู๎รํวมกัน ความ
สามัคคี ความรํวมมือ และ
ความคิดริเริ่มสร๎างสรรค ์

 ผลการด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์
ร๎อยละ 0.00 ไมํได๎ด าเนินการ 

มาตรฐานที ่5 
ตัวบํงชี้ 5.4 
เกณฑ์ที่ 5.4.9  

โครงการเตรียม
ความพร๎อมกํอน
สอบเข๎า
มหาวิทยาลัย 

 -นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
จ านวน 274 คน 

 -ผู๎เรียนที่เข๎ารํวมโครงการมี
ความพร๎อมส าหรับการสอบตรง 
และระบบรับกลาง 
ADMISSIONS ในสาขาคณะ
ตํางๆของมหาวิทยาลัยของรัฐทั้ง
ในสํวนกลางและภูมิภาค 

ผลการด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์
ร๎อยละ 82.50นักเรียนที่เข๎ารํวม
โครงการมคีวามพร๎อมส าหรับการสอบ
ตรงและadmissions  ในสาขาและ
คณะตํางๆ ที่ตนเองต๎องการและ
สามารถท าข๎อสอบได๎ดีมีคําเฉลี่ยสูง
กวําระดับประเทศ 

มาตรฐานที่ 5  
ตัวบํงชี้ 5.4 
เกณฑ์ที่ 5.4.9  

สนุกอําน ฉลาดคิด  -นักเรียนจ านวน 3,200 คน เข๎า
ห๎องสมุดเพ่ือการอํานและศึกษา
ค๎นคว๎า 

 -นักเรียนมีนิสัยรักการอําน และ
แสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง จาก
ห๎องสมุด 
 

ผลการด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์
ร๎อยละ 89.47นักเรียนเข๎ารํวม
โครงการมีสามารถในการแสวงหา
ความรู๎ด๎วยตนเอง มีนิสัยรักการอําน 

มาตรฐานที่ 3,11   
ตัวบํงชี้  3.1, 11.3 
เกณฑ์ที่ 3.1.4, 11.3          

พัฒนาห๎องสมุด  พัฒนาห๎องสมุด 

 -ห๎องสมุดมีวัสดุ อุปกรณ์ โต๏ะ ต๎ู
หนังสือ เครื่องปรับอากาศ และ
อุปกรณ์อื่น ๆ ท่ีทันสมัยเหมาะ

ผลการด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์
ร๎อยละ 60.00ห๎องสมุดมีอุปกรณ์
เพียงพอ และเป็นแหลํงศึกษาค๎นคว๎า
ให๎กับนักเรียน 

มาตรฐานที่ 3,11  
ตัวบํงชี้ 11.3   
เกณฑ์ที่3.1.4, 11.3         
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กับห๎องสมุด  เพ่ือการศึกษา
ศึกษาเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพ 
 

แผนก English 
Programme 
โครงการ Smart 
Kids 
กิจกรรม Science 
Week 

 

-เพ่ือสนับสนุนให๎ก าลังใจและ
โอกาสแกํนักเรียนได๎มีโอกาส
แสดงผลงานตํอสาธารณชน 
-นักเรียนได๎รํวมแขํงขันโครงงาน
วิทยาศาสตร์กับหนํวยงาน
ภายนอก 

ผลการด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์
ร๎อยละ 89 นักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรม
และมีเจตคติที่ดีตํอวิชาวิทยาศาสตร์ 

มาตรฐานที่ 3  
ตัวบํงชี้ 3.1 
มาตรฐานที่ 6  
ตัวบํงชี้6.2 

กิจกรรม 
Cambridge YLE 

-นักเรียนสามารถได๎รับการ
ทดสอบความรู๎ ความสามารถ
ด๎านภาษาอังกฤษ 
-นักเรียนสามารถสอบผํานร๎อย
ละ 80 

ผลการด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์
ร๎อยละ 86.10 ได๎ผลการทดสอบอยํูใน
ระดับดี 

มาตรฐานที่ 17.2 
ประเด็นพิจารณาข๎อ 2 

โครงการภาษาเพ่ือ
การสื่อสาร 
กิจกรรม Field Trip 

-เพ่ือให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎จาก
ประสบการณจ์ริง โดยการออก
นอกสถานที่ 
-เพ่ือให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎จาก
แหลํงเรียนรู๎ในท๎องถ่ินน้ันๆ 
-เพ่ือให๎นักเรียน เกิดความรัก
และเห็นคุณคําจากแหลํงเรียนรู๎
ในท๎องถ่ิน 

ผลการด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์
ร๎อยละ94.40 นักเรียนเข๎ารํวม
กิจกรรมได๎รับความรู๎จากแหลํงเรียนรู๎
ในท๎องถ่ิน 

มาตรฐานที่ 13 ตัว
บํงชี้ที ่13.1 
เกณฑ์ที่ 13.1.1-
13.1.5 

กิจกรรม English 
Camp ภายใน 

-เพ่ือให๎นักเรียนเกิดทัศนคติที่ดี
ตํอวิชาภาษาอังกฤษ 
-เพ่ือให๎นักเรียนสามารถใช๎
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได๎
เหมาะสมกับระดับวัยของ
นักเรียน 
-เพ่ือให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎การ
ท างานเป็นทีม เสียสละรู๎จักการ
อยํูรํวมกันกับผู๎อื่นได๎อยํางมี
ความสุข 

ผลการด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์
ร๎อยละ 93.60 นักเรียนสามารถใช๎
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได๎ 

มาตรฐานที่ 13  
ตัวบํงชี้ 13.2 
มาตรฐานที่ 17   
ตัวบํงชี้ 17.2 
 

กิจกรรม English 
Camp ภายนอก 

-เพ่ือให๎นักเรียนเกิดทัศนคติที่ดี
ตํอวิชาภาษาอังกฤษ 
-เพ่ือให๎นักเรียนสามารถใช๎
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได๎
เหมาะสมกับระดับวัยของ
นักเรียน 

ผลการด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์
ร๎อยละ 92.90 นักเรียนสามารถใช๎
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได๎และ
ท างานเป็นทีม 

มาตรฐานที่ 13  
ตัวบํงชี้ 13.2 
มาตรฐานที่ 17   
ตัวบํงชี้ 17.2 
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-เพ่ือให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎การ
ท างานเป็นทีม เสียสละรู๎จักการ
อยํูรํวมกันกับผู๎อื่นได๎อยํางมี
ความสุข 

กิจกรรม The 
Voice 

-เพ่ือให๎นักเรียนได๎แสดง
ความสามารถและทักษะในการ
ขับร๎องเพลงไทย 
-เพ่ือให๎นักเรียนได๎ใช๎ภาษาไทย
อยํางมั่นใจและกล๎าแสดงออก 

ผลการด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์
ร๎อยละ 83.60 นักเรียนสามารถใช๎
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได๎ 

มาตรฐานที่ 6 
ตัวบํงชี้ 6.1 ,6.2 

กิจกรรม English 
Zone 
 

-เพ่ือให๎นักเรียนเกิดทัศนคติที่ดี
ตํอวิชาภาษาอังกฤษ 
-เพ่ือให๎นักเรียนสามารถใช๎
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได๎
เหมาะสมกับระดับวัยของ
นักเรียน 
-เพ่ือให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎การ
ท างานเป็นทีม เสียสละรู๎จักการ
อยํูรํวมกับผู๎อื่นได๎อยํางมี
ความสุข 

ผลการด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์
ร๎อยละ 92.40 นักเรียนสามารถใช๎
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได๎ 

มาตรฐานที่ 3  
ตัวบํงชี้ที่ 3.3 

กิจกรรม ASEAN 
DAY 
 

-เพ่ือให๎นักเรียนมีความรู๎ความ
เข๎าใจเก่ียวกับประชาคมอาเซียน 
-เพ่ือให๎นักเรียนมีความตระหนัก 
ใน Spirit of ASEAN และมี
เจคตคติที่ดี 
-เพ่ือให๎นักเรียนสามารถใช๎
ภาษาตํางประเทศและ
เทคโนโลยีสื่อสารและ
สารสนเทศในการสื่อสารได๎ 

ผลการด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์
ร๎อยละ 83.20 นักเรียนสามารถเข๎าใจ
เก่ียวกับประชาคมอาเซียน 

มาตรฐานที่ 17  
ตัวบํงชี้ที ่17.2  
เกณฑ์ที่17.2.1-17.2.2 

โครงการสงํเสริมการ
อําน 
กิจกรรมเรียงถ๎อย
ร๎อยวจี EP รักการ
อําน 

-เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียนมีนิสัยรัก
การอํานทั้งร๎อยแก๎วและร๎อย
กรองมากย่ิงข้ึน 
-เพ่ือมุํงให๎นักเรียนแสดง
ความสามารถในด๎านการอําน
และการเขียน 
เพ่ือให๎นักเรียนตระหนักและเห็น
คุณคําของภาษาไทยอันเป็น
ภาษาประจ าชาติไทยย่ิงข้ึน 

ผลการด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์
ร๎อยละ 89.20 นักเรียนสามารถอําน
ร๎อยแก๎วและร๎อยกรองได๎ 

มาตรฐานที่ 3  
ตัวบํงชี้ 3.1,3.2 
มาตรฐานที่ 4  
ตัวบํงชี้ 4.1 

กิจกรรมธนาคาร
ปัญญา 

-เพ่ือปลูกฝังนิสัยรักการอําน
ให๎แกํนักเรียน 

ผลการด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์
ร๎อยละ 91.60 นักเรียนได๎รับความรู๎จา

มาตรฐานที่ 3  
ตัวบํงชี้ 3.1,3.2 
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-เพ่ือฝึกทักษะในการอํานจับ
ใจความและการบันทึกความรู๎ที่
ได๎รับจากการอําน 
-เพ่ือให๎นักเรียนมีเจคติที่ดีตํอ
การอํานและรู๎จักใช๎เวลาวํางให๎
เกิดประโยชน์ 

การอํานและมีเจตคติทีดีตํอการอําน มาตรฐานที่ 4 
ตัวบํงชี้ 4.1 

 

กลยุทธ์ที่ ๒  จัดการศึกษาเพื่อสํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีผลงานเป็นท่ียอมรับใน
ทุกระดับ ตลอดจนมีผลการประเมินจากหนํวยงานภายนอกสูงกวําเกณฑ์มาตรฐาน 
 

โครงการ/กิจกรรม 

 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา  
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

แผนกอนุบาล 
โครงการหนูน๎อยรัก
ภาษา 

เชิงปริมาณ  
- นักเรียนระดับอนุบาล  1 – 3  
จ านวน  840  คน  ได๎เข๎ารํวม
กิจกรรม   
เชิงคุณภาพ  
- นักเรียนให๎มีความมั่นใจ  กล๎า
พูด  กล๎าแสดงออก  อยํูใน
เกณฑ์ดี 
- นักเรียนมีความรับผิดชอบตํอ
ตนเองได๎เหมาะสมตามวัย 
- นักเรียนประพฤติตาม
วัฒนธรรมไทยและศาสนาท่ีตน
นับถือ 
- นักเรียนมีลักษณะนิสัยที่ดีใน
การรักการอําน 
- นักเรียนมีความคิดรวบยอด
เก่ียวกับสิ่งตําง ๆ ท่ีเกิดจาก
ประสบการณ์การเรียนรู๎อยํูใน
เกณฑ์ดี 
- นักเรียนมีพัฒนาทางด๎าน
ทักษะภาษาท่ีเหมาะสมตามวัย 
- นักเรียนมีจินตนาการและ
ความคิดสร๎างสรรค์อยํูในเกณฑ์
ดี 
 

- นักเรียนร๎อยละ  90  ให๎มีความ
มั่นใจ  กล๎าพูด  กล๎าแสดงออก   
- นักเรียนร๎อยละ  90  มีความ
รับผิดชอบตํอตนเองได๎เหมาะสมตาม
วัย 
- นักเรียนร๎อยละ  90  ประพฤติตาม
วัฒนธรรมไทยและศาสนาท่ีตนนับถือ 
- นักเรียนร๎อยละ  90  มีลักษณะนิสัย
ที่ดีในการรักการอําน 
- นักเรียนร๎อยละ  90  มีความคิดรวบ
ยอดเก่ียวกับสิ่งตําง ๆ ท่ีเกิดจาก
ประสบการณ์การเรียนรู ๎
- นักเรียนร๎อยละ  90  มีพัฒนา
ทางด๎านทักษะภาษาท่ีเหมาะสมตาม
วัย 
- นักเรียนร๎อยละ  90  มีจินตนาการ
และความคิดสร๎างสรรค ์

 

มาตรฐานที่  2, 3, 4        
ตัวบํงชี้  2.2, 3.1, 
3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 
4.5 
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กิจกรรมภาษานํารู๎ เชิงปริมาณ  
- นักเรียนระดับชั้นเตรียม
อนุบาล – อนุบาล  3  จ านวน  
915  คน  ได๎เข๎ารํวมกิจกรรม 
- นักเรียนระดับชั้นอนุบาล  2 
– 3  จ านวน  560  คน  ได๎
เป็นผู๎น าเสนอค าศัพท์ 
เชิงคุณภาพ  
- นักเรียนได๎รับความรู๎และมี
ทักษะการใช๎ภาษาสื่อสารใน
ชีวิตประวัน 
- นักเรียนมีความมั่นใจ  กล๎า
แสดงออกในการน าเสนอตํอ
หน๎าบุคคลอื่น 
- นักเรียนมีความรู๎  มีทักษะ
พ้ืนฐานด๎านภาษาสมวัย 

- นักเรียนร๎อยละ  90  ได๎รับความรู๎
และมีทักษะการใช๎ภาษาสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน 

- นักเรียนร๎อยละ  90มีความมั่นใจ  
กล๎าแสดงออกในการน าเสนอตํอ
หน๎าบุคคลอื่น 

- นักเรียนร๎อยละ  90  มีความรู๎  มี
ทักษะพ้ืนฐานด๎านภาษาสมวัย 

 

มาตรฐานที่  2, 4 
ตัวบํงชี้  2.2, 4.3 

กิจกรรมหนังสือสื่อ
สัมพันธ์ 

เชิงปริมาณ  
- นักเรียนเตรียมอนุบาล – 3  
จ านวน  915  คน  ได๎เข๎ารํวม
กิจกรรม 
เชิงคุณภาพ  
- ผู๎ปกครองและนักเรียนใช๎
เวลารํวมกันในการแสวงหา
ความรู๎จากการอํานหนังสือ
นิทานและเกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดี
ภายในครอบครัว 
- นักเรียนมีความรับผิดชอบตํอ
ตนเอง 
- นักเรียนมีนิสัยรักการอําน 

- ผู๎ปกครองและนักเรียนร๎อยละ  90  
มีเวลารํวมกันในการแสวงหา
ความรู๎จากการอํานนิทาน 

- นักเรียนร๎อยละ  90  มีความ
รับผิดชอบตํอตนเอง 

- นักเรียนร๎อยละ 90  มีนิสัยรักการ
อําน 

 

มาตรฐานที่  3, 4 
ตัวบํงชี้  3.1, 4.1  
 

กิจกรรมเลํานิทาน
ประกอบสื่อ 

เชิงปริมาณ  
- นักเรียนอนุบาล  2 – 3  ทุก
คน  จ านวน  560  คน  ได๎เข๎า
รํวมกิจกรรม 
เชิงคุณภาพ  
- นักเรียนมีความมุํงมั่นต้ังใจ
และกล๎าแสดงออกอยําง
เหมาะสมตามวัย 
- นักเรียนจ าสิ่งตําง ๆ และ
สามารถแก๎ปัญหาได๎เหมาะสม

- นักเรียนร๎อยละ 90 นักเรียนมี
ความมุํงมั่นต้ังใจ  และกล๎า
แสดงออก  

- นักเรียนร๎อยละ 90 จดจ าสิ่งตําง ๆ 
และสามารถแก๎ปัญหาได๎เหมาะสม
ตามวัย 

- นักเรียนร๎อยละ  90  มีทักษะทาง
ภาษาถูกต๎องเหมาะสมตามวัย 

- นักเรียนร๎อยละ  90  มีจินตนาการ
และความคิดสร๎างสรรค์ผํานการ

มาตรฐานที่  2, 4  
ตัวบํงชี้  2.2, 4.2, 
4.3, 4.5 
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ตามวัย 
- นักเรียนมีทักษะทางภาษาใน
การฟัง  พูด  อําน  และเขียน
ได๎เหมาะสมตามวัย 
- นักเรียนมีจินตนาการและ
ความคิดสร๎างสรรค์อยํูในระดับ
ดี 

ท างานศิลปะและการเลํานิทาน 
 

กิจกรรมนิทานสูํการ
เรียนรู๎ 

เชิงปริมาณ  
- นักเรียนในระดับชั้นอนุบาล  
1 - 3  จ านวน  840  คน  ได๎
เข๎ารํวมกิจกรรม 
-  จ านวนผลงานนิทานของ
นักเรียน 
เชิงคุณภาพ  
- นักเรียนมีความสนใจ  ใฝุรู๎  
รักการอําน  
- นักเรียนมีทักษะทางภาษาใน
ด๎านการฟัง  การพูด  การอําน  
และการเขียน 
- นักเรียนมีจินตนาการและ
ความคิดสร๎างสรรค์ในการสร๎าง
หนังสือนิทานของตนเอง 

- นักเรียนร๎อยละ 90 สนใจ  ใฝุรู๎  
และรักการอําน 

- นักเรียนร๎อยละ  90  มีทักษะด๎าน
การพูด  การฟัง  การอําน  และ
การเขียนได๎อยํางเหมาะสม 

- นักเรียนร๎อยละ 90 มีผลงานนิทาน
ที่เกิดจากความคิดสร๎างสรรค์ของ
ตนเอง 

 

มาตรฐานที่ 4  
ตัวบํงชี้  4.1, 4.3, 4.5 

กิจกรรมเขียนสวย
ด๎วยมือหนู 

เชิงปริมาณ  
- นักเรียนในระดับชั้นอนุบาล 2  
- 3 ได๎เข๎ารํวมกิจกรรม 
เชิงคุณภาพ  
- นักเรียนมีทักษะด๎านการ
เขียนที่ถูกต๎องและสวยงาม 
- นักเรียนมีทักษะในการเขียน
เพ่ือสื่อสารความหมายได๎อยําง
ถูกต๎องและเหมาะสมตามวัย 

- นักเรียนร๎อยละ  90   มีทักษะด๎าน
การเขียนที่ถูกต๎องและสวยงาม 

- นักเรียนร๎อยละ  90  มีทักษะใน
การเขียนเพ่ือสื่อสารความหมาย 
อยํางถูกต๎องเหมาะสมตามวัย 

 

มาตรฐานที่  4 
ตัวบํงชี้  4.3 

กิจกรรมอนุรักษ์
ภาษา 

เชิงปริมาณ  
-  นักเรียนระดับอนุบาล  1-3 
เชิงคุณภาพ  
-  นักเรียนมีความมั่นใจและ
กล๎าแสดงออกเกิดความ
ภาคภูมิใจในความสามารถของ 
ตนเอง  
-  นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจ

-     ร๎อยละ  90  ของผู๎เรียนมีความ
มั่นใจและกล๎าแสดงออกเกิด
ความภาคภูมิใจในความสามารถ
ของตนเอง  

-    ร๎อยละ  90  ของผู๎เรียนเกิด
ภาคภูมิใจในภาษาและวัฒนธรรม
ไทย  

-     ร๎อยละ  90  ของนักเรียนทักษะ

มาตรฐานที่  2, 3, 4  
ตัวบํงชี้  2.2, 3.4, 4.3 
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ในภาษาและวัฒนธรรมไทย  
-  นักเรียนทักษะทางภาษาโดย
ในการออกเสียงอักษร  ร.เรือ 
ได๎อยํางชัดเจนเหมาะสมกับวัย 

ทางภาษาโดยในการออกเสียง
อักษร  ร.เรือ ได๎อยํางชัดเจน
เหมาะสมตามวัย 

 
โครงการบัณฑิตน๎อย เชิงปริมาณ   

- นักเรียนระดับอนุบาล 3 
จ านวน  300  คน 
- ผู๎ปกครองนักเรียนระดับ
อนุบาล 3  
เชิงคุณภาพ  
- นักเรียนมีเจตคติตํอการศึกษา 
เกิดความภาคภูมิใจและต้ังใจใน
การศึกษาในระดับที่สูงตํอไปใน
อนาคต 
- นักเรียนทุกคนมีคํานิยมที่ดี มี
ความกระตือรือร๎นและมีความ
พยายามในการพัฒนาตนเอง   
- ผู๎ปกครองได๎รํวมชื่นชมยินดี
กับความส าเร็จของบุตรหลาน 
- โรงเรียนเผยแพรํกิจกรรมตํอ
ชุมชน 
- นักเรียนทุกคนทักษะพ้ืนฐาน
ตามพัฒนาการทุกด๎านสมวัย  

- ร๎อยละ 90 ของ นักเรียนมีเจตคติ
ตํอการศึกษา เกิดความภาคภูมิใจ
และต้ังใจในการศึกษาในระดับที่
สูงตํอไปในอนาคต 

- ร๎อยละ 90 ของ นักเรียนทุกคนมี
คํานิยมที่ดี มีความกระตือรือร๎น
และมีความพยายามในการพัฒนา
ตนเอง 

- ร๎อยละ 90 ของผู๎ปกครองได๎รํวม
ชื่นชมยินดีกับความส าเร็จของ
บุตรหลาน 

- โรงเรียนได๎เผยแพรํกิจกรรมตํอ
ชุมชน 

- ร๎อยละ 90 ของนักเรียนทุกคน
ทักษะพ้ืนฐานตามพัฒนาการทุก
ด๎านสมวัย 

 

มาตรฐานที่  4 
ตัวบํงชี้  4.6, 4.7  

โครงการห๎องเรียน
แสนสนุก  

เชิงปริมาณ 
- จ านวนสื่อคอมพิวเตอร์  และ
สื่ออุปกรณ์ในห๎องเรียน 
เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนอนุบาลมีสื่ออุปกรณ์
ที่เหมาะสมและพัฒนานักเรียน
ได๎จริง 
- ครูจัดประสบการณ์การเรียนรู๎
ที่หลากหลายให๎เด็กมีโอกาสใน
การเรียนรู๎อยํางเต็มศักยภาพ 
- ครูจัดกิจกรรมให๎เด็กสืบค๎น  
ส ารวจ  และต้ังค าถามเพ่ือ
สร๎างความเข๎าใจเก่ียวกับสิ่ง
ตํางๆ  รอบตัว 
- ครูจัดกิจกรรมให๎เด็กเลําถึงสิ่ง
ที่ท า  ทบทวนประสบการณ์

- นักเรียนร๎อยละ  90  มีสื่อ
อุปกรณ์ที่เหมาะสมและพัฒนา
นักเรียนได๎จริง 

- ครูร๎อยละ  90  จัด
ประสบการณ์การเรียนรู๎ที่
หลากหลายให๎เด็กมีโอกาสใน
การเรียนรู๎อยํางเต็มศักยภาพ 

- ครูร๎อยละ  90  จัดกิจกรรมให๎
เด็กสืบค๎น  ส ารวจ  และต้ัง
ค าถามเพ่ือสร๎างความเข๎าใจ
เก่ียวกับสิ่งตํางๆ  รอบตัว 

- ครูร๎อยละ  90  จัดกิจกรรมให๎
เด็กเลําถึงสิ่งที่ท า  ทบทวน
ประสบการณ์เดิม  ทบทวนเรื่อง
ที่เด็กควรรู๎  หรือเหตุการณ์ที่
นําสนใจ 

มาตรฐานที่5, 7ตัว
บํงชี5้.2,5.4,7.1 
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เดิม  ทบทวนเรื่องที่เด็กควรรู๎  
หรือเหตุการณ์ที่นําสนใจ 
- ครูใชส๎ื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมสอดคล๎องกับการ
เรียนรู๎ของนักเรียนได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 
- หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
ของสถานศึกษาน าสูํการปฏิบัติ
อยํางมีประสิทธิภาพ 

- ครูร๎อยละ  90  ใช๎สื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมสอดคล๎อง
กับการเรียนรู๎ของนักเรียนได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ 

- ร๎อยละ  90  ของสถานศึกษาน า
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสูํการ
ปฏิบัติอยํางมีประสิทธิภาพ 

 

แผนกสามัญหญิง 
1.โครงการสุดยอด

เยาวชนคนมีศิลป์ 

 - กิจกรรมเยาวชน
สร๎างสื่อด๎วยศิลปะ
สร๎างสรรค ์
 
- กิจกรรมนาฏศลิป์
สร๎างสรรค์เพ่ือ
เยาวชนไทย 
 
 

 

เชิงปริมาณ   
- นักเรียนทุกระดับชั้นระดับชั้น
ละ 5 คนแบํง เป็นทัศนศิลป์
ดนตรีนาฏศิลป์เข๎ารํวมกิจกรรม
เพ่ือพัฒนาศักยภาพและเข๎า
รํ วมแขํ ง ขันทั้ ง ภาย ในและ
ภายนอก 
เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนทุกระดับชั้นมีการ
พัฒนาทักษะทางด๎านทัศนศิลป์
ดนตรีนาฏศิลป์จนเกิดความ
ช านาญและสามารถเข๎ารํวม
แขํงขันทั้งภายในและภายนอก
ได๎ร๎อยละ 80 

ผลการด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์
ร๎อยละ 88.10 
นักเรียนที่ เ ข๎ารํวมโครงการมีการ
พัฒนาทักษะทางด๎านทัศนศิลป์ดนตรี
นาฏศิลป์จนเกิดความช านาญและ
สามารถเข๎ารํวมแขํงขันทั้งภายในและ
ภายนอก 

มาตรฐานที ่1   
ตัวบํงชี้ 1.4, 1.6 
เกณฑ์ที่ 1.6.1, 1.6.2, 
1.6.3, 1.6.4 
มาตรฐานที ่4    
ตัวบํงชี้ 4.4   
เกณฑ์ที่  4.1.1 

2. โครงการวัน

ส าคัญทางศาสนา 

กิจกรรมแหํเทียน
พรรษา 
กิจกรรมพุทธบูชา 

เชิงปริมาณ   
- นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที ่ 1  –ระดับมัธยมศึกษาปีที่   
6  ของโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
เข๎ารํวมกิจกรรม 
เชิงคุณภาพ   
- นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที ่1 –ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
6 เห็นความส าคัญและรํวม
กิจกรรมในวันส าคัญทางศาสนา
ตํางๆ 
- นักเรียนมีเจตคติที่ดีและเกิด
ความภาคภูมิใจในชาติศาสนา
และพระมหากษัตริย์ 

ผลการด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์
ร๎อยละ 89.77 
นักเรียนที่เข๎ารํวมโครงการเห็น
ความส าคัญและรํวมกิจกรรมในวัน
ส าคัญทางศาสนาตํางๆและมีเจตคติที่
ดีและเกิดความภาคภูมิใจในชาติ
ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 

มาตรฐานที ่1   
ตัวบํงชี้ 1.4, 1.6 
เกณฑ์ที่ 1.6.1, 1.6.2, 
1.6.3, 1.6.4 
มาตรฐานที ่4      
ตัวบํงชี้4.4       
เกณฑ์ที่  4.1.1 
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กลยุทธ์ที่ ๓  จัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีหลักสูตรที่เข๎มข๎นและหลากหลายเน๎น
ทักษะทางภาษา และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย เพื่อให๎ผ๎ูเรียนเป็นคนดี มีปัญญา และมีคุณภาพชีวิต 

โครงการ/กิจกรรม 

 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา  
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

แผนกอนุบาล 
โครงการหนูน๎อย
ชวนรักษ์โลก 

เชิงปริมาณ  
- นักเรียนระดับชั้นอนุบาล  1 – 

3 จ านวน 840 คน  มีสํวนรํวม

ในกิจกรรมการอนุรักษ์และ

พัฒนาสิ่งแวดล๎อม   

เชิงคุณภาพ  
-  นักเรียนมีจิตส านึกในการ

อนุรักษ์และการพัฒนา

สิ่งแวดล๎อม 

-  นักเรียนได๎รู๎จักปฏิบัติตนใช๎

ทรัพยากรอยํางคุ๎มคํา  และลด

ปริมาณขยะ 

-  นักเรียนมีสํวนรํวมในการใน

การสืบสานวัฒนธรรมไทย  และ

เข๎าใจแนวทางการด าเนินชีวิต

ตามหลักเศรษฐกิจแบบพอเพียง 

-  นักเรียนมีความสามารถใน

การเรียนรู๎โดยใช๎กระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์ 

-  นักเรียนได๎ทดลองวิธีการใหมํ 

ๆ ในการท าสิ่งตําง ๆ 

-  นักเรียนมีความรู๎เก่ียวกับ

ธรรมชาติรอบตัวเด็ก 

-  นักเรียนร๎อยละ  90  มีจิตส านึกใน 

การอนุรักษ์และการพัฒนาสิ่งแวดล๎อม 

-  นักเรียนร๎อยละ  90  ได๎รู๎จักปฏิบัติ

ตนใช๎ทรัพยากรอยํางคุ๎มคํา  และ

ลดปริมาณขยะ 

-  นักเรียนร๎อยละ  90  มีสํวนรํวมใน

การในการสืบสานวัฒนธรรมไทย  

และเข๎าใจแนวทางการด าเนินชีวิต

ตามหลักเศรษฐกิจแบบพอเพียง 

-  นักเรียนร๎อยละ  90  มี

ความสามารถในการเรียนรู๎โดยใช๎

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

-  นักเรียนร๎อยละ 90  ได๎ทดลอง

วิธีการใหมํ ๆ ในการท าสิ่งตําง ๆ 

-  นักเรียนร๎อยละ  90  มีความรู๎

เก่ียวกับธรรมชาติรอบตัวเด็ก 

 

มาตรฐานที่  2, 3, 4
  
ตัวบํงชี้  2.4, 3.1, 
3.4, 4.4, 4.5, 4.6 

กิจกรรม  SA  
PAPER 

เชิงปริมาณ  
-  นักเรียนอนุบาล  1 – 2  ทุก
คน  ได๎เข๎ารํวมกิจกรรม  ผลิต
กระดาษสา 
เชิงคุณภาพ  
-  นักเรียนได๎รับความรู๎เก่ียวกับ
ข้ันตอนการท ากระดาษสา 

- นักเรียนร๎อยละ  90  สามารถผลิต
กระดาษสาได๎ถูกต๎องตามข้ันตอน 

- นักเรียนร๎อยละ  90  ทุกคนมี
ผลงานที่ประดิษฐ์จากกระดาษสา 

- นักเรียนร๎อยละ  90  รู๎จักการ
ประหยัดและใช๎ทรัพยากรอยําง
คุ๎มคํา 

มาตรฐานที่  3, 4ตัว
บํงชี้  3.1, 4.4  
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-  นักเรียนมีผลงานการรํวม
กิจกรรม  SA  PAPER  และ
เป็นแนวทางการปฏิบัติข้ัน
พ้ืนฐานในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล๎อม 
-  นักเรียนรู๎จักประหยัดและใช๎
ทรัพยากรอยํางคุ๎มคํา 
-  นักเรียนมีทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ 

- นักเรียนร๎อยละ  90  มีทักษะใน
การท ากิจกรรมโดยใช๎กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ 

 

โครงการก๎าวหน๎า
วิชาการ 

เชิงปริมาณ  
- นักเรียนอนุบาลระดับชั้น
อนุบาล 1 – 3  จ านวน  840  
คน  เข๎ารํวมกิจกรรม   
เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนรําเริงแจํมใส  และมี
ความรู๎สึกที่ดีตํอตนเอง 
- นักเรียนมีความมั่นใจและกล๎า
แสดงออก 
- นักเรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู๎ มีเจตคติที่ดีตํอ
การเรียนรู๎และท างานรํวมกับ
ผู๎อื่นอยํางมีความสุข 
- นักเรียนมีความสามารถในด๎าน
การคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  
มีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์  มี
ความคิดรวบยอดเก่ียวกับสิ่งตําง 
ๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การ
เรียนรู๎ 
- นักเรียนมีทักษะทางภาษาใน
การพูด  อําน  เขียน  และ
สื่อสารได๎เหมาะสมตามวัย 
- นักเรียนมีทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร ์
- นักเรียนสามารถใช๎เทคโนโลยี
ในการเรียนรู๎และสร๎างสรรค์
ผลงานได๎ด๎วยตนเอง 
- นักเรียนมีทักษะด๎านความรู๎
พ้ืนฐานสมวัย 

- ร๎อยละ  90  ของนักเรียนรําเริง
แจํมใส  และมีความรู๎สึกที่ดีตํอ
ตนเอง 

-   ร๎อยละ  90  ของนักเรียนมี
ความมั่นใจและกล๎าแสดงออก 

-  ร๎อยละ 90 ของนักเรียนมี
ทักษะในการแสวงหาความรู๎ มี
เจตคติที่ดีตํอการเรียนรู๎และ
ท างานรํวมกับผู๎อื่นอยํางมี
ความสุข 

- ร๎อยละ  90  ของนักเรียนมี
ความสามารถในด๎านการคิด
วิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  มี
ความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์  มี
ความคิดรวบยอดเก่ียวกับสิ่งตําง 
ๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การ
เรียนรู๎ 

- ร๎อยละ  90  ของนักเรียนมี
ทักษะทางภาษาในการพูด  อําน  
เขียน  และสื่อสารได๎เหมาะสม
ตามวัย 

- ร๎อยละ  90  ของนักเรียนมี
ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์

-  ร๎อยละ  90  ของนักเรียนมี
ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์

-  ร๎อยละ 90 ของนักเรียนมี
ทักษะด๎านความรู๎พ้ืนฐานสมวัย 

มาตรฐานที่  2, 4 
ตัวบํงชี้  2.1, 2.2, 
4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 
4.5, 4.6 
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กิจกรรมหนูน๎อย  IT เชิงปริมาณ  
-  นักเรียนระดับชั้นอนุบาล  2 – 
3  เข๎ารํวมกิจกรรม  
เชิงคุณภาพ  
-  นักเรียนมีทักษะด๎านการใช๎
เทคโนโลยีในการแสวงหา
ความรู๎  รู๎จักใช๎อิเล็กทรอนิกส์ 
อยํางถูกต๎องเหมาะสมกับวัย 
-  นักเรียนสามารถใช๎
เทคโนโลยีในการเรียนรู๎และ
สร๎างสรรค์ ผลงานด๎วยตนเอง  
มีความภาคภูมิใจในชิ้นงาน   

-     ร๎อยละ  90 ของนักเรียนมีทักษะ
ด๎านการใช๎เทคโนโลยีในการ
แสวงหาความรู๎  รู๎จักการใช๎
อิเล็กทรอนิกส์ อยํางถูกต๎อง
เหมาะสมกับวัย 

-    ร๎อยละ  90 ของนักเรียนสามารถใช๎
เทคโนโลยีในการเรียนรู๎และ
สร๎างสรรค์ผลงานด๎วยตนเอง  

 

มาตรฐานที่  4 
ตัวบํงชี้  4.5 

กิจกรรมเรียนรูส๎ูํโลก
กว๎าง 

เชิงปริมาณ  
-   นักเรียนอนุบาล  1 - 3  
จ านวน  840  คน  ได๎เข๎ารํวม
กิจกรรม 
เชิงคุณภาพ    
-   นักเรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง  โดย
การออกไปทัศนศึกษาจากแหลํง
เรียนรู๎นอกห๎องเรียนตามสถานที่
ตําง ๆ ได๎ดี 
-   นักเรียนเลํนและปฏิบัติ
กิจกรรมรํวมกับผู๎อื่นได๎ดี 
-   นักเรียนรักการอําน  และใฝุรู๎
ในเรื่องรอบตัวตามวัย   
-   นักเรียนมีความคิดรวบยอด
เก่ียวกับสิ่งตําง ๆ ท่ีเกิดจาก
ประสบการณ์การเรียนรู ๎

- นักเรียนร๎อยละ  90  มีทักษะใน
การแสวงหาความรู๎โดยการออกไป
ทัศนศึกษาจากแหลํงเรียนรู๎นอก
ห๎องเรียนตามสถานที่ตําง ๆ 

- นักเรียนร๎อยละ  90 เลํนและ
ปฏิบัติกิจกรรมรํวมกับผู๎อื่นได๎ 

- นักเรียนร๎อยละ  90  รักการอําน
และใฝุรู๎ในเรื่องรอบตัวตามวัย 

- นักเรียนร๎อยละ  90  มีความคิด
รวบยอดเก่ียวกับสิ่งตําง ๆ ท่ีเกิด
จากประสบการณ์การเรียนรู ๎

 

มาตรฐานที่  2, 4  
ตัวบํงชี้  2.2, 4.1, 4.2 

กิจกรรม  Junior  
Thinking 

เชิงปริมาณ  
- นักเรียนอนุบาล  1 - 3  
จ านวน  840  คน  ได๎เข๎ารํวม
กิจกรรม 
เชิงคุณภาพ    
- นักเรียนมีทักษะใน  การคิด
อยํางมีเหตุผล  คิดเป็น  ท าเป็น  
สามารถปฏิบัติกิจกรรมตําง ๆ ได๎
ด๎วยตนเอง 
- นักเรียนสนใจเรียนรู๎สิ่งรอบตัว  

- นักเรียนร๎อยละ  90  มีทักษะใน
การคิดอยํางมีเหตุผล  คิดเป็น  ท า
เป็น 

- นักเรียนร๎อยละ  90  สนใจเรียนรู๎
สิ่งรอบตัว  ซักถามอยํางต้ังใจ  
และรักการเรียนรู ๎

- นักเรียนร๎อยละ  90  มีความคิด
รวบยอดเก่ียวกับสิ่งตําง ๆ ท่ีเกิด
จากประสบการณ์การเรียนรู ๎

- นักเรียนร๎อยละ  90  มีทักษะ

มาตรฐานที่  4 
ตัวบํงชี้  4.1, 4.2, 
4.4, 4.6 
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ซักถามอยํางต้ังใจ  และรักการ
เรียนรู๎ 
- นักเรียนมีความคิดรวบยอด
เก่ียวกับสิ่งตําง ๆ ท่ีเกิดจาก
ประสบการณ์การเรียนรู ๎
- นักเรียน มีทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์
- นักเรียนมีทักษะความรู๎พ้ืนฐาน
สมวัยอยํูในระดับดี   

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร ์

- นักเรียนร๎อยละ  90  มีทักษะด๎าน
ความรู๎พ้ืนฐานสมวัย 

 

กิจกรรมบ๎าน
นักวิทยาศาสตร์น๎อย 

เชิงปริมาณ   
- นักเรียนอนุบาล  1 - 3  
จ านวน  840  คน  ได๎เข๎ารํวม
กิจกรรม 
เชิงคุณภาพ     
- นักเรียนสนใจเรียนรู๎สิ่งรอบตัว  
ซักถามอยํางต้ังใจและรักการ
เรียนรู๎ 
- นักเรียนมีความคิดรวบยอด
เก่ียวกับสิ่งตําง ๆ ท่ีเกิดจาก
ประสบการณ์การเรียนรู ๎
- นักเรียนมีทักษะทางภาษาใน
การพูด  อําน  เขียน  และ
สื่อสารได๎เหมาะสมตามวัย 
- นักเรียนมีความสามารถในการ
เรียนรู๎  โดยใช๎กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 
- นักเรียนมีจินตนาการได๎ลงมือ
ปฏิบัติในการทดลองกิจกรรม
ด๎วยตนเองและฝึกการท างาน
เป็นทีมรํวมกัน 

- นักเรียนร๎อยละ  90  สนใจ
เรียนรู๎สิ่งรอบตัว  ซักถามอยําง
ต้ังใจและรักการเรียนรู ๎

- นักเรียนร๎อยละ  90มีความคิด
รวบยอดเก่ียวกับสิ่งตําง ๆ ที่เกิด
จากประสบการณ์ในการเรียนรู๎ 

- นักเรียนร๎อยละ  90 มีทักษะทาง
ภาษาในการพูด  อําน  เขียน  
และสื่อสารได๎เหมาะสมตามวัย 

- นักเรียนร๎อยละ  90 มี
ความสามารถในการเรียนรู๎  โดย
ใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร ์

- นักเรียนร๎อยละ  90  มี
จินตนาการได๎ลงมือปฏิบัติในการ
ทดลองกิจกรรมด๎วยตนเองและ
ฝึกการท างานเป็นทีมรํวมกัน 

 

มาตรฐานที่  4  
ตัวบํงชี้  4.1, 4.2, 
4.3, 4.4, 4.5 

โครงการหนูน๎อยรัก
ภาษา 

เชิงปริมาณ  
-นักเรียนระดับอนุบาล  1 – 3  
จ านวน  840  คน  ได๎เข๎ารํวม
กิจกรรม   
เชิงคุณภาพ  
- นักเรียนให๎มีความมั่นใจ  กล๎า
พูด  กล๎าแสดงออก  อยํูใน
เกณฑ์ดี 
- นักเรียนมีความรับผิดชอบตํอ

- นักเรียนร๎อยละ  90  ให๎มีความ
มั่นใจ  กล๎าพูด  กล๎าแสดงออก   

- นักเรียนร๎อยละ  90  มีความ
รับผิดชอบตํอตนเองได๎เหมาะสม
ตามวัย 

- นักเรียนร๎อยละ  90  ประพฤติ
ตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาท่ี
ตนนับถือ 

- นักเรียนร๎อยละ  90  มีลักษณะ

มาตรฐานที่  2, 3, 4        
ตัวบํงชี้  2.2, 3.1, 
3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 
4.5 
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ตนเองได๎เหมาะสมตามวัย 
- นักเรียนประพฤติตาม
วัฒนธรรมไทยและศาสนาท่ีตน
นับถือ 
- นักเรียนมีลักษณะนิสัยที่ดีใน
การรักการอําน 
- นักเรียนมีความคิดรวบยอด
เก่ียวกับสิ่งตําง ๆ ท่ีเกิดจาก
ประสบการณ์การเรียนรู๎อยํูใน
เกณฑ์ดี 
- นักเรียนมีพัฒนาทางด๎าน
ทักษะภาษาท่ีเหมาะสมตามวัย 
- นักเรียนมีจินตนาการและ
ความคิดสร๎างสรรค์อยํูในเกณฑ์
ดี 

นิสัยที่ดีในการรักการอําน 
- นักเรียนร๎อยละ  90  มีความคิด

รวบยอดเก่ียวกับสิ่งตําง ๆ ท่ีเกิด
จากประสบการณ์การเรียนรู ๎

- นักเรียนร๎อยละ  90  มีพัฒนา
ทางด๎านทักษะภาษาท่ีเหมาะสม
ตามวัย 

- นักเรียนร๎อยละ  90  มี
จินตนาการและความคิด
สร๎างสรรค ์

-  

กิจกรรมภาษานํารู๎ เชิงปริมาณ  
-  นักเรียนระดับชั้นเตรียม
อนุบาล – อนุบาล  3  จ านวน  
915  คน  ได๎เข๎ารํวมกิจกรรม 
-  นักเรียนระดับชั้นอนุบาล  2 
– 3  จ านวน  560  คน  ได๎
เป็นผู๎น าเสนอค าศัพท์ 
เชิงคุณภาพ  
- นักเรียนได๎รับความรู๎และมี
ทักษะการใช๎ภาษาสื่อสารใน
ชีวิตประวัน 
- นักเรียนมีความมั่นใจ  กล๎า
แสดงออกในการน าเสนอตํอ
หน๎าบุคคลอื่น 
- นักเรียนมีความรู๎  มีทักษะ
พ้ืนฐานด๎านภาษาสมวัย 

- นักเรียนร๎อยละ  90  ได๎รับความรู๎
และมีทักษะการใช๎ภาษาสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน 

- นักเรียนร๎อยละ  90มีความมั่นใจ  
กล๎าแสดงออกในการน าเสนอตํอ
หน๎าบุคคลอื่น 

- นักเรียนร๎อยละ  90  มีความรู๎  มี
ทักษะพ้ืนฐานด๎านภาษาสมวัย 

 

มาตรฐานที่  2, 4 
ตัวบํงชี้  2.2, 4.3 

กิจกรรมหนังสือสื่อ
สัมพันธ์ 

เชิงปริมาณ  
- นักเรียนเตรียมอนุบาล – 3  
จ านวน  915  คน  ได๎เข๎ารํวม
กิจกรรม 
เชิงคุณภาพ  
- ผู๎ปกครองและนักเรียนใช๎
เวลารํวมกันในการแสวงหา
ความรู๎จากการอํานหนังสือ

- ผู๎ปกครองและนักเรียนร๎อยละ  90  
มีเวลารํวมกันในการแสวงหา
ความรู๎จากการอํานนิทาน 

- นักเรียนร๎อยละ  90  มีความ
รับผิดชอบตํอตนเอง 

- นักเรียนร๎อยละ 90  มีนิสัยรักการ
อําน 

 

มาตรฐานที่  3, 4 ตัว
บํงชี้  3.1, 4.1  
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นิทานและเกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดี
ภายในครอบครัว 
- นักเรียนมีความรับผิดชอบตํอ
ตนเอง 
- นักเรียนมีนิสัยรักการอําน 

กิจกรรมเลํานิทาน
ประกอบสื่อ 

เชิงปริมาณ  
- นักเรียนอนุบาล  2 – 3  ทุก
คน  จ านวน  560  คน  ได๎เข๎า
รํวมกิจกรรม 
เชิงคุณภาพ  
- นักเรียนมีความมุํงมั่นต้ังใจ
และกล๎าแสดงออกอยําง
เหมาะสมตามวัย 
- นักเรียนจ าสิ่งตําง ๆ และ
สามารถแก๎ปัญหาได๎เหมาะสม
ตามวัย 
- นักเรียนมีทักษะทางภาษาใน
การฟัง  พูด  อําน  และเขียน
ได๎เหมาะสมตามวัย 
- นักเรียนมีจินตนาการและ
ความคิดสร๎างสรรค์อยํูในระดับ
ดี 

- นักเรียนร๎อยละ 90 นักเรียนมี
ความมุํงมั่นต้ังใจ  และกล๎า
แสดงออก  

- นักเรียนร๎อยละ 90 จดจ าสิ่งตําง ๆ 
และสามารถแก๎ปัญหาได๎เหมาะสม
ตามวัย 

- นักเรียนร๎อยละ  90  มีทักษะทาง
ภาษาถูกต๎องเหมาะสมตามวัย 

- นักเรียนร๎อยละ  90  มีจินตนาการ
และความคิดสร๎างสรรค์ผํานการ
ท างานศิลปะและการเลํานิทาน 

 

มาตรฐานที่ 2, 4  
ตัวบํงชี้  2.2, 4.2, 
4.3, 4.5 

กิจกรรมนิทานสูํการ
เรียนรู๎ 

เชิงปริมาณ  
- นักเรียนในระดับชั้นอนุบาล  
1 - 3  จ านวน  840  คน  ได๎
เข๎ารํวมกิจกรรม 
- จ านวนผลงานนิทานของ
นักเรียน 
เชิงคุณภาพ  
- นักเรียนมีความสนใจ  ใฝุรู๎  
รักการอําน  
- นักเรียนมีทักษะทางภาษาใน
ด๎านการฟัง  การพูด  การอําน  
และการเขียน 
- นักเรียนมีจินตนาการและ
ความคิดสร๎างสรรค์ในการสร๎าง
หนังสือนิทานของตนเอง 

- นักเรียนร๎อยละ 90 สนใจ  ใฝุรู๎  
และรักการอําน 

- นักเรียนร๎อยละ  90  มีทักษะด๎าน
การพูด  การฟัง  การอําน  และ
การเขียนได๎อยํางเหมาะสม 

- นักเรียนร๎อยละ 90 มีผลงานนิทาน
ที่เกิดจากความคิดสร๎างสรรค์ของ
ตนเอง 

 

มาตรฐานที่ 4  
ตัวบํงชี้  4.1, 4.3, 4.5 

กิจกรรมเขียนสวย
ด๎วยมือหนู 

เชิงปริมาณ  
- นักเรียนในระดับชั้นอนุบาล 

- นักเรียนร๎อยละ  90   มีทักษะด๎าน
การเขียนที่ถูกต๎องและสวยงาม 

มาตรฐานที่  4 
ตัวบํงชี้  4.3 
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  2 - 3  ได๎เข๎ารํวมกิจกรรม 
เชิงคุณภาพ  
- นักเรียนมีทักษะด๎านการ
เขียนที่ถูกต๎องและสวยงาม 
- นักเรียนมีทักษะในการเขียน
เพ่ือสื่อสารความหมายได๎อยําง
ถูกต๎องและเหมาะสมตามวัย 

- นักเรียนร๎อยละ  90  มีทักษะใน
การเขียนเพ่ือสื่อสารความหมาย 
อยํางถูกต๎องเหมาะสมตามวัย 

 

กิจกรรมอนุรักษ์
ภาษา 

เชิงปริมาณ  
- นักเรียนระดับอนุบาล  1-3 
เชิงคุณภาพ  
- นักเรียนมีความมั่นใจและกล๎า
แสดงออกเกิดความภาคภูมิใจ
ในความสามารถของ  ตนเอง  
- นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจ
ในภาษาและวัฒนธรรมไทย  
- นักเรียนทักษะทางภาษาโดย
ในการออกเสียงอักษร  ร.เรือ 
ได๎อยํางชัดเจนเหมาะสมกับวัย  

-     ร๎อยละ  90  ของผู๎เรียนมีความ
มั่นใจและกล๎าแสดงออกเกิด
ความภาคภูมิใจในความสามารถ
ของตนเอง  

-     ร๎อยละ  90  ของผู๎เรียนเกิด
ภาคภูมิใจในภาษาและวัฒนธรรม
ไทย  

-     ร๎อยละ  90  ของนักเรียนทักษะ
ทางภาษาโดยในการออกเสียง
อักษร  ร.เรือ ได๎อยํางชัดเจน
เหมาะสมตามวัย 

มาตรฐานที่  2, 3, 4  
ตัวบํงชี้  2.2, 3.4, 4.3 

โครงการบัณฑิตน๎อย เชิงปริมาณ   
- นักเรียนระดับอนุบาล 3 
จ านวน  300  คน 
-  ผู๎ปกครองนักเรียนระดับ
อนุบาล 3  
เชิงคุณภาพ  
- นักเรียนมีเจตคติตํอการศึกษา 
เกิดความภาคภูมิใจและต้ังใจใน
การศึกษาในระดับที่สูงตํอไปใน
อนาคต 
- นักเรียนทุกคนมีคํานิยมที่ดี มี
ความกระตือรือร๎นและมีความ
พยายามในการพัฒนาตนเอง   
- ผู๎ปกครองได๎รํวมชื่นชมยินดี
กับความส าเร็จของบุตรหลาน 
- โรงเรียนเผยแพรํกิจกรรมตํอ
ชุมชน 
- นักเรียนทุกคนทักษะพ้ืนฐาน
ตามพัฒนาการทุกด๎านสมวัย  

- ร๎อยละ 90 ของ นักเรียนมีเจตคติ
ตํอการศึกษา เกิดความภาคภูมิใจ
และต้ังใจในการศึกษาในระดับที่
สูงตํอไปในอนาคต 

- ร๎อยละ 90 ของ นักเรียนทุกคนมี
คํานิยมที่ดี มีความกระตือรือร๎น
และมีความพยายามในการพัฒนา
ตนเอง 

- ร๎อยละ 90 ของผู๎ปกครองได๎รํวม
ชื่นชมยินดีกับความส าเร็จของ
บุตรหลาน 

- โรงเรียนได๎เผยแพรํกิจกรรมตํอ
ชุมชน 

- ร๎อยละ 90 ของนักเรียนทุกคน
ทักษะพ้ืนฐานตามพัฒนาการทุก
ด๎านสมวัย 

 

มาตรฐานที่  4 
ตัวบํงชี้  4.6, 4.7  

โครงการเรียนรู๎สูํ
ชุมชน 

เชิงปริมาณ      
- นักเรียนอนุบาล 1- 3  จ านวน  

- ร๎อยละ 90 ของนักเรียนรู๎จัก รักและ 
เห็นคุณคําของภูมิปัญญาท๎องถ่ิน 

มาตรฐานที่2 ,4 , 5, 
7, 9 
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840  คน  เข๎ารํวมกิจกรรม  
- บุคลากรครูจ านวน   37คน 
- ผู๎ปกครองนักเรียนระดับชั้น
อนุบาล 1-3  
- แผนการจัดประสบการณ์ การ
เรียนการสอนแบบโครงการ  
เชิงคุณภาพ    
-  นักเรียนรู๎จัก รักและเห็น
คุณคําของภูมิปัญญาท๎องถ่ิน
สามารถสื่อสารใหผ๎ู๎อื่นเข๎าใจได๎ 
-  นักเรียนมีความมุํงมั่นต้ังใจ 
สามารถเลํนและปฏิบัติกิจกรรม
รํวมกับผู๎อื่น  
-  นักเรียนสนใจเรียนรู๎สิ่ง
รอบตัว ซักถามอยํางต้ังใจ และ
รักการเรียนรู ๎
- นักเรียนมีความคิดรวบยอด
เก่ียวกับสิ่งตําง ๆ ท่ีเกิดจาก
ประสบการณ์การเรียนรู ๎
- นักเรียนมีทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร ์
- ครูจัดประสบการณ์การเรียนรู๎
ที่หลากหลาย สอดคล๎องกับ
ความแตกตํางระหวํางบุคคล 
- สถานศึกษามีหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษาและน าสูํการปฏิบัติ
อยํางมีประสิทธิภาพ 
- ผู๎ปกครอง  ชุมชน  และ
ท๎องถ่ิน  มีสํวนรํวมในการ
ด าเนินกิจกรรมของสถานศึกษา 
- มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎รํวมกัน
ภายในสถานศึกษา ระหวําง
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน
และองค์กรที่เกี่ยวข๎อง 

สามารถสื่อสารใหผ๎ู๎อื่นเข๎าใจได๎ 
- ร๎อยละ 90 ของนักเรียน มีความ 
มุํงมั่นต้ังใจ สามารถเลํนและปฏิบัติ 
กิจกรรมรํวมกับผู๎อื่น  
- ร๎อยละ 90 ของนักเรียนสนใจเรียนรู๎ 
สิ่งรอบตัว ซักถามอยํางต้ังใจ และรัก 
การเรียนรู๎ 
- ร๎อยละ 90 ของนักเรียนมีความคิด 
รวบยอดเก่ียวกับสิ่งตําง ๆ ท่ีเกิดจาก 
ประสบการณ์การเรียนรู ๎
- ร๎อยละ  90  ของนักเรียนมีทักษะ 
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ 
คณิตศาสตร ์
- ร๎อยละ  90 ของครูจัดประสบการณ ์
การเรียนรู๎ที่หลากหลาย สอดคล๎องกับ 
ความแตกตํางระหวํางบุคคล  
- ร๎อยละ  90  ของสถานศึกษามี 
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของ 
สถานศึกษาและน าสูํการปฏิบัติอยํางมี 
ประสิทธิภาพ 
- ร๎อยละ  90  ของผู๎ปกครอง  ชุมชน   
และท๎องถ่ิน  มีสํวนรํวมในการด าเนิน 
กิจกรรมของสถานศึกษา 
- ร๎อยละ  90  ของสถานศึกษามีการ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎รํวมกันภายใน 
สถานศึกษา ระหวํางสถานศึกษากับ 
ครอบครัวชุมชน และองค์กรที ่
เก่ียวข๎อง  
 

ตัวบํงชี้    2.2 , 4.1, 
4.2, 4.4, 5.2, 7.1, 
7.4, 9.2 

กิจกรรมภูมิปัญญา
สัญจร 

เชิงปริมาณ  
- นักเรียนอนุบาล 1-3  จ านวน  
840  คน  ได๎เข๎ารํวมกิจกรรม 

- นักเรียนร๎อยละ 90 มีความมุํงมั่น
ต้ังใจ เลํนและปฏิบัติกิจกรรม
รํวมกับผู๎อื่นได๎  

มาตรฐานที ่2 , 4 , 7, 
9       
ตัวบํงชี้    2.2 , 4.1 , 
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- จ านวนผู๎ปกครองนักเรียนที่
รํวมเป็นวิทยากรให๎ความรู๎กับ
นักเรียน 
เชิงคุณภาพ  
- นักเรียนมีความมุํงมั่นต้ังใจ เลํน
และปฏิบัติกิจกรรมรํวมกับผู๎อื่นได๎
เป็นอยํางดี 
- นักเรียนสนใจเรียนรู๎สิ่งรอบตัว 
ซักถามอยํางต้ังใจ และรักการ
เรียนรู๎อยํางเหมาะสมตามวัย 
- นักเรียนมีความคิดรวบยอด
เก่ียวกับท๎องถ่ิน  ที่เกิดจาก
ประสบการณ์การเรียนรู๎และ
สามารถถํายทอดได๎ดี  
- สถานศึกษามีหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษาและน าสูํการปฏิบัติ
อยํางมีประสิทธิภาพ   
- ผู๎ปกครอง  ชุมชน  และ
ท๎องถ่ินมีสํวนรํวมในกิจกรรม
ของสถานศึกษา 
- สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู๎รํวมกันภายในสถานศึกษา
ระหวํางสถานศึกษากับ
ครอบครัว  ชุมชน  และองค์กร
ที่เกี่ยวข๎อง  

 

- นักเรียนร๎อยละ 90 สนใจเรียนรู๎
สิ่งรอบตัว ซักถามอยํางต้ังใจ และ
รักการเรียนรู ๎

- นักเรียนร๎อยละ  90  มีความคิด
รวบยอดเก่ียวกับท๎องถ่ินที่เกิด
จากประสบการณ์การเรียนรู ๎

- นักเรียนร๎อยละ  90  ของ
สถานศึกษามีหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยของสถานศึกษาและน าสูํ
การปฏิบัติอยํางมีประสิทธิภาพ 

- ร๎อยละ  90  ของผู๎ปกครอง  
ชุมชน  และท๎องถ่ินมีสํวนรํวมใน
กิจกรรมของสถานศึกษา 

- ร๎อยละ 90 สถานศึกษามีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎รํวมกันภายใน
สถานศึกษาระหวํางสถานศึกษา
กับครอบครัว  ชุมชน  และ
องค์กรที่เกี่ยวข๎อง 

 

4.2  , 7.1, 7.4, 9.2 

กิจกรรมการเรียน
การสอนแบบ
โครงการ 

เชิงปริมาณ  
- นักเรียนอนุบาล 1-3  จ านวน  
840  คน  เข๎ารํวมกิจกรรม 
- ผู๎ปกครองนักเรียน ชั้น
อนุบาล  1-3 
เชิงคุณภาพ  
- นักเรียนมีความมั่นใจและกล๎า
แสดงออก 
- นักเรียนสนใจเรียนรู๎สิ่งรอบตัว  
ซักถามอยํางต้ังใจ  และรักการ
เรียนรู๎  
- นักเรียนมีความคิดรวบยอด

- ร๎อยละ 90 ของนักเรียนมีความ
มั่นใจและกล๎าแสดงออก 

- ร๎อยละ 90 ของนักเรียนสนใจ
เรียนรู๎สิ่งรอบตัว  ซักถามอยําง
ต้ังใจ  และรักการเรียนรู ๎

- ร๎อยละ 90 ของนักเรียนมี
ความคิดรวบยอดเก่ียวกับสิ่งตําง 
ๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การ
เรียนรู๎ 

- ร๎อยละ  90  ของนักเรียนมีทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร ์

มาตรฐานที ่2 , 4 , 5, 
7 
ตัวบํงชี้    2.2 , 4.1 , 
4.2 , 4.4, 5.2, 7.1 
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เก่ียวกับสิ่งตําง ๆ ท่ีเกิดจาก
ประสบการณ์การเรียนรู๎   
- นักเรียนมีทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร ์
- ครูจัดท าแผนประสบการณ์การ
เรียนรู๎ที่หลากหลาย  สอดคล๎อง
กับความแตกตํางระหวํางบุคคล  
- สถานศึกษามีหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษา  และน าสูํการ
ปฏิบัติอยํางมีประสิทธิภาพ  

- ร๎อยละ  90  ครูจัดท าแผน
ประสบการณ์การเรียนรู๎ที่
หลากหลาย  สอดคล๎องกับความ
แตกตํางระหวํางบุคคล   

- ร๎อยละ 90 ของนักเรียนมีความรู๎
เก่ียวกับธรรมชาติและสิ่งตําง ๆ 
รอบตัว  

- ร๎อยละ  90  ของผู๎ปกครอง  
ชุมชนมีความพึงพอใจตํอ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

 

โครงการห๎องเรียน
แสนสนุก  

เชิงปริมาณ 
- จ านวนสื่อคอมพิวเตอร์  และ
สื่ออุปกรณ์ในห๎องเรียน 
เชิงคุณภาพ: 
- นักเรียนอนุบาลมีสื่ออุปกรณ์ที่
เหมาะสมและพัฒนานักเรียนได๎
จริง 
- ครูจัดประสบการณ์การเรียนรู๎
ที่หลากหลายให๎เด็กมีโอกาสใน
การเรียนรู๎อยํางเต็มศักยภาพ 
- ครูจัดกิจกรรมให๎เด็กสืบค๎น  
ส ารวจ  และต้ังค าถามเพ่ือสร๎าง
ความเข๎าใจเก่ียวกับสิ่งตํางๆ  
รอบตัว 
- ครูจัดกิจกรรมให๎เด็กเลําถึงสิ่ง
ที่ท า  ทบทวนประสบการณ์เดิม  
ทบทวนเรื่องที่เด็กควรรู๎  หรือ
เหตุการณ์ที่นําสนใจ 
- ครูใชส๎ื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมสอดคล๎องกับการ
เรียนรู๎ของนักเรียนได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 
- หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษาน าสูํการปฏิบัติอยําง
มีประสิทธิภาพ 

- นักเรียนร๎อยละ  90  มีสื่อ
อุปกรณ์ที่เหมาะสมและพัฒนา
นักเรียนได๎จริง 

- ครูร๎อยละ  90  จัด
ประสบการณ์การเรียนรู๎ที่
หลากหลายให๎เด็กมีโอกาสใน
การเรียนรู๎อยํางเต็มศักยภาพ 

- ครูร๎อยละ  90  จัดกิจกรรมให๎
เด็กสืบค๎น  ส ารวจ  และต้ัง
ค าถามเพ่ือสร๎างความเข๎าใจ
เก่ียวกับสิ่งตํางๆ  รอบตัว 

- ครูร๎อยละ  90  จัดกิจกรรมให๎
เด็กเลําถึงสิ่งที่ท า  ทบทวน
ประสบการณ์เดิม  ทบทวนเรื่อง
ที่เด็กควรรู๎  หรือเหตุการณ์ที่
นําสนใจ 

- ครูร๎อยละ  90  ใช๎สื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมสอดคล๎อง
กับการเรียนรู๎ของนักเรียนได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ 

- ร๎อยละ  90  ของสถานศึกษาน า
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสูํการ
ปฏิบัติอยํางมีประสิทธิภาพ 

 

มาตรฐานที่ 5, 7 
ตัวบํงชี้5.2,5.4,7.1 

แผนกสามัญหญิง 
1.โครงการEnglish 

เชิงปริมาณ 
 - นักเรียนระดับชั้น

ผลการด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์
ร๎อยละ 83.39 

มาตรฐานที ่ 3     
ตัวบํงชี้  3.2                                                                          
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Go Genius 
กิจกรรม Puzzle / 
Word 
กิจกรรม Smart 
Girl 

 

ประถมศึกษาปีที่  1 – ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 
เชิงคุณภาพ 
 - นักเรียนมีทักษะทางด๎าน
ภาษาตํางประเทศและสามารถ
น ามาใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ร๎อยละ
70 

นักเรียนที่เข๎ารํวมโครงการ 
มีทักษะทางด๎าน ภาษาตํางประเทศและ
สามารถน ามาใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ 
 

มาตรฐานที ่ 5          
ตัวบํงชี้    5.2     

 

2.โครงการ   

English  

Fun  Monday 

 

เชิงปริมาณ  
- นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1- มัธยมศึกษาปีที่ 6 ได๎เข๎า
รํวมกิจกรรมและได๎รับความรู๎
ทางด๎านภาษาอังกฤษ 
เชิงคุณภาพ   
- นักเรียนมีความมั่นใจในการใช๎
ภาษาอังกฤษเพ่ิมข้ึนร๎อยละ 80 

ผลการด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์
ร๎อยละ 90.67 
นักเรียนที่เข๎ารํวมโครงการ 
มีความมั่นใจในการใช๎ภาษาอังกฤษ
เพ่ิมข้ึน 
 
 

มาตรฐานที ่3,5 
ตัวบํงชี้ 3.1,5.2 

 

3. โครงการตลาด
นัดวิชาการ 
กิจกรรม Math  
Day 
กิจกรรมวัน
วิทยาศาสตร์ 
กิจกรรมวันมรดก
ไทย 
กิจกรรมภูมิปัญญา
ท๎องถ่ิน 
กิจกรรมวิชาการ
สัญจรป.1–ม. 6 

เชิงปริมาณ   
- บุคลากรครู และนักเรียนทุก
คนเข๎ารํวมโครงการตลาดนัด
วิชาการ 
เชิงคุณภาพ   
- โรงเรียนจัดกิจกรรมตาม
โครงการตลาดนัดวิชาการ ปี
การศึกษาละ 1 ครั้ง 
 - ครู และนักเรียนมีการจัด
กิจกรรมเพ่ือการเรียนรู๎ระหวําง
กัน  มีการน าเสนอผลงานและ
แสดงศักยภาพทุกปีการศึกษา 
- นักเรียนศึกษาหาความรู๎จาก
แหลํงเรียนรู๎ภายในสถานศึกษา
และภายนอกสถานศึกษาทุกปี
การศึกษา 

ผลการด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์
ร๎อยละ 87.46 
นักเรียนที่เข๎ารํวมโครงการ 
มีการจัดกิจกรรมเพ่ือการเรียนรู๎
ระหวํางกัน  มีการน าเสนอผลงานและ
แสดงศักยภาพ และมีการศึกษาหา
ความรู๎จากแหลํงเรียนรู๎ภายใน
สถานศึกษาและภายนอกสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ 3      
ตัวบํงชี้ 3.3    
 เกณฑ์ที่ 3.3.1  
มาตรฐานที่ 6  
 ตัวบํงชี้ 6.2 
เกณฑ์ที่ 6.2.1 

4.โครงการส่งเสริม
การอ่านผ่านแหล่ง
เรียนรู้ 
กิจกรรมรักการอําน 
กิจกรรมตอบค าถาม

กับห๎องสมุด 
กิจกรรมสัปดาห์
ห๎องสมุด 

เชิงปริมาณ  
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 
– มัธยมศึกษาปีที่ 6  
เชิงคุณภาพ   
- นักเรียนรู๎จักใช๎เวลาวํางในการ
แสวงหาความรู๎จากการอําน
หนังสือด๎วยตนเองเสมอ 

ผลการด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์
ร๎อยละ 88.07 
นักเรียนที่เข๎ารํวมโครงการ 
รู๎จักใช๎เวลาวํางในการแสวงหาความรู๎
จากการอํานหนังสือด๎วยตนเองเสมอ 

มาตรฐานที ่ 3  
ตัวบํงชี้ 3.1 ,3.2     
เกณฑ์ที่  3.1.1 ,3.2.1 
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5. โครงการ Do it  
yourself 
 

เชิงปริมาณ  
- คร ู 8 กลุํมสาระและนักเรียนที่มี
ความประสงค์จะพัฒนาตนเองด๎าน
ภาษาอังกฤษ 
เชิงคุณภาพ 
-ครูและนักเรียนที่เข๎ารํวม
โครงการมีการพัฒนาตนเองด๎าน
ภาษาอังกฤษร๎อยละ 80 

ผลการด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์
ร๎อยละ 90.44 
ครูและนักเรียนที่เข๎ารํวมโครงการมี
การพัฒนาตนเองด๎านภาษาอังกฤษ 
 

มาตรฐานที่ 3 
ตัวบํงชี้ 3.1 
มาตรฐานที ่7 
ตัวบํงชี้7.7   7.10 
(JS.) 

6.โครงการวิชาการ
สัญจร 

เชิงปริมาณ    
- นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
ได๎เข๎ารํวมกิจกรรม 
เชิงคุณภาพ    
- นักเรียนร๎อยละ 90ได๎รับ
ความรู๎และได๎ฝึกปฏิบัติจริง
เก่ียวกับภูมิปัญญาแหลํงเรียนรู๎
เพ่ิมมากข้ึน 

ผลการด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์
ร๎อยละ 86.81 
นักเรียนที่เข๎ารํวมโครงการ 
ได๎ฝึกปฏิบัติจริงเก่ียวกับภูมิปัญญา
แหลํงเรียนรู๎เพ่ิมมากข้ึน 

มาตรฐานที ่3     
ตัวบํงชี้ 3.3     
เกณฑ์ที่ 3.3.1 
มาตรฐานที ่6    
ตัวบํงชี้ 6.2 
เกณฑ์ที ่6.2.1
มาตรฐานที่ 6  
ตัวบํงชี้ 6.2 
 เกณฑ์ที่ 6.2.1 

แผนกสามัญชาย 
เปิดโลกอาเซียน
เตรียมพร๎อมปี 
2558 

-  นักเรียนระดับประถมศึกษาปี
ที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 
-  นักเรียนร๎อยละ 95 มีความรู๎
ความเข๎าใจการเตรียมความ
พร๎อมเข๎าสูํประชาคมอาเซียนปี 
2558 

ผลการด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์
ร๎อยละ 87.16นักเรียนได๎เข๎ารํวม
กิจกรรมอยํางสนุกสนานได๎รับความรู๎
เก่ียวกับประเทศสมาชิกอาเซียนโดยมี
การบูรณาการภาษาองักฤษเพ่ือเตรียม
ความพร๎อมเข๎าสูํอาเซียน 

มาตรฐานที ่13 
ตัวบํงชี้   13.2    
เกณฑ์ที่  
13.2.1,13.2.2, 
13.2.3,13.2.4,13.2.5 
 

วิชาการสัญจร - ผู๎เรียนชั้น ป.1-ป.6 ทุกคน 
- นักเรียนได๎เรียนรู๎จากแหลํง
เรียนรู๎ภายนอกโรงเรียน 
- นักเรียนได๎รับการพัฒนาด๎าน
กระบวนการเรียนรู๎โดยใช๎แหลํง
การเรียนรู๎ภายนอก 

ผลการด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์
ร๎อยละ 100  นักเรียนทุกคนได๎เรียนรู๎
จากแหลํงภายนอกโรงเรียน นักเรียน
ได๎แสวงหาความรู๎จากแหลํงเรียนรู๎
ภายนอกรํวมทั้งภูมิปัญญาท๎องถ่ิน 

มาตรฐานที่ 13  
ตัวบํงชี้ 13.1 
เกณฑ์ที่ 13.1.1-
13.1.5  

โครงการพัฒนา
ห๎องเรียน IT 

ห๎องเรียน IT  
-แหลํงเรียนรู๎ภายในสถานศึกษา
และใช๎ประโยชน์จากแหลงํ
เรียนรู๎อยํางคุ๎มคํา 
 - กระบวนการเรียนรู๎ของ
นักเรียนและบุคลากรของ
สถานศึกษา 

ผลการด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์
ร๎อยละ 92.50โรงเรียนมีห๎องเรียน IT 
ที่มีอุปกรณ์ครบถ๎วนสามารถพัฒนา
บุคลากรภายในโรงเรียนได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 
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กลยุทธ์ที่ ๔ มีโครงสร๎างการบริหารงานท่ีชัดเจนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มีอาคารสถานท่ีแหลํงการเรียนรู๎ 
สาธารณูปโภค ส่ือวัสดุอุปกรณ์ นวัตกรรมเทคโนโลยีเพียงพอและทันสมัย มีระบบการประชาสัมพันธ์ การ
ให๎บริการที่มีประสิทธิภาพโดยการใช๎การนิเทศ ติดตามงานจากองค์กรภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 

โครงการ/กิจกรรม 

 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา  
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

แผนกอนุบาล 
กิจกรรมเปิดโลกวัย
ใสเขต  5 

เชิงปริมาณ  
-  นักเรียนอนุบาล  3  จ านวน  
280  คน  เข๎ารํวมกิจกรรม 
เชิงคุณภาพ    
- นักเรียนได๎รับประสบการณ์
ตรงผํานกิจกรรมที่หลากหลาย 
- นักเรียนรําเริงแจํมใส มี
ความรู๎สึกที่ดีตํอตนเอง 
- นักเรียนมีความมั่นใจและกล๎า
แสดงออก   
- นักเรียนสนใจเรียนรู๎สิ่งตําง ๆ 
รอบตัว  และรักการเรียนรู๎   
- นักเรียนมีความคิดรวบยอด
เก่ียวกับสิ่งตําง ๆ ท่ีเกิดจาก
ประสบการณ์การเรียนรู๎   
- นักเรียนมีความเข๎าใจและใช๎
ภาษาพูดอยํางถูกต๎องเหมาะสม
ตามวัย 

- ร๎อยละ  90  ของนักเรียนได๎รับ
ประสบการณ์ตรงผํานกิจกรรมที่
หลากหลาย 

- ร๎อยละ  90  ของนักเรียนรําเริง
แจํมใส และมีความรู๎สึกที่ดีตํอ
ตนเอง 

- ร๎อยละ  90  ของนักเรียนมีความ
มั่นใจและกล๎าแสดงออก 

- ร๎อยละ  90  ของนักเรียนสนใจ
เรียนรู๎สิ่งตําง ๆ รอบตัว  และรัก
การเรียนรู๎ 

- ร๎อยละ  90  ของนักเรียนมี
ความคิดรวบยอดเก่ียวกับสิ่งตําง 
ๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การ
เรียนรู๎ 

- ร๎อยละ  90  ของนักเรียนมีความ
เข๎าใจและใช๎ภาษาพูดได๎ถูกต๎อง
เหมาะสมตามวัย 

มาตรฐานที ่2, 4 
ตัวบํงชี้ 2.1,2.2,4.1, 
4.2, 4.3 

โครงการจัดแหลงํ
เรียนรู๎เพ่ือหนูน๎อย 

เชิงปริมาณ  
- ผู๎ปกครอง  และนักเรียน

เตรียมอนุบาล – อนุบาล  3   

จ านวน  915  คน  เข๎ารํวม

กิจกรรม    

- จ านวนแหลํงเรียนรู๎ภายใน

สถานศึกษา 

เชิงคุณภาพ  
- สถานศึกษามีสิ่งอ านวยความ
สะดวกส าหรับผู๎ปกครอง  และ
ชุมชนเพ่ือพัฒนานักเรียนอยําง
รอบด๎าน  

-  ร๎อยละ  90  ของสถานศึกษามี 

แหลํงเรียนรู๎ที่หลากหลายพร๎อมใช ๎

งานได๎อยํางเหมาะสม 

-  ร๎อยละ  90  ของนักเรียนและครู 

รู๎จักแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเองจาก 

แหลํงเรียนรู๎ของสถานศึกษา 

 

มาตรฐานที่  7, 9 
ตัวบํงชี้  7.5, 9.1  
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- สถานศึกษาเป็นแหลํงเรียนรู๎
ของนักเรียนและบุคลากร
ทางการศึกษาได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 

กิจกรรมแหลงํเรียนรู๎
เพ่ือหนูน๎อย 

เชิงปริมาณ  
- นักเรียนในระดับชั้นเตรียม
อนุบาล  - อ.3  จ านวน  915  
คน  ได๎เข๎ารํวมกิจกรรม 
- ครูอนุบาล  จ านวน  36  คน  
ได๎ใช๎แหลํงเรียนรู ๎
เชิงคุณภาพ  
- สถานศึกษามีแหลํงเรียนรู๎ที่
หลากหลายเหมาะสมและ
เพียงพอกับการจัดกิจกรรม 
- สถานศึกษาเป็นแหลํงเรียนรู๎
ของนักเรียนและบุคลากรใน
สถานศึกษา 

- ร๎อยละ  90  ของสถานศึกษามี
แหลํงเรียนรู๎ที่หลากหลายและ
เพียงพอกับความต๎องการของ
นักเรียน 

- ร๎อยละ  90  ของสถานศึกษาใช๎
แหลํงเรียนรู๎เพ่ือสํงเสริมให๎
นักเรียนและบุคลากรได๎พัฒนา
เต็มศักยภาพในทุกด๎าน 

 

มาตรฐานที่  9 
ตัวบํงชี้  9.1 

แผนกสามัญหญิง 
1. โครงการเปิด
ประตูสู่อาเซียน 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ  
- มีห๎องศูนย์อาเซียน   และมี
ห๎องเรียนที่มีบรรยากาศการ
เรียนรู๎อาเซียน 
เชิงคุณภาพ   
- ครูมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎
เก่ียวกับอาเซียน 
- ครู และนักเรียนมีการจัด
กิจกรรมเพ่ือการเรียนรู๎ระหวําง
กันในห๎องเรียน 

ผลการด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์
ร๎อยละ 83.78 
ครู และนักเรียนมีการจัดกิจกรรมเพ่ือ
ก า ร เ รี ย น รู๎ ร ะ ห วํ า ง กั น ใ นนอ ก
ห๎องเรียน 

มาตรฐานที ่2 
ตัวบํงชี้  2.3 
มาตรฐานที ่3 
ตัวบํงชี้  3.1 

2. โครงการสร้าง
ซุ้มนักบุญยอแซฟ 
 

เชิงปริมาณ      
- ซุ๎มนักบุญยอแซฟจ านวน 1 ซุ๎ม 
เชิงคุณภาพ    
- ซุ๎มนักบุญยอแซฟ มีความสงํา
งาม สวย คงทน 

ผลการด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์
ร๎อยละ  93 . และโรงเรียนมีซุ๎มนักบุญ
ยอแซฟท่ีมีความสงํางาม สวย คงทน 
 

มาตรฐานที่ 11  
ตัวบํงชี้ 11.1     
เกณฑ์ที่11.1.5 
 

3. โครงการ
ปรับปรุงอาคารมีคา
แอล 
 

เชิงปริมาณ 
- นักเรียน และบุคลากรทุกคน
ได๎รับประโยชน์จากการปรับปรงุ
อาคารมีคาแอล 
เชิงคุณภาพ 
- อาคารมีคาแอลมีความแข็งแรง 
ปลอดภัย และสวยงาม 

ผลการด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์
ร๎อยละ   85   และโรงเรียนมีอาคารมี
คาแอลที่มีความแข็งแรง ปลอดภัย และ
สวยงาม 
 

มาตรฐานที่ 11 
ตัวบํงชี้ 11.1     
เกณฑ์ที่11.1.5 
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4.โครงการติดต้ัง
เคร่ืองปรับอากาศ 

เชิงปริมาณ 
- นักเรียน ผู๎ปกครองและบุคลากร
ทุกคนได๎รับประโยชน์จากการ
ติดครื่องปรับอากาศ 
เชิงคุณภาพ  
- เครื่องปรับอากาศ มีความ
แข็งแรง ปลอดภัย 
และสามารถใช๎งานได๎ดี 

ผลการด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์
ร๎อยละ   97   และ 
โรงเรียนมีเครื่องปรบัอากาศที่มีความ
แข็งแรง ปลอดภัย และสามารถใช๎งาน
ได๎ดี 
 

มาตรฐานที่ 11 ตัว
บํงชี้ 11.1    
เกณฑ์ที่11.1.5 
 

 

กลยุทธ์ที่ ๕ มีการพัฒนาบุคลากรให๎สามารถค๎นคว๎า ส่ือสาร จัดการเรียน การสอน ด๎วยทักษะ
ภาษา และมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครุสภา มีการเพิ่มขวัญก าลังใจให๎กับ
บุคลากรเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ และสังคมในปัจจุบัน 
 

 โครงการ/
กิจกรรม 

 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา  
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

แผนกอนุบาล 
โครงการพัฒนาครู
ปฐมวัยยุคใหมํ 

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรครูแผนกอนุบาล  
จ านวน  37  คน  เข๎ารํวม
โครงการ 
-    จ านวนชั่วโมงในการอบรม  
สัมมนา  ศึกษาดูงาน 
- จ านวนแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมที่พัฒนาคร ู
เชิงคุณภาพ  
- บุคลากรได๎พัฒนาตนเองและ
น าความรู๎ที่ได๎รับมาพัฒนา
ผู๎เรียนอยํางมีประสิทธิภาพ 
- ครูจัดประสบการณ์ให๎นักเรียน
ประพฤติปฏิบัติตนตาม
วัฒนธรรมและศาสนาท่ีตนนับ
ถือ 

-  ครูร๎อยละ  90 ได๎พัฒนาตนเองและ 

น าความรู๎ที่ได๎รับมาพัฒนาผู๎เรียนอยําง 

มีประสิทธิภาพ 

- ครูร๎อยละ  95  จัดประสบการณ์ให ๎

นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนตาม 

วัฒนธรรมและศาสนาท่ีตนนับถือ 

- ครูร๎อยละ  90  เข๎าใจปรัชญา 

 หลักการ  และธรรมชาติของการจัด 

การศึกษาปฐมวัย   

- ครูร๎อยละ  90  จัดประสบการณ์การ 

เรียนรู๎ที่หลากหลายเพ่ือให๎เด็กมี 

โอกาสในการเรียนรู๎อยํางเต็มศักยภาพ 

มาตรฐานที่   3, 5, 6  
ตัวบํงชี้   3.4, 5.1, 
5.2, 5.3, 5.4, 5.7, 
5.9, 6.2, 6.5 

โครงการพัฒนาครู
ปฐมวัยยุคใหมํ 

เชิงคุณภาพ  
- บุคลากรครูเข๎าใจปรัชญา  
หลักการ  และธรรมชาติของการ
จัดการศึกษาปฐมวัยเป็นอยํางดี 
-  ครูจัดประสบการณ์การเรียนรู๎
ที่หลากหลายให๎เด็กมีโอกาสใน

-  ครูร๎อยละ  95  จัดสภาพแวดล๎อม 

ให๎มีบรรยากาศที่อบอํุนและสอดคล๎อง 

กับบริบทของวัฒนธรรม   

-  ครูร๎อยละ  90  ใช๎สื่อเทคโนโลยี 

ในการจัดการเรียนรู๎ที่สอดคล๎องกับ 
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การเรียนรู๎อยํางเต็มศักยภาพ 
- ครูจัดสภาพแวดล๎อมให๎มี
บรรยากาศที่อบอํุนและ
สอดคล๎องกับบริบทของ
วัฒนธรรมได๎ดี 
- ครูใชส๎ื่อเทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนรู๎ที่สอดคล๎องกับ
พัฒนาการของเด็กเป็นอยํางดี  
- ครูสามารถจัดสิ่งแวดล๎อมและ
สร๎างบรรยากาศที่กระต๎ุนความ
สนใจให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎
ตลอดเวลา  
- ครูหรือผู๎เลี้ยงดูเด็กได๎รับการ
อบรมด๎านการพัฒนาเด็กปฐมวัย
เป็นประจ าทุกปี  
- ครูและบุคลากรใหค๎วาม
รํวมมือในการพัฒนาคุณภาพ
เด็ก 
- สถานศึกษามีแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม  ที่สงํเสริม
และพัฒนาบุคลากร 

พัฒนาการของเด็ก 

-  ครูร๎อยละ  90  จัดสิ่งแวดล๎อมและ 

สร๎างบรรยากาศที่กระต๎ุนความสนใจ 

ให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎ตลอดเวลา  

- ครูร๎อยละ  90  ได๎รับการอบรมด๎าน 

การพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นประจ าทุกปี  

- ครูและบุคลากรร๎อยละ  90  ให๎ 

ความรํวมมือในการพัฒนาคุณภาพเด็ก 

- ร๎อยละ  90  ของแผนงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม  ชํวยสํงเสริมและ 

พัฒนาบุคลากร 

 

กิจกรรมน าใช๎
เทคโนโลยี 

เชิงปริมาณ  
-  บุคลากร จ านวน 66  คน 
เชิงคุณภาพ  
-  บุคลากร มีทักษะในการด๎าน
การใช๎เทคโนโลยีในแสวงหา
ความรู๎ใหมํๆเพ่ือพัฒนาตนเอง
อยํางตํอเน่ือง 
-  บุคลากรใชส๎ื่อเทคโนโลยีที่
เหมาะสม สอดคล๎องกับการ
เรียนรู๎ของนักเรียน (5.4)   

- บุคลากรร๎อยละ 90 มีทักษะในการ
แสวงหาความรู๎เพ่ือพัฒนาตนเอง
และพัฒนางานอยํางมี
ประสิทธิภาพ  

- บุคลากรร๎อยละ 90 ใช๎สื่อ
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู๎ได๎
สอดคล๎องกับพัฒนาการของเด็ก  

 

มาตรฐานที่   5   
ตัวบํงชี้   5.4 

กิจกรรมนวัตกรรมสูํ
การเรียนรู๎  (KM) 

เชิงปริมาณ  
-  บุคลากรในแผนกอนุบาล  
จ านวน  67  คน  เข๎ารํวม
กิจกรรม 
เชิงคุณภาพ  
-  บุคลากรในโรงเรียนที่เข๎ารับ
การอบรมน าความรู๎ที่ได๎มา
แลกเปลี่ยนประสบการณ์รํวมกัน

- บุคลากรร๎อยละ  90  ที่เข๎ารับการ
อบรมน าความรู๎ที่ได๎มาแลกเปลี่ยน
ประสบการณร์ํวมกัน 

- บุคลากรร๎อยละ  90  สามารถจัด
สิ่งแวดล๎อมและสร๎างบรรยากาศที่
กระต๎ุนความสนใจให๎นักเรียนเกิด
การเรียนรู๎ 

- บุคลากรร๎อยละ  90  มี

มาตรฐานที่   5, 6    
ตัวบํงชี้   5.7,5.9, 6.5 
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ได๎เป็นอยํางดี 
-  ครูสามารถจัดสิ่งแวดล๎อมและ
สร๎างบรรยากาศที่กระต๎ุนความ
สนใจให๎นักเรียนเกิดการเรียนรู๎ได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ 
-  บุคลากรทางการศึกษามี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์และ
ได๎รับการพัฒนาด๎านปฐมวัยทุกปี 
-  บุคลากรมีการพัฒนาศักยภาพ
ให๎มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับ
บทบาทหน๎าท่ีความรับผิดชอบ
และศักยภาพเป็นรายบุคคล 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์และได๎รับ
การพัฒนาด๎านปฐมวัยทุกปี 

- บุคลากรร๎อยละ  90  มีการพัฒนา
ศักยภาพให๎มีประสิทธิภาพ
เหมาะสมกับบทบาทหน๎าท่ีความ
รับผิดชอบและศักยภาพเป็น
รายบุคคล 

 

กิจกรรมพัฒนาครู
ปฐมวัยสูํการเป็นครู
มืออาชีพ 

เชิงปริมาณ  
-  บุคลากรครูแผนกอนุบาล
จ านวน  37  คน 
เชิงคุณภาพ  
-    บุคลากร เข๎าใจปรัชญา 
หลักการ และธรรมชาติของการ
จัดการศึกษาปฐมวัย  
-    บุคลากรครูได๎รับการอบรม
ด๎านการพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็น
ประจ าทุกป ี
-    บุคลากรครูได๎รับการพัฒนา
ศักยภาพให๎มีประสิทธิภาพ 

- บุคลากรครู  ร๎อยละ  90  เข๎าใจ
ปรัชญา หลักการ และธรรมชาติ
ของการจัดการศึกษาปฐมวัย และ
สามารถน ามาประยุกต์ใช๎ในการจัด
ประสบการณ์ให๎กับนักเรียน  

- บุคลากรร๎อยละ  90   ได๎รับการ
อบรมด๎านการพัฒนาเด็กปฐมวัย
เป็นประจ าทุกปี 

- บุคลากรร๎อยละ  90  ได๎รับการ
พัฒนาศักยภาพให๎มีประสิทธิภาพ 

 

มาตรฐานที่   5, 6    
ตัวบํงชี้   5.1, 5.9, 
6.5 

แผนกสามัญหญิง 
1.โครงการครูยุค
ดิจิตอล 
-กิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพครูด๎านICT 
-กิจกรรมเพอํมสมร
รถนะครูด๎านICT 

เชิงปริมาณ   
-  ครูร๎อยละ 82 มีทักษะการใช๎
เทคโนโลยี และได๎เข๎ารํวมการ
อบรมวิทยาการใหมํๆ 
เชิงคุณภาพ 
-  ครูมีทักษะด๎านการใช๎
เทคโนโลยีได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน และ
ครูกลุํมสาระการงานอาชีพฯ 
ได๎รับการอบรมวิทยาการใหมํๆ
อยํางสม่ าเสมอ 

 

ผลการด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์
ร๎อยละ 82.48.และครูที่เข๎ารํวม
โครงการทักษะด๎านการใช๎เทคโนโลยี
ได๎อยํางมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 
และครูกลุํมสาระการงานอาชีพฯ 
ได๎รับการอบรมวิทยาการใหมํๆอยําง
สม่ าเสมอ 
 

มาตรฐานที่7,10,12, 
ตัวบํงชี้ 7.4,10.4,12.3 
เกณฑ์ที ่
7.4.1,7.4.2,12.3.1 

แผนกสามัญชาย 
ทํองโลกกว๎าง 360˚ 

- ผู๎เรียน ชั้น ป.4- ม.6จ านวน 
40 คน ได๎เข๎ารํวมกิจกรรม
โครงการ360 องศา 

ผลการด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์
ร๎อยละ 90.00นักเรียนที่เข๎ารํวม
โครงการได๎เรียนรู๎จากประสบการณ์

มาตรฐานที่ 17 
ตัวบํงชี้ 17.2 
เกณฑ์ที่ 17.2.1, 



 

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน (SAR) โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ปีการศึกษา 2557 หนา้ 126 

 

- ผู๎เรียนร๎อยละ 90 มีความรู๎
จากประสบการณจ์รงิ ได๎เรียนรู๎
วิถีชีวิตความเป็นอยํู วัฒนธรรม
ของชาวตํางชาติมีทักษะการคิด 
การแก๎ปัญหา การใช๎ทักษะชีวิต
และอยํูรํวมกันในสังคมได๎อยํางมี
ความสุข 

ตรง ท้ังวิถีชีวิตความเป็นอยํูและ
วัฒนธรรมของชาวตํางชาติ การใช๎
ทักษะชีวิตและการอยํูรํวมกันอยํางมี
ความสุข 

17.2.2   
 

Genius Stars Go 
Inter 

 - นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
– มัธยมศึกษาปีที่ 6 เข๎ารํวม
โครงการ Genius Stars Go 
Inter 

 - นักเรียนได๎รับการพัฒนาทักษะ
การใช๎ภาษาตํางประเทศเพ่ือการ
สื่อสารได๎อยํางมี                        
ประสิทธิภาพเพ่ือมุํงสูํสากล 
และเตรียมความพร๎อมสูํ
ประชาคมอาเซียน 

 - นักเรียนมีทักษะการใช๎ภาษา
เพ่ือการสื่อสารได๎เหมาะสมกับ
บุคคล สถานที่ และ 
สถานการณ์ตําง ๆ 
 

ผลการด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์
ร๎อยละ 88.75นักเรียนที่เข๎ารํวม
โครงการสามารถใช๎ภาษาตํางประเทศ
ในการสื่อสารได๎อยํางเหมาะสมกับกับ
บุคล สถานที่และสถานการณ์ได๎อยําง
มีประสิทธิภาพ 

มาตรฐานที ่17 
ตัวบํงชี้  17.2  
เกณฑ์ที่17.2.1,17.2.2 
 

 

กลยุทธ์ที่ ๖  พัฒนาสํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนมีคุณลักษณะอันพงึประสงค์  มีความสามารถทางด๎านศิลปะ ดนตรี 
กีฬา และด๎านอื่นๆ ตามความถนัดและสนใจของตนเอง สามารถเข๎ารํวมแขํงขันทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา 

 

โครงการ/กิจกรรม 

 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา  
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

แผนกอนุบาล 
โครงการสงํเสริม
สุนทรียภาพด๎าน
ศิลปะ  ดนตรี  กีฬา 

เชิงปริมาณ  
- นักเรียนอนุบาลระดับชั้น
อนุบาล 1 – 3  จ านวน  840  
คน  ได๎เข๎ารํวมกิจกรรม   
เชิงคุณภาพ  
- นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจใน

ผลงานและความสามารถของ

-  นักเรียนร๎อยละ  90  มีความ

ภาคภูมิใจในผลงานและ

ความสามารถของตนเอง 

-  นักเรียนร๎อยละ  90  มีการ

เจริญเติบโตสมวัย 

-  นักเรียนร๎อยละ  90  มีทักษะการ

มาตรฐานที ่1, 2, 3, 4 
ตัวบํงชี้  1.1, 1.2, 
2.2, 2.4, 3.3, 4.5 
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ตนเอง 

-  นักเรียนมีการเจริญเติบโต

สมวัย 

-  นักเรียนมีทักษะการ

เคลื่อนไหวตามวัย 

-  นักเรียนกล๎าแสดงออก  เลํน

และปฏิบัติกิจกรรมรํวมกับผู๎อื่น

ได๎เป็นอยํางดี 

-  นักเรียนแสดงความชื่นชอบ

และตอบสนองตํอศิลปะ  ดนตรี  

และการเคลื่อนไหวได๎เหมาะสม

ตามวัย 

-  นักเรียนรู๎จักการเป็นผู๎น าและ

ผู๎ตามท่ีดี 

-  นักเรียนมีจินตนาการและ

ความคิดสร๎างสรรค์   

เคลื่อนไหวตามวัย 

- นักเรียนร๎อยละ  90 กล๎าแสดงออก  

เลํนและปฏิบัติกิจกรรมรํวมกับ

ผู๎อื่นได๎ 

-  นักเรียนร๎อยละ  90  แสดงความ

ชื่นชอบและตอบสนองตํอศิลปะ  

ดนตรี  และการเคลื่อนไหวได๎ 

-  นักเรียนร๎อยละ  90  รู๎จักการเป็น

ผู๎น าและผู๎ตามท่ีดี 

-  นักเรียนร๎อยละ  90  มีจินตนาการ

และความคิดสร๎างสรรค์  

 

กิจกรรมแอโรบิค
เพ่ือสุขภาพ 

เชิงปริมาณ  
-  นักเรียนระดับเตรียมอนุบาล 
– อนุบาล  3  จ านวน  915  คน 
เชิงคุณภาพ    
- นักเรียนอนุบาลมีน้ าหนักเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรม
อนามัย 
- นักเรียนมีสุขภาพรํางกาย
แข็งแรงสมบูรณ ์
-  นักเรียนมีความมั่นใจ  กล๎า
แสดงออก   
-  นักเรียนมีความชื่นชอบและ
ตอบสนองตํอดนตรี  และการ
เคลื่อนไหว 

- นักเรียนร๎อยละ 90 มีน้ าหนัก
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ
กรมอนามัย 

- นักเรียนร๎อยละ 90มีสุขภาพ
รํางกายแข็งแรงสมบูรณ ์

- นักเรียนร๎อยละ  90  มีความมั่นใจ  
กล๎าแสดงออก 

- นักเรียนร๎อยละ  90  มีความชื่น
ชอบและตอบสนองตํอดนตรีและ
การเคลื่อนไหว 

 

มาตรฐานที่  1, 2 
ตัวบํงชี้  1.1, 1.2, 

2.2, 2.4 

กิจกรรมจิตรกรน๎อย เชิงปริมาณ  
-  นักเรียนอนุบาล  1 - 3  
จ านวน  840  คน  ได๎เข๎ารํวม
กิจกรรม 
เชิงคุณภาพ    
- นักเรียนมีความมุํงมั่นต้ังใจ  

- นักเรียนร๎อยละ  90  มีความมุํงมั่น
ต้ังใจ  และกล๎าแสดงออก 

- นักเรียนร๎อยละ  90  ชื่นชมศิลปะ  
ดนตรี  การเคลื่อนไหว  และรัก
ธรรมชาติ 

- นักเรียนร๎อยละ  90  เลํนและ

มาตรฐานที่ 2, 3, 4  
ตัวบํงชี้  2.2, 2.4,  
3.3, 4.5 
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และกล๎าแสดงออก 
- นักเรียนมีความชื่นชมในศิลปะ  
ดนตรี  การเคลื่อนไหว  และรัก
ธรรมชาติ   
- นักเรียนได๎เลํนและท างาน
รํวมกับผู๎อื่นได๎ดี 
- นักเรียนถํายทอดความคิด
สร๎างสรรค์ผํานการท างานศิลปะ  
เลําเรื่อง  เลํนเกมภาษา 

ท างานรํวมกับผู๎อื่น 
- นักเรียนร๎อยละ  90  มีความคิด

สร๎างสรรค์ผํานการท างานศิลปะ  
เลําเรื่อง  เลํนเกมภาษา 

 

กิจกรรมร๎องเลํน
เต๎นร า 

เชิงปริมาณ  
- นักเรียนระดับอนุบาล  1-3  
จ านวน  840  คน  ได๎เข๎ารํวม
กิจกรรม 
เชิงคุณภาพ   
- นักเรียนมีความมั่นใจ  และกล๎า
แสดงออกเกิดความภาคภูมิใจใน
ความสามารถของตนเอง 
- นักเรียนแสดงความชื่นชอบและ
ตอบสนองตํอดนตรี  การ
เคลื่อนไหว 

- นักเรียนร๎อยละ  90มีความมั่นใจ
และกล๎าแสดงออก  เกิดความ
ภาคภูมิใจในความสามารถของ
ตนเอง 

- นักเรียนร๎อยละ  90  แสดงความ
ชื่นชอบและตอบสนองตํอดนตรี  
และการเคลื่อนไหวได๎ถูกต๎อง
เหมาะสมตามวัย 

 

มาตรฐานที่  2 
ตัวบํงชี้  2.2, 2.4 

โครงการเด็กดีศรียอ
แซฟ 

เชิงปริมาณ  
- นักเรียนอนุบาลระดับชั้น

เตรียมอนุบาล – อนุบาล  3  

จ านวน  915  คน  เข๎ารํวม

กิจกรรม   

เชิงคุณภาพ  
- นักเรียนมีความมั่นใจ  กล๎าพูด

กล๎าแสดงออก  และเป็น

แบบอยํางแกํผู๎อื่นได๎ 

- นักเรียนมีมนุษย์สัมพันธ์กับคน

คุ๎นเคย 

- นักเรียนอนุบาลรู๎คุณผู๎อื่น  มี

เมตตากรุณา  มีน้ าใจ   

- นักเรียนอนุบาลรู๎จักประหยัด

อดออม 

- นักเรียนอนุบาลที่ปฏิบัติตนใน

การไหว๎ตามมารยาทไทยได๎

-  นักเรียนร๎อยละ  90  มีความมั่นใจ  

กล๎าพูดกล๎าแสดงออก  และเป็น

แบบอยํางแกํผู๎อื่นได๎ 

-  นักเรียนร๎อยละ  90  มีมนุษย์

สัมพันธ์กับคนคุ๎นเคย 

-  นักเรียนร๎อยละ  90  รู๎คุณผู๎อื่น  มี

เมตตากรุณา  มีน้ าใจ 

-นักเรียนร๎อยละ  90  รู๎จักประหยัด

อดออม 

-  นักเรียนร๎อยละ  90  ปฏิบัติตนใน

การไหว๎ตามมารยาทไทยได๎ถูกต๎อง 

- นักเรียนร๎อยละ  90  มีความเข๎าใจ

และใช๎ภาษาทุกอยํางถูกต๎อง

เหมาะสมตามวัย 

-  ร๎อยละ  90  สถานศึกษาจัด

โครงการ / กิจกรรม  สนับสนุน

ตามนโยบายการจัดการศึกษา

มาตรฐานที่  2, 3 ,4, 
10, 11  
ตัวบํงชี้  2.2, 2.3, 
3.1, 3.4, 4.3, 10.1, 
10.2ข, 11.1, 11.2 
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ถูกต๎อง 

- นักเรียนอนุบาลทุกคนมีความ

เข๎าใจและใช๎ภาษาทุกอยําง

ถูกต๎องเหมาะสมตามวัย 

- สถานศึกษาจัดโครงการ / 

กิจกรรม  สนับสนุนตามนโยบาย

การจัดการศึกษาปฐมวัย 

-  ผลการพัฒนาของสถานศึกษา

บรรลุตามเปูาหมาย 

ปฐมวัย 

-  ร๎อยละ  90  ผลการพัฒนาของ

สถานศึกษาบรรลุตามเปูาหมาย 

 

กิจกรรมมคัคุเทศก์
น๎อย 

เชิงปริมาณ  
- ตัวแทนนักเรียนอนุบาล  1 - 
3  จ านวน  840  คน  ได๎เข๎า
รํวมกิจกรรม 
เชิงคุณภาพ    
- นักเรียนมีความมั่นใจ  กล๎าพูด  
กล๎าแสดงออก  และเป็น
แบบอยํางที่ดีแกํผู๎อื่นได๎ 
- นักเรียนมีทักษะทางภาษาท่ีดี
เหมาะสมตามวัย 
- สถานศึกษามีโครงการ / 
กิจกรรมพัฒนาเด็กให๎บรรลุตาม
เปูาหมาย  ปรัชญา  วิสัยทัศน์  
และจุดเน๎นการจัดการศึกษา
ปฐมวัยของสถานศึกษา 
-  ผลการพัฒนาตามจุดเน๎นและ
จุดเดํนที่สํงผลสะท๎อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

- ร๎อยละ  95  ตัวแทนนักเรียนมี
ความมั่นใจในการน าเสนอกิจกรรม   

- ร๎อยละ  95  ของนักเรียนมีทักษะ
ภาษาท่ีดีเหมาะสมตามวัย 

- ร๎อยละ  95  ของสถานศึกษามี
โครงการ / กิจกรรมพัฒนาเด็กให๎
บรรลุตามเปูาหมาย  ปรัชญา  
วิสัยทัศน์  และจุดเน๎นการจัด
การศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 

- ร๎อยละ  95  ของผลการพัฒนา
ตามจุดเน๎นและจุดเดํนสํงผล
สะท๎อนเป็นเอกลักษณ์ 

 

มาตรฐานที่  2, 4,10  
ตัวบํงชี้  2.2, 4.3, 
10.1, 10.2 ข 

แผนกสามัญหญิง 
1.โครงการส่งเสริม
ความเป็นเลิศทาง
วิชาการ 
-กิจกรรมอัจฉริยะ
ทางวิทยาศาสตร์ 
 -กิจกรรมสงํเสริม
พัฒนาทักษะ
ภาษาไทย 
-กิจกรรมคลินิก
คณิตศาสตร ์

เชิงปริมาณ   
- นักเรียนในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6  ที่มี
ความสามารถและความสนใจ
ทางด๎านวิชาการได๎เข๎ารํวม
กิจกรรม 
เชิงคุณภาพ  
- นักเรียนได๎รับการพัฒนาทักษะ
ความรู๎ความสามารถทาง
วิชาการให๎สูงข้ึนและมีเจตคติที่ดี

ผลการด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์
ร๎อยละ  88.57 และ 
นักเรียนที่เข๎ารํวมโครงการได๎รับการ
พัฒนาทักษะความรู๎ความสามารถทาง
วิชาการให๎สูงข้ึนและมีเจตคติที่ดีใน
การพัฒนาตนเอง 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที ่1 
ตัวบํงชี้ 1.4,1.6  
เกณฑ์ที่  1.6.1                                             
มาตรฐานที่ 3 
ตัวบํงชี้ 3.1 ,3.2, 3.3, 
3.4       
เกณฑ์ที่  3.1.1 , 
3.1.2 ,3.3.1 3.3.2                                                     
มาตรฐานที่ 4 
ตัวบํงชี้ 4.1, 4.2,  
4.3, 4.4    
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-กิจกรรมพิชิต
คณิตศาสตร ์
-กิจกรรม Social  
Talent 
-กิจกรรม We Can 
Do 
-JSG. Go Genius 
-กิจกรรมดาว
อัจฉริยะด๎านการ
งานและไอที 
.-กิจกรรมสํงเสริม
และพัฒนาศักยภาพ
ศิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลป ์

ในการพัฒนาตนเอง 
 
 
 

 
 
  

เกณฑ์ที่  4.1.1, 4.2.1                                              
มาตรฐานที่ 5 
ตัวบํงชี้5.1 , 5.2                                                    
มาตรฐานที่ 6  
ตัวบํงชี้ 6.1,  6.2 , 
6.3 , 6.4  
 
 
 
 

2.โครงการAll  to  
the  One  
(รวมกันเป็นหน่ึง) 
-กิจกรรม Thai : 
Practice 
more….Get more 
-กิจกรรม Math : 
Practice 
more….Get more 
-กิจกรรม Science 
: Practice 
more….Get more 
 
-กิจกรรม Social : 
Practice 
more….Get more 
-กิจกรรม Art : 
Practice 
more….Get more 
-กิจกรรม Career : 
Practice 
more….Get more 
-กิจกรรม P.E. : 
Practice 
more….Get more 

เชิงปริมาณ 
-การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1-ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 
เชิงคุณภาพ 
-การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการ
สอบO-NET ของนักเรียน
ประถมศึกษาปีที6่  นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3  และนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 - การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการ
สอบN.T.ของนักเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 3 
 - การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการ
สอบประเมินคุณภาพผู๎เรียนและ
การประเมินการอํานคิดวิเคราะห์
ของฝุายการศึกษาอัครสังมณฑล
กรุงเทพฯของนักเรียน
ประถมศึกษาปีที่3                     
นักเรียนประถมศึกษาปีที่6  และ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 
 
 
 

ผลการด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์
ร๎อยละ  82.67 และ 
-นักเรียน ป.6 ม.3 และ ม.6ที่เข๎ารํวม
โครงการมีการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการสอบO-NET 
ดีข้ึน 
-นักเรียน ป.3 มีการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการสอบN.T.ดีข้ึน 
 

มาตรฐานที ่1  
ตัวบํงชี้ 1.4 ,1.6    
เกณฑ์ที่ 1.6.1 
มาตรฐานที่ 3  
ตัวบํงชี้ 3.1,3.2,3.3,3.4    
เกณฑ์ที่
3.1.1,3.1.2,3.3.1,3.3.2
มาตรฐานที่ 4  
ตัวบํงชี้ 4.1 ,4.2 
,4.3 ,4.4    
เกณฑ์ที่  4.1.1,4.2.1 
มาตรฐานที่ 5 
ตัวบํงชี้ 5.1 ,5.2 , 5.4  
มาตรฐานที่ 6  
ตัวบํงชี้ 6.1 ,6.2, 
6.3 , 6.4 
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-กิจกรรม English : 
Practice more 
..Get more 
3.โครงการเข้าค่าย
เนตรนารี 
 

เชิงปริมาณ 
- นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 –ระดับมัธยมศึกษาปีที่  3 
จ านวน   1,295 คน เข๎ารํวม
กิจกรรม 
เชิงคุณภาพ 
1.  ผู๎เรียนมีโอกาสฝึกทักษะ 
และมีความรู๎ตามกระบวนการ
ของวิชาลูกเสือ– เนตรนารี  
2.  ผู๎เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  
ปฏิบัติตนโดยค านึงถึงหน๎าท่ีของ
ตนเองและผู๎อื่น (1.5 ) 
3.  ผู๎เรียนฝึกการท างานรํวมกับ
ผู๎อื่นด๎วยความสามัคคี   อดทน   
และมีความสุข   สนุกสนาน   
น า ประสบการณ์ที่ได๎รับไปใช๎ใน
ชีวิตประจ าวัน  ( 6.3 ) 
4.  ผู๎เรียนได๎ท ากิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์ตํอสังคมทัง้ในและ
นอกสถานศึกษาและรู๎จักการ
แบํงปันให๎กับผู๎อื่น (  2.4 ) 

ผลการด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์
ร๎อยละ  92.72 และ 
นักเรียนมีโอกาสฝึกทักษะ มีความรู๎
ตามกระบวนการของวิชาลูกเสือ– 
เนตรนารี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  ปฏิบัติ
ตนโดยค านึงถึงหน๎าท่ีของตนเองและ
ผู๎อื่น  มีการฝึกการท างานรํวมกับผู๎อื่น
ด๎วยความสามัคคี  อดทน   มีความสุข   
สนุกสนาน   น า ประสบการณ์ที่ได๎รับ
ไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน  
ได๎ท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ตํอ
สังคมทัง้ในและนอกสถานศึกษาและ
รู๎จักการแบํงปันให๎กับผู๎อื่น 

มาตรฐานที่ 1   
ตัวบํงชี้ที่  1.52.4 6.3   
เกณฑ์ที่
1.5.11.5.21.5.3  
1.5.4   
มาตรฐานที่ 2   
ตัวบํงชี้ที่2.4.1                                                                      
มาจรฐานที่ 6    
ตัวบํงชี้ที่   6.3.1   
6.3.2     6.3.3     
6.3.4    6.3.4 
 

 

กลยุทธ์ที่ ๗  พัฒนาสํงเสริมความสัมพันธ์ของสถานศึกษาและชุมชน เป็นท่ียอมรับและเช่ือมั่นใน

สถานศึกษา รํวมอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท๎องถิ่น บุคลากรและผ๎ูเรียนมีจิตอาสาในการ

ชํวยเหลือสังคม 

โครงการ /กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

แผนกอนุบาล 
โครงการเรียนรู๎สูํ
ชุมชน 

เชิงปริมาณ      
- นักเรียนอนุบาล 1- 3  จ านวน  
840  คน  เข๎ารํวมกิจกรรม  
- บุคลากรครูจ านวน 37 คน 
- ผู๎ปกครองนักเรียนระดับชั้น
อนุบาล 1-3  

- ร๎อยละ 90 ของนักเรียนรู๎จัก รักและ 
เห็นคุณคําของภูมิปัญญาท๎องถ่ิน 
สามารถสื่อสารใหผ๎ู๎อื่นเข๎าใจได๎ 
- ร๎อยละ 90 ของนักเรียน มีความ 
มุํงมั่นต้ังใจ สามารถเลํนและปฏิบัติ 
กิจกรรมรํวมกับผู๎อื่น  

มาตรฐานที ่2 ,4 , 5, 
7, 9 
ตัวบํงชี้  2.2 , 4.1, 
4.2, 4.4, 5.2, 7.1, 
7.4, 9.2 
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-  แผนการจัดประสบการณ์ 
การเรียนการสอนแบบโครงการ  
เชิงคุณภาพ    
- นักเรียนรู๎จัก รักและเห็น
คุณคําของภูมิปัญญาท๎องถ่ิน
สามารถสื่อสารใหผ๎ู๎อื่นเข๎าใจได๎ 
- นักเรียนมีความมุํงมั่นต้ังใจ 
สามารถเลํนและปฏิบัติกิจกรรม
รํวมกับผู๎อื่น  
- นักเรียนสนใจเรียนรู๎สิ่งรอบตัว 
ซักถามอยํางต้ังใจ และรักการ
เรียนรู๎ 
- นักเรียนมีความคิดรวบยอด
เก่ียวกับสิ่งตําง ๆ ที่เกิดจาก
ประสบการณ์การเรียนรู ๎
- นักเรียนมีทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร ์
- ครจูัดประสบการณ์การเรียนรู๎
ที่หลากหลาย สอดคล๎องกับ
ความแตกตํางระหวํางบุคคล 
- สถานศึกษามีหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษาและน าสูํการปฏิบัติ
อยํางมีประสิทธิภาพ 
- ผู๎ปกครอง  ชุมชน  และ
ท๎องถ่ิน  มีสํวนรํวมในการ
ด าเนินกิจกรรมของสถานศึกษา 
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎รํวมกัน
ภายในสถานศึกษา ระหวําง
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน
และองค์กรที่เกี่ยวข๎อง 

- ร๎อยละ 90 ของนักเรียนสนใจเรียนรู๎ 
สิ่งรอบตัว ซักถามอยํางต้ังใจ และรัก 
การเรียนรู๎ 
- ร๎อยละ 90 ของนักเรียนมีความคิด 
รวบยอดเก่ียวกับสิ่งตําง ๆ ที่เกิดจาก 
ประสบการณ์การเรียนรู ๎
- ร๎อยละ  90  ของนักเรียนมีทักษะ 
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ 
คณิตศาสตร ์
- ร๎อยละ  90 ของครูจัดประสบการณ ์
การเรียนรู๎ที่หลากหลาย สอดคล๎องกับ 
ความแตกตํางระหวํางบุคคล  
- ร๎อยละ  90  ของสถานศึกษามี 
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของ 
สถานศึกษาและน าสูํการปฏิบัติอยํางมี 
ประสิทธิภาพ 
- ร๎อยละ  90  ของผู๎ปกครอง  ชุมชน   
และท๎องถ่ิน  มีสํวนรํวมในการด าเนิน 
กิจกรรมของสถานศึกษา 
- ร๎อยละ  90  ของสถานศึกษามีการ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎รํวมกันภายใน 
สถานศึกษา ระหวํางสถานศึกษากับ 
ครอบครัวชุมชน และองค์กรที ่
เก่ียวข๎อง  
 

กิจกรรมภูมิปัญญา
สัญจร 

เชิงปริมาณ  
- นักเรียนอนุบาล 1-3  จ านวน  
840  คน  ได๎เข๎ารํวมกิจกรรม 
- จ านวนผู๎ปกครองนักเรียนที่
รํวมเป็นวิทยากรให๎ความรู๎กับ
นักเรียน 
เชิงคุณภาพ  

- นักเรียนร๎อยละ 90 มีความมุํงมั่น
ต้ังใจ เลํนและปฏิบัติกิจกรรม
รํวมกับผู๎อื่นได๎  

- นักเรียนร๎อยละ 90 สนใจเรียนรู๎
สิ่งรอบตัว ซักถามอยํางต้ังใจ และ
รักการเรียนรู ๎

- นักเรียนร๎อยละ  90  มีความคิด

มาตรฐานที ่2 , 4 , 7, 
9       
ตัวบํงชี้ 2.2 , 4.1 , 
4.2 , 7.1, 7.4, 9.2 
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- นักเรียนมีความมุํงมั่นต้ังใจ เลํน
และปฏิบัติกิจกรรมรํวมกับผู๎อื่น
ได๎เป็นอยํางดี 
- นักเรียนสนใจเรียนรู๎สิ่งรอบตัว 
ซักถามอยํางต้ังใจ และรักการ
เรียนรู๎อยํางเหมาะสมตามวัย 
- นักเรียนมีความคิดรวบยอด
เก่ียวกับท๎องถ่ิน  ที่เกิดจาก
ประสบการณ์การเรียนรู๎และ
สามารถถํายทอดได๎ดี  
- สถานศึกษามีหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษาและน าสูํการปฏิบัติ
อยํางมีประสิทธิภาพ   
- ผู๎ปกครอง  ชุมชน  และ
ท๎องถ่ินมีสํวนรํวมในกิจกรรม
ของสถานศึกษา 
- สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู๎รํวมกันภายใน
สถานศึกษาระหวํางสถานศึกษา
กับครอบครัว  ชุมชน  และ
องค์กรที่เกี่ยวข๎อง 

รวบยอดเก่ียวกับท๎องถ่ินที่เกิด
จากประสบการณ์การเรียนรู ๎

- นักเรียนร๎อยละ  90  ของ
สถานศึกษามีหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยของสถานศึกษาและน าสูํ
การปฏิบัติอยํางมีประสิทธิภาพ 

- ร๎อยละ  90  ของผู๎ปกครอง  
ชุมชน  และท๎องถ่ินมีสํวนรํวมใน
กิจกรรมของสถานศึกษา 

- ร๎อยละ 90 สถานศึกษามีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎รํวมกันภายใน
สถานศึกษาระหวํางสถานศึกษา
กับครอบครัว  ชุมชน  และ
องค์กรที่เกี่ยวข๎อง 

 

กิจกรรมการเรียน
การสอนแบบ
โครงการ 

เชิงปริมาณ  
- นักเรียนอนุบาล 1-3  จ านวน  
840  คน  เข๎ารํวมกิจกรรม 
- ผู๎ปกครองนักเรียน ชั้นอนุบาล  1-
3 
เชิงคุณภาพ  
- นักเรียนมีความมั่นใจและกล๎า
แสดงออก 
- นักเรียนสนใจเรียนรู๎สิ่งรอบตัว  
ซักถามอยํางต้ังใจ  และรักการ
เรียนรู๎  
- นักเรียนมีความคิดรวบยอด
เก่ียวกับสิ่งตําง ๆ ท่ีเกิดจาก
ประสบการณ์การเรียนรู๎   
- นักเรียนมีทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร ์

- ร๎อยละ 90 ของนักเรียนมีความ
มั่นใจและกล๎าแสดงออก 

- ร๎อยละ 90 ของนักเรียนสนใจ
เรียนรู๎สิ่งรอบตัว  ซักถามอยําง
ต้ังใจ  และรักการเรียนรู ๎

- ร๎อยละ 90 ของนักเรียนมี
ความคิดรวบยอดเก่ียวกับสิ่งตําง 
ๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การ
เรียนรู๎ 

- ร๎อยละ  90  ของนักเรียนมีทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร ์

- ร๎อยละ  90  ครูจัดท าแผน
ประสบการณ์การเรียนรู๎ที่
หลากหลาย  สอดคล๎องกับความ
แตกตํางระหวํางบุคคล   

- ร๎อยละ 90 ของนักเรียนมีความรู๎

มาตรฐานที ่2 , 4 , 5, 
7 
ตัวบํงชี้ 2.2 , 4.1 , 
4.2 , 4.4, 5.2, 7.1 
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- ครจูัดท าแผนประสบการณ์การ
เรียนรู๎ที่หลากหลาย  สอดคล๎อง
กับความแตกตํางระหวํางบุคคล  
- สถานศึกษามีหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษา  และน าสูํการ
ปฏิบัติอยํางมีประสิทธิภาพ 

เก่ียวกับธรรมชาติและสิ่งตําง ๆ 
รอบตัว  

- ร๎อยละ  90  ของผู๎ปกครอง  
ชุมชนมีความพึงพอใจตํอ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

โครงการจัดแหลงํ
เรียนรู๎เพ่ือหนูน๎อย 

เชิงปริมาณ  
- ผู๎ปกครอง  และนักเรียน

เตรียมอนุบาล – อนุบาล  3   

จ านวน  915  คน  เข๎ารํวม

กิจกรรม    

- จ านวนแหลํงเรียนรู๎ภายใน

สถานศึกษา 

เชิงคุณภาพ  
- สถานศึกษามีสิ่งอ านวยความ
สะดวกส าหรับผู๎ปกครอง  และ
ชุมชนเพ่ือพัฒนานักเรียนอยําง
รอบด๎าน  
- สถานศึกษาเป็นแหลํงเรียนรู๎
ของนักเรียนและบุคลากร
ทางการศึกษาได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 

-  ร๎อยละ  90  ของสถานศึกษามี

แหลํงเรียนรู๎ที่หลากหลายพร๎อม

ใช๎งานได๎อยํางเหมาะสม 

-  ร๎อยละ  90  ของนักเรียนและครู

รู๎จักแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง

จากแหลํงเรียนรู๎ของสถานศึกษา 

 

มาตรฐานที่  7, 9 
ตัวบํงชี้  7.5, 9.1  

กิจกรรม  Reading  
Corner 

เชิงปริมาณ   
-  นักเรียนเตรียมอนุบาล – อนุบาล  
3  จ านวน  915  คน  เข๎ารํวม
กิจกรรม 
-  สถานศึกษามีมุมส าหรับการ 
เรียนรู๎ของผู๎ปกครองและนักเรียน 
เชิงคุณภาพ  
- นักเรียนและผู๎ปกครองใช๎เวลา
วํางให๎เกิดประโยชน์ 
- สถานศึกษามีสถานที่พักรอและ
มุมการเรียนรู๎ส าหรับผู๎ปกครองที่
มีประสิทธิภาพ 
- สถานศึกษามีแหลํงเรียนรู๎
ส าหรับนักเรียนและบุคลากรใน
สถานศึกษาได๎พัฒนาตนเอง
อยํางตํอเน่ือง   

- ร๎อยละ  90  ของผู๎ปกครองและ
นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีตํอกันและ
ใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์ 

- ร๎อยละ  90  ของสถานศึกษามี
สถานที่พักรอและมุมการเรียนรู๎
ส าหรับผู๎ปกครอง 

- ร๎อยละ  90  ของสถานศึกษามี
แหลํงเรียนรู๎ในการพัฒนาการ
เรียนรู๎ของนักเรียนและบุคลากรใน
สถานศึกษา 

 

มาตรฐานที่  7, 9 
ตัวบํงชี้  7.5, 9.1 
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 ผลการด าเนินงานโครงการ / กิจกรรมตามนโยบายพิเศษ 

โครงการ /กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

กิจกรรมบ๎าน
นักวิทยาศาสตร์น๎อย 

เชิงปริมาณ   
- นักเรียนอนุบาล  1 - 3  
จ านวน  840  คน  ได๎เข๎ารํวม
กิจกรรม 
เชิงคุณภาพ     
- นักเรียนสนใจเรียนรู๎สิ่งรอบตัว  
ซักถามอยํางต้ังใจและรักการ
เรียนรู๎ 
- นักเรียนมีความคิดรวบยอด
เก่ียวกับสิ่งตําง ๆ ท่ีเกิดจาก
ประสบการณ์การเรียนรู ๎
- นักเรียนมีทักษะทางภาษาใน
การพูด  อําน  เขียน  และ
สื่อสารได๎เหมาะสมตามวัย 
- นักเรียนมีความสามารถในการ
เรียนรู๎  โดยใช๎กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 
- นักเรียนมีจินตนาการได๎ลงมือ
ปฏิบัติในการทดลองกิจกรรม
ด๎วยตนเองและฝึกการท างาน
เป็นทีมรํวมกัน 

- นักเรียนร๎อยละ  90  สนใจ
เรียนรู๎สิ่งรอบตัว  ซักถามอยําง
ต้ังใจและรักการเรียนรู ๎

- นักเรียนร๎อยละ  90มีความคิด
รวบยอดเก่ียวกับสิ่งตําง ๆ ที่เกิด
จากประสบการณ์ในการเรียนรู๎ 

- นักเรียนร๎อยละ  90 มีทักษะทาง
ภาษาในการพูด  อําน  เขียน  
และสื่อสารได๎เหมาะสมตามวัย 

- นักเรียนร๎อยละ  90 มี
ความสามารถในการเรียนรู๎  โดย
ใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร ์

- นักเรียนร๎อยละ  90  มี
จินตนาการได๎ลงมือปฏิบัติในการ
ทดลองกิจกรรมด๎วยตนเองและ
ฝึกการท างานเป็นทีมรํวมกัน 

 

มาตรฐานที่  4  
ตัวบํงชี้  4.1, 4.2, 
4.3, 4.4, 4.5 

แผนกสามัญหญิง 
1.โครงการรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
1.กิจกรรมยอแซฟฯ
รํวมใจรักษ์
สิ่งแวดล๎อม 
2.กิจกรรมพลังงาน
ทดแทนเพ่ือชุมชน 
3.กิจกรรมสังคมรักษ์
โลกรักษ์สิ่งแวดล๎อม 
4.กิจกรรมงาน
ประดิษฐ์พิชิตโลก

เชิงปริมาณ    
- นักเรียนในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6  ได๎เข๎า
เก่ียวกับรักษ์สิ่งแวดล๎อม 
เชิงคุณภาพ   
- นักเรียนระดับชั้นประถม 
ศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษา 
ปีที ่6  ร๎อยละ  90  มีความรู๎   
ความเข๎าใจและรักษ์สิ่งแวดล๎อม
มากย่ิงข้ึน 
 

ผลการด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์
ร๎อยละ 86.47 นักเรียนที่เข๎ารํวม
โครงการม ี
มีความรู๎   ความเข๎าใจและรักษ์
สิ่งแวดล๎อมมากย่ิงข้ึน 

 

มาตรฐานที ่2 
ตัวบํงชี้ 2.1,2.4        
เกณฑ์ที ่2.1.6 ,2.1.7   
มาตรฐานที่ 3  
ตัวบํงชี้ 3.3                  
เกณฑ์ที ่3.3.1 ,3.3.2   
มาตรฐานที ่6 
ตัวบํงชี้ 6.1,6.2,6.3       
มาตรฐานที ่11 
ตัวบํงชี้ 11.1 
เกณฑ์ที ่11.1.5 
มาตรฐานที ่13 
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ร๎อน 
5.กิจกรรมสวน
สมุนไพร 
6.กิจกรรมสวนไม๎
วรรณคดี 

ตัวบํงชี้ 13.1   
 
 

2.โครงการEnglish 
Go Genius 
 กิจกรรม Puzzle / 
Word 
 กิจกรรม Smart 
Girl 
 

เชิงปริมาณ 
- นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที ่1– ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 
เชิงคุณภาพ  - นักเรียนมีทักษะ
ทางด๎านภาษาตํางประเทศ และ
สามารถน ามาใช๎ในชีวิตประจ าวัน
ได๎    ร๎อยละ70 

ผลการด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์
ร๎อยละ 83.39 
นักเรียนที่เข๎ารํวมโครงการ 
มีทักษะทางด๎าน ภาษาตํางประเทศและ
สามารถน ามาใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ 
 

มาตรฐานที ่3  
ตัวบํงชี้    3.2                                                                          
มาตรฐานที ่5  
ตัวบํงชี้    5.2  
มาตรฐานที ่ 15 
ตัวบํงชี้ 15.1   15.2 
มาตรฐานที่ 17 
ตัวบํงชี้ 17.1   17.2 

3.โครงการ English 
Fun Monday 
 

เชิงปริมาณ   
- นักเรียนระดับชั้นประถม 
ศึกษาปีที่ 1- มัธยมศึกษาปีที่ 6 
ได๎เข๎ารํวมกิจกรรมและได๎รับ
ความรู๎ทางด๎านภาษาอังกฤษ 
เชิงคุณภาพ  
- นักเรียนมีความมั่นใจในการใช๎
ภาษาอังกฤษเพ่ิมข้ึนร๎อยละ 80 

ผลการด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์
ร๎อยละ 90.67 
นักเรียนที่เข๎ารํวมโครงการ 
มีความมั่นใจในการใช๎ภาษาอังกฤษ
เพ่ิมข้ึน 

มาตรฐานที ่ 3 
ตัวบํงชี้    3.2                                                                          
มาตรฐานที ่ 5  
ตัวบํงชี้    5.2 
มาตรฐานที ่ 15 
ตัวบํงชี้ 15.1   15.2 
มาตรฐานที่ 17 
ตัวบํงชี้ 17.1   17.2 

4. โครงการ Do it  
yourself 
 

เชิงปริมาณ  
- คร ู 8 กลุํมสาระและนักเรียนที่มี
ความประสงค์จะพัฒนาตนเองด๎าน
ภาษาอังกฤษ 
เชิงคุณภาพ 
-ครูและนักเรียนที่เข๎ารํวม
โครงการมีการพัฒนาตนเองด๎าน
ภาษาอังกฤษร๎อยละ 80 

ผลการด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์
ร๎อยละ 90.44 
ครูและนักเรียนที่เข๎ารํวมโครงการมี
การพัฒนาตนเองด๎านภาษาอังกฤษ 

มาตรฐานที่ 3 
ตัวบํงชี้ 3.1 
มาตรฐานที ่7 
ตัวบํงชี้ 7.7,7.10 (JS.) 
มาตรฐานที ่ 15 
ตัวบํงชี้ 15.1   15.2 
มาตรฐานที่ 17 
ตัวบํงชี้ 17.1   17.2 

5.โครงการเปิด
ประตูสู่อาเซียน 

เชิงปริมาณ   
- มีห๎องศูน ย์อา เซี ยน และมี
ห๎องเรียนที่มีบรรยากาศการ
เรียนรู๎อาเซียน 
เชิงคุณภาพ 
1. ครูมีการจั ดกิจกรรมการ
เรียนรู๎เก่ียวกับอาเซียน 
2.ครู  และนัก เรียนมีการจั ด
กิจกรรมเพ่ือการเรียนรู๎ระหวําง
กันนอกห๎องเรียน 

ผลการด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์
ร๎อยละ 83.78 
ครู และนักเรียนมีการจัดกิจกรรมเพ่ือ
การเรียนรู๎ระหวํางกันในนอก
ห๎องเรียน 
 

มาตรฐานที ่2 
ตัวบํงชี้  2.3 
มาตรฐานที ่3 
ตัวบํงชี้  3.1 
มาตรฐานที่ 17  
ตัวบํงชี้ 17.3 
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๒. ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 

ด้านท่ี  ๑  มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 

 
มาตรฐานที่ 1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย 

ตัวบ่งชี้ 

จ านวนนร./
ครู ที่อยู่ใน
ระดับ 3 ขึ้น

ไป 

 
จ านวน นร./
ครูทั้งหมด 

 
ร้อยละที่ได้ 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

 
คะแนน 

ที่ได้ 

1.1  มีน้ าหนักสํวนสูงเป็นไปตามเกณฑ์ 
มาตรฐาน 

812 829 97.95 1 0.98 

1.2 มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย 804 829 96.98 1.5 1.45 

1.3 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน 100 829 100 1.5 1.50 
1.4 หลีกเลี่ยงตํอสภาวะที่เสี่ยงตํอโรค 
 อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด  

829 829 100 1 1.00 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 1    5 4.93 
 

ร่องรอยความพยายาม 

- ตารางกิจกรรมประจ าวัน 

- แผนการจัดประสบการณ์ 

- โครงการสํงเสริมสุขภาพและอนามัย 

- กิจกรรมยามเช๎า 

- กิจกรรมแอโรบิกเพื่อสุขภาพ 

- กิจกรรมอาหารดีมีประโยชน์ 

- งานอนามัยดีมีสุข 

- ระเบียนสะสม 

- แบบสรุปบันทึกน้ าหนัก – สํวนสูง 

- แผนปฏิบัติงานประจ าปี  2557 

- บันทึกการตรวจสุขภาพ 

- สมุดรายงานประจ าตัวนักเรียน 
 

วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนมีแผนงานสํงเสริมให๎นักเรียนมีพัฒนาการด๎านรํางกายท่ีดีโดยผํานการปฏิบัติกิจวัตร
ประจ าวัน  กิจกรรมการเรียนการสอน  งาน / โครงการ / กิจกรรมตําง ๆ ได๎แกํ 
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 ด๎านสุขนิสัย  มีการจัดกิจกรรมให๎ความรู๎กับเด็กในเรื่องดูแลรักษาความสะอาดของรํางกายของ
ตนเองอยูํเสมอ โดยมีครูประจ าช้ันเป็นผ๎ูให๎ความรู๎กับนักเรียน ในเรื่องของการรักษาสุขอนามัยและปลูกฝัง
สุขนิสัยท่ีดีให๎กับเด็ก พร๎อมท้ังด าเนินการตรวจสุขอนามัยและสุขนิสัยท่ีดีเพื่อดูผลการพัฒนาของเด็กทุกคน 
เป็นประจ าทุกสัปดาห์  มีการสํงเสริมนักเรียนได๎ล๎างมือกํอนรับประทานอาหาร หลังจากการเลํนและหลัง
การเข๎าห๎องน้ าเป็นประจ าทุกวัน  จัดให๎เด็กแปรงฟันหลังรับประทานอาหารกลางวันทุกครั้ง และให๎ผ๎ูเรียน
รู๎จักเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ตํอรํางกายโดยผํานกิจกรรม อาหารดีมีประโยชน์จัดให๎มีอาหาร
วําง  มีนม  ขนม  อาหารกลางวันท่ีถูกต๎องตามหลักโภชนาการ และมีการออกก าลังกายโดยมีกิจกรรมกาย
บริหารยามเช๎ากิจกรรม     แอโรบิกเพื่อสุขภาพ  เพื่อให๎ผ๎ูเรียนมีสุขภาพแข็งแรงเจริญเติบโตตามวัย 
 ด๎านสุขภาพกาย โรงเรียนได๎จัดกิจกรรมให๎ครูและนักเรียนได๎ออกก าลังกายในยามเช๎ารํวมกันท้ัง
ระดับอนุบาลเป็นประจ าทุกวัน ผ๎ูเรียนจะได๎พัฒนาสุขภาพกายผํานกิจกรรมหลักท่ีสํงเสริมพัฒนาการของ
ผ๎ูเรียนได๎ทุกด๎าน  เชํน  ด๎านรํางกาย  จัดให๎ผ๎ูเรียนได๎ออกก าลังกายโดยผํานกิจกรรมกลางแจ๎ง  เลํนเครื่อง
เลํนสนาม  เลํนน้ า  เลํนทราย  การละเลํนไทย การเลํนอิสระตําง ๆ และทางโรงเรียนได๎จัดกิจกรรมเสริม
ทักษะทางด๎านกีฬา  เชํน  กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมวํายน้ า เพื่อให๎ผ๎ูเรียนมีพื้นฐานของการออกก าลังกาย 
นอกจากนี้ยังมีการจัดตรวจสุขภาพประจ าปีโดยแพทย์ผ๎ูเช่ียวชาญจากโรงพยาบาลเซ็นหลุยส์ มีการดูแล
สุขภาพนักเรียนโดยให๎บริการเคลือบฟลูออไรด์ และฉีดวัคซีน ปูองกันไข๎หวัดใหญํ ให๎กับผ๎ูปกครองและ
ผ๎ูเรียนท่ีสนใจ  มีการช่ังน้ าหนัก         วัดสํวนสูง  และบันทึกข๎อมูลเพื่อดูการเจริญเติบโตอยํางตํอเนื่องทุก
เดือน มีการจัดกิจกรรมเพื่อชํวยลดปัญหาเด็กมีน้ าหนักเกินเกณฑ์โดยการ จัดรายการอาหารท่ีมีประโยชน์
ให๎เด็กรับประทาน  จัดกิจกรรมแอโรบิกเพื่อสุขภาพ  จัดโครงการพิเศษข้ึนส าหรับเด็กท่ีมีน้ าหนักเกิน
เกณฑ์โดยทีมงานท่ีเช่ียวชาญ จากโรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชันแนล  เพื่อให๎ความรู๎แกํผ๎ูปกครองและ
เด็กในเรื่องประโยชน์ และโทษของการมีน้ าหนักเกินและจัดให๎เด็กได๎ออกก าลังกายเป็นประจ า มีการ
ประเมินพัฒนาการด๎านรํางกายโดยครูประจ าช้ันอยํางตํอเนื่อง  เพื่อสรุปผลและพัฒนาผ๎ูเรียนตํอไป 
 ด๎านสุขภาพจิต  ผ๎ูเรียนรําเริง แจํมใส มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีตํอเพื่อน ครูและผ๎ูอื่น โดยการเรียนรู๎
ผํานการเลํนจากกิจกรรมหลัก  6  กิจกรรม  ซึ่งจัดให๎มีการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย  เชํน  กิจกรรม
กลางแจ๎ง  กิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะ  กิจกรรมเสริมประสบการณ์  กิจกรรมสร๎างสรรค์และเสรี  เกม
การศึกษา  กิจกรรมเสริมพิเศษ   เชํน  พลศึกษา  ดนตรี  ศิลปะ  คอมพิวเตอร์    ซึง่เป็นการสํงเสริมให๎
ผ๎ูเรียนได๎เรียนรู๎อยํางสนุกสนาน  มีการฝึกสมาธิ  เตรียมพร๎อมในการเรียนรู๎ในกิจกรรมตํอไป  กิจกรรมท่ี
สํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนแสดงความสามารถตามศักยภาพ  สํงเสริมความเช่ือมั่น  ความภาคภูมิใจ  และช่ืนชมใน
ผลงานของตนเองและผ๎ูอื่น  ในสํวนบรรยากาศ  สภาพแวดล๎อมและแหลํงเรียนรู๎ที่ชํวยให๎ผ๎ูเรียนเรียนรู๎
อยํางเพลิดเพลิน  ได๎แกํ  สนามเครื่องเลํนท่ีพร๎อมด๎วยอุปกรณ์ท่ีทันสมัยท่ีเอื้อตํอการเรียนรู๎   กิจกรรม
ทัศนศึกษาและการเรียนรู๎แบบ  Project  Approach  เป็นกิจกรรมท่ีให๎ผ๎ูเรียนเรียนรู๎จากของจริง  ได๎รับ
ประสบการณ์ตรงท่ีนําต่ืนเต๎น  สนุกสนาน  สํวนกิจกรรมวันส าคัญตําง ๆ เชํน  วันพํอ  วันแมํ  วันครู  วัน
ส าคัญทางศาสนาตําง ๆ ก็ชํวยให๎ผ๎ูเรียนมีเจตคติท่ีดีตํอผ๎ูอื่น  ตํอผ๎ูมีพระคุณตํอศาสนา  สํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนมี
สุขภาพที่ดีมีความรู๎สึกท่ีดี  เมื่อผ๎ูเรียนได๎รับประสบการณ์ตรงและมีความรําเริงแจํมใส  มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
ตํอกัน  กิจกรรมตําง ๆ เหลํานี้ท าให๎ผ๎ูเรียนได๎เกิดการเรียนรู๎อยํางมีความสุขและมีสุขภาพจิตท่ีดี 
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ผลการพัฒนา 
 จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎โครงการ / กิจกรรมอยํางหลากหลาย  เพื่อฝึกทักษะในทุก ๆ ด๎าน  
สํงผลให๎นักเรียนมีทักษะการเคล่ือนไหวเหมาะสมตามวัย  มีน้ าหนักสํวนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  
และยังสํงเสริมให๎นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตนเอง  รวมถึงหลีกเล่ียงตํอภาวะท่ีเส่ียงตํอ
โรคภัยไข๎เจ็บ  อุบัติเหตุ  และส่ิงเสพติด  มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี 1 อยูในระดับดีเย่ียม   
 
แนวทางการพัฒนาปรับปรุง 
 ควรจัดกิจกรรมเพื่อสํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนมีสุขนิสัย  สุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดีอยํางท่ัวถึง  โดยให๎
ผ๎ูเรียนและคุณครูได๎เข๎ารํวมกิจกรรมทุกคน  หรือมีการสลับผลัดเปล่ียนกันไปเข๎ารํวมกิจกรรมและมีการให๎
ความรู๎กับผ๎ูปกครองนักเรียนในกลํุมท่ีมีน้ าหนักไมํเป็นไปตามเกณฑ์อยํางตํอเนื่อง 
 

มาตรฐานที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ 
 

ตัวบ่งชี้ 
จ านวน นร./ครู 
ที่อยู่ในระดับ 3 

ขึ้นไป 

 
จ านวน นร./
ครูทั้งหมด 

 
ร้อยละที่ได้ 

 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

 

คะแนน 
ที่ได้ 

2.1 รําเริงแจํมใส มีความรู๎สึกที่ดีตํอตนเอง 827 829 99.76 1 1 
2.2 มีความมั่นใจและกล๎าแสดงออก 826 829 99.64 1 1 
2.3 ควบคุมอารมณ์ตนเองได๎เหมาะสมกับวัย 825 829 99.52 1 1 
2.4 ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว  
และรักธรรมชาติ 

828 829 99.88 2 2 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 2    5 4.99 
 

ร่องรอยความพยายาม 

- ตารางกิจกรรมประจ าวัน 

- แผนการจัดประสบการณ์ 

- โครงการ / กิจกรรม 

- แผนการปฏิบัติงานประจ าปี  2557 
วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนมีแผนงานสํงเสริมและพัฒนา ให๎นักเรียนมีอารมณ์ และจิตใจท่ีดี โดยผํานการปฏิบัติ
กิจวัตรประจ าวัน กิจกรรมการเรียนการสอน งาน/โครงงาน/กิจกรรม ตํางๆได๎แกํ  
 กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม ซึ่งชํวยสํงเสริมผ๎ูเรียนได๎เรียนรู๎อยํางสนุกสนาน หลังเคารพธงชาติ มีการ
ฝึกสมาธิ เพื่อเตรียมความพร๎อมในการเรียนรู๎ในกิจกรรมตํอไป มีกิจกรรมร๎องเลํนเต๎นร า เพื่อสํงเสริมให๎
ผ๎ูเรียน แสดงความสามารถตามศักยภาพ สํงเสริมความเช่ือมั่น ความภาคภูมิใจมีความมั่นใจกล๎าแสดงออก 
สํงเสริมให๎นักเรียนได๎แสดงออกตามจินตนาการและความคิดสร๎างสรรค์ โดยจัดกิจกรรมจิตรกรน๎อย ให๎
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นักเรียนได๎วาดภาพระบายสี เพื่อช่ืนชมศิลปะ ดนตรี และการเคล่ือนไหว เป็นการปลูกฝังให๎นักเรียน รัก
การออกก าลังกาย จัดกิจกรรมกีฬาสีให๎นักเรียนมีสุขภาพรํางกายแข็งแรง มีการเรียนรู๎แบบ Project 
Approach เป็นกิจกรรมท่ีให๎ผ๎ูเรียนเรียนรู๎จากของจริง ได๎รับประสบการณ์ตรงท่ีได๎ค๎นคว๎า สนุกสนาน 
และมีความรู๎สึกท่ีดีตํอการเรียนรู๎ มีความรําเริงแจํมใสมีความรู๎สึกท่ีดีตํอตนเอง กิจกรรมตํางๆเหลํานี้ ท าให๎
ผ๎ูเรียนได๎เกิดการเรียนรู๎อยํางมีความสุขและมีสุขภาพจิตท่ีดี 
ผลการพัฒนา 
 จากการจัดกิจกรรมดังกลําว  เป็นการสํงเสริมให๎นักเรียนมีอารมณ์รําเริง  แจํมใส  มีความรู๎สึกท่ีดี
ตํอตนเองและผ๎ูอื่น  สามารถท ากิจกรรมตําง ๆ ได๎เป็นอยํางดีมีความสุข  กล๎าแสดงออกและมีพัฒนาการ
ด๎านอารมณ์ของตนเองได๎เหมาะสมตามวัย  การประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี  2  อยูํในระดับดีเย่ียม 
 
แนวทางการพัฒนาปรับปรุง 
 ควรจัดกิจกรรมสํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนมีพัฒนาการด๎านอารมณ์ และ จิตใจท่ีดีอยํางท่ัวถึง โดยให๎ผ๎ูเรียน
ได๎เข๎ารํวมกิจกรรมทุกคน หรือ มีการสลับผลัดเปล่ียนกันไปเข๎ารํวมทุกกิจกรรม ตามความสามารถและ
ศักยภาพของนักเรียนแตํละบุคคล 
 

มาตรฐานที่ 3  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม 
 

ตัวบ่งชี้ 

จ านวน นร./ครู 
ที่อยู่ในระดับ 3 

ขึ้นไป 
 

จ านวน นร./ครู
ทั้งหมด 

 

 
ร้อยละที่ได้ 

 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

 

คะแนน 
ที่ได้ 

3.1 มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังค าสั่งสอน 
ของพํอแมํ ครูอาจารย์ 

827 829 99.76 2 2 

3.2 มีความซื่อสัตย์สุจริต ชํวยเหลือ 
แบํงปัน 

827 829 99.76 1 1 

3.3 เลํนและท างานรํวมกับผู๎อื่นได๎ 822 829 99.16 1 0.99 
3.4 ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและ 
ศาสนาท่ีตนนับถือ 

827 829 99.76 1 1 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 3    5 4.98 
 

ร่องรอยความพยายาม 
- แผนการจัดประสบการณ์  - แบบสรุปพัฒนาการท้ัง  4  ด๎าน 
- สมุดสานสัมพันธ์บ๎านและโรงเรียน / สมุดรายงานประจ าตัวนักเรียน 

   - งานผ๎ูน านักเรียน    - งานศักยภาพนักเรียน 
- งานวันไหว๎คร ู    - งานวนัเข๎าพรรษา 
- งานวันแมํ    - งานวันพํอ     
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- งานวนัคริสต์มาส   - กิจกรรม  SA  PAPER   
- กิจกรรมวัสดุเหลือใช๎ให๎คุณคํา  - กิจกรรมหนูน๎อยนักออม  
- กิจกรรมงามอยํางไทย 
 

วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนมีการสํงเสริมและพัฒนานักเรียนให๎มีวินัย  ความรับผิดชอบ  และรู๎จักเช่ือฟังค าส่ังสอน
ของพํอแมํ  ครูอาจารย์  โดยฝึกนักเรียนผํานกิจกรรมประจ าวัน  เชํน  การเดินแถว  เข๎าแถวเคารพธงชาติ  
ฝึกความรับผิดชอบในการสํงงาน  ปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันตําง ๆ ด๎วยตนเอง  รู๎จักรอคอยในการเลํนและ
การท างานรํวมกับเพื่อน ๆ มีการจัดงานวันไหว๎ครู  วันแมํ – วันพํอ  เพื่อปลูกฝังให๎นักเรียนรู๎จักความ
กตัญญูกตเวทีตํอผ๎ูมีพระคุณ  นอกจากนี้ยังปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต  ผํานกิจวัตร
ประจ าวันอยํางสม่ าเสมอ  มีการบันทึกความดีลงในสมุดบันทึก  การเก็บของไว๎เพื่อให๎นักเรียนเกดิความ
ภาคภูมิใจในความดีของตนเอง  และสํงเสริมให๎นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนา
ท่ีตนนับถือ  โดยผํานกิจกรรมตําง ๆ เชํน  กิจกรรมงามอยํางไทย  ฝึกให๎นักเรียนได๎ปฏิบัติตนในการไหว ๎ 
การเดินผํานผ๎ูใหญํและการรับของตามมารยาทไทยอยํางสม่ าเสมอ  มีการประกวดหนูน๎อยมารยาทงาม  
ภาคเรียนละ  1  ครั้ง  จัดงานวันส าคัญทางศาสนา  เชํน  การแหํเทียนในวันเข๎าพรรษา  การรดน้ าขอพร
ผ๎ูใหญํในวันสงกรานต์  งานวันคริสต์มาสเพื่อให๎นักเรียนรู๎จักการให๎และแบํงปันส่ิงของให๎กับผ๎ูอื่นอยําง
ตํอเนื่องทุกปีการศึกษา    

 

ผลการพัฒนา 
 จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎โครงการ / กิจกรรมอยํางหลากหลาย  เพื่อฝึกให๎ผ๎ูเรียนมีวินัย  มี
ความรับผิดชอบ  เช่ือฟังค าส่ังสอนของพํอแมํ  ครูอาจารย์  มีความซื่อสัตย์สุจริต  รู๎จักชํวยเหลือแบํงปัน  
เลํนและท างานรํวมกับผ๎ูอื่นได๎  สามารถประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาท่ีตนนับถือ  มีผลการ
ประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี  3 ในระดับดีเย่ียม 

 

แนวทางการพัฒนาปรับปรุง 
 โรงเรียนให๎ความส าคัญและจัดกิจกรรมสํงเสริมนักเรียน  เพื่อรณรงค์ให๎นักเรียนรักษาวัฒนธรรม
ไทยในการพูด  การฟัง  การไหว๎  การแสดงความเคารพผ๎ูใหญํ  และน าผลการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์มาเป็นแนวทางในการประเมินนักเรียนในปีการศึกษาตํอไป 
 
มาตรฐานที่ 4เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา  
 

ตัวบ่งชี้ 
จ านวน นร./ครู 
ที่อยู่ในระดับ 3 

ขึ้นไป 

จ านวน นร./
ครูทั้งหมด 

ร้อยละที่ได้ 
 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

4.1   สนใจเรียนรู๎สิ่งรอบตัว ซักถามอยําง 826 829 99.64 1 1.00 
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ต้ังใจ และรักการเรียนรู ๎
4.2 มีความคิดรวบยอดเก่ียวกับสิ่งตําง ๆ  
ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู ๎

825 829 99.52 1 1.00 

4.3 มีทักษะทางภาษาท่ีเหมาะสมกับวัย 826 829 99.64 1 1.00 
4.4 มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
และคณิตศาสตร ์

825 829 99.52 1 1.00 

4.5 มีจินตนาการและความคิดสร๎างสรรค์ 824 829 99.40 1 0.99 
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 4    5 4.98 

 

ร่องรอยความพยายาม 

- โครงการ / กิจกรรม 

- Portfolio  ของนักเรียน 

- แบบสรุปประเมินพัฒนาการท้ัง  4  ด๎าน  ระดับช้ันอนุบาล  1 – 3   

- แผนการจัดประสบการณ์ 

- การจัดการเรียนการสอนแบบโครงการ  (Project  Approach) 

- แบบสรุปผลการเรียนรู๎ตามหนํวยการเรียน 
 

วิธีการพัฒนา 
 ทางโรงเรียนได๎ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสํงเสริมให๎นักเรียนมีพัฒนาการด๎าน
สติปัญญาสนใจเรียนรู๎ด๎วยตนเอง  รักการอําน  เกิดความคิดรวบยอดในส่ิงท่ีเรียนรู๎มีความคิดสร๎างสรรค์
และจินตนาการ  มีทักษะในการส่ือสาร  และสามารถแก๎ปัญหาได๎เหมาะสมกับวัย  โดยครูจัดกิจกรรมการ
เรียนรู๎ที่หลากหลายท้ังภายในและภายนอกห๎องเรียน  เชํน  การสอนแบบโครงการจัดให๎มีการเรียนภาค
เรียนละ  1  ครั้ง  จัดการสอนตามหนํวยการเรียนรู๎เรื่องราวท้ัง  4  สาระ  โดยบูรณาการสัมพันธ์วิชาตําง 
ๆ ผํานการเรียนรู๎จากกิจกรรมหลัก  6  กิจกรรม  มีกิจกรรมท่ีสํงเสริมให๎นักเรียนได๎ค๎นคว๎าหาความรู๎จาก
แหลํงเรียนรู๎  เกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ผํานกิจกรรมตําง ๆ เชํน  
กิจกรรม  Junior  Thinking  โครงการบ๎านนักวิทยาศาสตร์น๎อย  กิจกรรมภูมิปัญญาสัญจรกิจกรรมเรียนรู๎
สํูโลกกว๎าง  งานอาหารดีมีประโยชน์  กิจกรรมท่ีสํงเสริมความคิดสร๎างสรรค์และจินตนาการ  มีทักษะทาง
ภาษา  เชํน  กิจกรรมจิตรกรน๎อย  กิจกรรมวัสดุเหลือใช๎ให๎คุณคํา  กิจกรรมนิทานสํูการเรียนรู๎  กิจกรรม
ภาษานํารู๎  กิจกรรมเลํานิทานประกอบส่ือ  กิจกรรมเขียนสวยด๎วยมือหนู กิจกรรมหนูน๎อย IT และ
กิจกรรมหนังสือส่ือสัมพันธ์  เป็นต๎น  เพื่อพัฒนาให๎นักเรียนเป็นผ๎ูใฝุเรียนใฝุรู๎  เรียนรู๎ด๎วยตนเอง  มี
ความคิดสร๎างสรรค์และมีทักษะทางภาษาท่ีเหมาะสมกับวัย     
 
ผลการพัฒนา 
 จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎โครงการ / กิจกรรมอยํางหลากหลาย  เพื่อให๎เด็กมีพัฒนาการด๎าน
สติปัญญา  สนใจเรียนรู๎ส่ิงตําง ๆ รอบตัว  รักการเรียนรู๎  มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับส่ิงตําง ๆ ท่ีเกิดจาก
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การเรียนรู๎  รู๎จักแก๎ปัญหา  มีทักษะทางภาษาในการพูด  อําน  เขียน  มีทักษะทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์  มีจินตนาการ  ความคิดสร๎างสรรค์  และมีความรู๎พื้นฐานสมวัย  สํงผลให๎นักเรียนมี
พัฒนาการด๎านสติปัญญา  มีการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี  4  ในระดับดีเย่ียม 
 
แนวทางการพัฒนาปรับปรุง 
 โรงเรียนมีเปูาหมายในการพัฒนาและสํงเสริมให๎นักเรียนเรียนรู๎ผํานประสบการณ์ตรง  และมีส่ือท่ี
หลากหลาย  เพื่อให๎นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  มีความคิดสร๎างสรรค์และจินตนาการ  
เกิดทักษะทางภาษา  กระบวนการคิดจากการเรียนรู๎ส่ิงตําง ๆ ได๎เต็มตามศักยภาพเป็นรายบุคคล  เป็น
กลํุมเพื่อสํงเสริมและพัฒนาอยํางตํอเนื่อง 
 

มาตรฐานที่ 5 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 

ตัวบ่งชี้ 

จ านวน นร./
ครู ที่อยู่ใน
ระดับ 3 ขึ้น

ไป 

จ านวน 
นร./ครู
ทั้งหมด 

ร้อยละ
ที่ได้ 

 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

5.1 ครูเข๎าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการ 
จัดการศึกษาปฐมวัย และสามารถน ามาประยุกต์ใช๎ใน 
การจัดประสบการณ ์

42 42 100.00 2 2.00 

5.2 ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล๎องกับ 
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและสามารถจัด 
ประสบการณ์การเรียนรู๎ที่หลากหลาย สอดคล๎องกับ 
ความแตกตํางระหวํางบุคคล 

42 42 100.00 2 2.00 

5.3 ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร๎างวินัยเชิงบวก 42 42 100.00 2 2.00 
5.4 ครูใช๎สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล๎องกับ 
พัฒนาการของเด็ก 

42 42 100.00 2 2.00 

5.5  ครูใช๎เครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการของ 
เด็กอยํางหลากหลาย และสรุปรายงานผลพัฒนาการ 
ของเด็กแกํผู๎ปกครอง 

42 42 100.00 2 2.00 

5.6 ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู๎ที่ตน 
รับผิดชอบและใชผ๎ลในการปรับการจัดประสบการณ์ 

42 42 100.00 2 2.00 

5.7 ครูจัดสิ่งแวดล๎อมให๎เกิดการเรียนรู๎ได๎ตลอดเวลา 42 42 100.00 2 2.00 
5.8 ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู๎ปกครอง 42 42 100.00 2 2.00 
5.9 ครูมีวุฒิและความรู๎ความสามารถในด๎านการศึกษา 
ปฐมวัย 

42 42 100.00 2 2.00 

5.10 ครูจัดท าสารนิทัศน์และน ามาไตรํตรองเพ่ือใช๎ 
ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก 

42 42 100.00 2 2.00 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 5    20 20.00 
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ร่องรอยความพยายาม 

- หลักสูตรสถานศึกษา   - แผนการจัดประสบการณ์ตามหนํวยการเรียนรู๎ 

- แบบประเมินพัฒนาการนักเรียนตามหนํวยการเรยีนรู๎ 

- แบบประเมินพัฒนาการท้ัง  4  ด๎าน - แฟูมผลงานของนักเรียน 

- แบบบันทึกการเข๎ามุม   - แบบบันทึกการยืมหนังสือ 

- แบบบันทึกการตรวจสุขภาพ / รายปี / รายสัปดาห์  

- แบบันทึกการตรวจสุขอนามัย  - บัญชีเรียกช่ือ 

- สมุดรายงานผลการประเมิน  - สมุดสานสัมพันธ์บ๎านกับโรงเรียน 

- ขําวสารถึงผ๎ูปกครอง   - บันทึกผลิตส่ือ / การสํงส่ือการเรียนการสอน 

- บันทึกการใช๎ห๎องปฏิบัติการตําง ๆ  - บรรยากาศภายใน – ภายนอก 

- กิจกรรมนิทานสํูการเรียนรู ๎  - กิจกรรมหนงัสือส่ือสัมพันธ์ 

- กิจกรรมเรียนรู๎สํูโลกกว๎าง  - กิจกรรมกีฬาสี 

- กิจกรรมร๎องเลํนเต๎นร า  - กิจกรรมวัสดุเหลือใช๎ให๎คุณคํา 

- กิจกรรม  Junior  Thinking  - กิจกรรมภูมิปัญญาสัญจร 

- กิจกรรมบ๎านนักวิทยาศาสตร์น๎อย - วิจัยในช้ันเรียน 

- Project  Approach   - JS  STORY  KIDS 
 
วิธีการพัฒนา 
 ครูมีความเข๎าใจ  หลักการ  และธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย  และสามารถน ามา
ประยุกต์ใช๎ในการจัดประสบการณ์ให๎กับนักเรียน  โดยการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนให๎
สอดคล๎องกับเปูาหมาย  และนโยบายของโรงเรียน  และจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ให๎สอดคล๎องกับ
หลักสูตรสถานศึกษา  ครูจัดการเรียนการสอนในรูปแบบเสริมประสบการณ์หนํวยการเรียนรู๎และแบบ
โครงการ  โดยผํานกิจกรรมหลัก  6  กิจกรรม  เพื่อสํงเสริมพัฒนาการของนักเรียนท้ังทางด๎านรํางกาย  
อารมณ์ – จิตใจ  สังคม  และสติปัญญา  จัดบรรยากาศท้ังภายใน  ภายนอกห๎องเรียนให๎มีความอบอุํน  
ปลอดภัย  และเอื้อตํอการเรียนรู๎ของนักเรียนท่ีเหมาะสมกับวัย  ครูน าส่ือและเทคโนโลยีมาใช๎ในกิจกรรม
การเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักเรียนให๎เรียนรูไ๎ด๎ดีและใช๎เทคโนโลยีเหมาะสมกับวัย  ครูมีการวัดและ
ประเมินผลสอดคล๎องกับพัฒนาการของนักเรียน  โดยวัดและประเมินผลเป็นรายสัปดาห์  รวบรวมผลการ
ประเมินและแจ๎งให๎ผ๎ูปกครองรับทราบ  น าผลการเรียนรู๎ของนักเรียนมาวิเคราะห์และปรับปรุงแก๎ไข
แผนการเรียนการสอนให๎สอดคล๎องและเหมาะสมกับนักเรียน  อีกท้ังยังมีการน าปัญหาตําง ๆ ของนักเรียน
มาท างานวิจัยเพื่อสํงเสริมพัฒนานักเรียนให๎ดียิ่งขึ้น  มีการเชิญผ๎ูปกครองให๎เข๎ามารํวมในการเรียนการสอน
ภายในห๎องเรียน  และในการท ากิจกรรมตําง ๆ อยํางสม่ าเสมอ  มีการจัดท าสารนิทัศน์เพื่อสะท๎อนการ
เรียนรู๎ของนักเรียนให๎กับผ๎ูปกครองได๎ทราบถึงการเรียนรู๎ของนักเรียน  ทางโรงเรียนได๎จัดบุคลากรท่ีมี
ความรู๎ความสามารถตรงกับวุฒิการศึกษา  และมีอัตราสํวนตํอนักเรียนท่ีเหมาะสม  ครูได๎รับการพัฒนา
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ตนเองโดยการเข๎ารํวมประเมินครูดีเดํน  ครูวิทยฐานะจากฝุายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  ทุกปี
การศึกษา  
 

ผลการพัฒนา 
 จากการตรวจแผนพัฒนา  5  ปี  หลักสูตรสถานศึกษา  แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู๎  ครู
มีความเข๎าใจปรัชญา  หลักการและธรรมชาติในการจัดการศึกษาปฐมวัย  สามารถน ามาประยุกต์ใช๎ในการ
จัดท าแผนการจัดประสบการณ์ได๎สอดคล๎องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  มีการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู๎ที่หลากหลายสอดคล๎องกับความแตกตํางระหวํางบุคคลได๎  ครูสามารถจัดการช้ันเรียนท่ีสร๎างวินัย
เชิงบวก  ใช๎ส่ือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม  สอดคล๎องกับพัฒนาการของเด็ก  มีการวัดและประเมินพฒันาการ
ของเด็กอยํางหลากหลาย  และสรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กให๎ผ๎ูปกครองได๎ทราบเป็นระยะครูจัดท า
วิจัยในช้ันเรียนและพัฒนาการจัดการเรียนรู๎ที่ตนรบัผิดชอบและใช๎ผลในการปรับการจัดประสบการณ์
ให๎กับเด็ก  ครูจัดส่ิงแวดล๎อมให๎เกิดการเรียนรู๎ได๎ตลอดเวลาท้ังในและนอกห๎องเรียน  ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี
กับเด็กและผ๎ูปกครอง  ครูมีวุฒิและความสามารถในด๎านการศึกษาปฐมวัยตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  ครูจัดท า
สารานิทัศน์และน ามาไตรํตรองเพื่อใช๎ประโยชน์ในการพัฒนาเด็กอยํางตํอเนื่อง  มีผลการประเมินคุณภาพ 
มาตรฐานท่ี  5  อยูในระดับดีเย่ียม 
 
แนวทางการพัฒนาปรับปรุง 
 - 
 

มาตรฐานที่ 6 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 

ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได้ น้ าหนัก (คะแนน) 
คะแนน 
ที่ได้ 

6.1 ผู๎บริหารเข๎าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 5 3 3 
6.2 ผู๎บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู๎น า และความคิดริเริ่มที่เน๎นการ 
พัฒนาเด็กปฐมวัย 

5 3 3 

6.3 ผู๎บริหารใช๎หลักการบริหารแบบมีสํวนรํวมและใช๎ข๎อมูลการ 
ประเมินผลหรือการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด๎านวิชาการและการจัดการ 

5 3 3 

6.4 ผู๎บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให๎บรรลุเปาูหมาย 
ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

5 3 3 

6.5 ผู๎บริหารสํงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให๎มี 
ประสิทธิภาพ 

5 3 3 

6.6 ผู๎บริหารให๎ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใสํการ 
จัดการศึกษาปฐมวัยเด็กเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

5 3 3 

6.7 เด็ก ผู๎ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษา 
ปฐมวัย 

5 2 2 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 6  20 20 
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ร่องรอยความพยายาม 
- แผนพัฒนาสถานศึกษา 2553-2557     - หลักสูตรสถานศึกษา แผนการจัดประสบการณ์ 
- การประเมินใช๎หลักสูตรสถานศึกษา 2557    - แผนปฏิบัติงานประจ าปี 
- บันทึกการประชุมฝุายบริหาร      - รายงาน โครงการ / กิจกรรม 
- รายงานการประเมิน คุณภาพภายใน     - แผนงานการอบรม สัมมนาและนิเทศบุคลากร 
- แบบประเมินความพึงพอใจของผ๎ูปกครองและชุมชนในการบริหารการจัดการศึกษาปฐมวัย  
 
วิธีการพัฒนา 
 ผ๎ูบริหารมีความรู๎ความเข๎าใจปรัชญา แนวคิด หลักการและจุดหมายของการจัดการศึกษาปฐมวัย 
มีวิสัยทัศน์ท่ีกว๎างไกล มีความสามารถในการเป็นผ๎ูน า วิเคราะห์วางแผนการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยให๎มี
พัฒนาการครบท้ัง 4 ด๎าน โดยยึดหลักการบริหารแบบมีสํวนรํวม มีการแตํงต้ังคณะกรรมการผ๎ูเกี่ยวข๎องทุก
ฝุาย มีความเป็นประชาธิปไตยในการบริหารงานเป็นท่ียอมรับของผ๎ูรํวมงาน ก าหนดนโยบายในการพัฒนา
คุณภาพเด็กโดยมีการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษาปี 2553 - 2557 มีการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา และ
แผนปฏิบัติงานประจ าปี โครงการกิจกรรม ข๎อเสนอแนะและจัดท าข๎อมูลสารสนเทศในทุกหนํวยงานรับรู๎ 
ก าหนดให๎มีระบบการประกันคุณภาพภายใน เพื่อเป็นการติดตามตรวจสอบให๎ด าเนินการตามมาตรฐานท่ี
ก าหนด มีการประเมินติดตาม ปรับปรุงงานอยํางตํอเนื่อง โดยใช๎กระบวนการ PDCA โดยให๎บุคลากรทุก
ฝุายมีสํวนรํวมในการปฏิบัติงานโครงการ / กิจกรรม มีผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ มีการสํงเสริมให๎
บุคลากร มีการพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่อง อีกท้ังผ๎ูบริหารสามารถให๎ค าแนะน า ค าปรึกษาท้ังการพัฒนา
และใช๎หลักสูตรปฐมวัย การจัดการเรียนรู๎ การวัดและประเมินพัฒนาการเด็ก และการวิจัยเพื่อพฒันาการ
เรียนรู๎สํงผลให๎เด็กมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย ผ๎ูปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจในการบริหาร
การศึกษาของสถานศึกษาอยูํในระดับดีมาก 
 
ผลการพัฒนา 
 ผ๎ูบริหารมีความรู๎ความเข๎าใจปรัชญาและหลักการศึกษาปฐมวัยเป็นอยํางดี  มีวิสัยทัศน์ท่ีกว๎างไกล  
มีความสามารถในการเป็นผ๎ูน า  ก าหนดนโยบายในการพัฒนาคุณภาพเด็กโดยมีการจัดท าแผนพัฒนา
สถานศึกษาปี  2553 – 2557  มีการจัดหาหลักสูตรสถานศึกษา  และแผนปฏิบัติงานประจ าปี  โครงการ 
/ กิจกรรม  มีการวิเคราะห์วางแผนการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยให๎มีพัฒนาการครบท้ัง  4  ด๎าน  โดยยึด
หลักการบริหารแบบมีสํวนรํวม  มีการแตํงต้ังคณะกรรมการผ๎ูเกี่ยวข๎องทุกฝุาย  มีความเป็นประชาธิปไตย
ในการบริหารงานเป็นท่ียอมรับของผ๎ูรํวมงาน  โดยระบบการประกันคุณภาพภายใน  เพื่อเป็นการติดตาม
ตรวจสอบให๎ด าเนินการตามมาตรฐานท่ีก าหนด  มีการประเมินติดตาม  ปรับปรุงงานอยํางตํอเนื่อง  โดย
ใช๎กระบวนการ  PDCA  โดยให๎บุคลากรทุกฝุายมีสํวนรํวมในการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม  มี
ผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์  บุคลากรได๎รับการพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่อง  ผ๎ูบริหารสามารถให๎ค าแนะน า
ปรึกษาท้ังการพัฒนาและใช๎หลักสูตรปฐมวัย  การจัดการเรียนรู๎การวัดและประเมินพัฒนาการเด็ก  และ
การวิจัยเพื่อสํงผลให๎นักเรียนมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย  บุคลากรครู  ผ๎ูปกครอง  และชุมชนมีความพึง



 

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน (SAR) โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ปีการศึกษา 2557 หนา้ 147 

 

พอใจในการบริหารการศึกษาอยูํในระดับดีมากมีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี  6  อยูในระดับดี
เย่ียม 
 
แนวทางการพัฒนาปรับปรุง 

- น าผลการประเมินโครงการกิจกรรมและงานประจ าตํางๆ มาปรับปรุงพัฒนางานให๎ดีขึ้น 
 

 
มาตรฐานที่ 7 แนวการจัดการศึกษา 
 

ตัวบ่งชี ้ ระดับที่ได้ 
น้ าหนัก 

(คะแนน) 
คะแน
นที่ได้ 

7.1 มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและน าสูํการปฏิบัติได๎อยํางมี 
ประสิทธิภาพ 

5 4 4 

7.2 มีระบบและกลไกให๎ผู๎มีสํวนรํวมทุกฝุายตระหนักและเข๎าใจหลักการจัด 
การศึกษาปฐมวัย 

5 4 4 

7.3 จัดกิจกรรมเสริมสร๎างความตระหนักรู๎และความเข๎าใจการจัดการศึกษา 
ปฐมวัย 

5 4 4 

7.4 สร๎างการมีสํวนรํวมและแสวงหาความรํวมมือกับผู๎ปกครอง ชุมชน และ 
ท๎องถ่ิน 

5 4 4 

7.5 จัดสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือพัฒนาเด็กอยํางรอบด๎าน 5 4 4 
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 7  20 20 

 
ร่องรอยความพยายาม 
- หลักสูตรสถานศึกษา   - กิจกรรมภูมิปัญญาสัญจร 
- กิจกรรมการเรียนรู๎แบบโครงการ  - กิจกรรม READING  CORNER 
- แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา - แผนปฏิบัติการประจ าปี 
- แบบสอบถามนักเรียนเข๎าใหมํ  - แบบสอบถามความพึงพอใจของผ๎ูปกครองตํอการจัดการศึกษา 
- แบบประเมินการใช๎หลักสูตร - แบบรายงานผลการอบรมสัมมนา 
- แบบบันทึกการรับสํงนักเรียน    - บันทึกการประชุมฝุายบริหาร 
- ขําวสาร / สารสัมพันธ์บ๎านและโรงเรียน - งานปฐมนิเทศผ๎ูปกครอง 
- งานพยาบาล    - งานโภชนาการ  (บริหารงาน) 
- งานประชุมผ๎ูปกครองนักเรียนระดับอนุบาล 3 - งานดูแลพฤติกรรมนักเรียน /สถิติการมาโรงเรียน   
- งานประพฤติดี โดยสมาคมผ๎ูปกครอง)  - งานรักษาความปลอดภัย  (ตารางการปฏิบัติเวร)  
- งานอาคารสถานท่ี    - งานพิทักษ์ความสะอาด  
- แบบติดตามเจ็บปุวย     - แบบบันทึกการตรวจสุขอนามัย และสุขนิสัย  
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- แบบบันทึกให๎การชํวยเหลือเด็กพิเศษ  - แผนการสอน  หนํวย ปลอดภัยไว๎กํอน 
- งานบริการงานยานพาหนะรับ    – สํงนักเรียน / จราจร   
- ตารางเวรการปฏิบัติงานครูผ๎ูชํวย   - ตารางการปฏิบัติเวรของครู 
- งานรักษาความปลอดภัย (บันทึกการปฏิบัติเวรครู) 
 
วิธีการพัฒนา 

ปีการศึกษา 2557 แผนกอนุบาล ด าเนินการวางแผนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  ท่ี
สอดคล๎องกับแผนพัฒนาสถานศึกษา  มาตรฐานเปูาหมายทางการศึกษา  มาตรฐานตามหลักสูตร  
ครอบคลุมความต๎องการของ  ชุมชน สังคม  ท๎องถิ่น   และผ๎ูเรียน โดยเน๎นผ๎ูเรียนเป็นส าคัญ  จัดประชุม
วางแผนเพื่อสอบถามความต๎องการของผ๎ูปกครอง ครู และชุมชนเพื่อพัฒนาหลักสูตรแตํงต้ังคณะกรรมการ
ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา วิธีการด าเนินการ ในการวิเคราะห์และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
ด าเนินการน าหลักสูตรไปใช๎ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนส าหรับเด็กโดยเชิญผ๎ูปกครองและชุมชน 
เข๎ามาเป็นคณะกรรมการในการบริหารหลักสูตรก าหนดเปูาหมาย   ตรวจสอบการใช๎หลักสูตร จากสภาพ
จริงของการใช๎หลักสูตรในช้ันเรียน การประเมินหลังสอนของผ๎ูสอน และงานนิเทศการสอน  ประเมินการ
ใช๎หลักสูตรอยํางตํอเนื่องจากคุณครูผ๎ูสอนภาคเรียนละ ครั้งและประเมินโดยรวมของกระบวนการท า
หลักสูตรปีละ 1 ครั้ง  ด าเนินการประเมินการใช๎หลักสูตรเพื่อน าผลมาปรับปรุงและพัฒนาอยูํเสมอ โดยใน
ปีการศึกษานี้ ทางโรงเรียนได๎ปรับปรุงเนื้อหาในหลักสูตรให๎มีความเข๎มข๎น รองรับการเข๎าสํูประชาคม
อาเซียน  โดยจัดให๎นักเรียนระดับอนุบาล 1-3 ได๎เรียนรู๎ภาษาอังกฤษแบบเข๎มข๎นในหลักสูตร Intensive 
โดยนักเรียนจะได๎เรียนรู๎ภาษาอังกฤษในการส่ือสารจากครูตํางชาติและครูไทยเพื่อเพิ่มทักษะทางด๎าน
ภาษาให๎กับเด็ก สัปดาห์ละ 5  คาบเรียน          ทางโรงเรียนได๎ก าหนดเปูาหมายความส าเร็จของการ
ประเมินการใช๎อยูํในระดับร๎อยละ 90 ของการประเมิน และผลจากการประเมินด๎านการใช๎หลักสูตรการใช๎
ภาษาอังกฤษแบบเข๎มข๎น อยูํในระดับร๎อยละ  94.05  และผลการประเมินการใช๎หลักสูตรโดยภาพรวม อยูํ
ในระดับร๎อยละ  97.24   ซึ่งอยูํในระดับ  ดีเย่ียม บรรลุผลตามท่ีได๎วางแผนไว๎ 

สถานศึกษามีระบบและกลไกให๎ผ๎ูมีสํวนรํวมทุกฝุาย ท้ังบุคลากรครู  เจ๎าหน๎าท่ี  พี่เล้ียง  และ
ชุมชนตระหนักและเข๎าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย โดยด๎านบุคลากร และ บุคลากรท่ีเกี่ยวข๎องกับเด็กทุก
คน มีความเข๎าใจการจัดการศึกษาปฐมวัยมีความรู๎  ความสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู๎ได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพและเน๎นผ๎ูเรียนเป็นส าคัญ  โดยจัดให๎มีการประชุมเพื่อรับทราบข๎อมูลด๎านการจัดการศึกษา
เป็นประจ า  จัดให๎บุคลาการเข๎ารับการอบรม  สัมมนา  ศึกษาดูงานด๎านปฐมวัยอยํางตํอเนื่องโดยในปี
การศึกษานี้บุคลากรได๎เข๎ารับการอบรม เฉล่ีย 20 ช่ัวโมงตํอปี ตํอ : คน    

ด๎านชุมชน ทางโรงเรียนด าเนินการ สร๎างการมีสํวนรํวมและแสวงหาความรํวมมือกับผ๎ูปกครอง 
ชุมชนและท๎องถิ่นโดยการน าผ๎ูปกครองเข๎ามามีสํวนรํวมในการจัดการศึกษาท้ังทางด๎านการพัฒนา
หลักสูตร การเข๎ามาจัดกิจกรรมให๎ความรู๎กับเด็กในกิจกรรมภูมิปัญญาสัญจร จัดให๎เป็นวิทยากรในฐาน
กิจกรรมในการใช๎ความรู๎ในเรื่องของชุมชน หมอศรี ซึ่งเป็นสถานท่ีในชุมชน  เชิญผ๎ูปกครองมาให๎ความรู๎
กับเด็กในเรื่องส๎มโอซึ่งเป็นผลไม๎ประจ าจังหวัดนครปฐม  เชิญชุมชนได๎แกํวัด โดยเรียนเชิญบาทหลวงมาให๎
ความรู๎กับเด็กเกี่ยวกับวัดพระเยซู ซึ่งอยูํในบริเวณโรงเรียน  เชิญเจ๎าหน๎าท่ีมาให๎ความรู๎กับนักเรียนในเรื่อง
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การปฏิบัติตนกรณีเกิดไฟไหม๎  เชิญผ๎ูปกครองเข๎ามารํวมสาธิตให๎คึวามรู๎กับนักเรียนในกิจกรรมการเรียนรู๎
แบบโครงการ  เชํนการสาธิตการปลูกเห็ด  การเพาะต๎นหอม  และเชิญผ๎ูปกครองเข๎ามามีสํวนรํวมใน 
กิจกรรมประกอบอาหาร Cooking ได๎แกํการสาธิตการท าวุ๎น การสาธิตการท าสลัด อีกท้ังยังมีการจัดต้ัง
เครือขํายผ๎ูปกครอง  เพื่อเปิดโอกาสให๎ผ๎ูปกครองเข๎ามามีสํวนรํวมในการจัดกิจกรรมให๎กับเด็ก เชํน การ
แสดงนิทาน  การแสดงละครวันลอยกระทง การสํงความสุขโดยการแสดงและการมอบของขวัญให๎กับ
เด็กๆโอกาสวันคริสต์มาสเป็นต๎น 

เพื่อสร๎างความตระหนักรู๎และความเข๎าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย   ทางสถานศึกษาได๎
จัดกิจกรรมเพื่อให๎ความรู๎และสร๎างความเข๎าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย แกํผ๎ูเกี่ยวข๎องกับเด็กอยําง
ตํอเนื่อง ผํานกิจกรรมปฐมนิเทศ ผ๎ูปกครองนักเรียน โดยสอดแทรกความรู๎ความเข๎าใจในเรื่อง วัยและ
พัฒนาการของเด็ก  วิธีการเรียนรู๎ของเด็ก รูปแบบการจัดการเรียนการสอน  เพื่อเป็นแนวทางในการ
ประสานความรํวมมือในการพัฒนาเด็ก ให๎เติบโตอยํางเหมาะสมกัยวัย   จัดให๎มีการอบรมให๎ความรู๎กับ
ผ๎ูปกครองในเรื่องของการดูแลเด็กในโอกาสวันแมํ   เผยแพรํความรู๎ด๎านปฐมวัยผํานส่ือท้ังส่ิงพิมพ์  ได๎แกํ  
ขําวสาร จุลสาร เพื่อนอนุบาล  วรสารซํอนกล่ิน  และ web site ของทางโรงเรียน  

สถานศึกษาจัดส่ิงอ านวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็กอยํางรอบด๎าน โดยจัดให๎มีสภาพแวดล๎อม
ภายนอกอาคาร  สภาพภายในอาคารที่เหมาะสม  ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณภาพ
สถานศึกษา   มีความปลอดภัยและปูองกันการบาทเจ็บของเด็กได๎เป็นอยํางดีโดยด าเนินการวางแผนงาน
ก าหนดเปูาหมาย  งบประมาณในการจัดสภาพแวดล๎อมและภูมิทัศน์สะอาด  สวยงาม  รํมรื่น  เป็น
ระเบียบ  อาคารสถานท่ีมีความมั่นคง  ถาวร  มีความปลอดภัยเอื้อตํอการเรียนรู๎โดย ทางแผนกอนุบาลได๎
จัดให๎มี มุมการเรียนรู๎ตามมุมของอาคารตํางๆ   จัดให๎มีห๎องปฏิบัติการเสริมการเรียนรู๎ให๎กับเด็ก ได๎แกํ 
ห๎องเลโก๎ เพื่อสํงเสริมในเรื่องของความคิดสร๎างสรรค์    ห๎องดนตรีคีย์บอร์ดเพื่อสํงเสริม  สุนทรียภาพด๎าน
ดนตรี จัดให๎มีห๎องคอมพิวเตอร์เพื่อสํงเสริมในเรื่องของทักษะการใช๎เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู๎ ห๎อง
อาเซียน เพื่อเสริมสร๎างความรู๎ในเรื่องของประเทศในกลํุมอาเซียน ห๎องเสริมพัฒนาการ เพื่อสํงเสริม
พัฒนาการนักเรียนด๎านการคิดวิเคราะห์ผํานการเลํนในรูปแบบตํางๆ  ห๎อง Basic English เพื่อสํงเสริม
ทักษะการใช๎ภาษาอังกฤษจากครูตํางๆชาติ  ห๎อง cooking เพื่อเป็นสถานท่ีในการประกอบอาหารแบบ
งํายๆท่ีสัมพันธ์กับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  จัดกิจกรรมวํายน้ าเพื่อสํงเสริมการออกก าลังกาย  
จัดให๎มีสวนเกษตรสํงเสริมการรักษ์ธรรมชาติ และจัดกิจกรรมสํงเสริมให๎เด็กได๎เรียนรู๎วิธีการปลูกต๎นไม๎
แบบงํายๆเพื่อลดภาวะโลกร๎อน  จัดให๎มีสนามเด็กเลํนท่ีมีความปลอดภัย  สวยงาม เหมาะกับวัยของ
ผ๎ูเรียน และจัดให๎มีมุมส าหรับผ๎ูปกครองในการแสวงหาความรู๎ ในเรื่องตํางๆผํานมุมหนังสือท่ีทางโรงเรียน
จัดไว๎ให๎ 

 
ผลการพัฒนา 
 จากการด าเนินงานตามแนวทางการจัดการศึกษา สํงผลให๎โรงเรียนมีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
ของสถานศึกษาและน าสํูการปฏิบัติอยํางมีประสิทธิภาพ  มีระบบและกลไกให๎ผ๎ูมีสํวนรํวมทุกฝุายตระหนัก
และเข๎าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย ผํานการอบรมสัมมนาการศึกษาดูงานการเผยแพรํผํานทางชํองทาง
ตํางๆ จัดกิจกรรมเสริมสร๎างความตระหนักรู๎และความเข๎าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย  แกํผ๎ูมีสํวน
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เกี่ยวข๎องอยํางตํอเนื่อง สร๎างการมีสํวนรํวมและแสวงหาความรํวมมือกับผ๎ูปกครอง ชุมชน และท๎องถิ่นผําน
กิจกรรม โครงการตํางๆ อีกท้ังจัดส่ิงอ านวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็กอยํางรอบด๎านเป็นท่ียอมรับแกํ
ชุมชนและสังคม   สงผลปีการศึกษา 2557 ให๎มีผลการประเมินคุณภาพ ตามมาตรฐานท่ี 7  อยูํในระดับดี
มาก 
 
แนวทางในการปรับปรุงพัฒนา 

เพื่อการน าสํูการปฏิบัติอยํางมีประสิทธิภาพ ในปีการศึกษา 2558 จะด าเนินการจัดเตรียมข๎อมูล
เพื่อเตรียมปรับหลักสูตรสถานศึกษาให๎สอดคล๎องกับแผนพัฒนาสถานศึกษาท่ีจะเริ่มด าเนินการใช๎ในปี
การศึกษา 2558  ได๎แกํ การบูรณาการคุณธรรม(คุณคําพระวรสาร)ลงสํูภาคปฏิบัติผํานการวางแผนการ
สอนท่ีชัดเจน ซึ่งสอดคล๎องกับ เปูาหมายของแผนพัฒนาสถานศึกษาในเรื่อง การสํงเสริมให๎เด็กมีคุณธรรม 
จริยธรรมและมีสํวนรํวมในกิจกรรมท่ีสํงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข     จัดให๎มีการพัฒนาการการสอนภาษอังกฤษแบบเข๎มข๎นในระดับอนุบาล 1-3 ให๎มี พัฒนาการ
ด๎านทักษะการใช๎ภาษอังกฤษ เด็กต๎องกล๎าพูด และสามารถฟังค าส่ังงํายๆได๎ มากยิ่งขึ้น โดยด าเนินการ
นิเทศติดตามการใช๎ภาษาอยํางเป็นรูปธรรมและตํอเนื่อง จัดทางเลือกส าหรับผ๎ูปกครองและเด็กในการ
สํงเสริมด๎านการเรียนรู๎ภาษาตํางชาติให๎กับเด็กโดยจัดท าหลักสูตรเข๎มข้ึนมากวําเดิมโดยเน๎นการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยครูตํางชาติทุกกระบวนการเรียนการสอนผํานกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม  ซึ่ง
สอดคล๎องกับแผนพัฒนาสถานศึกษาในเรื่อง การสํงเสริมให๎เด็กมีทักษะด๎านการใช๎ภาษาในการส่ือสาร 
สามารถฟัง พูด อําน เขียน เพื่อรองรับการเข๎าสํูประชาคมอาเซียน ได๎อยํางเหมาะสมกับวัย   

ด๎านการสร๎างความตระหนักรู๎และความเข๎าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย ด าเนินการส ารวจ
ความ ต๎องการของผ๎ูปกครองเพื่อศึกษาถึงความต๎องการที่แท๎จริงในเรื่องท่ีผ๎ูปกครองต๎องการรู๎เพื่อการจัด
อบรมให๎ความรู๎ท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อเหมาะสมกับความต๎องการของผ๎ูปกครองอยํางแท๎จริง ผํานการท า
แบบสอบถาม  
            ด๎านการสร๎างการมีสํวนรํวมและการแสงหาความรํวมมือของผ๎ูปกครอง  ชุมชน และท๎องถิ่นจะ
ด าเนินการส ารวจความถนัดและความสามารถของผ๎ูปกครอง และขอความรํวมมือจากผ๎ูปกครองท่ีมี
ความสามารถเข๎ามามีสํวนรํวมในการจัดกิจกรรมให๎กับเด็กในโอกาสตํางๆอยํางตํอเนื่อง  
 
มาตรฐานที่ 8 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 

ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได้ น้ าหนัก (คะแนน) 
คะแนน 

ที่ได้ 

8.1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 5 1 1 

8.2 จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ 
สถานศึกษาที่ 

5 1 1 

8.3 จัดระบบข๎อมูลสารสนเทศและใช๎สารสนเทศในการบริหาร 5 1 1 
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จัดการ 
8.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานคุณภาพ 
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

5 0.5 0.5 

8.5 น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช๎ 
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยํางตํอเน่ือง 

5 0.5 0.5 

8.6 จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพ 
ภายใน 

5 1 1 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 8  5 5 

 

ร่องรอยความพยายาม 
- แผนพัฒนาสถานศึกษา    - แผนปฏิบัติงานประจ าปี 
- สารสนเทศ     - รายงานพฒันาคุณภาพการศึกษา 
- รายงานประเมนิตนเอง    - เว็บไซต์โรงเรียน 
- สรุปผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม  - หลักสูตรสถานศึกษา 
- มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย   - รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปี 2557 
- สรุปผลการประกันคุณภาพภายใน ปี 2553-2555  
- มาตรฐานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พ.ศ.2557 
- ค าส่ังแตํงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
- แบบบันทึกการพัฒนาคุณภาพตามตัวบํงช้ี ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน (PDCA) 
 
วิธีการพัฒนา 

สถานศึกษาได๎ด าเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงวําด๎วยระบบ
หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 โดยยึดหลักการมีสํวนรํวม ซึ่งมีความ
สอดคล๎องกับรัฐธรรมนูญ พ.ร.บ. การศึกษาแหํงชาติและมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2554 เพื่อ
น ามาศึกษา วิเคราะห์ มาตรฐานและตัวบํงช้ีความส าเร็จ ซึ่งครอบคลุมกับทุกปัจจัยท่ีมีผลตํอคุณภาพ
การศึกษาตามหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย จากนั้นจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีท่ีสอดคล๎องกับ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยเสนอตํอคณะกรรมการสถานศึกษาให๎ความเห็นชอบและ
ก าหนดผ๎ูรับผิดชอบจัดท าระบบสารสนเทศให๎บุคคลากรทุกฝุายท่ีเกี่ยวข๎องน าแผนปฏิบัติการประจ าปีไป
ปฏิบัติการตามกรอบระยะเวลาและกิจกรรม/โครงการ ตามท่ีก าหนด มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา และเสนอผลการด าเนินการตํอหนํวยงานต๎นสังกัด จัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงาน
ประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยํางตํอเนื่อง 

 
ผลการพัฒนา 
 ทางโรงเรียนได๎มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอยํางเป็นระบบมีการศึกษา
วิเคราะห์  มาตรฐานและตัวบํงช้ีวําด๎วยการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ี
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กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช๎  มีการก าหนดมาตรฐานและตัวบํงช้ีท่ีสะท๎อนอัตลักษณ์และมาตรการ
สํงเสริมของสถานศึกษา  ก าหนดสํงเปูาหมายความส าเร็จของแตํละมาตรฐานและตัวบํงช้ีชัดเจน  มีการ
ประกาศคําเปูาหมายแตํละมาตรฐานและตัวบํงช้ีวําด๎วยการประกาศคุณภาพภายในของสถานศึกษาให๎
กลํุมผ๎ูเกี่ยวข๎องภายในและภายนอกรับทราบแล๎ว  มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี  8  อยูในระดับดี
เย่ียม 
 
แนวทางการพัฒนาปรับปรุง 
 คณะกรรมการสถานศึกษา ประชุมสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อช้ีแจงผลการประเมิน
รายมาตรฐาน จุดเดํน และจุดการพัฒนา รวมท้ังข๎อเสนอแนะเพื่อน ามาพัฒนาคุณภาพการศึกษาตํอไป 
ท้ังนี้จะมีการด าเนินการติดตามผลการแก๎ไขข๎อเสนอแนะและจุดการพัฒนาของการตรวจท่ีได๎รับในครั้ง
กํอน 
 
มาตรฐานที่ 9 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนนุ ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 

ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได้ น้ าหนัก (คะแนน) 
คะแนน 
ที่ได้ 

9.1 เป็นแหลํงเรียนรู๎เพ่ือพัฒนาการเรียนรู๎ของเด็กและ
บุคลากรในสถานศึกษา 

5 2.5 2.5 

9.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎รํวมกันภายในสถานศึกษา 
ระหวํางสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และ
องค์กรที่เกี่ยวข๎อง 

5 2.5 2.5 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 9  5 5 
 

ร่องรอยความพยายาม 
 -   โครงการ / กิจกรรม    -   ภาพถําย  
 -   การสังเกต/การสัมภาษณ์  -   แบบประเมินการเข๎าเลํมตามมุม 
 -   บรรยากาศและอาคารสถานท่ี   
 -  สรุปผลการส ารวจความคิดเห็นผ๎ูปกครองเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย 
 
วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนมนีโยบายมุํงสํงเสริมพัฒนาสถานศึกษาให๎เป็นแหลํงเรียนรู๎กับนักเรียน และผ๎ูปกครอง
มากขึ้นมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให๎กับนักเรียนได๎เรียนรู๎อยํางมีความสุข นอกจากนั้นยังเปิด
โอกาสให๎กับผ๎ูปกครองและชุมชน เข๎ามามีสํวนรํวมในการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา โดยฝุายบริหาร
และคณะครูอนุบาลรํวมประชุมก าหนดนโยบายสร๎างสถานศึกษาให๎เป็นแหลํงเรียนรู๎ โดยก าหนดเปูาหมาย
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ท่ีชัดเจนให๎กับคุณครูผ๎ูรับผิดชอบดังกลําวพร๎อมท้ังมีการติดตามงาน และประเมินผลอยํางตํอเนื่อง เพื่อให๎
บรรลุตามเปูาหมายท่ีก าหนดไว๎ เชํน กิจกรรมภูมิปัญญาสัญจร  กิจกรรมมัคคุเทศก์น๎อย กิจกรรม 
Reading Corner  กิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงการ งานเครือขํายผ๎ูปกครอง ขําวสารตามหนํวย
การเรียนรู๎ สานสัมพันธ์บ๎านและโรงเรียน  JS  LADIES  NEWS และเว็บไซต์ เป็นต๎น นอกจากนีย้ังมีการ
ติดตามความพึงพอใจของการเข๎ารํวมกิจกรรมดังกลําว โดยการประเมินผล สังเกต สัมภาษณ์ และประเมิน
จากสภาพความเป็นจริง เพื่อน ามาพัฒนาให๎ดียิ่งขึ้นตํอไป 
 
ผลการพัฒนา 
 ทางสถานศึกษามีการสร๎างแหลํงเรียนรู๎ทั้งภายในและภายนอกห๎องเรียน  มีการสํงเสริม  
สนับสนุนให๎เด็กได๎เข๎ามาเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง  รวมท้ังบุคลากรในสถานศึกษามีการแลกเปล่ียนเรียนรู๎
ระหวํางบุคลากรภายในสถานศึกษา  ระหวํางสถานศึกษากับครอบครัว  ชุมชนและองค์กรท่ีเกี่ยวข๎องอยําง
สม่ าเสมอ  มีการด าเนินการก ากับ  ติดตาม  และประเมินผล  และน าผลมาพัฒนาอยํางตํอเนื่อง  มีการ
สรุปรายงานผลการใช๎ประโยชน์จากแหลํงเรียนรู๎ภายนอกสถานศึกษา  มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐาน
ท่ี 9  อยูํในระดับดีเย่ียม 
 
แนวทางการพัฒนาปรับปรุง 

โรงเรียนได๎มีแนวทางการพัฒนา  มุํงสํงเสริมสนับสนุนผ๎ูปกครอง และชุมชนท่ีมีความรู๎
ความสามารถทางการศึกษา  ความถนัดด๎านอาชีพตําง ๆ เข๎ามามีสํวนรํวมในการจัดการเรียนการสอน
ภายในโรงเรียน  รวมท้ังสํงเสริมให๎นักเรียนเรียนรูจ๎ากประสบการณ์ตรงให๎มากท่ีสุด  โดยทางโรงเรียนได๎มี
การวางแผนและจัดบรรยากาศของโรงเรียนให๎เอื้อตํอการเรียนรู๎ของนักเรียนให๎มากยิ่งขึ้น  เพือ่สนอง
นโยบายของโรงเรียนให๎สถานศึกษาเป็นสังคมแหํงการเรียนรู๎ตามท่ีก าหนดไว๎   
 

มาตรฐานที่ 10 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นของ
การศึกษาปฐมวัย 
 

ร่องรอยความพยายาม 

- แผนพัฒนาสถานศึกษา   - แผนปฏิบัติงานประจ าปี 

ตัวบ่งชี ้ ระดับที่ได้ 
น้ าหนัก 

(คะแนน) 
คะแนนที่ได้ 

10.1  จัดโครงการ  กจิกรรมพัฒนาเด็กให๎บรรลุตามเปูาหมาย  
ปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน๎นการจัดการศึกษาปฐมวัยของ 
สถานศึกษา 

5 3 3 

10.2 ผลการด าเนินงานบรรลุตามเปูาหมาย 5 2 2 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 10  5 5 
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- โครงการเด็กดีศรียอแซฟ    - กิจกรรมงามอยํางไทย 

- กิจกรรมภาษานํารู๎    - กิจกรรมหนูน๎อยนักออม 

- กิจกรรมมัคคุเทศก์น๎อย   - สรุปการประเมินพัฒนาการท้ัง 4 ด๎าน 

- สรุปการปฏิบัติงานประจ าปี    - สรุปความพึงพอใจของผ๎ูเกี่ยวข๎อง 
 
วิธีการพัฒนา 
 สถานศึกษาจัดโครงการ  กิจกรรมเพื่อพัฒนานักเรียนให๎บรรลุตามเปูาหมายปรัชญา  วิสัยทัศน์  
และจุดเน๎นการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา  โดยผํานงานโครงการและกิจกรรมตําง ๆ ได๎แกํ  
โครงการเด็กดีศรียอแซฟ  ซึ่งประกอบด๎วย  กิจกรรมงามอยํางไทย  ท่ีสํงเสริมให๎นักเรียนได๎ประพฤติ
ปฏิบัติตนตามมารยาทไทย  โดยเน๎นมารยาทการไหว๎  การเดินผํานผ๎ูใหญํและการรับส่ิงของตําง ๆ อยํางมี
มารยาทตามวัฒนธรรมไทย  มีการจัดประกวดหนูน๎อยมารยาทงามทุกภาคเรียนอยํางตํอเนื่อง  นอกจากนี้
ยังจัดกิจกรรมหนูน๎อยนักออม  เพื่อปลูกฝังให๎นักเรียนมีนิสัยประหยัดและอดออมตั้งแตํเล็ก  โดยคุณครู
นักเรียนกับผ๎ูปกครองชํวยกันประดิษฐ์กระปุกออมสิน เพื่อให๎นักเรียนได๎น าเงินท่ีเหลือจากการซื้อขนมมา
หยอดใสํกระปุกของตนเอง  มีการสรุปยอดเงินออมของนักเรียนทุกภาคเรียน  และกิจกรรมมัคคุเทศก์น๎อย  
เป็นอีกกิจกรรมท่ีสํงเสริมให๎นักเรียนมีความมั่นใจในตนเอง  กล๎าพูด  กล๎าแสดงออก  และรักในสถาบัน
ของตนเองสามารถถํายทอดเรื่องราวตําง ๆ ให๎ผ๎ูอื่นเข๎าใจได๎  นอกจากกิจกรรมตําง ๆ ท่ีโรงเรียนจัดให๎กับ
นักเรียนแล๎วในการด าเนินชีวิตประจ าวันนักเรียนได๎เรียนรู๎จุดเน๎นตํางๆ ผํานกิจกรรมหลัก  6  กจิกรรม  
หลักสูตร  KIEC  ท่ีเน๎นความเข๎มข๎นด๎านภาษาอังกฤษให๎กับนักเรียนและกิจกรรมยามเช๎าท่ีให๎นักเรียนได๎
ออกก าลังกาย  แสดงศักยภาพ  เรียนรู๎ภาษา  และฝึกสมาธิอยํางสม่ าเสมอ  เป็นต๎น  ซึ่งโครงการ / 
กิจกรรมตําง ๆ เหลํานี้สถานศึกษาได๎ด าเนินการตามนโยบาย  โดยให๎ผ๎ูเกี่ยวข๎องมีสํวนรํวมในการ
ด าเนินการตามแผนปฏิบัติงานของสถานศึกษา และได๎รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาน า
แผนปฏิบัติงานท่ีก าหนดไว๎ ไปพัฒนาผ๎ูเรียนเพื่อให๎ บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ 
มีการก าหนดผ๎ูรับผิดชอบ โครงการ / กิจกรรม และน ากิจกรรมไปจัดให๎กับผ๎ูเรียน ได๎เข๎ารํวมและลงมือ
ปฏิบัติกิจกรรมด๎วยตนเอง ให๎ตรงตามวัตถุประสงค์ มีการติดตามผล และสรุปผลการด าเนินงานทุกปี
การศึกษา  
 
ผลการพัฒนา 
 นักเรียนสํวนใหญํปฏิบัติตนตามแบบมารยาทไทย  การไหว๎ได๎อยํางถูกต๎องสวยงาม  รู๎จักประหยัด
อดออม  สามารถน าเสนอเรื่องราวใช๎ทักษะทางภาษาในการส่ือสารเรื่องราวตําง ๆ ได๎อยํางมั่นใจ  กล๎าพูด  
กล๎าแสดงออก  ได๎เหมาะสมกับวัย  มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี  10  อยูในระดับดีเย่ียม 
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แนวทางการพัฒนาปรับปรุง 
 สถานศึกษาควรน าผลจากการด าเนินงาน  โครงการ  กิจกรรมท่ีโรงเรียนจัดมาวางแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาปฐมวัยให๎สอดคล๎องกับเปูาหมาย  ปรัชญา  วิสัยทัศน์  และจุดเน๎นของการจัดการศึกษา
ปฐมวัยอยํางตํอเนื่อง 
 

มาตรฐานที่ 11   การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษา เพื่อยกระดับ
คุณภาพให้สูงขึ้น 
 

ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได้ 
น้ าหนัก 

(คะแนน) 
คะแนนที่ได้ 

11.1 จัดโครงการ กิจกรรมสํงเสริมสนับสนุนตามนโยบาย
เก่ียวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย 

5 3 3 

11.2 ผลการด าเนินงานบรรลุตามเปูาหมาย 5 2 2 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 11  5 5 
 

ร่องรอยความพยายาม 

- โครงการหนูน๎อยรักภาษา 

- กิจกรรมบ๎านนักวิทยาศาสตร์น๎อย 
 

วิธีการพัฒนา 
 สถานศึกษามีการวางแผนก าหนดเปูาหมาย แนวทางในการด าเนินงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  ให๎มีคุณภาพดีและสอดคล๎องกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัย  จึงได๎จัดโครงการ / กิจกรรม  ท่ี
สํงเสริมสนับสนุนตามนโยบาย  แนวทางปฏิรูปการศึกษา  โดยจัดให๎มีโครงการพิเศษ  คือ  โครงการหนู
น๎อยรักภาษา  เป็นโครงการท่ีสํงเสริมให๎นักเรียนได๎ใช๎ภาษาได๎อยํางถูกต๎องท้ังทักษะด๎านการฟัง  พดู อําน  
และเขียนตลอดจนการออกเสียงท่ีถูกต๎องจองค า  รู๎และเข๎าใจความหมายค า  มีความคิดสร๎างสรรค์
ถํายทอดเรื่องราวได๎เป็นอยํางดี  และกิจกรรมบ๎านนักวิทยาศาสตร์น๎อย  ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีสํงเสริมทักษะ
กระบวนการคิด  วิเคราะห์  จากการลงมือปฏิบัติกิจกรรมการทดลองด๎วยตนเอง  เพื่อสํงเสริมศักยภาพ
ของนักเรียนให๎เป็นคนชํางคิด  ชํางสังเกต  และแก๎ไขปัญหาเฉพาะหน๎าได๎ด๎วยตนเอง 
 

ผลการพัฒนา 
 นักเรียนให๎ความสนใจปฏิบัติกิจกรรมตําง ๆ ได๎อยํางดี  มีความมั่นใจในตนเอง  มีจินตนาการ
ความคิดสร๎างสรรค์ในการถํายทอดเรื่องราว  รักการอําน  ใช๎ภาษาในการถํายทอดเรื่องราวได๎ดี  รู๎จักใช๎
เหตุผล  มีการแก๎ไขปัญหาเฉพาะหน๎าได๎ด๎วยตนเอง  รู๎จักการคิดวิเคราะห์หาเหตุผลผํานการลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมการทดลองตํางๆอยํางหลากหลาย  ท าให๎เด็กเกิดการเรียนรู๎และมีความสนใจใฝุเรียนรู๎อยําง
สม่ าเสมอ มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี  11  อยูํในระดับดีเย่ียม 
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แนวทางการพัฒนาปรับปรุง 
 สถานศึกษามีการพัฒนา  ปรับปรุงการจัดโครงการ / กิจกรรม  เพื่อพัฒนาแก๎ไขงานตําง ๆ ให๎
เหมาะสมกับการจัดการศึกษาปฐมวัย และพัฒนาสถานศึกษาให๎มีมาตรฐานสอดคล๎องกับแนวทางปฏิรูป
การศึกษา  โดยสํงเสริมให๎นักเรียนมีความมั่นใจในตนเอง  กล๎าพูด  กล๎าแสดงออก ผํานการลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมตําง ๆ ด๎วยตนเองอยํางหลากหลาย  โดยให๎ผ๎ูปกครองและชุมชนเข๎ามามีสํวนรํวมอยํางสม่ าเสมอ 
 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ด้านที่ ๑ มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน   
 

มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 
 

ตัวบ่งชี้ 
จ านวน นร. ที่
อยู่ในระดับ 3 

ขึ้นไป 

จ านวน นร.
ทั้งหมด 

ร้อยละที่ได้ 
 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

๑.๑  มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและ 
ออกก าลังกายสม่ าเสมอ 

๔,๖๙๘ ๔,๗๐๗ ๙๙.๘๑ 
 

๐.๕ ๐.๕๐ 

๑.๒ มีน้ าหนัก สํวนสูง และมี 
สมรรถภาพ ทางกายตามเกณฑ์ 
มาตรฐาน 

๔,๒๑๘ ๔,๗๐๗ ๘๙.๖๑ ๐.๕ ๐.๔๕ 

๑.๓ ปูองกันตนเองจากสิ่งเสพติดให๎โทษ 
และหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยง 
ตํอความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และ 
ปัญหาทางเพศ 

๔,๖๕๙ 
 
 

๔,๗๐๗ ๙๘.๙๘ 
 

๑ ๐.๙๙ 

๑.๔ เห็นคุณคําในตนเอง มีความมั่นใจ  
กล๎าแสดงออกอยํางเหมาะสม 

๔,๕๗๙ ๔,๗๐๗ ๙๗.๒๘ ๑ ๐.๙๗ 

๑.๕ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให๎เกียรติ 
ผู๎อื่น 

๔,๖๓๓ ๔,๗๐๗ ๙๘.๔๓ ๑ ๐.๙๘ 

๑.๖ สร๎างผลงานจากการเข๎ารํวม 
กิจกรรมด๎านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์  
กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการ 

๔,๖๖๓ 
 

๔,๗๐๗ ๙๙.๐๗ 
 

๑ ๐.๙๙ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๑   ดีเยี่ยม ๕ ๔.๘๘ 

 
ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
       โรงเรียนได๎ด าเนินการพัฒนาโดยจัดการเรียนรู๎และจัดโครงการ /กิจกรรม ดังนี้ 
    - การจัดการเรียนรู๎แบบกระบวนการแก๎ปัญหา     - การสอนแบบ GPAS 
    - การสอนแบบโครงงาน       - การจัดกิจกรรมวิเคราะห์ ขําว สถานการณ์ตํางๆ 
    - โครงการแขํงขันกีฬา 
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 ๑.  วิธีการพัฒนา (Awarness ความตระหนัก,Attempt ความพยายาม) 
        โดยจัดท ากิจกรรมโครงงานในวิชาตํางๆ เชํน โครงงานสํงเสริมลักษณะนิสัย  โครงงานสํงเสริม
สุขภาพนักเรียน  กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมแอโรบิค กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ กิจกรรมโภชนากีฬาพาสุข  
กิจกรรมกีฬาภายใน กิจกรรมแขํงขันกีฬาภายนอก โครงการรักการออกก าลังกาย การนิเทศการสอน  ครู
จัดการเรียนรู๎กระบวนการแก๎ปญัหา การคิดวิเคราะห์ 
 
๒. ผลการพัฒนา (Achievement การบรรลุผลส าเร็จ) 
   จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ จัดโครงการ กิจกรรมอยํางหลากหลาย เพื่อฝึกทักษะความคิด ใน
ทุกกลํุมสาระการเรียนรู๎และทุกช้ัน ชํวยพัฒนาทักษะด๎านการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์  คิดสร๎างสรรค์ 
คิดอยํางเป็นระบบ  สํงผลให๎ผ๎ูเรียนสามารถคิดสรุปความมีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ ตัดสินใจแก๎ปัญหาได๎
อยํางมีเหตุผล มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี 1ได๎ระดับดีมาก 
 
๓. แนวทางการพัฒนา 
  โรงเรียนควรก าหนดแผนพัฒนาครูเพื่อยกระดับความสามารถในการจัดการเรียนรู๎ท่ีเน๎นทักษะ
การคิด  เพื่อพัฒนานักเรียนการคิดอยํางเป็นระบบ คิดสร๎างสรรค์ ตัดสินใจแก๎ปัญหาอยํางสมเหตุสมผล 
ได๎แกํการจัดกิจกรรมท่ีสอดแทรกกระบวนการคิดวิเคราะห์วิเคราะห์แบบ Mind map การสอนแบบ
โครงงาน ฯลฯ และมีการติดตามการนิเทศการสอนของครูอยํางมีระบบ  รวมท้ังมีการทดสอบผ๎ูเรียนด๎าน
การคิดเพื่อประเมินความสามารถด๎านการคิดของนักเรียนตามท่ีก าหนดในหลักสูตรออกมาเป็นภาพรวม 
(ร๎อยละ) ของโรงเรียน 
 
มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 

ตัวบ่งชี้ 
จ านวน นร. ที่อยู่
ในระดับ 3 ขึ้นไป 

จ านวน นร.
ทั้งหมด 

ร้อยละที่ได้ 
 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

๒.๑ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม 
หลักสูตร 

๔,๖๕๙ ๔,๗๐๗ ๙๘.๙๘ ๒ ๑.๙๘ 

๒.๒  เอ้ืออาทรผู๎อื่นและกตัญญูกตเวที 
ตํอผู๎มีพระคุณ 

๔,๖๔๐ ๔,๗๐๗ ๙๘.๕๘ ๑ ๐.๙๙ 

๒.๓  ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่ 
แตกตําง 

๔,๖๗๒ ๔,๗๐๗ ๙๙.๒๖ ๑ ๐.๙๙ 

๒.๔  ตระหนัก รู๎คุณคํา รํวมอนุรักษ ์
และพัฒนาสิ่งแวดล๎อม 

๔,๖๐๖ ๔,๗๐๗ ๙๗.๘๕ ๑ ๐.๙๘ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๒   ดีเยี่ยม ๕ ๔.๙๔ 
 

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
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1.จัดเอกสารการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๙ ประการตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ปี๒๕๕๑ ๘ ข๎อ และจากนโยบายโรงเรียนคาทอลิค ๑ ข๎อ ได๎แกํ  
 ข๎อ ๑ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  ข๎อ ๒ ซื่อสัตย์สุจริต  
 ข๎อ๓ มีวินัย     ข๎อ ๔ ใฝุเรียนรู๎  
 ข๎อ ๕ อยูํอยํางพอเพียง   ข๎อ ๖ มุํงมั่นในการท างาน  
 ข๎อ ๗ รักความเป็นไทย  ข๎อ ๘ มีจิตสาธารณะ  
 ข๎อ๙ รักและรับใช๎  
 2.งานสภานักเรียน  
  -งานสํงเสริมประชาธิปไตย  
  - งานคณะกรรมการนักเรียน 
 3.งานลูกเสือ – เนตรนารี  
  - กิจกรรมคํายลูกเสือ - เนตรนารี  
 4.งานด๎านการสอนจริยะธรรม  
 5.งานรักษาดินแดน  
 6.งานลูกเสือเนตรนารี  
 7.งานแนะแนว  
 8.งานปกครอง 
  - งานระเบียบวินัย  
  - งานสถิตินักเรียน  
  - งานครูปฏิบัติหน๎าท่ีเวร  
  - งานดูแลชํวยเหลือนักเรียน  
  - งานกิจกรรมเพื่อปรับพฤติกรรม 
 9. งานสัมพันธ์ชุมชน 
  - งานสัมพันธ์ชุมชนภายในภายนอก (จิตอาสา)   
  - งานบ าเพ็ญประโยชน์ (กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมปันน้ าใจ กิจกรรมศุกร์ละบาทกิจกรรม JS 
Green School ) 
  - งานวันส าคัญ 
  - งานปฐมนิเทศผ๎ูปกครอง + แบบประเมินลูกท่ีดี 
  - งานผ๎ูปกครองเครือขําย   
 10. งานกิจกรรมนักเรียน  
  - กิจกรรมชมรม 
  - กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ (IS๓) 
  - กิจกรรมธนาคารโรงเรียน 
  -กิจกรรมClassroom Meeting 
  - กิจกรรมเย่ียมบ๎านเพื่อน  
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  - กิจกรรมสานรัก  
  - กิจกรรมธนาคารความดี 
 11. กิจกรรมการเรียนการสอน  
 12. โครงการคนดีศรียอแซฟ 
  - กุลสตรีศรียอแซฟ(LADY) 
  - สุภาพบุรุษ ( GENTLEMAN)  
  - ฉลาด (SMART) 
 
วิธีการพัฒนา(Awarnessความตระหนัก,Attempt ความพยายาม) 
ตัวบ่งชี ้๒.๑  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
สถานศึกษาสํงเสริมผ๎ูเรียน การมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยจัดเอกสารการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ๙ ประการตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี๒๕๕๑ ๘ ข๎อ และจากนโยบาย
โรงเรียนคาทอลิค ๑ ข๎อ ได๎แกํ ข๎อ ๑ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ข๎อ ๒ ซื่อสัตย์สุจริต ข๎อ๓ มีวินัย  ข๎อ ๔ ใฝุ
เรียนรู๎ ข๎อ ๕ อยูํอยํางพอเพียง ข๎อ ๖ มุํงมั่นในการท างาน ข๎อ ๗ รักความเป็น ข๎อ ๘ มีจิตสาธารณะ ข๎อ๙ 
รักและรับใช๎ ให๎กับผ๎ูเรียน และจัดงานคณะกรรมการนักเรียน งานสภานักเรียน งานสํงเสริมประชาธิปไตย 
งานด๎านการสอนจริยะธรรม งานรักษาดินแดน งานลูกเสือเนตรนารี งานแนะแนว งานระเบียบวินัย งาน
สถิตินักเรียน งานครูปฏิบัติหน๎าท่ีเวร งานปกครอง งานสัมพันธ์ชุมชนในด๎านสัมพันธ์ชุมชนภายในภายนอก 
(จิตอาสา)  งานกิจกรรมนักเรียน งานบ าเพ็ญประโยชน์ งานวันส าคัญ งานดูแลชํวยเหลือนักเรียน งาน
กิจกรรมเพื่อปรับพฤติกรรม งานปฐมนิเทศผ๎ูปกครอง กิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมกุลสตรีศรียอ
แซฟท่ีคัดเลือกนักเรียนท่ีมีความสุภาพนอบน๎อม  การอบรมหน๎าเสาธง  การอบรมผ๎ูเรียนในแตํละชํวงช้ัน 
มีการจัดกิจกรรมสํงเสริมด๎านคุณธรรมจริยธรรม อบรมจริยธรรมหน๎าเสาธงและอบรมในแตํละชํวงช้ัน การ
จัดการเรียนการสอนในคาบจริยะ  กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมปันน้ าใจ กิจกรรมศุกร์ละบาท กิจกรรม
บ าเพ็ญประโยชน์ กิจกรรม JS Green Schoolกิจกรรมคํายลูกเสือเนตรนารี กิจกรรมชมรม กิจกรรมเพื่อ
สังคมและสาธารณะประโยชน์ (IS๓) กิจกรรมธนาคารความดี การบันทึกลูกท่ีดี กิจกรรมธนาคารโรงเรียน 
กิจกรรมเย่ียมบ๎านเพื่อน กิจกรรมสานรัก กิจกรรมClassroom Meeting กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน 
 
ตัวบ่งชี ้๒.๒  เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
สถานศึกษาสํงเสริมผ๎ูเรียนให๎เอื้ออาทรผ๎ูอื่นและกตัญญูกตเวทีตํอผ๎ูมีพระคุณโดยจัดท าเอกสารการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๙ ประการตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี๒๕๕๑ ๘ ข๎อ และ
จากนโยบายโรงเรียนคาทอลิค ๑ ข๎อ ได๎แกํ ข๎อ ๑ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ข๎อ ๒ ซื่อสัตย์สุจริต ข๎อ๓ มีวินัย  
ข๎อ ๔ ใฝุเรียนรู๎ ข๎อ ๕ อยูํอยํางพอเพียง ข๎อ ๖ มุํงมั่นในการท างาน ข๎อ ๗ รักความเป็น ข๎อ ๘ มีจิต
สาธารณะ ข๎อ๙ รักและรับใช๎ แบบประเมินลูกท่ีดี และจัดงานปฐมนิเทศผ๎ูปกครอง งานผ๎ูปกครอง
เครือขําย  งานกิจกรรมนักเรียน งานระเบียบวินัย กิจกรรมการอบรมหน๎าเสาธง บันทึกความดี กิจกรรม
วันแมํแหํงชาติ กิจกรรมวันพํอแหํงชาติ การประกวดเรียงความพระคุณพํอ คุณแมํ กิจกรรมเข๎าคํายธรรมะ
อบรมจริยธรรมหน๎าเสาธงกิจกรรมชมรมกิจกรรมวันแมํ กิจกรรมวันพํอ โครงการคนดีศรียอแซฟ 
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ตัวบ่งชี้ ๒.๓  ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 
สถานศึกษาสํงเสริมผ๎ูเรียนให๎ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกตํางโดยจัดท าเอกสารการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๙ ประการตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี๒๕๕๑ ๘ ข๎อ และ
จากนโยบายโรงเรียนคาทอลิค ๑ ข๎อ พบวําคุณลักษณะอันพึงประสงค์ข๎อท่ี ข๎อ ๖ มุํงมั่นในการท างาน ข๎อ 
๗ รักความเป็นไทย ตรงกับตัวบํงช้ีท่ี ๒.๓และได๎มีการจัดกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็น และรับ
ฟังความคิดเห็นของผ๎ูอื่นด๎วยความเข๎าในในรูปแบบของงานสภานักเรียน งานสํงเสริมประชาธิปไตย งาน
คณะกรรมการนักเรียน กิจกรรมคํายลูกเสือเนตรนารี งานรักษาดินแดนกิจกรรมชมรม กิจกรรมเพื่อสังคม
และสาธารณะประโยชน์ (IS๓) และงานด๎านการสอนจริยะธรรม จากการสังเกตพบวําผ๎ูเรียนสามารถรับฟัง
ความคิดเห็นของผ๎ูอื่น มีการเสนอแนะเพื่อให๎งานส าเร็จไปได๎ด๎วยดีโดยสอดแทรกในการจัดกิจกรรมการ
เรยีนการสอน โครงการคนดีศรียอแซฟท่ีคัดเลือกนักเรียนท่ีมีความสุภาพนอบน๎อม  การอบรมหน๎าเสาธง  
การอบรมผ๎ูเรียนในแตํละชํวงช้ัน มีการจัดกิจกรรมสํงเสริมด๎านคุณธรรมจริยธรรม โดยมีการสอนจริย
ศึกษา ฝึกมารยาทการไหว๎ท่ีถูกต๎องสวยงาม  ตามข้ันตอนการไหว๎ งานสัมพันธ์ชุมชนเกี่ยวกับวันส าคัญทาง
ศาสนา 
 
ตัวบ่งชี้ ๒.๔  ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
 สถานศึกษาสํงเสริมผ๎ูเรียนให๎ตระหนัก รู๎คุณคํา รํวมอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล๎อม โดยจัดท า
เอกสารแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา๒๕๕๓-๒๕๕๗ เอกสารโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและ
คํานิยมท่ีพึงประสงค์กิจกรรมอบรมจริยธรรมหน๎าเสาธง และการสังเกตการท ากิจกรรมของผ๎ูเรียนในตอน
เช๎า กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมปันน้ าใจ กิจกรรมบริจาคโลหิต กิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์ของลูกเสือเนตรนารี กิจกรรม JS Green School 

มีผลผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่  2 ในระดับดีเยี่ยม 
๑. ผลการพัฒนา (Achievement การบรรลุผลส าเร็จ) 
จากการจัดโครงการ/งาน/กิจกรรมพบวํา 

ตัวบ่งชี ้๒.๑  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
ผ๎ูเรียนจะปฏิบัติตามระเบียบวินัยและมีความรับผิดชอบตํอตนเอง เชํน การเดินแถวตามแนวท่ี

ก าหนดให๎เวลาอยูํในสถานศึกษามีความสุภาพอํอนน๎อมผ๎ูเรียนสามารถปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนา
และประเพณีไทยผ๎ูเรียนมีน้ าใจ ชํวยเหลือน๎องๆในการยกกระเป๋าขึ้นอาคารเรียน  ชํวยปิดตึกในชํวงพัก
กลางวัน ลงเวรดูแลความสะอาดแตํละพื้นท่ี ผ๎ูเรียนสามารถรับฟังความคิดเห็นของผ๎ูอื่น มีการเสนอแนะ
เพื่อให๎งานส าเร็จไปได๎ด๎วยดีผ๎ูเรียนเกิดคุณธรรมจริยะธรรมทางด๎านความซื่อสัตย์ การตรงตํอเวลาในการ
เข๎าแถว เข๎าเรียนในแตํละคาบเรียน สํงงานงานตรงเวลา มีระเบียบวินัยในการเข๎าแถวผ๎ูเรียนมีความมุํง
มานะในการเรียน โดยดูจากสถิติการมาเรียนของนักเรียนในแตํละวัน กระบวนการท างานกลํุม การมีสํวน
รํวมในกิจกรรมตํางๆ ของโรงเรียนผ๎ูเรียนดูแลรักษาอาคารสถานท่ีจนท าให๎สถานท่ีสะอาด นําอยูํ เอื้อตํอ
การเรียนรู๎ ตลอดจนการดูแลส่ิงของสํวนตัวได๎เป็นอยํางดี ผ๎ูเรียนมีความตระหนักเกี่ยวกับการอยูํอยําง
พอเพียงแล๎วสามารถน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎เป็นอยํางดีผ๎ูเรียนมีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ด๎วย
ความมีระเบียบวินัยในการเข๎าแถวเคารพธงชาติทุกชาติ และร๎องเพลงชาติไทยอยํางพร๎อมเพียงกัน พร๎อม
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ท้ังให๎ความรํวมมือในกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นอยํางดีผ๎ูเรียนมีความรักชาติ ศ าสน์ 
กษัตริย์ ด๎วยความมีระเบียบวินัยในการเข๎าแถวเคารพธงชาติ สถิติของผ๎ูเรียนท่ีได๎มีสํวนรํวมในการเลือกต้ัง
คณะกรรมการนักเรียน และคณะกรรมการในห๎องเรียนผ๎ูเรียนสถิติการสาย ลา มา ขาด ของผ๎ูเรียนมี
จ านวนลดลงทุกปีผ๎ูเรียนท่ีไมํมีปัญหาด๎านการปกครอง มีระเบียบวินัย แตํงกายถูกต๎องตามระเบียบของ
โรงเรียน เคารพ เช่ือฟังครู สุภาพอํอนน๎อม จากแบบบันทึกของครูฝุายปกครอง 
ตัวบ่งชี ้๒.๒  เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 

ผ๎ูเรียนมีการเอาใจใสํในและกระตือรือร๎นในการชํวยงานคุณครู ชํวยงานผ๎ูปกครองผ๎ูเรียนเป็นผ๎ูสืบ
ทอดและรักษาวงศ์ตระกูลเป็นอยํางดีผ๎ูเรียนประพฤติตนเหมาะสมกับความเป็นลูกท่ีดี โดยสังเกตจาก
จ านวนนักเรียนท่ีได๎รับเกียรติบัตรคนดีศรียอแซฟประจ าแตํละเดือน การแตํงกายท่ีเป็นระเบียบเรียบร๎อย  
จ านวนผ๎ูเรียนท่ีไมํขาดเรียน มาสาย ออกจากการศึกษากลางคันจ านวนผ๎ูเรียนท่ีไมํมีปัญหาด๎านการ
ปกครอง 
ตัวบ่งชี้ ๒.๓  ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 

ผ๎ูเรียนในช้ันเรียนพบวํา ผ๎ูเรียนจะปฏิบัติตามระเบียบวินัยและมีความรับผิดชอบตํอตนเอง เชํน 
การเดินแถวตามแนวที่ก าหนดให๎เวลาอยูํในสถานศึกษา และมีสํวนรํวมในกิจกรรมวันส าคัญเป็นอยํางดี 
ตัวบ่งชี้ ๒.๔  ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

ผ๎ูเรียนท่ีท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ตํอสังคมในสถานศึกษาโดยผํานกระบวนการคิด วางแผน 
ก าหนดกิจกรรม และด าเนินการโดยสถานศึกษาหรือโดยผ๎ูเรียนเองอยํางตํอเนื่องผ๎ูเรียนแตํละ คนจะมี
หน๎าท่ีตามกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ในสถานศึกษาทุกวัน รวมท้ังเวลามีการจัดกิจกรรมในสถานศึกษา
ผ๎ูเรียนจะมีสํวนรํวมในการชํวยครูและรํวมต๎อนรับผ๎ูเข๎ารํวมกิจกรรมอยํางดี 

 

๒. แนวทางการพัฒนา 
 สถานศึกษา มุํงเน๎นให๎ผ๎ูเรียนด๎านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยผ๎ูเรียน ปฏิบัติตามระเบียบวินัย
และมีความรับผิดชอบตํอตนเอง ความสุภาพอํอนน๎อมปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาและประเพณีไทยมี
น้ าใจ ชํวยเหลือผ๎ูอื่น ลงเวรดูแลความสะอาดแตํละพื้นท่ี อาคาร สถานท่ี ผ๎ูเรียนสามารถรับฟังความ
คิดเห็นของผ๎ูอื่น มีการเสนอแนะเพื่อให๎งานส าเร็จไปได๎ด๎วยดีผ๎ูเรี ยนเกิดคุณธรรมจริยธรรม การตรงตํอ
เวลามีความมุํงมานะในการเรียน ตรวจเช็คดูจากสถิติการมาเรียนของนักเรียนในแตํละวัน ผ๎ูเรียนได๎มีสํวน
รํวมในกระบวนการท างานกลํุมในกิจกรรมตํางๆ ของโรงเรียนดูแลส่ิงของสํวนตัวได๎เป็นอยํางดี อยูํอยําง
พอเพียงมีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ผ๎ูเรียนมีการต้ังคณะกรรมการนักเรียน และคณะกรรมการใน
ห๎องเรียนผ๎ูเรียนมีการเอาใจใสํในและกระตือรือร๎นในการชํวยงานคุณครู ชํวยงานผ๎ูปกครองผ๎ูเรียนเป็นผ๎ู
สืบทอดและรักษาวงศ์ตระกูลเป็นอยํางดีผ๎ูเรียนประพฤติตนเหมาะสมกับความเป็นลูกท่ีดี โดยสังเกตจาก
จ านวนนักเรียนท่ีได๎รับเกียรติบัตรคนดีศรียอแซฟประจ าแตํละเดือน การแตํงกายท่ีเป็นระเบียบเรียบร๎อย  
จ านวนผ๎ูเรียนท่ีไมํขาดเรียน มาสาย ออกจากการศึกษากลางคันจ านวนผ๎ูเรียนท่ีไมํมีปัญหาด๎านการ
ปกครองผ๎ูเรียนมีการยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกตํางวัฒนาธรรม รํวมกันอนุรักษ์และพัฒนา
ส่ิงแวดล๎อม 
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มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 

ตัวบ่งชี้ 
จ านวน นรที่
อยู่ในระดับ ๓ 

ขึ้นไป 

จ านวน 
นร

ทั้งหมด 

ร้อยละที่
ได้ 

น้ าหนัก
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

๓.๑ มีนิสัยรักการอํานและแสวงหาความรู๎ด๎วย 
ตนเองจากห๎องสมุด แหลํงเรียนรู๎ และสื่อตํางๆ  
รอบตัว 

๔,๖๑๘ ๔,๗๐๗ ๙๘.๑๑ ๒ ๑.๙๖ 

๓.๒ มีทักษะในการอําน ฟัง ดู  พูด เขียน และต้ัง 
ค าถามเพ่ือค๎นคว๎าหาความรู๎เพ่ิมเติม 

๔,๕๑๑ ๔,๗๐๗ ๙๕.๘๔ ๑ ๐.๙๖ 

๓.๓  เรียนรู๎รํวมกันเป็นกลุํม แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเพ่ือการเรียนรู๎ระหวํางกัน 

๔,๖๒๘ ๔,๗๐๗ ๙๘.๓๒ ๑ ๐๙๘ 

๓.๔  ใช๎เทคโนโลยีในการเรียนรู๎และน าเสนอผลงาน ๔,๕๒๔ ๔,๗๐๗ ๙๖.๓๒ ๑ ๐.๙๖ 
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๓   ดีเยี่ยม ๕ ๔.๘๗ 

 

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
 โรงเรียนได๎ด าเนินการพัฒนาโดยจัดการเรียนรู๎และจัดโครงการ/กิจกรรมดังนี้ 
 ๑.กิจกรรมรักศาสตร์ รักศิลป์ รักไทย 
 ๒.กิจกรรมสํงเสริมการอํานเฉลิมพระเกียรติ 
 ๓.เลํมบันทึกการอําน 
 ๔.กิจกรรมวิชาการสัญจร 
 ๕.ผลงานนักเรียน 
 ๖.แบบบันทึกการใช๎ห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
 ๗.แบบบันทึกการใช๎แหลํงเรียนรู๎ 
  
๑.วิธีการพัฒนา(Awarnessความตระหนัก,Attempt ความพยายาม) 
 โรงเรียนสํงเสริมผ๎ูเรียนให๎มีทักษะในการแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง รักการเรียนรู๎และพัฒนา
ตนเองอยํางตํอเนื่องโดยจัดการเรียนการสอน ท่ีสํงเสริมการอําน การแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง เรียนรู๎
รํวมกันเป็นกลํุม มีการใช๎เทคโนโลยีในการค๎นคว๎าหาความรู๎ มีการน าเสนอผลงานท่ีหลากหลายและ
นําสนใจ โดยจัดกิจกรรมตํางๆ เชํน กิจกรรมธนาคารปัญญา  รักการอําน กิจกรรมรักศาสตร์  รักศิลป์ รัก
ไทย วันสุนทรภูํ วันภาษาไทย กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์  กิจกรรมสัปดาห์ห๎องสมุด กิจกรรมวิชาการ
สัญจร การเรียนโครงงาน  การเรียนแบบค๎นคว๎าด๎วยตนเอง(IS) ครูมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี
เน๎นกระบวนการกลํุม เพื่อให๎นักเรียนมีการแลกเปล่ียนเรียนรู๎มีความรับผิดชอบในบทบาทหน๎าท่ีตนได๎รับ 
มีการสร๎างสรรค์ผลงานโดยใช๎เทคโนโลยี และน าเสนอผลงานได๎อยํางนําสนใจ 
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๒.ผลการพัฒนา (Achievement การบรรลุผลส าเร็จ) 
 จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ จัดโครงการ/กิจกรรมอยํางหลากหลายเพื่อฝึกทักษะในการ
แสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง รักการเรียนรู๎ และพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่อง สํงผลให๎ผ๎ูเรียนมีทักษะในการ
อํานการเรียนรู๎กันเป็นกลํุม การใช๎เทคโนโลยีในการน าเสนอผลงานมีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี ๓ 
อยูํในระดับดีเย่ียม 
 

๓. แนวทางการพัฒนา 
 โรงเรียนควรมีแผนพฒันาในเรื่องการอํานอยํางตํอเนื่อง มีการสนับสนุนงบประมาณในการขยาย
ห๎องสมุดให๎ใหญํขึ้นเพียงพอกับจ านวนนักเรียน มกีารเพิ่มปริมาณหนังสือ ความหลากหลายของหนังสือให๎
เพียงพอกับนักเรียนทุกชํวงวัย และมีการจัดแหลํงเรียนรู๎ให๎หลากหลายครอบคลุมทุกกลํุมสาระ 
 
มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้
อย่างมีสติสมเหตุผล   
 

ตัวบ่งชี้ 
จ านวน นร. ที่อยู่
ในระดับ 3 ขึ้นไป 

จ านวน นร.
ทั้งหมด 

ร้อยละ
ที่ได้ 

 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

๔.๑  สรุปความคิดจากเรื่องที่อําน ฟัง และดู 
 และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตาม 
ความคิดของตนเอง 

๔,๑๗๕ ๔,๗๐๗ ๘๘.๗๐ 
 
 

๒ ๑.๗๗ 

๔.๒  น าเสนอวิธีคิด วิธีแก๎ปัญหาด๎วยภาษา 
หรือวิธีการของตนเอง 

๔,๖๘๑ ๔,๗๐๗ ๙๙.๔๕ ๑ ๐.๙๙ 

๔.๓  ก าหนดเปูาหมายคาดการณ์ ตัดสินใจ 
แก๎ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 

๔,๕๐๕ ๔,๗๐๗ ๙๕.๗๑ ๑ ๐.๙๖ 

๔.๔มีความคิดริเริ่ม และสร๎างสรรคผ์ลงาน 
ด๎วยความภาคภูมิใจ 

๔,๖๐๙ ๔,๗๐๗ ๙๗.๙๒ ๑ ๐.๙๘ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๔   ดีเยี่ยม ๕ ๔.๗๐ 
 

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
1. แบบสรุปการประเมินการอําน  คิดวิเคราะห์ของผ๎ูเรียน  
2. แบบสรุปการประเมินสมรรถนะส าคัญของผ๎ูเรียน 
3. แบบสรุปการประเมินแฟูมสะสมผลงานนักเรียน 
4. ช้ินงาน/ผลงานนักเรียน เชํน  ผังความคิด   รายงาน  เรียงความ  ส่ือเทคโนโลยีตําง ๆ 
5. โครงงาน หรือ Big Job 
6. รายงานผลการศึกษาค๎นคว๎าอิสระด๎วยตนเอง (IS) 
7. แฟูมสะสมผลงานของนักเรียน 
8. โครงการสํงเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ  8 กลํุมสาระ 
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9. โครงการ All to the one 
10. โครงการสุดยอดเยาวชนคนมีศิลป์ 
11. กิจกรรม Reading Memo 
12. กิจกรรมธนาคารปัญญา 
13. กิจกรรม Morning News 
14. กิจกรรมเรียงร๎อยถ๎อยวจี 
15. กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนาร ี
16. กิจกรรมชมรม 
17. กิจกรรมกีฬาสี 
18. กิจกรรม Math joy 

 
วิธีการพัฒนา(Awarenessความตระหนัก,Attempt ความพยายาม) 
 สถานศึกษาด าเนินการวางแผนการจัดกิจกรรมเพื่อสํงเสริม สนับสนุนและพัฒนาผ๎ูเรียนให๎มี
ความสามารถในการคิดอยํางเป็นระบบ  คิดสร๎างสรรค์  ตัดสินใจแก๎ปัญหาได๎อยํางมีสติสมเหตุผลโดยมี
การแตํงต้ังคณะกรรมการด าเนินงานก ากับติดตามการท าโครงการ/กิจกรรมท่ีน าไปสํูการพัฒนาทักษะ การ
คิดของผ๎ูเรียนอยํางเต็มศักยภาพ  เชํน  กิจกรรมการเรียนการสอนแตํละรายวิชาท้ัง 8 กลํุมสาระ  
กิจกรรม Reading Memo  กิจกรรมธนาคารปัญญา  กิจกรรม Morning News  กิจกรรมลูกเสือ-เนตร
นารี  กิจกรรมชมรม  กิจกรรมกีฬาภายใน  การท าโครงงาน หรือ Big Job ของนักเรียนแตํละระดับช้ัน ซึ่ง
กิจกรรมตํางๆ นักเรียนจะเป็นผ๎ูสืบค๎นข๎อมูล  รวบรวมข๎อมูล  วิเคราะห์  สังเคราะห์ ท่ีน าไปสํูองค์รวมของ
ความรู๎  โดยการน าเสนอข๎อมูลความรู๎ตํางๆ ตามความคิดของตนเองท่ีมีการก าหนดเปูาหมายอยําง
สมเหตุสมผลซึ่งเป็นการสนับสนุนให๎ผ๎ูเรียนได๎แสดงความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ผลงานด๎วยความภาคภูมิใจ  
เชํน  การท าผังความคิด (mind mapping) การเขียนรายงาน การอธิบาย  การน าเสนอหน๎าช้ันเรียนโดย
ใช๎ส่ือประกอบ  การท าโครงงาน  การสรุปสาระส าคัญลงสมุดบันทึกการอํานทุกรายวิชา   การสืบค๎น
ข๎อมูลจากแหลํงเรียนรู๎ตําง ๆ  เพื่อน ามาประกอบการอ๎างอิง เป็นต๎น   สํวนกิจกรรมตําง ๆ ของโรงเรียนยงั
เพิ่มพูนประสบการณ์ของผ๎ูเรียนในการคิดอยํางเป็นระบบอีกด๎วย  เชํน  กิจกรรม Reading Memo  
กิจกรรมธนาคารปัญญา  กิจกรรม Morning News  ชํวยสํงเสริมแนวทางในการสรุปความคิดจากเรื่องท่ี
อําน ฟังและดู  และส่ือสาร โดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง สํวนการสํงเสริมการท าโครงงาน 
และกิจกรรมชมรมของนักเรียนยังชํวยสํงเสริมการน าเสนอวิธีคิดวิธีแก๎ปัญหาด๎วยภาษาหรือวิธีการของ
ตนเอง  ตลอดจนก าหนดเปูาหมายคาดการณ์   ตัดสินใจแก๎ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ  และการจัดท า
แฟูมสะสมผลงานของนักเรียนยังเป็นการรวบรวมผลงานท่ีรวบรวมจากรํอยหลักฐานการเรียนรู๎แตํละ
รายวิชาท่ีแสดงถึงความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ผลงานด๎วยภาคภูมิใจ นอกจากนี้  สถานศึกษายังด าเนินการ
ประเมินผ๎ูเรียนทุกคนเกี่ยวกับการอําน  คิด  วิเคราะห์  และเขียนส่ือความในแตํละรายวิ ชาทุกคนตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  2551 ได๎แกํ  ความสามารถในการส่ือสาร   ความสามารถในการคิด  
ความสามารถในการแก๎ปัญหา  ความสามารถในการใช๎ทักษะชีวิต  และความสามารถในการใช๎เทคโนโลยี  
ตลอดจนมีการประเมินคุณภาพผ๎ูเรียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนทุกระดับช้ัน  ครูจัดการเรียนรู๎ท่ี
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เน๎นผ๎ูเรียนเป็นส าคัญตามรูปแบบ Backward Design โดยมีรูปแบบการสอนท่ีเน๎นกระบวนการแก๎ปัญหา   
การสอนแบบโครงงาน  มีการจัดกิจกรรมให๎นักเรียนวิเคราะห์ขําวสถานการณ์ตําง ๆ  ท้ังในและนอก
ห๎องเรียน ดังนั้น  การด าเนินการพัฒนางานตําง ๆ  น าไปสํูการพัฒนาคุณภาพผ๎ูเรียนให๎มีความสามารถใน
การคิดอยํางเป็นระบบ  คิดสร๎างสรรค์  ตัดสินใจแก๎ปัญหาได๎อยํางมีสติสมเหตุผล  ท้ังนี้เพื่อเป็นการเติม
เต็มประสบการณ์การเรียนรู๎ของผ๎ูเรียนท้ังภายในห๎องเรียน  และนอกห๎องเรียนท่ีจะน าไปสํูการพัฒนา
ตนเองไปสํูทักษะการคิดขั้นสูง  เกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง   
 

ผลการพัฒนา (Achievement การบรรลุผลส าเร็จ) 
จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎  จัดโครงการ/กิจกรรมอยํางหลากหลาย  เพื่อฝึกทักษะการคิด

อยํางเป็นระบบ คิดสร๎างสรรค์  ตัดสินใจแก๎ปัญหาได๎อยํางมีสติสมเหตุผลในทุกกลํุมสาระการเรียนรูแ๎ละทุก
ระดับช้ันชํวยพัฒนานักเรียนให๎มีความสามารถด๎านการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  คิดสร๎างสรรค์  คิด
อยํางเป็นระบบ   สํงผลให๎ผ๎ูเรียนสามารถตัดสินใจแก๎ปัญหาได๎อยํางมีสติสมเหตุผล ผลการประเมิน
คุณภาพมาตรฐานท่ี 4 ในระดับดีเย่ียม 

 
แนวทางการพัฒนา 
  สถานศึกษาด าเนินการจัดกิจกรรมท้ังภายในห๎องเรียน และนอกห๎องเรียนเพื่อสํงเสริม
ความสามารถในการคิดอยํางเป็นระบบ  คิดสร๎างสรรค์  ตัดสินใจแก๎ปัญหาได๎ยํางมีสติสมเหตุผล  แตํควร
เพิ่มทักษะกระบวนการคิดท่ีมีความหลากหลายในการท าโครงงาน   การศึกษาค๎นคว๎าด๎วยตนเองในทุก
ระดับช้ัน    ตลอดจนสํงเสริมนักเรียนให๎มีความกล๎าแสดงออกในการน าเสนอข๎อมูลโดยมีวิธีคิด ธีแก๎ปัญหา
ด๎วยภาษาหรือวิธีการของตนเองอยํางสร๎างสรรค์และภาคภูมิใจ   นอกจากนี้  ควรจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรท่ีเน๎นการพัฒนาผ๎ูเรียนให๎รู๎จักวางแผนเพื่อน าไปสํูการก าหนดเปูาหมาย  คาดการณ์  ตัดสินใน
แก๎ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ  ท้ังนี้เพื่อน าไปสํูการพัฒนาผ๎ูเรียนให๎สามารถปฏิบัติงาน หรือเรียนรู๎ส่ิงตําง 
ๆ รอบตัว โดยสามารถคิดอยํางเป็นระบบ  คิดสร๎างสรรค์  ตัดสินใจแก๎ปัญหาได๎อยํางมีสติสมเหตุสมผล   
รวมท้ังมีการทดสอบนักเรียนความสามารถด๎านการคิดเพื่อประเมินความสามารถด๎านการคิดของนักเรียน
ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
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มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ 
จ านวน นร. ที่อยู่
ในระดับ 3 ขึ้นไป 

จ านวน นร.
ทั้งหมด 

ร้อยละ
ที่ได้ 

 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

๕.๑  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยแตํละ 
กลุํมสาระเป็นไปตามเกณฑ์ 

๔,๑๗๕ ๔,๗๐๗ ๘๒.๖๒ 
 
 

๑ ๐.๘๓ 

๕.๒  ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญ 
ตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 

๔,๖๘๑ ๔,๗๐๗ ๙๕.๒๓ ๑ ๐.๙๕ 

๕.๓  ผลการประเมินการอําน คิด 
วิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ 

๔,๕๐๕ ๔,๗๐๗ ๘๒.๗๖ ๒ ๑.๖๕ 

๕.๔  ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไป 
ตามเกณฑ์ 

๔,๖๐๙ ๔,๗๐๗ ๖๑.๘๒ ๑ ๐.๖๒ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๕   ดีเยี่ยม ๕ ๔.๐๕ 

 
 

ตัวบ่งชี้ 
ระดับที่ได้ 

 
น้ าหนัก (คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

๕.๑  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยแตํละ 
กลุํมสาระเป็นไปตามเกณฑ์ 

๔ 
 

๑ ๑ 

๕.๒  ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญ 
ตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 

๕ ๑ ๑ 

๕.๓  ผลการประเมินการอําน คิด 
วิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ 

๔ ๒ ๑.๖ 

๕.๔  ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไป 
ตามเกณฑ์ 

๓ ๑ ๐.๖ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๕ ดีมาก ๕             ๔.๒ 
 

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า)  
 โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน๎นผ๎ูเรียนเป็นส าคัญ   โดยใช๎ครูท่ีสอนในระดับช้ัน
เดียวกันวางแผนการจัดการเรียนการสอน  มีการประชุมแลกเปล่ียนความรู๎  วิพากษ์วิจารณ์  แสดงความ
คิดเห็น เทคนิคในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ผลิตส่ือประเภทตําง ๆ  ส่ือ ICT  การประเมินการ
เรียนการสอนเชิงพัฒนา  และพัฒนาการเรียนการสอน  โดยใช๎วิจัยในห๎องเรียน  ตลอดจนการประเมินผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน  มีการประเมินความก๎าวหน๎าโดยใช๎วิธีการประเมินผลตามสภาพจริง      โรงเรียนมี
โครงการเกํงเพิ่ม  เสริมอํอน  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผ๎ูเรียนให๎มีผลการเรียนระดับ ๓ ขึ้นไปเป็นไปตาม
เกณฑ์     มีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ของผ๎ูเรียนจากการสอบวัดคุณภาพทางการศึกษา  ระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6  มัธยมศึกษาปีท่ี 3 และมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ระดับโรงเรียน  จังหวัด  และประเทศ  โดย
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น าผลการทดสอบจากสถาบันการทดสอบทางการศึกษาแหํงชาติ (สทศ.)  (O-NET)  เพื่อเป็นแนวทางใน
การพัฒนาปีการศึกษาตํอไป  นอกจากนี้ผ๎ูเรียนยังสามารถส่ือความคิดผํานทางการพูด  เขียน  หรือ
น าเสนอด๎วยวิธีตําง ๆ  ทางโรงเรียนก็ด าเนินการให๎ผ๎ูสอนสอดแทรกการเรียนการสอน  ในกลํุมสาระ
คณิตศาสตร์    วิทยาศาสตร์    สังคมศึกษาฯ   และบูรณาการกับกลํุมสาระอื่น ๆ   เพื่อให๎ผ๎ูเรียนคิด
วิเคราะห์    คิดสังเคราะห์  คิดอยํางสร๎างสรรค์  คิดอยํางมีวิจารณญาณ  คิดเป็นระบบ  น าสํูการสร๎างองค์
ความรู๎อีกท้ังความสามารถใช๎ภาษาเพื่อการส่ือสารได๎ท้ังภาษาไทย  ภาษาตํางประเทศ  โรงเรียน
ด าเนินการโดยผ๎ูสอนสอดแทรกการเรียนการสอนในกลํุมสาระภาษาไทย  ภาษาตํางประเทศ  และบูรณา
การกับกลํุมสาระอื่นๆ  เพื่อให๎ผ๎ูเรียนเป็นผ๎ูมีความสามารถในการรับและส่ือสาร  มีวัฒนธรรมในการใช๎
ภาษาถํายทอดความคิด  ความรู๎ความเข๎าใจเพื่อแลกเปล่ียนข๎อมูลขําวสาร  ประสบการณ์  ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ตํอการพัฒนาตนเองและสังคม  สํวนความสามารถใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อพัฒนาการ
เรียนรู๎   โรงเรียนด าเนินการโดยผ๎ูสอนสอดแทรกการเรียนการสอนในกลํุมสาระการงานอาชีพฯ   และ
บูรณาการกับกลํุมสาระอื่น ๆ   เป็นความสามารถในการเลือกและใช๎เทคโนโลยีด๎านตําง ๆ และมีทักษะ
กระบวนการทางเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม  ในด๎านการเรียนรู๎  การส่ือสาร  การท างาน  
การแก๎ปัญหาอยํางสร๎างสรรค์  ถูกต๎องเหมาะสมและมีคุณธรรม   นอกจากนี้โรงเรียนได๎จัดโครงการและ
กิจกรรมเพื่อเสริมสร๎างประสบการณ์และศักยภาพให๎กับผ๎ูเรียนมีคุณภาพตามตัวบํงช้ี  ประกอบด๎วย 
 ตัวบํงช้ีท่ี 5.1   โครงการและกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัด  ได๎แกํ   กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน  กิจกรรมท่ีพัฒนาผลสัมฤทธิ์  8  กลํุมสาระการเรียนรู๎  กิจกรรมห๎องเรียนอัจฉริยภาพ  กิจกรรม
พัฒนาศักยภาพผ๎ูเรียน 
 ตัวบํงช้ีท่ี 5.2   โครงการและกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัด  ได๎แกํ  กิจกรรมพัฒนาส่ือเทคโนโลยีผ๎ูเรียน
ภาษาตํางประเทศ  แบบบันทึกผลการประเมินสมรรถนะผ๎ูเรียนส าหรับครู 
 ตัวบํงช้ีท่ี 5.3   โครงการและกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัด 
 ตัวบํงช้ีท่ี 5.4  โครงการและกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัด  ได๎แกํ    กิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู๎
ภาษาอังกฤษ  กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผ๎ูเรียนภาษาตํางประเทศ 
  
 ๑. วิธีการพัฒนา (Awarnessความตระหนัก, Attempt ความพยายาม) 
 ผลิตส่ือประเภทตําง ๆ  ส่ือ ICT  การประเมินการเรียนการสอนเชิงพัฒนา  และพัฒนาการเรียน
การสอน  โดยใช๎วิจัยในห๎องเรียน  ตลอดจนการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  มีการประเมิน
ความก๎าวหน๎าโดยใช๎วิธีการประเมินผลตามสภาพจริง      โรงเรียนมีโครงการเกงํเพิ่ม  เสริมอํอน  เพื่อ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผ๎ูเรียนให๎มีผลการเรียนระดับ ๓ ขึ้นไปเป็นไปตามเกณฑ์     มีการวิเคราะห์
ผลสัมฤทธิ์ของผ๎ูเรียนจากการสอบวัดคุณภาพทางการศึกษา  ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  มัธยมศึกษาปี
ท่ี 3 และมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ระดับโรงเรียน  จังหวัด  และประเทศ  โดยน าผลการทดสอบจากสถาบันการ
ทดสอบทางการศึกษาแหํงชาติ (สทศ.)  (O-NET)  เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาปีการศึกษาตํอไป  
นอกจากนี้ผ๎ูเรียนยังสามารถส่ือความคิดผํานทางการพูด  เขียน  หรือน าเสนอด๎วยวิธีตําง ๆ  ทางโรงเรียน
ก็ด าเนินการให๎ผ๎ูสอนสอดแทรกการเรียนการสอน  ในกลํุมสาระคณิตศาสตร์    วิทยาศาสตร์    สังคม
ศึกษาฯ   และบูรณาการกับกลํุมสาระอื่น ๆ   เพื่อให๎ผ๎ูเรียนคิดวิเคราะห์    คิดสังเคราะห์  คิดอยําง
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สร๎างสรรค์  คิดอยํางมีวิจารณญาณ  คิดเป็นระบบ  น าสํูการสร๎างองค์ความรู๎อีกท้ังความสามารถใช๎ภาษา
เพื่อการส่ือสารได๎ท้ังภาษาไทย  ภาษาตํางประเทศ  โรงเรียนด าเนินการโดยผ๎ูสอนสอดแทรกการเรียนการ
สอนในกลํุมสาระภาษาไทย  ภาษาตํางประเทศ  และบูรณาการกับกลํุมสาระอื่นๆ  เพื่อให๎ผ๎ูเรียนเป็นผ๎ูมี
ความสามารถในการรับและส่ือสาร  มีวัฒนธรรมในการใช๎ภาษาถํายทอดความคิด  ความรู๎ความเข๎าใจเพื่อ
แลกเปล่ียนข๎อมูลขําวสาร  ประสบการณ์  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ตํอการพัฒนาตนเองและสังคม  สํวน
ความสามารถใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อพัฒนาการเรียนรู๎   โรงเรียนด าเนินการโดยผ๎ูสอนสอดแทรก
การเรียนการสอนในกลํุมสาระการงานอาชีพฯ   และบูรณาการกับกลํุมสาระอื่น ๆ   เป็นความสามารถใน
การเลือกและใช๎เทคโนโลยีด๎านตําง ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาตนเองและ
สังคม  ในด๎านการเรียนรู๎  การส่ือสาร  การท างาน  การแก๎ปัญหาอยํางสร๎างสรรค์  ถูกต๎องเหมาะสมและ
มีคุณธรรม   นอกจากนี้โรงเรียนได๎จัดโครงการและกิจกรรมเพื่อเสริมสร๎างประสบการณ์และศักยภาพ
ให๎กับผ๎ูเรียน 
 ๒. ผลการพัฒนา (Achievement การบรรลุผลส าเร็จ) 
 จากการจัดโครงการ / กิจกรรมอยํางหลากหลายเพื่อพัฒนาผ๎ูเรียนให๎มีความรู๎และทักษะท่ีจ าเป็น
ตามหลักสูตร  ชํวยพัฒนาผ๎ูเรียนมีความรู๎ความสามารถใช๎ภาษาเพื่อการส่ือสารได๎ท้ังภาษาไทยและ
ภาษาตํางประเทศ  สามารถส่ือความคิดผํานทางการพูด  เขียน หรือน าเสนอวิธีตําง ๆ  สามารถใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนรู๎   จึงท าให๎มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียตามเกณฑ์  
และผลการทดสอบรวมยอดระดับชาติเฉล่ียเป็นไปตามเกณฑ์  มีผลประเมินคุณภาพตามมาตรฐานท่ี 5 ใน
ระดับพอใช๎ 
 ๓. แนวทางการพัฒนา  

โรงเรียนควรก าหนดแผนพัฒนาเพื่อยกระดับความสามารถในการจัดการเรียนรู๎  ท่ีเน๎นทักษะการ
คิด  เพื่อพัฒนานักเรียนด๎านความคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  คิดสร๎างสรรค์อยํางเป็นระบบ   ได๎แกํ  จัด
กิจกรรมการสอนท่ีสอดแทรกกระบวนการคิดแบบ  Mind map  การสอนแบบโครงงานกระบวนการอําน
อยํางมีวิจารณญาณ  กระบวนการการแก๎ปัญหา  การผลิตส่ือประเภทตําง ๆ โดยเฉพาะส่ือ ICT  กระดาน
อัจฉริยะ และมีการติดตามนิเทศ  การเรียนการสอน  ของครูอยํางเป็นระบบ  รวมท้ังมีการทดสอบ ผ๎ูเรียน
ด๎านการคิดเพื่อประเมินความสามารถด๎านการคิดของผ๎ูเรียนตามท่ีก าหนดในหลักสูตร  และน าข๎อสอบ
จากสถาบันการทดสอบการศึกษาแหํงชาติ (สทศ.)  (O-NET)  หลาย ๆ ปีการศึกษามาให๎ผ๎ูเรียนได๎ทดสอบ   
ฝึกทักษะความช านาญอยํางสม่ าเสมอ 
 

มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติ
ที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
 

ตัวบ่งชี้ 
จ านวน นร. ที่อยู่ใน

ระดับ 3 ขึ้นไป 
จ านวน นร  ครู

ทั้งหมด 

ร้อยละที่
ได้ 
 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

๖.๑  วางแผนการท างานและ ๔,๕๖๐ ๔,๗๐๗ ๙๖.๘๘ ๒ ๑.๙๔ 
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ด าเนินการจนส าเร็จ 
๖.๒  ท างานอยํางมีความสุข มุํงมั่น 
พัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของ 
ตนเอง 

๔,๖๓๗ ๔,๗๐๗ ๙๘.๕๑ ๑ ๐.๙๙ 

๖.๓  ท างานรํวมกับผู๎อื่นได๎ ๔,๖๗๗ ๔,๗๐๗ ๙๙.๓๖ ๑ ๐.๙๙ 
๖.๔  มีความรู๎สึกที่ดีตํออาชีพสุจริตและ 
หาความรู๎เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ 

๔,๖๔๔ ๔,๗๐๗ ๙๘.๖๖ ๑ ๐.๙๙ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๖   ดีเยี่ยม ๕ ๔.๙๐ 
 

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
        -  แบบจัดต้ังกิจกรรม / ชมรม  - รูปเลํมการศึกษาค๎นคว๎าด๎วยตนเอง ISของ    
        - รูปเลํมโครงงาน/ Big Job ของ  - แฟูมสะสมงานของผ๎ูเรียน 
        -.กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์   - งานสภา และกรรมการนักเรียน  
        - กิจกรรมคํายลูกเสือส ารอง,ลูกเสือสามัญ, ลูกเสือสามัญรุํนใหญํ, เนตรนารี 
        - กิจกรรมแนะแนวการศึกษาและอาชีพ  ท้ังภายในและจากหนํวยงานภายนอก 
 
 ๑. วิธีการพัฒนา (Awarnessความตระหนัก, Attempt ความพยายาม) 
                 สถานศึกษามีการก าหนดนโยบายตามแผนปฏิบัติงานของสถานศึกษา ปี 2553 - 2557 
สํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนมีทักษะในการท างาน ท างานรํวมกับผ๎ูอื่นเป็นหมูํคณะ โดยฝุายบริหารมอบหมายให๎ฝุาย
วิชาการ และฝุายกิจการนักเรียน  วางแผนและด าเนินการจัดกิจกรรมสํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนมีทักษะในการ
ท างาน ท างานรํวมกับผ๎ูอื่นเป็นหมูํคณะ โดยจัดกิจกรรม/ชมรม  กิจกรรมการศึกษาค๎นคว๎าด๎วยตนเอง IS    
กิจกรรมโครงงาน / Big Job   การจัดแฟูมสะสมผลงานผ๎ูเรียน  การเข๎าคํายลูกเสือ เนตรนารี  กิจกรรม
จิตอาสาและบ าเพ็ญประโยชน์งานสภา และกรรมการนักเรียน กิจกรรมแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
(SDQ) ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 6   โดยมีเปูาหมายให๎ผ๎ูเรียนมีการวางแผนการ
ท างานและด าเนินการจนส าเร็จ ท างานอยํางมีความสุข มุํงมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง
ท างานรํวมกับผ๎ูอื่นได๎ และมีความรู๎สึกท่ีดีตํออาชีพสุจริตและหาความรู๎เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ    
 
            ๒. ผลการพัฒนา (Achievement การบรรลุผลส าเร็จ) 

จากการจัดกิจกรรม/ชมรม  กิจกรรมการศึกษาค๎นคว๎าด๎วยตนเอง IS    กิจกรรมโครงงาน / Big 
Job   การจัดแฟูมสะสมผลงานผ๎ูเรียน  การเข๎าคํายลูกเสือ เนตรนารี  กิจกรรมจิตอาสาและบ าเพ็ญ
ประโยชน์งานสภา และกรรมการนักเรียน กจิกรรมแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (SDQ) ระดับ
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 และระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 6พบวํา ผ๎ูเรียนท างานรํวมกันอยํางเป็นระบบ ด าเนินการจัด
กิจกรรมโดยผ๎ูเรียนด าเนินการประชุมวางแผนการด าเนินงานก าหนดบทบาทหน๎าท่ีของสมาชิก มีการ
ประชุมวางแผนการปฏิบัติงานรํวมกัน เสนอและรํวมฟงัความคิดเห็น ด าเนินการปฏิบัติงานรํวมกันตาม
แผนงานท่ีก าหนด  ท างานอยํางมีความสุข มุํงมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง ฝุายวิชาการ 
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และฝุายกิจการนักเรียน  ประชุมวางแผนและด าเนินการจัดกิจกรรมสํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนท างานอยํางมี
ความสุข มุํงมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเองภูมิใจในผลงานของตนเอง และฝึกให๎ผ๎ูเรียนรู๎จัก
อาชีพที่สุจริต  ฝึกให๎ผ๎ูเรียนลงมือปฏิบัติจริง  เกิดทักษะในการท างานผ๎ูเรียนเห็นคุณคําในการประกอบ
อาชีพสุจริต มีความรู๎ ใฝุหาความรู๎เกี่ยวกับอาชีพสุจริตท่ีตนสนใจ ผ๎ูเรียนมีความรู๎สึกท่ีดีตํออาชีพสุจริตและ
หาความรู๎เกี่ยวกับอาชีพท่ีตนเองสนใจมีผลการประเมินคุณภาพมาตราฐานท่ี ๖ในระดับดีเย่ียม 
 
 ๓. แนวทางการพัฒนา   
 สถานศึกษาเปิดโอกาสให๎ ผ๎ูเรียนมีการก าหนดบทบาทหน๎าท่ีของสมาชิก  มีการวางแผนการ
ด าเนินงานรับผิดชอบการปฏิบัติงานตามความถนัดของตนเอง ให๎มีการแลกเปล่ียนเรียนรู๎  แก๎ปัญหาตํางๆ
ท่ีเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน ให๎ผ๎ูเรียนได๎แสดงผลงานและศักยภาพของตนเอง ผ๎ูเรียนจะเกิดความ
ภาคภูมิใจและเห็นคุณคําของงานครูต๎องสํงเสริมสนับสนุนและด าเนินการจัดกิจกรรมตํางๆ เน๎นให๎ผ๎ูเรียน
เกิดการเรียนรู๎อยํางหลากหลาย และเปิดโอกาสให๎ผ๎ูเรียนได๎ลงมือปฏิบัติจริงด๎วยตนเอง ไมํปิดกั้นทาง
ความคิด ประเมินผลการปฏิบัติงานรํวมกันของผ๎ูเรียนอยํางเป็นระยะ สํงเสริมและพัฒนาการท างานของ
ผ๎ูเรียนให๎เดํนชัดมากขึ้น เพื่อผ๎ูเรียนได๎แสดงศักยภาพของตนเอง สํงเสริมพัฒนาการด๎านตําง ๆ มีทักษะใน
การท างานให๎ส าเร็จ ผ๎ูเรียนต๎องพัฒนาการแก๎ไขปัญหาตํางๆท่ีเกิดขึ้นระหวํางการปฏิบัติงานรํวมกัน 
วิเคราะห์หาสาเหตุท่ีท าให๎เกิดปัญหา และแนวทางแก๎ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นน าผลการพัฒนาไปวางแผนการ
ปฏิบัติงานครั้งตํอไปควรจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีหลากหลายและตํอเนื่อง  ให๎นักเรียนรู๎จักอาชีพที่
สุจริต ฝึกให๎นักเรียนลงมือปฏิบัติจริงและเกิดทักษะในการท างาน และเน๎นให๎ครูผ๎ูสอนสอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรมในการด าเนินชีวิต   
 
 
 
ด้านที่ ๒ มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าทีอ่ย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 

ตัวบ่งชี้ 
จ านวน ครู ที่อยู่
ในระดับ 3 ขึ้นไป 

จ านวน ครู
ทั้งหมด 

ร้อยละที่
ได้ 
 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

๗.๑  ครูมีการก าหนดเปูาหมายคุณภาพผู๎เรียนทั้ง
ด๎านความรู๎ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค ์

๒๒๕ ๒๔๗ ๙๑.๐๙ ๑ ๐.๙๑ 

๗.๒  ครูมีการวิเคราะห์ผู๎เรียนเป็นรายบุคคล และ
ใช๎ข๎อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู๎เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพของผู๎เรียน 

๒๑๐ ๒๔๗ ๘๕.๐๒ ๑ ๐.๘๕ 

๗.๓  ครูออกแบบและการจัดการเรียนรู๎ที่
ตอบสนองความแตกตํางระหวํางบุคคลและ

๒๔๔ ๒๔๗ ๙๘.๗๙ ๒ ๑.๙๘ 
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พัฒนาการทางสติปัญญา   
๗.๔  ครูใช๎สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับ

การน าบริบทและภูมิปัญญาของท๎องถ่ินมา
บูรณาการในการจัดการเรียนรู ๎

๑๙๐ 
 

๒๔๗ ๗๖.๙๒ ๑ ๐.๗๗ 

๗.๕  ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุํงเน๎นการ
พัฒนาการเรียนรู๎ของผู๎เรียน ด๎วยวิธีการที่
หลากหลาย 

๒๐๙ ๒๔๗ ๘๔.๖๒ ๑  
๐.๘๕ 

 
๗.๖ ครูให๎ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก๎ไขปัญหา

ให๎แกํผู๎เรียนทั้งด๎านการเรียนและคุณภาพ
ชีวิตด๎วยความเสมอภาค 

๒๓๐ ๒๔๗ ๙๓.๑๒ ๑ ๐.๙๓ 

๗.๗  ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู๎ในวิชาท่ีตนรับผิดชอบ และใช๎ผลใน
การปรับการสอน 

๒๐๓ ๒๔๗ ๘๒.๑๙ ๑ ๐.๘๒ 

๗.๘  ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอยํางที่ดี และ
เป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 

๑๙๕ ๒๔๗ ๗๘.๙๕ ๑ ๐.๗๙ 

๗.๙  ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาท่ีได๎รับ
มอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ 

๒๓๕ ๒๔๗ ๙๕.๑๔ ๑ ๐๙๕ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๗   ดีมาก ๑๐ ๘.๘๕ 
 

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
- งานฟื้นฟูจิตใจบุคลากรคาทอลิค    - งานอบรมคุณธรรมครู 
- โครงการครูยุคดาจิตอล    - กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูด๎าน ICT 
- กิจกรรมเพิ่มสมรรถนะครู ICT   - แผนการจัดการเรียนรู๎ 
- แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู๎  - ข๎อสอบกํอน – หลังเรียน 
- การสอบพัฒนาคุณภาพวิชาการ   - แผนการจัดการเรียนรู๎เด็กพิเศษ 
- ทะเบียนส่ือการสอน    - แบบทดสอบลีลาการเรียนรู๎ 
- แบบวัดแววการเรียนรู๎    - งานสอนซํอมเสริมนักเรียน 
- งานแนะแนว     - งานวิจัยในช้ันเรียนของครู 
- แบบประเมินงานวิจัยในช้ันเรียน   - แบบบันทึกการมาปฏิบัติงาน 
- สถิติการมาปฏิบัติงานของครู   - ครูดีเดํน   
- ครูช านาญการ     - โครงการอบรมครู 
- กิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู๎   - โครงการสํงเสริมขวัญและก าลังใจครู 
 

๑. วิธีการพัฒนา(Awarnessความตระหนัก,Attempt ความพยายาม) 
 สถานศึกษามีแผนงานในการพัฒนาครูอยํางชัดเจนและเป็นระบบสํงเสริมให๎ครูได๎ปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน๎าท่ีอยํางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ในการจัดการเรียนการสอนครูมีการก าหนด
เปูาหมายคุณภาพผ๎ูเรียนท้ังด๎านความรู๎ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ มี
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การวิเคราะห์ผ๎ูเรียนเป็นรายบุคคล และใช๎ข๎อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู๎เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ผ๎ูเรียนออกแบบและการจัดการเรียนรู๎ ท่ีตอบสนองความแตกตํางระหวํางบุคคลและพัฒนาการทาง
สติปัญญา  ใช๎ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมผนวกกับการน าบริบทและภูมิปัญญาของท๎องถิ่นมาบูรณาการ 
ในการจัดการเรียนรู๎มีการวัดและประเมินผลท่ีมุํงเน๎นการพัฒนาการเรียนรู๎ของผ๎ูเรียน ด๎วยวิธีการท่ี
หลากหลายให๎ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก๎ไขปัญหาให๎แกํผ๎ูเรียนท้ังด๎านการเรียนและคุณภาพชีวิตด๎วย
ความเสมอภาคมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู๎ในวิชาท่ีตนรับผิดชอบ และใช๎ผลในการปรับ
การสอนประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอยํางท่ีดี และเป็นสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษาจัดการเรียนการสอน
ตามวิชาท่ีได๎รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถมีการจัดท าแผนการสอนบันทึกหลังสอนและมีการ
ประเมินแผนการสอนภาคเรียนละหนึ่งครั้ง มีการนิเทศการสอนภาคเรียนละ 1 ครั้ง นอกจากนี้ยังมีการจัด
กิจกรรมโครงการตํางๆ เพื่อสนับสนุนและสํงเสริมให๎ครูจัดการเรียนการสอนได๎อยํางเต็มประสืทธิภาพ เชํน  
งานฟื้นฟูจิตใจบุคลากรคาทอลิค งานอบรมคุณธรรมครูโครงการครูยุคดิจิตอลกิจกรรมพัฒนาศักยภาพครู
ด๎าน ICT กิจกรรมเพิ่มสมรรถนะครู ICTโครงการอบรมครูกิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู๎โครงการสํงเสริม
ขวัญและก าลังใจครู นอกจากนี้สถานศึกษายังสํงเสริมให๎ครูจัดท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน มีการ
ประเมินผลงานวิจัยปีการศึกษาละหนึ่งครั้ง มีการวางแผนในการพัฒนาครูโดยสํงเข๎ารับการศึกษาตํอใน
ระดับท่ีสูงขึ้น 
 
๒. ผลการพัฒนา (Achievement การบรรลุผลส าเร็จ) 

ครูได๎รับการพัฒนาตามแผนงานท่ีก าหนดไว๎  มีการสํงเอกสารรายงานผลการด าเนินงาน เชํน 
เอกสารประจ าช้ัน บันทึกการสํงแผนการสอน บันทึกการสํงงาน แฟูมสะสมผลงานครูรายงานการอบรม
สัมมนา   ครูปฏิบัติหน๎าท่ีเต็มความรับผิดชอบและตามงานท่ีได๎รับมอบหมาย ได๎รับรางวัลหนึ่งแสน
ครูดี รางวัลครูดีเดํน ครูช านาญการ ตลอดจนมีการพัฒนานักเรียนได๎อยํางเป็นระบบ นักเรียนมีผลการ
ทดสอบระดับชาติสูงกวําคะแนนเฉล่ียของประเทศ มีผลการทดสอบ O-NET ในระดับช้ัน ป.6 และ ม.6 
คะแนนเต็ม 100  คะแนน ในวิชาภาษาตํางประเทศ และวิชาคณิตศาสตร์ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน๎าท่ี
อยํางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมีผลประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี 7 ในระดับ ดีมาก 
 

๓. แนวทางการพัฒนา 
สถานศึกษาได๎ก าหนดและจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา ในเรื่องของการพัฒนาครูอยํางเป็นระบบ 
 

มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ เกิดประสิทธิผล 
 

ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได้ น้ าหนัก (คะแนน) 
คะแนน 
ที่ได้ 

๘.๑  ผู๎บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู๎น า และความคิดริเริ่ม 
ที่เน๎นการพัฒนาผู๎เรียน 

๕ ๑ ๑ 

๘.๒  ผู๎บริหารใช๎หลักการบริหารแบบมีสํวนรํวมและใช๎ ๔ ๒ ๑.๗๐ 



 

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน (SAR) โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ปีการศึกษา 2557 หนา้ 173 

 

ข๎อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด๎าน 
วิชาการและการจัดการ 
๘.๓  ผู๎บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให๎บรรลุ 
เปูาหมายตามท่ีก าหนดไว๎ในแผนปฏิบัติการ 

๕ ๒ ๒ 

๘.๔  ผู๎บริหารสํงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให๎ 
พร๎อมรับการกระจายอ านาจ 

๕ ๒ ๒ 

๘.๕  นักเรียน ผู๎ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการ 
บริหารการจัดการศึกษา 

๔ ๑ ๐.๗๖ 

๘.๖  ผู๎บริหารให๎ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและ 
เอาใจใสํการจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

๕ ๒ ๒ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๘ ดีเยี่ยม ๑๐ ๙.๔๖ 
 

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
- แผนพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี    - แผนปฏิบัติการประจ าปี 2557 
- บันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  - บันทึกการประชุมบอร์ดบริหาร 
- ค าส่ังแตํงต้ัง      - โครงการพฒันาหัวหน๎างาน 
- โครงการอบรมการใช๎เทคโนโลยีของครูและเจ๎าหน๎าท่ี - แผนภูมิโครงสร๎างบริหารงานปี 2557 
- แบบรายงานผลการแขํงขันทางวิชาการและศักยภาพ - หลักสูตรสถานศึกษา 
- สถิติการเข๎ารับการอบรม / สัมมนาของบุคลากร 
 
 
 
 
 ๑. วิธีการพัฒนา (Awarness ความตระหนัก, Attempt ความพยายาม) 
 สถานศึกษามีการจัดท าแผนพัฒนาแบบตํอเนื่อง 5 ปี (2553-2557) มีแผนปฏิบัติการประจ าปี 
และโครงสร๎างการบริหารงานท่ีเดํนชัด มีการกระจายอ านาจในการบริหารงานในแตํละสํวนตําง ๆ มีค าส่ัง
แตํงต้ังมอบหมายหน๎าท่ีรับผิดชอบอยํางมีระบบชัดเจน มีการก ากับติดตามผลการด าเนินงาน ตามแผน
ปฏิบัติงานของโรงเรียนท่ีก าหนดไว๎อยํางตํอเนื่อง ผ๎ูบริหารสํงเสริมให๎บุคลากรพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่อง 
โดยสํงบุคลากรเข๎ารับการอบรม เพื่อพัฒนาตนเอง และมีการนิเทศติดตามงานอยํางเป็นระบบ 

 
 ๒. ผลการพัฒนา 
 ผ๎ูบริหารมีความรู๎ความสามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน๎าท่ีอยํางมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล มีวิสัยทัศน์ ภาวะผ๎ูน า และความคิดริเริ่มท่ีเน๎นการพัฒนาผ๎ูเรียน บริหารงานโดยใช๎หลักการมี
สํวนรํวมใช๎ข๎อมูล ผลการประเมิน เป็นฐานคิดในด๎านวิชาการ และการจัดการ จนสามารถบรรลุเปูาหมาย
ตามแผนท่ีก าหนดไว๎ ในแผนปฏิบัติการ สํงเสริมบุคลากรให๎พร๎อมรับการกระจายอ านาจ และให๎ค าแนะน า 
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ค าปรึกษาทางวิชาการ เอาใจใสํจัดการการศึกษาเต็มศักยภาพ เต็มเวลา จนนักเรียน ผ๎ูปกครอง และชุมชน 
มีความพึงพอใจผลการบริหารจัดการ ผลการพัฒนาด๎านคะแนน 9.46 คะแนน ระดับคุณภาพ ดีเย่ียม 
 
 ๓. แนวทางการพัฒนา 
 - ติดตามการด าเนินงานและจัดระบบการประกันคุณภาพอยํางตํอเนื่อง 
 - ติดตามการด าเนินงานโครงการ / กิจกรรม และผลจากการประเมินมาพัฒนาอยํางตํอเนื่องทุกปี 
 - จัดท าวิจัยระดับองค์กรเพื่อน าผลการวิจัยมาใช๎ประโยชน์ในการพฒันาและบริหารจัดการ 
 
มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อยา่งมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 

ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได้ 
น้ าหนัก 

(คะแนน) 
คะแนน 

ที่ได้ 

๙.๑ คณะกรรมการสถานศึกษารู๎และปฏิบัติ 
หน๎าท่ีตามท่ีระเบียบก าหนด 

๕ ๒ ๒ 

๙.๒  คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับติดตาม  
ดูแล และขับเคลื่อนการด าเนินงานของ 
สถานศึกษาให๎บรรลุผลส าเร็จตามเปูาหมาย 

๔ ๑ ๐.๘ 

๙.๓ ผู๎ปกครองและชุมชนเข๎ามามีสํวนรํวมใน 
การพัฒนาสถานศึกษา 

๕ ๒ ๒ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๙ ดีเยี่ยม ๕ ๔.๘๐ 
 
 
 

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
 จากการศึกษาเอกสาร  มีรายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโดยมีการก าหนดนโยบาย
แผนพัฒนาแผนปฏิบัติงานประจ าปี  มีความเห็นชอบการเก็บคําธรรมเนียมการศึกษาและคําธรรมเนียม
อื่นๆ ปีการศึกษา 2557 เพื่อระดมทุนทรัพย์ และทรัพยากร เพื่ อพัฒนาสถานศึกษา มีการสร๎าง
ความสัมพันธ์ ของชุมชนโดยเปิดโอกาสให๎เข๎ามาใช๎สถานท่ีเลํนกีฬาออกก าลังกาย       และโรงเรียนได๎ท า 
MOU  กับสถาบันภาษาและวัฒนธรรมแหํงคุณหมิงสาธารณรัฐประชาชนจีนสถาบันภาษาจีนไชนําวิส     
เพื่อเป็นศูนย์กลางและแหลํงในการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมประเทศจีน      มีการเชิญวิทยากรของ
ชุมชนมาสาธิตการใช๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่นในการสานกระเป๋า และเครื่องมือเครื่องใช๎ท่ีท าจากผักตบชวา  
๑. วิธีการพัฒนา (Awarness ความตระหนัก, Attempt ความพยายาม) 
                  คณะกรรมการสถานศึกษาก าหนดเอกลักษณ์ นโยบาย และแผนพัฒนาแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ให๎ความเห็นชอบในการจัดท าสาระหลักสูตรให๎ตรงตามความต๎องการของท๎องถิ่นโดยมีหลักสูตร 
2 ภาษา Intensive สามัญ วิทย์-คณิต คณิต-ภาษา ภาษา-ภาษา ให๎นักเรียนได๎เลือกเรียนตามความสนใจ 
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เห็นชอบผลการด าเนินงานประจ าปี โดยดูจากเอกสารรายงานคุณภาพการศึกษา  (SAR) กํอนเสนอตํอ
สาธารณชน โดยผํานทางวารสารซํอนกล่ิน มีการแตํงต้ังคณะกรรมการบริหารจัดศึกษาเพื่อน านโยบายมา
ด าเนินการลงสํูการปฏิบัติมีการประชุมคณะกรรมการ ถานศึกษามีการประชุม 4 ครั้ง ตามก าหนดคือ  ครั้ง
ท่ี 1  วันท่ี 13 มิถุนายน 2557  ครั้งท่ี 2  วันท่ี 14 สิงหาคม 2557 ครั้งท่ี 3 วันท่ี 21 พฤศจิกายน 2557   
ครั้งท่ี 4  วันท่ี เมษายน 2558       และรายงานผลการประชุมให๎กับฝุายการศึกษา   ของอัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ และเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 คณะกรรมการสถานศึกษาทุกทําน
รับทราบและพึงพอใจตํอการด าเนินงานของสถานศึกษา 
     มีการประชุมคณะกรรมการสมาคม ผ๎ูปกครองและครู เพื่อมีสํวนรํวมในการพัฒนาสถานศึกษา 
โดยมีโครงการกิจกรรมตํางๆ ท้ังในด๎านการก าหนดนโยบาย การจัดและใช๎แหลํงเรียนรู๎ การสํงเสริมขวัญ 
ก าลังใจครูและบุคลากร  มีการสํงเสริม และสนับสนุนให๎มีการระดมทรัพยากรเพื่อใช๎ในการพัฒนาโรงเรียน 
 

๒. ผลการพัฒนา (Achievement การบรรลุผลส าเร็จ) 
จากการด าเนินงาน ก ากับ ติดตาม ดูแล ของสถานศึกษา พบวําสถานศึกษาได๎มีการจัดท าหลักสูตร 
ท่ีตรงกับความต๎องการ  และความสนใจของผ๎ูเรียน โดยมีรายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา (SAR) และ
การมีสํวนรํวมของคณะกรรมการบริหารจัดการศึกษา มีผลประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี 9 ในระดับ ดีเย่ียม 
 
๓. แนวทางการพัฒนา 
ควรมีการประเมินแบบส ารวจความพึงพอใจ  ของคณะกรรมการสถานศึกษา ตํอผลการด าเนินงาน
สถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
อย่างรอบด้าน 
 

ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได้ น้ าหนัก (คะแนน) 
คะแนน 
ที่ได้ 

๑๐.๑ หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและ 
สอดคล๎องกับท๎องถ่ิน 

๕ ๒ ๒ 

๑๐.๒ จัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให๎ผู๎เรียน 
เลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถและความ 
สนใจ 

๕ 
 

๒ ๒ 

๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนที่สํงเสริมและ 
ตอบสนองความต๎องการ ความสามารถ ความ 
ถนัด และความสนใจของผู๎เรียน 

๕ ๑ ๑ 

๑๐.๔ สนับสนุนให๎ครูจัดกระบวนการเรียนรู๎ที่ให ๎ ๕ ๑ ๑ 
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ผู๎เรียนได๎ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู๎ได๎ด๎วย 
ตนเอง 
๑๐.๕ นิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบ และ 
น าผลไปปรับปรงุการเรียนการสอนอยํางสม่ าเสมอ 

๕ ๒ ๒ 

๑๐.๖ จัดระบบดูแลชํวยเหลือผู๎เรียนที่มี 
ประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู๎เรียนทุกคน 

๕ ๒ ๒ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๑๐ ดีเย่ียม ๑๐ ๑๐ 
 

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
 สถานศึกษาได๎ด าเนินการพัฒนาโดยการจัดโครงการและกิจกรรมตํางๆ  เพื่อพัฒนาหลักสูตรให๎มี
ความเข๎มข๎น  โดยจัดกิจกรรมตํางๆ ดังนี้หลักสูตรสถานศึกษา 
- หลักสูตรกลํุมสาระ                    - แผนการจัดการเรียนรู๎ 
- ก าหนดการสอน    - หลักสูตรท๎องถิ่น 
- รายงานการประเมินการใช๎หลักสูตร  - วิจัยในช้ันเรียน 
- กิจกรรมวิชาการสัญจร    - กิจกรรมภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
- แบบส ารวจความต๎องการศึกษาตํอ  - แบบสรุปกิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียน ชมรม กิจกรรม 
- สรุปการอบรมสัมมนา    - สรุปการนิเทศการเรียนการสอน 
- รายงานการประเมินแบบวัดแบบทดสอบ  - กิจกรรมสานรัก 
- รายงานการสอนซํอมเสริม 
- แหลํงการเรียนรู๎ภายในโรงเรียน เชํน สวนสมุนไพรสวนไม๎ในวรรณคดี สวนหิน สวนพฤกษศาสตร์ 
 
 
 

๑. วิธีการพัฒนา(Awarnessความตระหนัก,Attempt ความพยายาม) 
สถานศึกษาได๎ก าหนดกลยุทธ์/นโยบาย/เพื่อพัฒนาไว๎ในเอกสารแผนปฏิบัติการประจ าปี/

แผนพัฒนาคุณภาพ/   แผนกลยุทธ์ /ธรรมนูญโรงเรียน ฉบับปีท่ี๒๕๕๓ – ๒๕๕๗( ฉบับปรับปรุง  
๒๕๕๔– ๒๕๕๗ )  หน๎า ๒๓๓ข๎อท่ี ๑๐  มีใจความวําเสริมสร๎างปฏิสัมพันธ์ตํอชุมชนในการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท๎องถิ่นมาใช๎ในการจัดการเรียนรู๎ของชุมชน    หน๎าท่ี ๒๓๗  ข๎อท่ี ๔  มีใจความ
วํา สํงเสริมการพัฒนาหลักสูตรท่ีเข๎มข๎นเหมาะสมกับผ๎ูเรียนและความต๎องการของชุมชน เปิดโอกาสให๎
นักเรียนได๎เรียนรู๎ตลอดชีวิตอยํางมีคุณภาพ     ด าเนินการพัฒนาในรูปของโครงการ/กิจกรรม เชํนการ
จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาหลักสูตรท๎องถิ่น   หลักสูตรกลํุมสาระ     หลักสูตรอาเซียน  จัดการอบรบการ
พัฒนามาตรฐานวิชาชีพครู    การจัดการอบรมของครูอยํางน๎อยปีละ ๒ ครั้ง   การสํงคุณครูเข๎ารํวมการ
อบรมตามหนํวยงานตําง ๆ อยํางตํอเนื่อง    การจัดการเรียนแบบ Backward Design   การสอนวิชา
คณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษในระดับช้ัน    ป.๑- ป. ๒และ ป.๔–ป. ๕ ในระดับมัธยมศึกษามี การจัดท า
รายวิชาเพิ่มเติมท่ีสอดคล๎องกับความต๎องการ ความสนใจของผ๎ูเรียน  กิจกรรมวิชาการสัญจร         การ
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จัดท าแผนสุขภาวะ  กิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียน ชมรม กิจกรรม และกิจกรรมการศึกษาค๎นคว๎าด๎วยตนเอง (IS)  
กิจกรรมนิเทศภายใน  กิจกรรมทดสอบตามความถนัด  กิจกรรมสานรัก   โดยกิจกรรมตํางๆมี
วัตถุประสงค์เพื่อ การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา  ท่ีเป็นเอกลักษณ์มุํงเน๎นให๎ผ๎ูเรียนมีความเป็นเลิศ ด๎าน
ภาษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความรู๎ เรียนรู๎ตลอดชีวิตพัฒนาตนเองอยํางเต็ม
ศักยภาพ มีการพัฒนาสาระการเรียนรู๎ท่ีบูรณาการการเรียนรู๎ระดับสากล ระดับชาติและระดับท๎องถิ่นท่ี
สอดคล๎องกับหลักสูตรแกนกลาง ครอบคลุมกับความต๎องการของผ๎ูเรียน ชุมชน     โดยมีคณะกรรมการ
วิชาการและหัวหน๎ากลํุมสาระการเรียนรู๎เป็นผ๎ูรับผิดชอบด าเนินการพัฒนา  โดยเริ่มด าเนินงานต้ังแตํเดือน
พฤษภาคม  พ. ศ. ๒๕๕๗  ถึงเดือน มีนาคม  พ. ศ.  ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นโครงการตํอเนื่องต้ังแตํปีการศึกษา 
๒๕๕๓ ถึง ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ตามแผนพัฒนาสถานศึกษาของโรงเรียน   ส าหรับการด าเนินงานในปี
การศึกษานี้ได๎ประเมินผลการด าเนินงานด๎วยวิธีการสังเกต  และการใช๎แบบประเมิน 
 

๒. ผลการพัฒนา (Achievement การบรรลุผลส าเร็จ) 
สถานศึกษามีข้ันตอนและวิธีการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาอยํางมีคุณภาพ ถูกต๎องตามหลักการ

จัดท าหลักสูตร วิเคราะห์มาตรฐาน สาระ ก าหนดโครงสร๎าง เวลา รายวิชา การบูรณาการหลักสูตร แนว
การจัดการศึกษา การวัดและประเมินผล  มีการน าสภาพปัญหา ความต๎องการ และภูมิปัญญาท๎องถิ่นมา
บูรณาการไว๎ในหลักสูตรอยํางชัดเจน หลักสูตรสถานศึกษาได๎รับการพัฒนาให๎มีความเหมาะสมกับสภาพ
ปัจจุบัน  หลักสูตรสถานศึกษาสามารถพัฒนาความรู๎ความสามารถ  ศักยภาพและความต๎องการของ
ผ๎ูเรียนและสอดคล๎องกับความต๎องการของท๎องถิ่นครูมีความรู๎ ความสามารถในการวางแผนการจัดการ
เรียนรู๎ที่เน๎นผ๎ูเรียนเป็นส าคัญ  ครูมีแผนการจัดการเรียนรู๎ท่ีสอดคล๎องกับการพัฒนาผ๎ูเรียนตามศักยภาพ   
ครูน าแผนการจัดการเรียนรู๎ไปใช๎จัดการเรียนรู๎และมีการประเมินผลการเรียนรู๎   การปรับปรุง/พัฒนา
แผนการเรียนรู๎ให๎มีคุณภาพยิ่งขึ้น    ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐาน  ๑๐ อยูํในระดับดีเย่ียม 

 
 
๓. แนวทางการพัฒนา 

 สถานศึกษาควรจัดหลักสูตรให๎สอดคล๎องกับท๎องถิ่นท่ีมีการเปล่ียนแปลงและจัดรายวิชาเพิ่มเติมท่ี
หลากหลายให๎ผ๎ูเรียนได๎เลือกเรียนตามความถนัด  ความสนใจเพิ่มมากขึ้น  ตามการเปล่ียนแปลงของสังคม
ยุคปัจจุบัน  สถานศึกษาจัดอบรมให๎ความรู๎กับบุคลากร  เกี่ยวกับเทคนิควิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการ
สอนท่ีมุํงเน๎นให๎ผ๎ูเรียนเกิดทักษะการศึกษาค๎นคว๎าด๎วยตนเอง 
 
มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ 

ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได้ 
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

๑๑.๑ ห๎องเรียน ห๎องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง 
สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความสะดวก  

๕ ๔ ๔ 
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พอเพียง อยํูในสภาพใช๎การได๎ดี สภาพแวดล๎อมรํม 
รื่น และมีแหลํงเรียนรู๎ส าหรับผู๎เรียน 
๑๑.๒ จัดโครงการ กิจกรรมทีส่ํงเสริมสุขภาพ 
อนามัยและความปลอดภัยของผู๎เรียน 

๕ ๓ ๓ 

๑๑.๓ จัดห๎องสมุดที่ให๎บริการสื่อและเทคโนโลยี 
สารสนเทศที่เอื้อให๎ผู๎เรียนเรียนรู๎ด๎วยตนเองและ 
หรือเรียนรู๎แบบมีสํวนรํวม 

๕ ๓ ๓ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๑๑ ดีเยี่ยม ๑๐ ๑๐ 
 

รํองรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมท่ีท า) 
       โรงเรียนได๎ด าเนินการพัฒนาโดยจัดการเรียนรู๎ โครงการ/กิจกรรมดังนี ้
- บันทึกเวรประจ าวัน     - บันทึกจุดท าความสะอาดตามจุดตํางๆและการดูแลสวน  
- บันทึกการแจ๎งซํอม     -  กิจกรรมสุขานําใช๎    
- กิจกรรมพิทักษ์ความสะอาดในโรงเรียน  -  กิจกรรมเด็กไทยฟันดี  
- บันทึกเวรจราจร      - กล๎องวงจรปิด 
- การซ๎อมอุบัติภัย    - เจ๎าหน๎าท่ีรักษาความปลอดภัย   
- บันทึกการใช๎ห๎องปฏิบัติการ      -  บันทึกจุดท าความสะอาดแลการดูแลสวน   
 
๑.วิธีการพัฒนา(Awarnessความตระหนัก,Attempt ความพยายาม) 
          โรงเรียนมีการบริหารจัดการสภาพแวดล๎อมให๎มีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ ตามมาตราฐาน
สุขาภิบาลส่ิงแวดล๎อมท่ีชํวยให๎ผ๎ูเรียนได๎อยูํอาศัยในส่ิงแวดล๎อมท่ีเหมาะสม อาคารสถานท่ี ห๎องเรียน 
ห๎องปฏิบัติการมีการส ารวจซํอมแซมให๎ดีมีคุณภาพเหมาะสมส าหรับการใช๎งาน มีการปูองกันอุบัติเหตุ 
อุบัติภัย และดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช๎หรือทรัพยากรอื่นๆของโรงเรียนให๎อยูํในสภาพที่ดี
ใช๎การได๎  
 
๒.ผลการพัฒนา (Achievement การบรรลุผลส าเร็จ) 
          โรงเรียนมีการพัฒนาสภาพแวดล๎อมอาคารสถานท่ี ห๎องเรียนห๎องปฏิบัติการห๎องน๎าห๎องประชุมท่ี
สะอาดถูกสุขลักษณะ ท่ีเอื้อตํอการเรียนรู๎ เพียงพอตํอการใช๎งานสะดวกสะอาดปลอดภัย ท าให๎ผ๎ูเรียน
เรียนอยํางมีความสุข สุขภาพจิต สุขภาพรํางกายแข็งแร็ง ปลอดโรคและสํงเสริมสุขภาพอนามัย 
 
๓.แนวทางการพัฒนา 
          จากการจัดโครงการ/กิจกรรม ท่ีสํงเสริมการจัดสภาพแวดล๎อมส่ิงอ านวยความสะดวก ให๎อยูํใน
สภาพใช๎การได๎ดีพอเพียง สภาพแวดล๎อมรํมรื่น และมีแหลํงเรียนรู๎ส าหรับผ๎ูเรียนสํงผลให๎ผ๎ูเรียนสามารถ
เรียนรู๎ด๎วยตัวเองและพัฒนาได๎เต็มศักยภาพในระดับดีเย่ียม 
 

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
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ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได้ น้ าหนัก (คะแนน) 
คะแนน 

ที่ได้ 

๑๒.๑ ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ 
สถานศึกษา 

๕ ๑ ๑ 

๑๒.๒ จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการ 
จัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุํงพัฒนาคุณภาพ 
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

๕ ๑ ๑ 

๑๒.๓ จัดระบบข๎อมูลสารสนเทศและใช ๎
สารสนเทศในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนา 
คุณภาพสถานศึกษา 

๕ ๑ ๑ 

๑๒.๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ 
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

๔ ๐.๕ ๐.๔ 

๑๒.๕ น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและ 
ภายนอกไปใช๎วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
อยํางตํอเน่ือง 

๔ ๐.๕ ๐.๔ 

๑๒.๖ จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการ 
ประเมินคุณภาพภายใน 

๕ ๑ ๑ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๑๒ ดีเยี่ยม ๕ ๔.๘ 
 

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
- มีค าส่ังแตํงต้ัง และวิเคราะห์หนํวยงานผ๎ูรับผิดชอบ 
- มีคํูมือการด าเนินการจัดท ามาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 
- มีโครงการกิจกรรมและปฏิทินปฏิบัติงานประจ าปี 
- โครงสร๎างการบริหารงานของแตํละฝุาย 
- เลํมบันทึกข๎อมูลภาคสนาม 
- ผลการนิเทศแบบกัลยาณมิตร 
-    แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา (พ.ศ.2553-2557) 

     -    มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
     -    วิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาค าส่ังมอบหมายงาน 
     -    แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา แผนงบประมาณ แผนกลยุทธ์ 
     -    รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
     -    เอกสาร/รูปแบบการจัดท าระบบข๎อมูลสารสนเทศของโรงเรียน 
     -    หลักฐานการติดตาม ตรวจสอบประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
     -    คํูมือและแนวทางการประเมินของแตํละมาตรฐาน 
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 ๑. วิธีการพัฒนา(Awarnessความตระหนัก,Attempt ความพยายาม) 

 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ตระหนักและเห็นความส าคัญของการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน

ของสถานศึกษาตามกฏกระทรวง ฯ โดยผ๎ูบริหาร ครูและผ๎ูมีสํวนเกี่ยวข๎องรํวมกันก าหนดมาตรฐาน 

เปูาหมายและยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปี 

การศึกษา 2557 รวมท้ังมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

 ในการด าเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ได๎ก าหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยวิธีการศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานและตัวบํงช้ีวําด๎วยการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการประกาศใช๎ พิจารณาสาระส าคัญท่ีจะก าหนดใน
มาตรฐานและตัวบํงช้ีท่ีสะท๎อนอัตลักษณ์และมาตรการสํงเสริมของสถานศึกษาและก าหนดคําเปูาหมาย
ความส าเร็จของแตํละมาตรฐานและตัวบํงช้ีไว๎อยํางชัดเจน นอกจากนั้นแล๎ว โรงเรียนยังได๎ด าเนินการตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุํงพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ด๎วยการศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหา และความต๎องการจ าเป็นของสถานศึกษา และก าหนดวิสัยทัศน์ พันธ
กิจ และเปูาหมายด๎านตํางๆ โดยมีจุดเน๎นท่ีคุณภาพผ๎ูเรียนสะท๎อนคุณภาพความส าเร็จท่ีชัดเจนและเป็น
รูปธรรม โดยทุกฝุายมีสํวนรํวมในการก าหนดวิธีการด าเนินงานโครงการ กิจกรรม ให๎สอดคล๎องกับ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาไว๎ในแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2557 โรงเรียนได๎มีการ
จัดระบบข๎อมูลสารสนเทศ และน าสารสนเทศมาใช๎ในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มี
การจัดการข๎อมูลสารสนเทศท่ีครอบคลุมองค์ประกอบพื้นฐานของการจัดการศึกษา เชํนโครงสร๎างพื้นฐาน
โรงเรียน จ านวนนักเรียน บุคลากรรวมท้ังหลักสูตรสถานศึกษาและผลการจัดการเรียนการสอนของทุก
ระดับช้ัน และได๎น าเอาข๎อมูลสารสนเทศไปใช๎ในการวางแผนการจัดการศึกษาท่ีครอบคลุมภารกิจด๎านการ
บริหารวิชาการการบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป รวมท้ังงานสนบัสนุน
อื่น ๆโดยเกิดจากความรํวมมือของบุคลากรทุกฝุายท่ีเกี่ยวข๎อง ในด๎านการติดตามตรวจสอบ และประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดให๎มีระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดย
น าเอาวงจร Deming (PDCA) มาเป็นกลไกในการขับเคล่ือนและพัฒนาคุณภาพการของสถานศึกษา 
สถานศึกษาการจัดให๎มีระบบประกันคุณภาพภายในและมีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา เป็นกลไกในการตรวจติดตามคุณภาพโดยก าหนดผ๎ูรับผิดชอบและด าเนินการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอยํางเป็นระบบ อยํางน๎อยปีการศึกษาละ 1 ครั้งในรูปคณะกรรมการนิเทศ
แบบกัลยาณมิตรและน าผลท่ีได๎จากการประเมินคุณภาพภายในไปปรับปรุง พัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษาผํานทางการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีและรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และวาง
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา นอกจากนั้นแล๎วสถานศึกษามีการบริหารและด าเนินงานตามมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ โดยการเพิ่มมาตรฐานและตัวบํงช้ีเพิ่มเติมเข๎าไปในแตํละมาตรฐาน 
ท่ีเป็นการสะท๎อนถึงอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
 

 ๒. ผลการพัฒนา  (Achievement การบรรลุผลส าเร็จ 
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  ผลการด าเนินงานด๎านสถานศึกษามีการการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีก าหนด

ในกฎกระทรวงฯ พบวําสถานศึกษาได๎ด าเนินการประกันคุณภาพภายใน โดยใช๎หลักการมีสํวนรํวมของ

บุคลากรทุกฝุาย และทุกหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎อง สํงผลให๎สถานศึกษาด าเนินงานได๎บรรลุมาตรฐาน / 

เปูาหมายตามแผน ผลการประเมินคุณภาพอยูํในระดับดีเย่ียม 

 ๓. แนวทางการพัฒนา  
สถานศึกษาควรก าหนดให๎ทุกฝุายมีผ๎ูรับผิดชอบและมีเครื่องมือในการติดตามตรวจสอบและ 

ประเมินคุณภาพที่สอดคล๎องกันและก ากับติดตามอยํางตํอเนื่อง 
 
ด้านที่ ๓ มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนนุ ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้   
 

ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได้ 
น้ าหนัก 

(คะแนน) 
คะแนน 

ที่ได้ 

๑๓.๑ มีการสร๎างและพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ภายในสถานศึกษาและใช๎ประโยชน์ 
จากแหลํงเรียนรู๎ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาการเรียนรู๎ 
ของผู๎เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผู๎ที่เกี่ยวข๎อง 

๕ ๓ ๓ 

๑๓.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ระหวํางบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหวําง 
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข๎อง 

๕ ๒ ๒ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๑๓ ดีเยี่ยม ๕ ๕ 
 

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
- แผนพัฒนาสถานศึกษาปีการศึกษา 2557  - ค าส่ังแตํงต้ังสถานศึกษา 
- โครงการทํองโลกกว๎าง 360   - โครงการ Genius Stars Go Inter  
- โครงการเปิดโลกอาเซียน    - โครงการรักษ์ส่ิงแวดล๎อม 
- กิจกรรมวิชาการสัญจร    - กิจกรรม Classroom Meeting  
- กิจกรรมเย่ียมบ๎านเพื่อน  
 
 ๑. วิธีการพัฒนา (Awarenessความตระหนัก,Attempt ความพยายาม) 
 สถานศึกษาได๎วางแผนพัฒนาโดยก าหนดนโยบายในแผนปฏิบัติงานให๎มีการใช๎ประโยชน์จาก
แหลํงเรียนรู๎ทั้งภายในและภายนอก โดยจัดโครงการทํองโลกกว๎าง 360 โครงการ Genius Stars Go Inter 
โครงการเปิดโลกอาเซียน โครงการรักษ์ส่ิงแวดล๎อมกิจกรรมวิชาการสัญจร และจัดกิจกรรม Classroom 
Meetingกิจกรรมเย่ียมบ๎านเพื่อน เพื่อการแลกเปล่ียนเรียนรู๎ระหวํางบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหวําง
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรท่ีเกี่ยวข๎อง มีการแลกเปล่ียนเรียนรู๎เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ 
และแก๎ไขปัญหาพฤติกรรมของนักเรียน 
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 นอกจากนี้มีการเชิญหนํวยงานภายนอก เชํน โรงพยาบาล  ส านักงานส่ิงแวดล๎อม  กรมปุาไม๎
จังหวัด  การไฟฟูาสํวนภูมิภาค มาให๎ความรู๎  โรงเรียนมีการประสานความรํวมมือกับเครือขํายผ๎ูปกครอง 
บุคลากรภายในสถานศึกษามีการเผยแผํความรู๎ให๎กับเพื่อนครูตํางสถานศึกษาโดยการเป็นวิทยากรอบรม
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน  

๒. ผลการพัฒนา (Achievement การบรรลุผลส าเร็จ) 
 จากการจัดโครงการทํองโลกกว๎าง 360 โครงการ Genius Stars Go Inter โครงการเปิดโลก
อาเซียน โครงการรักษ์ส่ิงแวดล๎อมกิจกรรมวิชาการสัญจร จัดขึ้นเพื่อตอบสนองการใช๎ประโยชน์จากแหลํง
การเรียนรู๎ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ผลการด าเนินงานอยูํในระดับดีเย่ียม และการจัดการ
แลกเปล่ียนเรียนรู๎เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ และแก๎ไขปัญหาพฤติกรรมของนักเรียนกิจกรรม Classroom 
Meeting กิจกรรมเย่ียมบ๎านเพื่อน จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให๎บุคลากรท้ังภายในและภายนอกมีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู๎ ผลการด าเนินงานอยูํในระดับดีเย่ียม 

    ๓. แนวทางการพัฒนา 
 1. โรงเรียนควรก าหนดแนวทางการแลกเปล่ียนเรียนรู๎ทั้งบุคลากรสถานศึกษาผํานกิจกรรมส่ือ
เทคโนโลยีสารสนเทศหรือแหลํงเรียนรู๎ตํางๆ  
 2. โรงเรียนควรก าหนดแนวทางการแลกเปล่ียนเรียนรู๎ทั้งบุคลากรสถานศึกษาสถานศึกษากับ
ครอบครัว ชุมชน และองค์กรท่ีเกี่ยวข๎อง ผํานกิจกรรมส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศหรือแหลํงเรียนรู๎ตํางๆ ท้ัง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 

ด้านที่ ๔ มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่ก าหนด
ขึ้น 

ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได้ น้ าหนัก (คะแนน) 
คะแนน 
ที่ได้ 

๑๔.๑ จัดโครงการ กิจกรรมทีส่ํงเสริมให๎ผู๎เรียนบรรลุตาม 
เปูาหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน๎นของสถานศึกษา 

๕ ๓ ๓ 

๑๔.๒ ผลการด าเนินงานสํงเสริมให๎ผู๎เรียนบรรลุตามเปูาหมาย 
 วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน๎นของสถานศึกษา  

๕ ๒ ๒ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๑๔ ดีเย่ียม ๕ ๕ 
 

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
โครงการคนดีศรียอแซฟ 
 แผนกสามัญชาย    สุภาพบุรุษยอแซฟ (GENTLEMAN) 
 แผนกสามัญหญิง    กุลสตรีศรียอแซฟ (LADY) 
 แผนก ENGLISH  PROGRAMME ฉลาด(SMART) 
โครงการ GENIUS STAR GO INTER -กิจกรรม ENGLISH DAY 
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โครงการ ENGLISH GO GENIUS  - กิจกรรม PUZZLE WORLD - กิจกรรม SMART GIRL 
โครงการภาษาเพื่อการส่ือสาร    - กิจกรรม ENGLISH CAMP ภายในและตํางประเทศ 
กิจกรรมคาทอลิก          งานจริยธรรม   งานศาสนสัมพันธ ์  งานสังคมสงเคราะห์ 
   
วิธีการพัฒนา (Awarnessความตระหนัก,Attempt ความพยายาม) 
         สถานศึกษามีการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษาปี 2553-2557 แผนปฏิบัติการประจ าปี  มีการ
ก าหนดวิสัยทัศน์  นโยบาย  พันธกิจ ในการวิเคราะห์จุดเน๎นของสถานศึกษา โดยมีการประชุม
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนทุกวันจันทร์ของสัปดาห์และมีการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
ภาคเรียนละ 2 ครั้ง เพื่อรํวมกันระดมความคิดในการวิเคราะห์จุดเน๎นของสถานศึกษา สถานศึกษามีการ
ก าหนดรูปแบบการสํงเสริมในรูปโครงการหรือกิจกรรมท่ีระบุไว๎ในแผนปฏิบัติการประจ าปีอยํางชัดเจน  
ของฝุายวิชาการ ฝุายกิจการนักเรียน และฝุายจิตตาภิบาล สถานศึกษามีการจัดกิจการโครงการใน
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษาท่ีจัดท าขึ้นจากการมีสํวนรํวมของ
ผ๎ูบริหาร  ครู  บุคลากร ชุมชนและองค์กรภายนอก  อยํางชัดเจน ดังนี้  

1. ฝุายวิชาการ ด าเนินโครงการโครงการ Genius Stars Go Inter โครงการ English Go 
Genius โครงการภาษาเพื่อการส่ือสาร  

2. ฝุายกิจการนักเรียนด าเนินโครงการโครงการคนดีศรียอแซฟ   
3. ฝุายจิตตาภิบาล ด าเนิน งานกิจกรรมคาทอลิก งานจริยธรรม งานศาสนสัมพันธ์  งานสังคม

สงเคราะห์   
        สถานศึกษา มีการก าหนดผ๎ูรับผิดชอบด าเนินงานตามแผนงาน มีการนิเทศติดตามการท างานอยําง
ตํอเนื่องและแตํละฝุายมีการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการ กิจกรรมท่ีสนับสนุนสํงเสริม
ผ๎ูเรียนท่ีบรรลุตามเปูาหมายวิสัยทัศน์ปรัชญาและจุดเน๎นของสถานศึกษา และน าผลมาใช๎วางแผนพัฒนา
แผนงานในปีตํอไป 
 
 
 
๒. ผลการพัฒนา (Achievement การบรรลุผลส าเร็จ) 
         จากการสถานศึกษามีการก าหนดรูปแบบการสํงเสริมในรูปโครงการหรือกิจกรรมท่ีระบุไว๎ใน
แผนปฏิบัติการประจ าปีอยํางชัดเจน  ของฝุายวิชาการ ฝุายกิจการนักเรียน และฝุายจิตตาภิบาล 
สถานศึกษามีการจัดกิจการโครงการในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา  แผนปฏิบัติการประ จ าปีของ
สถานศึกษาท่ีจัดท าขึ้นจากการมีสํวนรํวมของผ๎ูบริหาร  ครู  บุคลากร ชุมชนและองค์กรภายนอก  อยําง
ชัดเจน ดังนี้  

1. ฝุายวิชาการ ด าเนินโครงการโครงการ Genius Stars Go Inter โครงการ English Go 
Genius โครงการภาษาเพื่อการส่ือสาร  

2. ฝุายกิจการนักเรียนด าเนินโครงการโครงการคนดีศรียอแซฟ   
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3. ฝุายจิตตาภิบาล ด าเนิน งานกิจกรรมคาทอลิก งานจริยธรรม งานศาสนสัมพันธ์  งานสังคม
สงเคราะห์   

        สถานศึกษา มีการก าหนดผ๎ูรับผิดชอบด าเนินงานตามแผนงาน มีการนิเทศติดตามการท างานอยําง
ตํอเนื่องและแตํละฝุายมีการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการ กิจกรรมท่ีสนับสนุนสํงเสริม
ผ๎ูเรียนท่ีบรรลุตามเปูาหมายวิสัยทัศน์ปรัชญาและจุดเน๎นของสถานศึกษา  มีผลการประเมินคุณภาพ
มาตรฐานท่ี 14 ในระดับ ดีเย่ียม (4.83) 
 
๓.แนวทางการพัฒนา 
 สถานศึกษาควรให๎ ผ๎ูปกครอง ชุมชน เข๎ามามีสํวนรํวมในการด าเนิน โครงการ กิจกรรม อยําง
ตํอเนื่อง 
 
ด้านที่ ๕ มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 
มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและ
ส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 
 

ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได้ น้ าหนัก (คะแนน) 
คะแนน 

ที่ได้ 

๑๕.๑ จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบาย  
จุดเน๎น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

๕ 
 

๒ ๒ 

๑๕.๒ ผลการด าเนินงานบรรลุตามเปูาหมาย ๕ ๑ ๑ 
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๑๕ ดีเย่ียม ๓ ๓ 

 

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
 แผนปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา2557ได๎จัดท าโครงการ กิจกรรมดังนี ้
โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
- กิจกรรม JS Green School  - กิจกรรม สวนวิทยาศาสตร์ 
- กิจกรรม อ.ย.น๎อย   - กิจกรรมส่ิงแวดล๎อม 
- กิจกรรมแยกขยะลดภาวะโลกร๎อน - กิจกรรมยอแซฟฯรํวมใจรักษ์ส่ิงแวดล๎อม 
- กิจกรรมพลังงานทดแทนเพื่อชุมชน - กิจกรรมสังคมรักษ์โลก รักษ์ส่ิงแวดล๎อม  
- กิจกรรมสวนสมุนไพร   - กิจกรรมสวนไมว๎รรณคดี 
โครงการ Genius Stars Go Inter   
- กิจกรรม English Day ระดับประถม  - กิจกรรม English Day ระดับมัธยม 
โครงการภาษาเพื่อการสื่อสาร 
- กิจกรรม English Camp ภายใน   - กิจกรรม English Camp ภายนอก 
- กิจกรรม English Zone    - กิจกรรม The Voice 
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โครงการ Smart Kids 
- กิจกรรม Cambridge YLE & KET & PET 
โครงการ English Go Genius 
- กิจกรรม Puzzle/World Build Up  - กิจกรรม Smart Girl 
โครงการเปิดโลกอาเซียนเตรียมความพร้อมปี2558 
- กิจกรรม เปิดโลกกว๎างสํูอาเซียน   - กิจกรรม ASEAN Day 
โครงการเปิดประตูสู่อาเซียน 
โครงการธนาคารโรงเรียน 
โครงการออมทรัพย์เพื่ออนาคต 
 
      ๑. วิธีการพัฒนา (Awarnessความตระหนัก,Attempt ความพยายาม) 
 โรงเรียนมนีโยบายสํงเสริมการจัดกิจกรรม ตามนโยบายจุดเน๎น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อ
พัฒนาและสํงเสริมสถานศึกษาให๎ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น โดยจัดโครงการ กิจกรรมพิเศษ เพื่อตอบสนอง
นโยบาย จุดเน๎น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา โดยสํงเสริมบุคลาการและผ๎ูเรียน ให๎มีนิสัยรักษ์
ส่ิงแวดล๎อม รู๎จักใช๎ทรัพยากรอยํางค๎ุมคํา โดยเน๎นหลักเศรษฐกิจพอเพียง จึงด าเนินงานโดยจัดโครงการ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล๎อม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน๎นผ๎ูเรียนเป็นส าคัญ มีทักษะการคิดวิเคราะห์ 
คิดสังเคราะห์ สามารถใช๎ภาษาเพื่อการส่ือสารเป็นที่ยอมรับในระดับสากลโดยการจัดท าโครงการGenius 
Stars Go Interโครงการภาษาเพื่อการส่ือสารโครงการ Smart Kids และ โครงการEnglish Go Genius 
สนับสนุนให๎ผ๎ูเรียนเกิดการเรียนรู๎เกี่ยวกับประเทศในกลํุมสมาชิกอาเซียน ได๎จัดโครงการเปิดโลกอาเซียน
เตรียมความพร๎อมปี2558 สํงเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียนให๎เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให๎รู๎จัก
การประหยัดและอดออม โดยจัดโครงการธนาคารโรงเรียนและโครงการออมทรพัย์เพื่ออนาคต 
 

๒. ผลการพัฒนา (Achievement การบรรลุผลส าเร็จ) 
 จากการจักโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อสนองนโยบาย จุดเน๎นตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
ผลการด าเนินงานได๎บรรลุตามวิสัยทัศน์ นโยบาย พันธกิจ เปูาหมาย และยุทธศาสตร์ของโรงเรียน เพื่อให๎
นักเรียนมีนิสัยรักษ์ส่ิงแวดล๎อม มีทักษะการใช๎ภาษาเพื่อการส่ือสารมุํงสูสากล มีความรู๎เกี่ยวกับประเทศ
ตํางๆ ในกลํุมอาเซียนเพื่อเตรียมความพร๎อมสํูประชาคมอาเซียน และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์รู๎จักการ
ประหยัดและการอดออมสอดคล๎องกับการปฏิรูปการศึกษา มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี 15 อยูํ
ในระดับดีเย่ียม 

 

๓. แนวทางการพัฒนา 
 สถานศึกษามีการด าเนินงานอยํางเป็นระบบ (PDCA) โดยมีการวางแผนการด าเนินงานจัด
โครงการ กิจกรรมพิเศษ บรรจุไว๎ในแผนปฏิบัติงานประจ าปี มีการนิเทศ ก ากับติดตามการด าเนินงานเป็น
ระยะๆประเมินผลและน าผลการประเมินไปปรับปรุงแก๎ไขและพัฒนางานอยํางตํอเนื่อง สํงผลให๎
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สถานศึกษาได๎พัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสํูความเป็นเลิศ ท่ีสอดคล๎องกับ
แนวทางการปฏิรูปการศึกษาท่ีมีระดับคุณภาพดี 
 
มาตรฐานที่ ๑๖ สถานศึกษาบรรลุเป้าหมายอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกของอัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ 
 

ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได้ น้ าหนัก (คะแนน) 
คะแนน 

ที่ได้ 

๑๖.๑ ผู๎เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ 
การศึกษาคาทอลิก 

๕ 
 

๒ ๒ 

๑๖.๒ สถานศึกษามีกระบวนการด าเนินการ และจัด 
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพด๎านอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก 

๕ 
 

๑ ๑ 

๑๖.๓ ชุมชนมีสํวนรํวมในการพัฒนาคุณภาพด๎านอัต 
ลักษณ์การศึกษาคาทอลิก 

๔ ๑ ๐.๘ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๑๖ ดีเย่ียม ๔ ๓.๘๐ 
 

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
 โรงเรียนได๎ด าเนินการพัฒนา  โดยจัดกิจกรรม โครงการ  เพื่อสํงเสริม และสนับสนุนดังนี้ งาน
สอนจริยศึกษาส าหรับนักเรียนพุทธ  งานสอนค าสอนส าหรับนักเรียนคาทอลิก  งานวันส าคัญทางคริสต์
ศาสนา งานวันส าคัญทางพุทธศาสนา  งานจิตอาสา  งานสอนคริสต์ศาสนา  งานพิธีบูชาขอบพระคุณ  
งานวจนพิธีกรรม งานสมโภชพระนางมารีย์รับเกยีรติยกขึ้นสวรรค์  งานบรรยากาศคาทอลิก  งานศาสน
สัมพันธ์   งานคริสต์สัมพันธ์  กิจกรรมศุกร์ละบาท   กิจกรรมแบํงรักปันน้ าใจ   งานสอนจริยศึกษา งาน
ฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก โครงการจิตอาสาต๎นกล๎าคุณธรรม  กิจกรรมศุกร์ละบาท   กิจกรรมแบํงรัก
ปันน้ าใจ  งานฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก   กิจกรรมอิ่มบุญ  โครงการฟืน้ฟูจิตใจบุคลากรคาทอลิก  วัน
ส าคัญทางพุทธศาสนา  คํายปฏิบัติธรรม งานสังคมสงเคราะห์  งานศีลศักดิ์สิทธิ์  วิถีชุมชนวัด  งานวันพระ
คัมภีร์  ยุวธรรมทูต   
  
          ๑. วิธีการพัฒนา (Awarnessความตระหนัก,Attempt ความพยายาม) 
 โรงเรียนสํงเสริมผ๎ูเรียนให๎มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก   ปฏิบัติ
ตนด๎วยความรักเมตตา  ด าเนินชีวิตอยํางเรียบงําย พอเพียง  มีความซื่อสัตย์  มีอิสรภาพในการปฏิบัติ
ความดี  โดยจัดกิจกรรมโครงการตํางๆ  งานสอนจริยศึกษาส าหรับนักเรียนพุทธ  งานสอนค าสอนส าหรับ
นักเรียนคาทอลิก  งานวันส าคัญทางคริสต์ศาสนา งานวันส าคัญทางพุทธศาสนา  งานจิตอาสา  ตลอดจน
สถานศึกษามีกระบวนการด าเนินการ และจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพด๎านอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก  
โดยจัดงานสอนคริสต์ศาสนา  งานพิธีบูชาขอบพระคุณ  งานวจนพิธีกรรม งานสมโภชพระนางมารีย์รับ
เกียรติยกข้ึนสวรรค์  งานบรรยากาศคาทอลิก  งานวันส าคัญทางพุทธศาสนา คํายปฏิบัติธรรม  งานศาสน
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สัมพันธ์   งานคริสต์สัมพันธ์  กิจกรรมศุกร์ละบาท   กิจกรรมแบํงรักปันน้ าใจ   งานสอนจริยศึกษา งาน
ฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก  และให๎ชุมชนเข๎ามามีสํวนรํวมในการพัฒนาคุณภาพด๎านอัตลักษณ์ การศึกษา
คาทอลิก  โดยจัดกิจกรรม การจัดโครงการจิตอาสาต๎นกล๎าคุณธรรม  กิจกรรมศุกร์ละบาท   กิจกรรมแบํง
รักปันน้ าใจ  งานฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก   กิจกรรมอิ่มบุญ  โครงการฟื้นฟูจิตใจบุคลากรคาทอลิก  
วันส าคัญทางพุทธศาสนา  คํายปฏิบัติธรรม งานสังคมสงเคราะห์  งานศีลศักด์ิสิทธิ์  วิถีชุมชนวัด  งานวัน
พระคัมภีร์  ยุวธรรมทูต 
 

๒. ผลการพัฒนา (Achievement การบรรลุผลส าเร็จ) 
 จากการจัดกิจกรรมโครงการอยํางหลากหลาย  เพื่อปลูกฝังให๎ผ๎ูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
โดยสถานศึกษาและชุมชนมีสํวนรํวมในการด าเนินการ  และจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ  สํงผลให๎
สถานศึกษา บรรลุเปูาหมายตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก  มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี ๑๖  
ในระดับ ดีเย่ียม 
 

๓. แนวทางการพัฒนา 
 โรงเรียนควรก าหนดแผนพัฒนาผ๎ูเรียน  เพื่อปลูกฝังให๎ผ๎ูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม  ลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก  ตลอดจนสํงเสริมให๎คุณครูเห็นความส าคัญในการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม  ให๎แกํผ๎ูเรียนในคาบโฮมรูม  มีการบูรณาการลงไปในการเรียนการสอน ๘  กลํุมสาระ  
และมีการนิเทศติดตามโดยฝุายบริหาร   
 
มาตรฐานที่ ๑๗  สถานศึกษามีการจัดการศึกษามุ่งสู่ความเป็นสากล( JS ) 

ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได้ น้ าหนัก (คะแนน) 
คะแนน 
ที่ได้ 

๑๗.๑ จัดการเรียนการสอนด๎วยภาษาสากล( JS ) ๓ ๑ ๐.๖ 
๑๗.๒ สถานศึกษาจัดโครงการ กจิกรรมทีส่ํงเสริมการใช ๎
ภาษาให๎ผู๎เรียนสูํประชาคมอาเซียน(JS ) 

๔ ๑ ๐.๘ 

๑๗.๓ สถานศึกษาจัดโครงการ กจิกรรมทีส่ํงเสริมการ 
เตรียมความพร๎อมให๎ผู๎เรียนสูํประประชาคมอาเซียน( JS ) 

๔ ๑ ๐.๘ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๑๗ ดีมาก ๓ ๒.๒ 

ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
- แบบนิเทศการเรียนการสอนครูกลํุมสาระภาษาตํางประเทศ  
- โครงการ English Day ( ประถม )  -โครงการ English Day ( มัธยม ) 
- โครงการ EnglishFunManday( แผนกหญิง ) -โครงการเปิดโลกอาเซียน เตรียมความพร๎อมปี 
2558  
- โครงการเปิดประตูสํูอาเซียน   - กิจกรรม ASEAN Day 
- กิจกรรม สังคมสัญจร GO TO ASEAN  - กิจกรรม English Zone( EP ) 
- ผลคะแนนการสอบวิชาภาษาอังกฤษ ( ป.1– ป.6 ) 
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- ผลคะแนนการสอบวิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ( ม.1 – ม.3 ) 
- ผลคะแนนการสอบวิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาอังกฤษ( ม.4– ม.6 ) 
 
๑. วิธีการพัฒนา (Awarnessความตระหนัก,Attempt ความพยายาม) 
 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์มีแนวอัตลักษณ์ท่ีวํา “ เป็นโรงเรียนคาทอลิคท่ีดูแลนักเรียนเป็นอยํางดี 
และโดดเดํนด๎านภาษาตํางประเทศ ” จึงเน๎นการสํงเริมให๎ผ๎ูเรียนมีความสามารถในการใช๎ทักษะ
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารให๎สอดคล๎องกับอัตลักษณ์ของโรงเรียน มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี
พัฒนาทักษะทางด๎านการฟัง การพูด อํานและเขียน เพื่อให๎ผ๎ูเรียนสามารถใช๎ภาษาเพื่อการส่ือสารได๎อยําง
น๎อย 2 ภาษา และจัดกิจกรรมท่ีสํงเสริมการเตรียมความพร๎อมให๎ผ๎ูเรียนเข๎าสํูประชาคมอาเซียนในปี 2558  
 โดยท าโครงการเปิดโลกอาเซียน เตรียมความพร๎อมปี 2558 โครงการเปิดประตูสํูอาเซียน
โครงการ English Day ( ประถม - มัธยม )โครงการ EnglishFunManday( แผนกหญิง )กิจกรรม ASEAN 
Dayกิจกรรม สังคมสัญจร GO TO ASEANกิจกรรม English Day ( EP )แบบนิเทศการเรียนการสอนครู
กลํุมสาระภาษาตํางประเทศ ผลคะแนนการสอบวิชาภาษาอังกฤษ ( ป.1– ป.6 )ผลคะแนนการสอบวิชา
ภาษาอังกฤษ วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ( ม.1 – ม.3 )ผลคะแนนการสอบวิชาภาษาอังกฤษ วิชา
ภาษาอังกฤษ ( ม.4 – ม.6 ) 

 
๒. ผลการพัฒนา (Achievement การบรรลุผลส าเร็จ) 
จากการจัดโครงการและกิจกรรมท่ีหลากหลาย เพื่อพัฒนาทักษะการใช๎ภาษาตํางประเทศ เพื่อการส่ือสาร
ท้ังการฟัง พูด อํานและเขียน สํงผลให๎ผ๎ูเรียนมีทักษะการใช๎ภาษาตํางประเทศ และมีผลสัมฤทธิ์ทางด๎าน
ภาษาตํางประเทศระดับ 3 ขึ้นไปดังตํอไปนี้ 
- ระดับช้ัน ป.1 - ป.6  มีผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาอังกฤษ   ร๎อยละ 49.27 
- ระดับช้ัน ม.1 – ม.3 มีผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ร๎อยละ69.27 
- ระดับช้ัน ม.4 – ม.6 มีผลสัมฤทธิ์วิชาสนทนาภาษาอังกฤษ   ร๎อยละ  49.19 
 ผลการด าเนินโครงการกิจกรรมเพื่อพฒันาทักษะการใช๎ภาษาตํางประเทศ เพื่อเตรียมความพร๎อม
ผ๎ูเรียนสํูประชาคมอาเซียน และการใช๎ภาษาเพื่อการส่ือสารได๎อยํางเหมาะสม อยูํในระดับดีมาก สํงผลให๎
การประเมินมาตรฐานนี้ มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี ๑๗ ในระดับดี 
 
๓. แนวทางการพัฒนา 
 โรงเรียนควรพฒันาบุคลากรในด๎านทักษะความสามารถในการใช๎ภาษาตํางประเทศอยํางตํอเนื่อง 
และมีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนในทุกกลํุมสาระ โดยสอดแทรกภาษาตํางประเทศท่ีเน๎น
ทักษะ การฟัง พูด อําน และเขียน อีกท้ังควรพัฒนาเทคนิควิธีการสอนของคุณครูให๎มีความโดดเดํนเป็น
เอกลักษณ์ของแตํละบุคคล เพื่อยกระดับคุณภาพบุคคลากรและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผ๎ูเรียน
ให๎เพิ่มมากยิ่งขึ้นตามเปูาหมายท่ีก าหนดไว๎ 
 
๓. สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
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 ระดับการศึกษาปฐมวัย 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย 
น้ าหนัก 
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ด้านที่ ๑ มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ๒๐ ๑๙.๘๘ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๑  เด็กมีพัฒนาการด๎านรํางกาย ๕ ๔.๙๓ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๒  เด็กมีพัฒนาการด๎านอารมณ์และจิตใจ ๕ ๔.๙๙ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการด๎านสังคม ๕ ๔.๙๘ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๔  เด็กมีพัฒนาการด๎านสติปัญญา ๕ ๔.๙๘ ดีเยี่ยม 
ด้านที่ ๒  มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา   ๖๕ ๖๕.๐๐ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่  ๕  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน๎าท่ีอยํางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิพล ๒๐ ๒๐ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๖  ผู๎บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน๎าท่ีอยํางมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

๒๐ ๒๐ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่  ๗  แนวการจัดการศึกษา ๒๐ ๒๐ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่  ๘ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง 

๕ ๕ ดีเยี่ยม 

ด้านที่ ๓ มาตรฐานด้านคุณภาพการสรา้งสังคมแห่งการเรียนรู้ ๕ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๙ สถานศึกษามีการสร๎าง สงํเสริม สนับสนุน ให๎สถานศึกษาเป็นสังคมแหํงการ
เรียนรู๎ 

๕ ๕ ดีเยี่ยม 

ด้านที่ ๔ มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา ๕ ๕  
มาตรฐานที่ ๑๐ การพัฒนาสถานศึกษาให๎บรรลุเปูาหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน๎น
การจัดการศึกษาปฐมวัย 

๕ ๕ ดีเยี่ยม 

ด้านที่ ๕ มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม ๕ ๕ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๑๑  การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพให๎สูงข้ึน 

๕ ๕ ดีเยี่ยม 

คะแนนรวม ๑๐๐ ๙๙.๘๘ ดีเยี่ยม 

  ระดับปฐมวัย อยูํในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 
 

 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาประถมศึกษาและ หรือมัธยมศึกษา 
น้ าหนัก 
คะแนน 

คะแนน          
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ด้านที่ ๑ มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ๓๐ ๒๘.๔๙ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ ๕ ๔.๘๘ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ๕ ๔.๙๔ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเน่ือง 

๕ ๔.๘๗ ดีเยี่ยม 
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มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบคิดสร้างสรรค์   
ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล   

๕ ๔.๗๐ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร ๕ ๔.๒๐ ดีมาก 
มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

๕ ๔.๙๐ ดีเยี่ยม 

ด้านที่ ๒ มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา ๕๐ ๔๗.๙๑ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ๑๐ ๘.๘๕ ดีมาก 
มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ เกิด
ประสิทธิผล 

๑๐ ๙.๔๖ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

๕ ๔.๘๐ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

๑๐ ๑๐ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผูเ้รียน
พัฒนาเต็มศักยภาพ 

๑๐ ๑๐ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

๕ ๔.๘๐ ดีเยี่ยม 

ด้านที่ ๓ มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้ ๕ ๕ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู้   

๕ ๕ ดีเยี่ยม 

ด้านที่ ๔ มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา ๕ ๕ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๑๔ การพฒันาสถานศึกษาให้บรรลุเปา้หมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และ
จุดเน้นที่ก าหนดขึ้น 

๕ ๕ ดีเยี่ยม 

ด้านที่ ๕ มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม ๑๐ ๙ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูป 
การศึกษาเพื่อพฒันาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงข้ึน 

๓ ๓ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๑๖ สถานศึกษาบรรลุเป้าหมายอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกของ 

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

๔ ๓.๘๐ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๑๗ สถานศึกษามีการจัดการศึกษามุ่งสู่ความเป็นสากล (JS) ๓ ๒.๒๐ ดีมาก 

คะแนนรวม ๑๐๐ ๙๕.๔๐ ดีเยี่ยม 

  ระดับขั้นพื้นฐาน อยูํในระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม  
 

๔. ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 ๔.๑ ระดับการศึกษาปฐมวัย 

 ผลพัฒนาการเด็ก   ช้ันอนุบาลปีท่ี ๒(ช้ันอนุบาลปีท่ี ๓ –สช.) 

พัฒนาการด้าน จ านวนเด็กที่ประเมิน จ านวน/ร้อยละของเด็กตามระดับคุณภาพ 
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ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

๑.ด๎านรํางกาย 829 828 1 0 

๒.ด๎านอารมณ์-จิตใจ 829 827 2 0 

๓.ด๎านสังคม 829 826 3 0 

๔.ด๎านสติปัญญา 829 826 2 1 
  

๔.๒ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘กลํุมสาระการเรียนรู๎ทุกระดับช้ัน(ป.๑-ป.๖, ม.๑-ม.๓)ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 

กลุํมสาระการเรียนรู๎ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
จ านวน นร. 
ที่ได๎ระดับ ๓

ข้ึนไป 

ร๎อยละ นร.
ที่ได๎ระดับ ๓

ข้ึนไป 

จ านวน
ที่เข๎า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู๎ 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย 364 0 2 6 11 20 34 55 236 325 89.29 
คณิตศาสตร ์ 364 0 0 3 5 6 27 44 279 350 96.15 
วิทยาศาสตร์ 364 0 0 5 19 23 36 70 211 317 87.09 
สังคมศึกษา ฯ 364 0 8 16 20 38 58 68 156 282 77.47 

สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

364 0 0 0 4 11 38 62 249 349 95.88 

ศิลปะ 364 0 1 10 28 29 43 44 209 296 81.32 
การงานอาชีพฯ 364 0 0 0 0 2 17 41 304 362 99.45 

ภาษาตํางประเทศ 364 0 14 28 65 43 43 60 111 214 58.79 
 

กลุํมสาระการเรียนรู๎ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ 
จ านวน นร.ที่
ได๎ระดับ ๓ข้ึน

ไป 

ร๎อยละ นร.
ที่ได๎ระดับ ๓

ข้ึนไป 

จ านว
นที่เข๎า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู๎ 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย 370 0 4 16 18 27 49 60 196 305 82.43 
คณิตศาสตร ์ 370 0 8 22 36 50 57 63 134 254 68.65 
วิทยาศาสตร์ 370 0 2 13 23 35 69 78 150 297 80.27 
สังคมศึกษา ฯ 370 0 13 14 31 34 54 43 181 278 75.14 
สุขศึกษาและพลศึกษา 370 0 1 0 3 13 31 56 266 353 95.41 
ศิลปะ 370 0 1 18 21 39 64 49 178 291 78.65 
การงานอาชีพฯ 370 0 1 0 1 15 48 71 234 353 95.41 
ภาษาตํางประเทศ 370 0 35 36 49 50 42 55 103 200 54.05 
            
กลุํมสาระการเรียนรู๎ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ จ านวน นร.ที่ ร๎อยละ นร.
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จ านวนที่
เข๎าสอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู๎ ได๎ระดับ ๓ข้ึน
ไป 

ที่ได๎ระดับ ๓
ข้ึนไป ๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย 330 0 2 19 21 29 61 58 140 259 78.48 
คณิตศาสตร ์ 330 0 4 25 44 33 62 51 111 224 67.88 
วิทยาศาสตร์ 330 0 13 20 23 45 51 52 126 229 69.39 
สังคมศึกษา ฯ 330 0 31 28 45 55 54 47 70 171 51.82 
สุขศึกษาและพลศึกษา 330 0 0 1 0 0 13 51 265 329 99.70 
ศิลปะ 330 0 1 14 40 51 52 51 121 224 67.88 
การงานอาชีพฯ 330 0 0 0 1 21 39 82 187 308 93.33 
ภาษาตํางประเทศ 330 0 41 43 41 41 49 40 75 164 49.70 
 

กลุํมสาระการเรียนรู๎ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จ านวน นร.ที่

ได๎ระดับ ๓ 
ข้ึนไป 

ร๎อยละ นร.
ที่ได๎ระดับ ๓

ข้ึนไป 
จ านวนที่
เข๎าสอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู๎ 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย 346 0 10 19 38 40 58 47 134 239 69.08 
คณิตศาสตร ์ 346 0 21 31 39 44 46 51 114 211 60.98 
วิทยาศาสตร์ 346 0 14 22 46 42 62 56 104 222 64.16 
สังคมศึกษา ฯ 346 0 19 24 28 26 49 59 141 249 71.97 
สุขศึกษาและพลศึกษา 346 0 0 0 0 3 11 55 277 343 99.13 
ศิลปะ 346 0 5 16 49 48 40 31 157 228 65.90 
การงานอาชีพฯ 346 0 1 0 11 31 66 91 146 303 87.57 
ภาษาตํางประเทศ 346 0 62 49 43 46 46 31 69 146 42.20 
 

กลุํมสาระการเรียนรู๎ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ จ านวน นร.ที่

ได๎ระดับ ๓ข้ึน
ไป 

ร๎อยละ นร.
ที่ได๎ระดับ ๓

ข้ึนไป 
จ านวนที่
เข๎าสอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู๎ 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย 350 0 6 24 35 47 63 87 88 238 68.00 
คณิตศาสตร ์ 350 0 85 38 49 36 36 37 69 142 40.57 
วิทยาศาสตร์ 350 0 4 17 46 66 64 76 77 217 62.00 
สังคมศึกษา ฯ 350 0 21 14 30 52 60 70 103 233 66.57 
สุขศึกษาและพลศึกษา 350 0 0 0 2 20 39 74 215 328 93.71 
ศิลปะ 350 0 11 35 38 36 52 57 121 230 65.71 
การงานอาชีพฯ 350 0 3 6 13 48 66 69 145 280 80.00 
ภาษาตํางประเทศ 350 0 34 43 45 48 41 36 103 180 51.43 
 

กลุํมสาระการเรียนรู๎ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จ านวน นร.ที่

ได๎ระดับ ๓ข้ึน
ไป 

ร๎อยละ นร.
ที่ได๎ระดับ ๓

ข้ึนไป 
จ านวนที่
เข๎าสอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู๎ 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย 336 0 3 17 37 40 62 76 101 239 71.13 
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คณิตศาสตร ์ 336 0 26 53 56 50 45 37 69 151 44.94 
วิทยาศาสตร์ 336 0 6 16 29 60 58 70 97 225 66.96 
สังคมศึกษา ฯ 336 0 21 17 31 45 57 72 93 222 66.07 
สุขศึกษาและพลศึกษา 336 0 0 0 2 20 39 74 215 328 93.71 
ศิลปะ 336 0 11 35 38 36 52 57 121 230 65.71 
การงานอาชีพฯ 336 0 3 6 13 48 66 69 145 280 80.00 
ภาษาตํางประเทศ 336 0 34 43 45 48 41 36 103 180 51.43 
 

กลุํมสาระการเรียนรู๎ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑   จ านวน 

นร.ที่ได๎ระดับ ๓
ข้ึนไป 

ร๎อยละ นร.
ที่ได๎ระดับ ๓

ข้ึนไป 
จ านวนที่
เข๎าสอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู๎ 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย 427 1 80 48 63 65 58 53 62 172 40.28 
คณิตศาสตร ์ 427 4 124 72 56 56 41 27 49 116 27.17 
วิทยาศาสตร์ 427 1 85 60 72 81 57 38 36 130 30.44 
สังคมศึกษา ฯ 427 0 42 57 73 90 79 53 35 166 38.76 
ประวัติศาสตร์ 427 0 40 49 63 88 62 64 63 188 44.03 
สุขศึกษา 427 0 3 7 16 41 73 121 167 361 84.43 
พลศึกษา 427 0 4 14 35 55 66 247 368 86.07 86.07 
ศิลปะ 427 0 7 13 47 58 91 78 135 303 70.96 
การงานอาชีพฯ 427 1 4 17 23 33 54 96 201 351 82.08 
ภาษาตํางประเทศ 427 1 127 55 56 55 42 38 54 134 31.38 
 

กลุํมสาระการเรียนรู๎ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒   จ านวน นร.ที่

ได๎ระดับ ๓ข้ึน
ไป 

ร๎อยละ นร.
ที่ได๎ระดับ ๓

ข้ึนไป 
จ านวนที่
เข๎าสอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู๎ 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย 480 0 62 69 81 76 57 52 85 193 40.61 
คณิตศาสตร ์ 480 1 97 78 89 61 45 43 68 155 32.33 
วิทยาศาสตร์ 480 2 75 79 73 67 69 56 62 186 38.80 
สังคมศึกษา ฯ 480 2 54 44 50 51 67 59 135 260 54.22 
ประวัติศาสตร์ 480 2 92 43 55 58 71 58 102 230 47.96 
สุขศึกษา 480 1 1 12 19 47 73 102 227 402 83.74 
พลศึกษา 480 1 1 3 3 23 78 103 269 450 93.85 
ศิลปะ 480 1 1 19 54 69 81 86 170 337 70.29 
การงานอาชีพฯ 480 1 5 11 32 52 85 97 198 380 79.14 
ภาษาตํางประเทศ 480 3 152 56 67 57 45 44 58 146 30.42 
 

กลุํมสาระการเรียนรู๎ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓   จ านวน นร.ที่

ได๎ระดับ ๓ข้ึน
ไป 

ร๎อยละ นร.
ที่ได๎ระดับ ๓

ข้ึนไป 
จ านวนที่
เข๎าสอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู๎ 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 
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ภาษาไทย 444 1 66 30 43 54 56 65 132 252 56.76 
คณิตศาสตร ์ 444 1 171 62 49 42 35 28 57 120 27.03 
วิทยาศาสตร์ 444 0 65 46 69 58 59 63 85 207 46.51 
สังคมศึกษา ฯ 444 1 34 44 57 77 74 67 92 232 52.25 
ประวัติศาสตร์ 444 0 32 35 53 71 65 82 108 254 57.21 
สุขศึกษา 444 0 1 6 10 25 44 90 269 403 90.65 
พลศึกษา 444 0 2 6 15 28 55 109 231 394 88.74 
ศิลปะ 444 0 2 5 22 47 76 97 197 370 83.22 
การงานอาชีพฯ 444 0 2 8 18 40 87 93 198 378 85.02 
ภาษาตํางประเทศ 444 0 143 47 58 53 55 31 59 145 32.55 
 

กลุํมสาระการเรียนรู๎ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จ านวน นร.ที่

ได๎ระดับ ๓ข้ึน
ไป 

ร๎อยละ นร.
ที่ได๎ระดับ ๓

ข้ึนไป 
จ านวนที่
เข๎าสอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู๎ 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย 412 2 17 42 70 81 83 59 59 201 48.67 
คณิตศาสตร ์ 412 3 147 72 48 34 36 25 49 110 26.70 
วิทยาศาสตร์ 412 6 103 52 54 48 36 39 75 150 36.29 
สังคมศึกษา ฯ 412 2 24 22 40 56 77 67 127 271 65.66 
ประวัติศาสตร์ 412 5 47 33 38 48 56 60 130 245 59.47 
สุขศึกษาและพลศึกา 412 1 1 3 9 31 65 109 195 368 89.32 
ศิลปะ 412 2 3 3 5 15 36 70 280 386 93.69 
การงานอาชีพฯ 412 2 14 24 39 52 49 64 170 283 68.57 
ภาษาตํางประเทศ 412 4 94 38 44 63 53 51 67 170 41.31 

 
 
 

กลุํมสาระการเรียนรู๎ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที๕่   จ านวน นร.ที่

ได๎ระดับ ๓ข้ึน
ไป 

ร๎อยละ นร.
ที่ได๎ระดับ ๓

ข้ึนไป 
จ านวนที่
เข๎าสอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู๎ 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย 404 1 5 6 30 49 69 95 149 313 77.35 
คณิตศาสตร ์ 404 4 127 39 44 41 43 31 76 150 37.13 
วิทยาศาสตร์ 404 4 36 33 42 55 59 63 113 235 58.17 
สังคมศึกษา ฯ 404 4 36 51 43 60 72 55 85 211 52.23 
ประวัติศาสตร์ 404 3 45 25 21 35 39 68 171 277 68.56 
สุขศึกษาและพลศึกษา 404 2 0 0 1 2 19 47 333 399 98.76 
ศิลปะ 404 3 3 1 3 10 33 67 287 386 95.54 
การงานอาชีพฯ 404 2 6 12 22 36 59 74 195 328 81.06 
ภาษาตํางประเทศ 404 9 60 46 56 73 57 42 63 162 40.10 

 

กลุํมสาระการเรียนรู๎ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จ านวน นร.ที่

ได๎ระดับ ๓ข้ึน
ร๎อยละ นร.
ที่ได๎ระดับ ๓จ านวนที่ จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู๎ 
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เข๎าสอบ ๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ ไป ข้ึนไป 
ภาษาไทย 440 1 52 25 45 64 71 64 120 254 57.74 
คณิตศาสตร ์ 440 1 84 45 47 48 40 32 145 217 49.22 
วิทยาศาสตร์ 440 1 44 39 53 50 59 53 144 255 57.86 
สังคมศึกษา ฯ 440 1 41 38 53 52 55 50 151 256 58.07 
สุขศึกษาและพลศึกษา 440 1 0 0 1 4 14 69 353 435 98.75 
ศิลปะ 440 1 0 1 3 12 28 48 349 424 96.37 
การงานอาชีพฯ 440 1 29 14 19 21 41 58 259 357 81.15 
ภาษาตํางประเทศ 440 1 72 58 58 83 70 53 48 170 38.63 

 

๔.๓ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน O-Net ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 

สาระวิชา จ านวนคน 
คะแนน
เฉลี่ย 

สํวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

จ านวนร๎อยละของนักเรียนที่ได๎ ระดับ 

ปรับปรุง พอใช๎ ดี 

ภาษาไทย 334 51.98 12.89 1.80 60.78 37.42 
คณิตศาสตร ์ 334 54.95 20.76 3.29 58.98 37.73 

วิทยาศาสตร์ 334 52.74 14.38 4.19 73.95 21.86 
สังคมศึกษา 334 62.15 12.02 0.00 43.71 56.29 
สุขศึกษาและพลศึกษา 334 62.69 11.14 0.30 42.86 56.84 
ศิลปะ 334 54.55 14.58 3.29 65.89 30.82 
การงานอาชีพฯ 334 64.98 12.15 0.89 31.85 67.26 
ภาษาตํางประเทศ 334 69.54 21.72 1.80 27.25 70.7 

หมายเหตุ ๑.จ านวนคน คะแนนเฉล่ีย และสํวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ดูจากรายงานผลการทดสอบระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน  

                คําสถิติระดับโรงเรียนแยกตามรายวิชา 

  ๒. จ านวนร๎อยละของนักเรียนท่ีได๎ระดับ ปรับปรุง พอใช๎ ดี ให๎ดูจากรายงานผลการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน   

                ผลการทดสอบ O-Net รายบุคคล โดยใช๎เกณฑ์ดังนี้ 

   ๑. ปรับปรุง ระดับผลการทดสอบอยูํในชํวง 0.00 – 1.00 

   ๒. พอใช๎ ระดับผลการทดสอบอยูํในชํวง 1.50 – 2.50 

   ๓. ดี ระดับผลการทดสอบอยูํในชํวง 3.00 – 4.00 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
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สาระวิชา จ านวนคน 
คะแนน
เฉลี่ย 

สํวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

จ านวนร๎อยละของนักเรียนที่ได๎ ระดับ 

ปรับปรุง พอใช๎ ดี 

ภาษาไทย 444 40.93 9.71 6.31 78.15 15.54 
คณิตสาสตร ์ 444 40.71 17.05 4.73 80.86 14.41 
วิทยาศาสตร์ 444 50.14 14.67 3.38 74.32 22.30 
สังคม 444 52.22 10.78 0.23 66.89 32.88 
สุขศึกษาและพลศึกษา 444 64.94 10.45 0.00 54.05 45.95 
ศิลปะ 444 51.19 10.63 1.13 65.09 33.78 
การงานอาชีพฯ 444 50.22 11.78 1.13 69.59 29.28 
ภาษาตํางประเทศ 444 37.02 15.62 3.15 84.46 12.39 

หมายเหตุ ๑.จ านวนคน คะแนนเฉล่ีย และสํวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ดูจากรายงานผลการทดสอบระดับชาติ 

  ขั้นพื้นฐาน คําสถิติระดับโรงเรียนแยกตามรายวิชา 

 ๒. จ านวนร๎อยละของนักเรียนท่ีได๎ระดับ ปรับปรุง พอใช๎ ดี ให๎ดูจากรายงานผลการทดสอบ 
       ระดับชาติขั้นพื้นฐาน  ผลการทดสอบ O-Net รายบุคคล โดยใช๎เกณฑ์ดังนี้ 

  ๑. ปรับปรุง ระดับผลการทดสอบอยูํในชํวง 0.00 – 1.00 

  ๒. พอใช๎ ระดับผลการทดสอบอยูํในชํวง 1.50 – 2.50 

  ๓. ดี ระดับผลการทดสอบอยูํในชํวง 3.00 – 4.00 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

สาระวิชา 
จ านวน

คน 
คะแนน
เฉลี่ย 

สํวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

จ านวนร๎อยละของนักเรียนที่ได๎ ระดับ 

ปรับปรุง พอใช๎ ดี 

ภาษาไทย 431 57.21 14.87 1.16 48.72 50.12 
คณิตศาสตร ์ 432 29.63 18.92 1.16 87.04 11.81 
วิทยาศาสตร์ 429 36.02 10.71 8.16 86.95 4.90 
สังคมศึกษา 435 41.95 9.27 6.21 85.06 8.74 
สุขศึกษาและพลศึกษา 432 56.20 10.51 0.69 62.73 36.57 
ศิลปะ 432 37.15 7.67 7.87 90.74 1.39 
การงานอาชีพฯ 432 53.59 12.05 1.85 58.56 39.58 
ภาษาตํางประเทศ 435 33.71 15.12 0.46 89.66 9.89 

หมายเหตุ ๑.จ านวนคน คะแนนเฉล่ีย และสํวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ดูจากรายงานผลการทดสอบระดับชาติ 

  ขั้นพื้นฐาน คําสถิติระดับโรงเรียนแยกตามรายวิชา 
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 ๒. จ านวนร๎อยละของนักเรียนท่ีได๎ระดับ ปรับปรุง พอใช๎ ดี ให๎ดูจากรายงานผลการทดสอบ 
       ระดับชาติขั้นพื้นฐาน  ผลการทดสอบ O-Net รายบุคคล โดยใช๎เกณฑ์ดังนี้ 

  ๑. ปรับปรุง ระดับผลการทดสอบอยูํในชํวง 0.00 – 1.00 

  ๒. พอใช๎ ระดับผลการทดสอบอยูํในชํวง 1.50 – 2.50 

  ๓. ดี ระดับผลการทดสอบอยูํในชํวง 3.00 – 4.00 
 
 ๔.๔ ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ระดับชั้น 
จ านวน นร.

ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษาปีที่ ๑ 363 361 2 0 0 
ประถมศึกษาปีที่ ๒ 370 367 3 0 0 
ประถมศึกษาปีที่ ๓ 339 338 1 0 0 
ประถมศึกษาปีที่ ๔ 350 340 10 0 0 
ประถมศึกษาปีที่ ๕ 349 349 0 0 0 
ประถมศึกษาปีที่ ๖ 366 334 2 0 0 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ 433 433 0 0 0 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ 484 482 2 0 0 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 446 445 1 0 0 

รวม 3470 3449 21 0 0 
เฉลี่ยร้อยละ 100 99.39 0.61 0.00 0.00 

   

  ๔.๕ ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 

ระดับชั้น จ านวน นร.ทั้งหมด 
จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

(การอ่านคิด วิเคราะห์ และเขียน) 
ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

ประถมศึกษาปีที่๑ 364 260 76 27 0 
ประถมศึกษาปีที่๒ 368 282 78 7 0 
ประถมศึกษาปีที่๓ 329 255 67 7 0 
ประถมศึกษาปีที่๔ 346 233 106 7 0 
ประถมศึกษาปีที่๕ 350 215 114 21 0 
ประถมศึกษาปีที่๖ 336 239 88 9 0 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ 431 380 51 0 0 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ 481 475 4 1 0 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 445 426 18 1 0 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ 416 369 45 2 0 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ 406 375 31 0 0 
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มัธยมศึกษาปีที่ ๖ 414 383 58 0 0 
รวม 4713 3894 737 82 0 

เฉลี่ยร๎อยละ  82.63 15.63 1.74  

 
๔.๖ ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ระดับชั้น 
จ านวน นร.

ทั้งหมด 

จ านวน/ร๎อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน) 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษาปีที่๑ 363 363 0 

ประถมศึกษาปีที่๒ 370 370 0 

ประถมศึกษาปีที่๓ 339 339 0 

ประถมศึกษาปีที่ ๔ 350 350 0 

ประถมศึกษาปีที่ ๕ 349 349 0 

ประถมศึกษาปีที่๖ 366 366 0 

มัธยมศึกษาปีที่ ๑ 433 433 0 

มัธยมศึกษาปีที่ ๒ 484 484 0 

มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 446 446 0 

รวม 3470 3470 0 

เฉลี่ยร๎อยละ 100 100 0 

    

๔.๗ ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ๕ ด้าน 
 ๑) ด๎านความสามารถในการส่ือสาร 
 ร๎อยละ 94.83  ของผ๎ูเรียนมีความสามารถในทักษะการส่ือสารการพูด การเขียน การฟัง จับ
ใจความได๎  ใช๎ภาษาในการถํายทอดความคิด  ความรู๎  ความเข๎าใจ ความรู๎สึก  ความสัมพันธ์ที่ดีตํอกัน
แลกเปล่ียนข๎อมูลขําวสารรู๎จักเลือกรับหรือไมํรับข๎อมูลขําวสารอยํางมีเหตุผลและถูกต๎อง  ตลอดจน
สามารถเลือกใช๎วิธีการส่ือสารที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีมีตํอตนเองและสังคม  
 ๒) ด๎านความสามารถในการคิด 
 ร๎อยละ    92.90  ของผ๎ูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์ ความสามารถใน
การคิดอยํางสร๎างสรรค์  คิดนอกกรอบ  การคิดอยํางมีวิจารณญาณ   ผ๎ูเรียนสามารถคิดด๎วยความ
รอบคอบสมเหตุผลโดยใช๎ข๎อมูลเป็นพื้นฐานในการตัดสินใจ  สามารถคิดอยํางเป็นระบบ ผ๎ูเรียนมีเปูาหมาย 
จุดเน๎นในการคิด จ าแนกความคิดเป็นด๎าน ๆ น าไปสํูการสร๎างองค์ความรู๎และใช๎เป็นสารสนเทศเพื่อการ
ตัดสินใจ  
 ๓) ด๎านความสามารถในการแก๎ปัญหา 

ร๎อยละ   93.74   ของผ๎ูเรียนมีความสามารถในการแก๎ปัญหาและอุปสรรคตํางๆได๎อยํางถูกต๎อง
เหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและใช๎ข๎อมูลสารสนเทศท่ีเช่ือถือได๎โดยใช๎กระบวนการ
สถานการณ์ปัญหากระต๎ุนให๎ผ๎ูเรียนเกิดการเรียนรู๎และแสวงหาความรู๎ เพื่อน ามาแก๎ปัญหา  สามารถท าให๎
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ผ๎ูเรียนน าความรู๎ไปประยุกต์ใช๎เป็นเครื่องมือในการจัดการปัญหาได๎อยํางมีประสิทธิภาพ ชํวยพัฒนา
ความสามารถในการแก๎ปัญหาการใช๎เหตุผลในการคิดวิเคราะห์และตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพ  
 ๔) ด๎านความสามารถในการใช๎ทักษะชีวิต 
 ร๎อยละ   97.00    ของผ๎ูเรียนมีความสามารถของผ๎ูเรียนท่ีน าทักษะกระบวนการตําง ๆ  ไปใช๎ใน
การด าเนินชีวิตประจ าวันสามารถเผชิญสถานการณ์ตําง ๆ ท่ีเกิดขึ้นโดยต๎องอาศัยทักษะการคิด  การ
ตัดสินใจ  การแก๎ปัญหา  การคิดอยํางมีวิจารณญาณความคิดสร๎างสรรค์และทักษะการส่ือสารอยํางมี
ประสิทธิภาพ  ทักษะการสร๎างสัมพันธ์ระหวํางบุคคล  ทักษะการตระหนักรู๎ในตน  ทักษะการเข๎าใจ
ผ๎ูอื่น  ทักษะการจัดการกับอารมณ์และทักษะการจัดการกับความเครียด  เพื่อให๎ผ๎ูเรียนสามารถเผชิญ
สถานการณ์ตําง ๆ  โดยปรับตัวให๎ทันกับการเปล่ียนแปลงของสังคมสภาพแวดล๎อมและอยูํรํวมกับผ๎ูอื่นได๎
อยํางมีความสุข  
 ๕) ด๎านความสามารถในการใช๎เทคโนโลยี 
 ร๎อยละ    97.65      ของผ๎ูเรียน มีความสามารถในการเลือกใช๎เทคโนโลยีด๎านตําง ๆ  และมี
ทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาด๎านการเรียนรู๎ ส่ือสาร แก๎ปัญหาอยํางถูกต๎องเหมาะสมมี
คุณธรรม จริยธรรมเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทท่ี 4 สรุปผลการพัฒนา 
(นอกเหนือจากตัวช้ีวัดตามเกณฑ์มาตรฐาน) 

 
1. จุดเด่นของสถานศึกษา(เลือกได๎มากกวํา 1 ข๎อ และเพิ่มเติมได๎) 
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จุดเด่นของสถานศึกษา 
ด้านครู 
           จัดกิจกรรมท่ีมีประสิทธิภาพสํงผลตํอพัฒนาการผ๎ูเรียน 

ปลูกฝังเด็กให๎มีวินัยมีเหตุผลกล๎าแสดงออกในส่ิงท่ีถูกต๎อง 
สามารถบูรณาการส่ือการเรียนการสอนได๎เป็นอยํางดี 
รู๎เปูาหมายหลักสูตร/การศึกษาท าให๎วางแผนพัฒนาคุณภาพอยํางมีระบบ 
วิเคราะห์หลักสูตรและจัดท าแผนการเรียนรู๎ที่เน๎นผ๎ูเรียนเป็นส าคัญ 
น าผลการประเมินการเรียนการสอนมาปรับพัฒนาคุณภาพให๎ดีขึ้น 
ประเมินพัฒนาการผ๎ูเรียนตามสภาพจริง 
จัดกิจกรรมท่ีสํงเสริมคุณภาพผ๎ูเรียนและจัดบรรยากาศสภาพแวดล๎อมในการพัฒนาเด็ก 
ดูแลเอาใจใสํผ๎ูเรียนท่ัวถึง 
น ากระบวนการวิจัยในช้ันเรียนมาใช๎ 
พัฒนากระบวนการคิดของเด็ก 
มีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียน 
มีการท างานรํวมกันเป็นทีม 
มีความรู๎ความสามารถตรงกับงานท่ีรับผิดชอบ/เข๎าใจในการจัดการเรียนการสอน 
มีความรู๎เข๎าใจ/ทักษะเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กท่ีมีความต๎องการพิเศษเป็นอยํางดี 
มีความต้ังใจและมุํงมั่นในการปฏิบัติหน๎าท่ีขยันอดทนเสียสละ 
มีจ านวนเพียงพอ/คุณสมบัติตามเกณฑ์ 
เป็นแบบอยํางท่ีดีของผ๎ูเรียน 
พัฒนาตนเองอยํางสม่ าเสมอ/อบรม/ศึกษาดูงาน/ติดตามขําวสาร ข๎อมูล นวัตกรรมใหมํๆ 
มีความสัมพันธ์ที่ดีระหวํางผ๎ูปกครอง/ชุมชน/ผ๎ูเรียน 
 

ด้านผู้บริหาร 
มีความรู๎เข๎าใจและทักษะเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กท่ีมีความต๎องการพิเศษเป็นอยํางดี 
มีประสบการณ์ในการเรียนการสอน 
สํงเสริมการท างานเป็นทีม 
มีวิสัยทัศน์และภาวะผ๎ูน าท้ังด๎านวิชาการและการบริหาร 
ได๎รับรางวัลผ๎ูบริหารดีเดํน 
ประพฤติตนเป็นแบบอยํางท่ีดี 
มีความคิดริเริ่ม/สร๎างสรรค์ 
มีคุณธรรมจริยธรรม 
มีมนุษยสัมพันธ์ดี 
สร๎างขวัญและก าลังใจให๎กับบุคลากรในโรงเรียน 
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จุดเด่นของสถานศึกษา 
ตระหนักและสํงเสริมให๎ครูปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน 
สํงเสริมสนับสนุนการพัฒนาความสามารถของครู 
บริหารงานโดยใช๎หลักการมีสํวนรํวม/กระจายอ านาจ 
บริหารงานบุคคลและงบประมาณได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
มีความเป็นประชาธิปไตย 
ตระหนักถึงการพัฒนาสถานศึกษาตามมาตรฐานและตัวชี้วัด 
 

ด้านผู้เรียน 
ปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนา 
มีความขยัน/อดทน/รอบคอบ 
มีจิตใจเอื้ออาทร/เมตตากรุณา/เสียสละ/กตัญญู 
มีระเบียบวินัย/รับผิดชอบ/ซื่อสัตย์ 
มีสัมมาคารวะตามแบบวัฒนธรรมไทย 
ใช๎ทรัพยากรอยํางค๎ุมคํา/ประหยัด 
ทานอาหารมีประโยชน์/มีสุขลักษณะท่ีดี 
มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ท าช่ือเสียงให๎กับโรงเรียนด๎านวิชาการ/กีฬา/ศิลปะ 
สุขภาพกาย สุขภาพจิต/สุขนิสัยดีช่ืนชมด๎านศิลปะดนตรีและการเคล่ือนไหว 
มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
เข๎าใจพิษภัยและหํางไกลจากส่ิงเสพติด 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีการพัฒนาขึ้น 
มีความรู๎ทักษะเบ้ืองต๎นมีทักษะในการท างาน 
มีทักษะการวิเคราะห์/การส่ือความ 
มีจินตนาการ/ความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ 
รู๎จักการเป็นผ๎ูน าและผ๎ูตาม/ท างานรํวมกับผ๎ูอื่นได๎/ท างานเป็นทีม 
กระตือรือร๎น/ใฝุรู๎ใฝุเรียน/รักการอําน 
มีทักษะการใช๎กล๎ามเนื้อ/ประสาทสัมผัส/มิติสัมพันธ ์
มีอิสระในการน าเสนองานของตนเอง/กล๎าแสดงออก 
 

ด้านสถานศึกษา 
ระบบการบริหารจัดการดี//พัฒนาองค์กรอยํางเป็นระบบ 
การบริหารงบประมาณโปรํงใสตรวจสอบได๎ 
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จุดเด่นของสถานศึกษา 
จัดองค์กร/โครงสร๎างการบริหารงานโดยบุคลากรมีสํวนรํวม 
เปิดการเรียนการสอนในระดับท่ีสูงขึ้น 
มีทุนการศึกษาและอาหารกลางวัน 
มีบริการรถรับสํงผ๎ูเรียน 
มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/แผนปฏิบัติการประจ าปี 
มีระบบสารสนเทศครบถ๎วนและเป็นปัจจุบัน 
มีการดูแลเรื่องความปลอดภัย/สภาพแวดล๎อมปลอดภัย 
สํงเสริมความสัมพันธ์และความรํวมมือกับชุมชน 
สํงเสริมให๎บุคลากรพัฒนาตนเอง เข๎ารับการอบรม 
ให๎ความส าคัญและเข๎ารํวมในกิจกรรมด๎านศาสนสัมพันธ์กับทุกศาสนา 
ได๎รับความรํวมมือ/ยอมรับ/สนับสนุนจากผ๎ูปกครองและหนํวยงานตํางๆในชุมชนเป็นอยํางดี 
ประชาสัมพันธ์ขําวสารของโรงเรียนให๎ผ๎ูปกครองและชุมชนทราบ 
การเรียนการสอนเหมาะสมกับพัฒนาการ/ความต๎องการของผ๎ูเรียน 
น ากิจกรรมเสริมหลักสูตรมาบูรณาการเรียนการสอน 
สํงเสริม/จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีเหมาะกับศักยภาพและความต๎องการของผ๎ูเรียน 
จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผ๎ูเรียน 
จัดกิจกรรมท่ีสร๎างจิตสาธารณะให๎แกํผ๎ูเรียน 
สํงเสริมทักษะพื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการศึกษาในระดับประถม 
มีงบประมาณสนับสนุนในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผ๎ูเรียน 
เป็นแหลํงฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาสถาบันตํางๆ 
เป็นแหลํงเรียนรู๎และวิจัยทางการศึกษาพิเศษ 
มีทรัพยากรปัจจัยท่ีเอื้อตํอการเรียนการสอนอยํางเพียงพอและหลากหลาย 
มีสภาพแวดล๎อมรํมรื่นเหมาะเป็นแหลํงเรียนรู๎ภายนอกห๎องเรียน 
สํงเสริมการใช๎แหลํงเรียนรู๎จากภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
วางแผนและด าเนินการวัดผลประเมินผลติดตามผลการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
มีการวัดประเมินผลตามสภาพจริง 
จัดหลักสูตรท๎องถิ่น 
มีหลักสูตรประจ าสถานศึกษา 
มุํงสํงเสริมคุณภาพให๎เด็กเป็นคนดี 
มีส่ือเทคโนโลยีท่ีเอื้อตํอการเรียนรู๎อยํางเพียงพอ 
มีห๎องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ที่มีอุปกรณ์ครบถ๎วนตรงตามหลักสูตร 
ห๎องเรียนทันสมัยมีระบบคอมพิวเตอร์ท่ีตํอ LAN และม ีLCD Projector ทุกห๎องเรียน 
อาคารเรียน/ห๎องประกอบ/ส่ือการเรียนการสอนเพียงพอ/พร๎อมใช๎ 
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จุดเด่นของสถานศึกษา 
 

 
2.   จุดควรพัฒนา(เลือกได๎มากกวํา 1 ข๎อ และเพิ่มเติมได๎) 
 

จุดควรพัฒนา 
ด้านครู 

การจัดการเรียนการสอนขาดความตํอเนื่อง 
การจัดประสบการณ์การเรียนรู๎ 
พัฒนาให๎มีประสิทธิภาพในการสอนควรเน๎นผ๎ูเรียนเป็นส าคัญ 
จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน๎นผ๎ูเรียนเป็นส าคัญ 
ใช๎วิธีสอนท่ีหลากหลายสํงเสริมการคิดวิเคราะห์/สังเคราะห์/สร๎างสรรค์ 
ศึกษารูปแบบ/การจัดกิจกรรม/วิธีการสอนแบบสมัยใหมํ 
สอน/แนะน าเรื่องของบาปบุญคุณโทษ 
สอนให๎ผ๎ูเรียนมีพฤติกรรมเสริมสุขภาพ 
พัฒนาบันทึกหลังการสอนและน าผลการประเมินมาใช๎พัฒนาผ๎ูเรียน 
น าผลการฝึกอบรมมาใช๎ในการปฏิบัติจริง 
จัดมุมประสบการณ์กิจกรรมสร๎างสรรค์กิจกรรมกลางแจ๎ง 
เน๎นการจัดกิจกรรมโดยใช๎แหลํงเรียนรู๎ภายในให๎เกิดประโยชน์มากท่ีสุด 
การผลิตส่ือการเรียนการสอนเอง 
การวัดผลประเมินผลการเรียนการสอนโดยผ๎ูเรียนเพื่อนผ๎ูปกครอง/ตามสภาพจริง/ประเมินผล
การเรียนการสอนเป็นรายบุคคล 
การท าวิจัยในช้ันเรียน 
จัดหาครูที่เป็นเจ๎าของภาษามาสอนผ๎ูเรียน 
จัดครูให๎ตรงสาขาวิชา 
ความรู๎เข๎าใจหลักสูตรในการเช่ือมโยงกับการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ 
ความสามารถในการใช๎คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยี/ส่ือการสอน 
ความรู๎ด๎านเทคนิคการสอน/อบรม/ศึกษาตํอ 
พัฒนามาตรฐานวิชาชีพครูอยํางตํอเนื่อง 
ปลูกฝังให๎ครูรักงานลดการเข๎า-ออกของครู 
ไมํมีการเตรียมอุปกรณ์การสอน 
ไมํถนัดในการจัดท าเอกสารตําง ๆ 
สํงเสริมให๎ครูผลิตส่ือการสอนใช๎เอง 
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จุดควรพัฒนา 
 

ด้านผู้บริหาร 
น าการประกันคุณภาพมาใช๎เป็นสํวนในการบริหารจัดการ 
จรรยาบรรณ/คุณธรรมจริยธรรม 
จัดบุคลากรให๎สอดคล๎องกับแนวทางการพัฒนาผ๎ูเรียน 
การดูแลผ๎ูใต๎บังคับบัญชา 
บุคลากรมีจ านวนน๎อย/การจัดหาบุคลากรเพิ่มข้ึน 
ประสบการณ์ในการบริหารงาน 
ปรับปรุงโครงสร๎างการบริหารงานให๎เป็นระบบ/รูปแบบท่ีชัดเจน 
พัฒนาคุณภาพครูและสวัสดิการครู 
การสร๎างขวัญและก าลังใจให๎ครู/ยกยํองผ๎ูมีความสามารถ มีผลงานดี ประพฤติดี 
บุคลากรและผ๎ูบริหารขาดความเข๎าในการปฏิรูปการศึกษา 
การบริหารแบบมีสํวนรํวม/ให๎บุคลากรมีสํวนในการบริหารด๎วย 
การน าข๎อมูลและผลการประเมินใช๎ตัดสินใจ/ปรับปรุงงาน 
 

ด้านผู้เรียน 
จิตส านึกในความรับผิดชอบและมีวินัย/การชํวยเหลือตนเอง 
ผ๎ูเรียนมุํงแขํงขันสูงฉายภาพความเห็นแกํตัว 
ฝึกใช๎เวลาวํางให๎เป็นประโยชน์ 
มีคุณธรรมจริยธรรมท่ีพึงประสงค์ 
ควรมีความรักสถานศึกษา 
ตระหนักในเรื่องความประหยัด/ใช๎ทรัพยากรอยํางมีประสิทธิภาพ 
รู๎จักคุณคําอาหาร/ลักษณะนิสัยท่ีดี/ ถูกสุขลักษณะ  สะอาด 
สํวนสูงน้ าหนักไมํได๎มาตรฐาน 
การรักการอําน/ใฝุรู๎ใฝุเรียน 
การสืบค๎นข๎อมูลจากอินเตอร์เน็ต/ห๎องสมุด/แหลํงเรียนรู๎ตํางๆ 
ทักษะในการแสวงหาความรู๎/การสังเกต/ส ารวจ/เช่ือมโยง 
การท างานรํวมกับผ๎ูอื่น 
ความกล๎าในการแสดงออก 
ความอดทนอดกล้ัน/ท างานจนส าเร็จ 
พัฒนาทักษะในด๎านอื่นๆนอกเหนือจากกลํุมสาระ 
การคิดนอกกรอบ/พัฒนาเชิงนวัตกรรม/คิดสร๎างสรรค์/จินตนาการ 
พัฒนาทักษะการคิดอยํางมีวิจารณญาณ/การคิดวิเคราะห์/ไตรํตรอง/สังเคราะห์ 
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จุดควรพัฒนา 
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลํุมสาระอังกฤษ/วิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์/ภาษาไทย/สังคม
อาชีพ/คอมพิวเตอร์ 
 

ด้านสถานศึกษา 
พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
มีประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชนอยํางสม่ าเสมอ 
มีรถรับสํงผ๎ูเรียน 
พัฒนาข๎อมูลสารสนเทศอยํางครบถ๎วน/การจัดระบบข๎อมูลสารสนเทศ 
การประเมินพัฒนาการผ๎ูเรียนด๎วยวิธกีารท่ีหลากหลาย 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยํางตํอเนื่อง 
สํงเสริมให๎ครูจัดท างานวิจัยในช้ันเรียน 
พัฒนาให๎มีครูแกนน าและครูต๎นแบบ 
จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน/ธรรมนูญ/แผนปฏิบัติการประจ าปี 
มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน/นิเทศ 
การตรวจสอบภายใน 
จัดกิจกรรมท่ีสํงเสริมความรํวมมือระหวํางบ๎านกับโรงเรียน 
การประชาสัมพันธ์ขําวสารการด าเนินงานของโรงเรียน 
การสร๎างความสัมพันธ์กับชุมชน/ผ๎ูปกครอง/ผ๎ูเรียน/ครู 
การให๎ผ๎ูปกครองและผ๎ูเรียนมีบทบาทในการสนับสนุนทางวิชาการ 
การเผยแพรํจุดเดํนของโรงเรียน/ประชาสัมพันธ์ให๎รับรู๎ 
การจัดกิจกรรมท่ีกระต๎ุนการคิดวิเคราะห์/สังเคราะห์/สร๎างสรรค์/แก๎ปัญหา/ตัดสินใจ 
การจัดกิจกรรมสํงเสริมความเป็นประชาธิปไตย 
การน าภูมิปัญญาท๎องถิ่นมาประยุกต์ใช๎ในการเรียนการสอน 
สํงเสริมผ๎ูเรียนได๎เรียนรู๎ด๎วยตนเอง 
พัฒนา/ประเมิน หลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 
การประเมินพัฒนาการเตรียมความพร๎อม 
ผ๎ูปกครองยังไมํเข๎าใจหลักสูตรการจัดกิจกรรมเตรียมความพร๎อม 
สํงเสริมการพัฒนาด๎านจิตสาธารณะ 
จัดท าหลักสูตรท๎องถิ่นให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของท๎องถิ่นได๎ 
ให๎มีวิทยากรท๎องถิ่น/รํวมจัดแหลํงเรียนรู๎รํวมชุมชน 
จัดให๎มีศูนย์วิทยาการท่ีสํงเสริมองค์ความรู๎ 
ใช๎แหลํงเรียนรู๎และภูมิปัญญาท๎องถิ่นให๎เอื้อตํอการเรียนการสอน 
พัฒนาแหลํงเรียนรู๎ภายในให๎เอื้อตํอการเรียนรู๎ของผ๎ูเรียน 
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จุดควรพัฒนา 
ปรับปรุงสภาพแวดล๎อมบริเวณของโรงเรียนให๎มีความสะอาด/ปลอดภัย 
พัฒนาส่ือการเรียนการสอน/นวัตกรรม/อุปกรณ์ปฏิบัติการวิชาตํางๆ 
ห๎องสมุดท่ีทันสมัย/ห๎องสมุดอิเล็กทรอนิกส์/หนังสือเพียงพอและหลากหลาย สามารถให๎ผ๎ูเรีย
ศึกษาค๎นคว๎า 
 

 
3.  แนวทางการพัฒนาในอนาคต(เลือกได๎มากกวํา 1 ข๎อ และเพิ่มเติมได๎) 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
ด้านครู 

การเขียนแผนการเรียนรู๎อยํางเช่ียวชาญ 
ครูผ๎ูสอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด๎วยการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมให๎กับผ๎ูเรียน 
ครูผ๎ูสอนได๎รับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช๎เทคนิควิธีและนวัตกรรมท่ี
หลากหลาย 
จัดกิจกรรม/ชมรมตามความสนใจของผ๎ูเรียน 
จัดท าแผนการเรียนทางภาษาท่ีหลากหลาย 
จัดนวัตกรรมการเรียนการสอนแบบ Mastery Learning ในวิชาคณิตศาสตร์ชํวงช้ันท่ี 1 
น าวิถีพุทธมาฝึกสมาธิให๎ผ๎ูเรียน 
ปรับปรุงการเรียนการสอนโดยเน๎นผ๎ูเรียนเป็นส าคัญ/เน๎นสอนแบบโครงงาน/เน๎นสอนแบบ
บูรณาการ/เน๎นการสอนบทบาทสมมติ 
ปรับสภาพแวดล๎อมเพิ่มความหลากหลายในการเรียนรู๎ 
พัฒนาการเรียนรู๎ที่เน๎นการปฏิบัติ 
พัฒนาผ๎ูเรียนให๎มีประสบการณ์จริง/การด ารงชีวิต/การใช๎ชีวิตประจ าวัน 
สํงเสริมด๎านการใช๎ส่ือเทคโนโลยีทางการศึกษา 
สํงเสริมให๎ครูท าวิจัยในช้ันเรียน 
สํงเสริมให๎มีการน าภูมิปัญญาท๎องถิ่นมาใช๎ในการเรียนการสอน 
สํงเสริมการนิเทศและติดตามการจัดการเรียนการสอนของครู 
สํงเสริมการวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อจัดท าแผนการสอน 
ประเมินผลตามสภาพจริงและน าผลมาใช๎ 
พัฒนาปรับปรุงการจัดท าแฟูมสะสมของผ๎ูเรียนให๎เป็นระบบ 
รายงานการพัฒนาการของเด็กให๎ผ๎ูปกครองทราบ 
วางแผนให๎ครูท างานรํวมกันเป็นกลํุม/แลกเปล่ียนความคิดเห็น 
ให๎ครูได๎ศึกษาตํอในระดับท่ีสูงขึ้น 
ครูได๎รับการอบรมศึกษาดูงานอยํางตํอเนื่อง 
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แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
พัฒนาบุคลากรให๎มีความรู๎ความสามารถเทคนิคและทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
มีคุณธรรมจริยธรรม 
มีวุฒิการศึกษาตรงตามวิชาท่ีสอน 
มีจ านวนครูเพียงพอกับผ๎ูเรียน 
จัดหาครูตํางชาติมาสอนภาษาตํางประเทศโดยตรง 
 

ด้านผู้บริหาร 
ความเป็นผ๎ูน าความสามารถในการบริหารจัดการ 
แตํงต้ังผ๎ูรับผิดชอบในการบริหารและด าเนินการอยํางมีระบบ 
มีการวางระบบและระเบียนส าหรับการบริหารงานอยํางเหมาะสม 
สํงเสริมและสร๎างขวัญก าลังใจแกํบุคลากร 
จัดให๎มีแผนพัฒนาบุคลากรให๎ได๎รับการศึกษาตํอท่ีสูงขึ้น 
การบริหารจัดการแบบมีสํวนรํวม 
ให๎บุคลากรมีสํวนรํวม/มีความเข๎าใจในการบริหารงาน 
สํงเสริมให๎ท างานเป็นทีม 
 

ด้านผู้เรียน 
ผ๎ูเรียนมีระเบียบ วินัย/รับผิดชอบตํอหน๎าท่ี 
จัดกิจกรรมสํงเสริมปลูกจิตส านึกให๎ผ๎ูเรียนเห็นคุณคําส่ิงแวดล๎อมทรัพยากร 
จัดท าบันทึกความดี 
ผ๎ูเรียนมีสุขนิสัยท่ีดีรู๎จักการออมทรัพย์และการใช๎ทรัพยากรอยํางประหยัด 
รู๎พิษภัยและหํางไกลจากยาเสพติด 
ปลูกจิตส านึกผ๎ูเรียนโดยใช๎หลักเศรษฐกิจพอเพียง 
พัฒนาให๎ผ๎ูเรียนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีสังคมท่ีดี 
มีคุณธรรมจริยธรรมคํานิยมอันพึงประสงค์จิตส านึกท่ีดี 
รักความเป็นไทย/มีสัมมาคาราวะ/พูดจาไพเราะ/มีความสุภาพ เรียบร๎อย/มีมารยาท 
รู๎คุณคําการอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล๎อม 
ฝึกผ๎ูเรียนให๎กล๎าคิด กล๎าแสดงออก 
พัฒนาผ๎ูเรียนให๎เป็นผ๎ูใฝุเรียนใฝุรู๎/มีความกระตือรือร๎น 
การอยูํรํวมกับผ๎ูอื่น/พึ่งพาตนเองได๎ 
ฝึกความเป็นผ๎ูน า/ผ๎ูตาม 
ฝึกกระบวนการท างานอยํางเป็นขั้นเป็นตอน 
ฝึกกระบวนการท างานเป็นกลํุม 



 

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน (SAR) โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ปีการศึกษา 2557 หนา้ 208 

 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
สํงเสริมความรักสามัคคี 
การออกก าลังกาย 
จัดกิจกรรมสํงเสริม/พัฒนา  พฤติกรรมบุคลิกภาพและศักยภาพของผ๎ูเรียน 
การท าโครงงาน 
เข๎าคํายภาษาอังกฤษ/วิชาการ/ผ๎ูเรียนเกํง/คํายอื่นๆ 
จัดกิจกรรมสํงเสริมทักษะด๎านมิติสัมพันธ์ 
พัฒนาทักษะการพูด/อําน/เขียน 
สํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนมีทักษะการคิด/การแก๎ปัญหา/สามารถตัดสินใจได๎ 
สังเคราะห์วิเคราะห์อธิบายเหตุการณ์ได๎ 
ผ๎ูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางเรียนสูงขึ้นทุกกลํุมสาระการเรียนรู๎ 
มีผลสัมฤทธิ์สูงตามเกณฑ์มาตรฐาน/สามารถศึกษาตํอในระดับสูงได๎อยํางดี 
สนับสนุนให๎ผ๎ูเรียนเข๎าแขํงขันด๎านวิชาการให๎มากขึ้น 
ผ๎ูเรียนมีความรู๎ความสามารถใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถเรียนรู๎และทบทวนบทเรียนบน
Learning Space ในวิชาตํางๆ 
ผ๎ูเรียนทุกคนมีสํวนรํวมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท้ังในและนอกห๎องเรียน 
พัฒนาผ๎ูเรียนด๎านศิลปะดนตรีกีฬา/ให๎ผ๎ูเรียนรํวมกิจกรรมตามความถนัดสนใจ 
 

ด้านสถานศึกษา 
จัดท าโครงสร๎างการบริหารชัดเจน/แผนกลยุทธ์/แผนพัฒนาสถานศึกษา/ธรรมนญูสถานศึกษา
แผนภูมิองค์กร/โครงสร๎างการบริหาร 
วางแผนงบประมาณให๎เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ 
วางแผนพัฒนาผ๎ูเรียนให๎ครอบคลุมพัฒนาการทุกด๎าน 
สร๎างผ๎ูปริวรรตเพื่อแบํงเบาภาระของผ๎ูบริหาร 
การบริหารโครงการกิจกรรมท่ีมีการนิเทศติดตามอยํางตํอเนื่อง 
ประเมินผลการปฏิบัติงานกํอน/ระหวําง/หลังการด าเนินงาน 
น าระบบประกันคุณภาพมาใช๎ในการบริหาร 
มีการติดตามการประเมิน/ตรวจสอบ/นิเทศ 
พัฒนาระบบงานสารสนเทศ 
น าเทคโนโลยีมาใช๎กับการจัดการศึกษาในโรงเรียน 
น าชุมชนภูมิปัญญาท๎องถิ่นองค์กรตํางๆเข๎ามามีบทบาทในการพัฒนาการจัดการศึกษา 
มีสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน/ผ๎ูปกครอง/ผ๎ูเรียน/ครู 
จัดการศึกษาโดยให๎ชุมชนเข๎ามามีสํวนรํวม/ประสานความรํวมมือกับหนํวยงานภายนอก 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสถานศึกษาให๎ท่ัวถึง 
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แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
สํงเสริมกิจกรรมทัศนศึกษา 
สํงเสริมด๎านจิตสาธารณะ 
ปรับการจัดการเรียนการสอน/แผนการเรียนรู๎ที่เน๎นผ๎ูเรียนเป็นส าคัญ 
น านวัตกรรมการเรียนการสอนแบบโครงการ 
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
พัฒนาหลักสูตรท๎องถิ่น 
พัฒนาส่ือการเรียนการสอน 
ประเมินผลการใช๎หลักสูตรสถานศึกษา 
น าทรัพยากรมาใช๎ให๎เกิดประโยชนตํอคุณภาพผ๎ูเรียน 
จัดหาหนังสือให๎เพียงพอตํอความต๎องการของบุคลากรและผ๎ูเรียน 
พัฒนาครู/สนับสนุนใช๎ส่ือ/อบรม/นิเทศ/ดูงาน 
สํงเสริมการรักการอําน/ใฝุรู๎ใฝุเรียน 
พัฒนาแหลํงเรียนรู๎ภายใน/ส่ิงอ านวยความสะดวกตํางๆเอื้อตํอการเรียนรู๎ 
ปรับปรุงห๎องปฏิบัติการให๎ทันสมัยและเหมาะสมกับผ๎ูเรียน 
พัฒนาห๎องสมุดอิเล็กทรอนิกส์/จัดหาหนังสือ/ส่ือเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
เพิ่มพื้นท่ีปฏิบัติงานส าหรับกลํุมสาระท่ีเน๎นการปฏิบัติ 
ปรับปรุงอาคารสถานท่ี  สภาพแวดล๎อม ไมํให๎ทรุดโทรม 
สํงเสริมการใช๎แหลํงเรียนรู๎ภายนอกและภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
 

 
4.   ความต้องการความช่วยเหลือ(เลือกได๎มากกวํา 1 ข๎อ และเพิ่มเติมได๎) 

ความต้องการความช่วยเหลือ 
ด้านครู 

ความรู๎ ความเข๎าใจในเรื่องการจัดการเรียนการสอน 
ความรู๎ ความเข๎าใจในเรื่องการวัดผลประเมินผล 
ความช านาญด๎านการจัดการศึกษา 
ความรู๎ ความเข๎าใจในเรื่องการจัดท าแผนการเรียนการสอนท่ีถูกต๎อง 
การใช๎เทคโนโลยีทางการศึกษา 
เอกสารคูํมือเกี่ยวกับการจัดการศึกษาท่ีเน๎นผ๎ูเรียนเป็นส าคัญ 
ให๎ครูเข๎ารับการอบรม/ศึกษา/ดูงาน/เข๎าถึงขําวสารงานด๎านวิชาการอยํางตํอเนื่อง 
การอบรมเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ของเด็กปฐมวัย 
ขาดแคลนครูในบางสาขาวิชา 
ครูไมํจบปริญญาตรี/ไมํตรงสาขาท่ีสอน 
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ความต้องการความช่วยเหลือ 
ต๎องการวิทยากรมาให๎ความรู๎เพิ่มเติม 
การสํงเสริมให๎ครูเรียนสูงขึ้น 

ด้านผู้บริหาร 
การแนะน าแนวทางบริหารหลักสูตร/บริหารจัดการท่ีดี 
สํงเสริมให๎ความรู๎/อบรมให๎แกํผ๎ูบริหาร 
การสํงเสริมและสร๎างขวัญก าลังใจบุคลากร 
สวัสดิการบุคลากร 
การลดหยํอนภาษี 
ทุนการศึกษา 
 

ด้านผู้เรียน 
อาหารกลางวัน 
อาหารเสริม 
การฝึกฝนด๎านการคิด 
ความกล๎าแสดงออก 
การพัฒนาเด็กพิเศษ/ดูแลเอาใจใสํเด็กท่ีพัฒนาการช๎ากวําผ๎ูอื่น 
การชํวยเหลือผ๎ูอื่น/ความมีน้ าใจ 
ให๎ผ๎ูเรียนมีความรับผิดชอบ/ใช๎ของอยํางมีคุณคํา/ประหยัด 
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผ๎ูเรียน 
เปิดโอกาสให๎ผ๎ูเรียนได๎แขํงขันทางวิชาการ 
ให๎ผ๎ูเรียนไปทัศนศึกษา/เรียนรู๎นอกห๎องเรียน 
 

ด้านสถานศึกษา 

การจัดระบบนิเทศการติดตามผลการสอนของครู 
การขาดบุคลากรท่ีมีความรู๎ตรงตามวิชาท่ีสอน/ฝุายสนับสนุนการสอน 
การติดตามตรวจสอบ/ประเมินผลการปฏิบัติงานอยํางเป็นระบบ 
ให๎ผ๎ูรู๎มีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา 
วิทยากรท่ีให๎ความรู๎ด๎านเทคนิคการจัดการเรียนการสอน/ทักษะกระบวนการ 
ค าแนะน าจากสมศ. ในการปฏิบัติงาน/การประเมินคุณภาพ 
ผ๎ูปกครองมีสํวนรํวมกับสถานศึกษาในการจัดกิจกรรมตําง ๆ 
ให๎ชุมชนเข๎ามาให๎ความรู๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
การให๎ค าปรึกษาแนะน า/นิเทศ 
ขําวสารทางการศึกษา 
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ความต้องการความช่วยเหลือ 
การประชาสัมพันธ์การอบรมเอกสารที่เกี่ยวข๎องให๎กับทางโรงเรียน 
การสนับสนุนงบประมาณการสร๎างห๎องปฏิบัติการตํางๆ 
การสํงเสริมทางด๎านกีฬา/อุปกรณ์เครื่องเลํนตํางๆ 
งบประมาณ 
จัดแหลํงเรียนรู๎ส าหรับชุมชน 
ทุนการศึกษา/กองทุนผ๎ูเรียน 
กระบวนการจัดการเรียนรู๎และนวัตกรรม 
ส่ือการเรียนการสอน/เทคโนโลยี/หนังสือค๎นคว๎า 
จัดหาต าราเรียนท่ีเหมาะสมแกํการค๎นคว๎าและมีเพียงพอ 
จัดท าหลักสูตรท๎องถิ่น 

 


