




 

ค ำน ำ 
  
              ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช  2542    มาตรา  48 ก าหนดให้
หน่วยงานต้นสังกัด มีระบบ ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกัน คุณภาพ
ภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  
            ดังนั้นโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน  จังหวัดนครปฐม ให้ความส าคัญในการท างาน
เชิงระบบ จึงมีการวางแผนงาน ลงมือปฏิบัติ สรุปผล ปรับปรุงงาน รายงานผล และน าไปใช้  การ
รายงานผลการปฏิบัติงานจึงเป็นสิ่งส าคัญประการหนึ่งของการพัฒนางานเพราะในการรายงาน
จะต้องระบุข้อมูลส าคัญๆ  รวมถึงผลงานที่เกิดข้ึน    สถานศึกษาจึงจัดท ารายงานประเมินคุณภาพ
สถานศึกษาประจ าปี  2558  เพ่ือแสดงถึงภารกิจการด าเนินงาน  และผลการด าเนินงานประจ าปี
การศึกษา  เป็นฐานข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการประกันคุณภาพภายนอกและสถานศึกษาต้องส่ง
รายงานประจ าปีให้กับส านักงานรับรองมาตรฐานประเมินคุณภาพการศึกษา  
(สมศ.)  ในปีที่เข้ารับการประเมิน และรายงานผลการด าเนินการพัฒนาการศึกษาในแต่ละปีให้แก่
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา  และเขตพ้ืนที่  รวมถึงฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  
ตลอดจนสาธารณชนและพ่อแม่ผู้ปกครอง  เพ่ือให้เกิดการพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพมาก
ยิ่งขึ้นไป  
   จึงขอขอบพระคุณผู้บริหาร  คณะครู และคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในทุกท่านที่
ได้เสียสละและให้ความส าคัญในการจัดท ารายงานประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 
จนส าเร็จ และหวังว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 
ในปีการศึกษาต่อไป  
  
                                                                  นางเพชราวรรณ  เหมือนวงศ์                                   
                                                       ผูช้่วยผู้อ านวยการฝ่ายมาตรฐานคุณภาพการศึกษา  
                                                                      30 พฤษภาคม  2559  
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2558 
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์  สามพราน  นครปฐม 

........................................................................................................ 
 

บทที่ ๑ 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 
1.   ข้อมูลทั่วไป 
 1.1 ชื่อสถานศกึษา โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์  ตั้งอยู่เลขที่ 2 หมู่ 6ต าบล ท่าข้าม อ าเภอ สาม
พราน จังหวัด นครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73110  โทรศัพท ์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 ได้รบัอนุญาตจัดตั้ง เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2508 ตามใบอนุญาตจัดต้ังเลขที่ 3 / 2508 
 1.3 เปิดสอนระดับชั้นเตรียมอนุบาล ถึงระดับช้ัน มัธยมศึกษาปีที่ 6 
 1.4 เนื้อที ่435 ไร่  1 งาน  17.1 ตารางวา 
 1.5 เขตพ้ืนที่บริการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษา นครปฐม  เขต 2 
 1.6 ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
    พ.ศ. 2507 สร้างอาคารยอแซฟเป็นตึก 4 ชั้น และวันที่ 6 มีนาคม 2509 พระสังฆราช 
ยวง นิตโย ได้ประกอบพิธีเสกและเปิดโรงเรียนอย่างเป็นทางการ 
  พ.ศ. 2508 บาทหลวงเสวียง  ศุระศรางค์เป็นครูใหญ่และผู้จัดการคนแรกของโรงเรียน  

พ.ศ. 2510 บาทหลวงคมทวน มุ่งสมหมายได้เข้ามารับหน้าที่เป็นผู้จัดการและครู ใหญ่
ของโรงเรียน  ได้ขยายอาคารเรียน คือ อาคารฟรังซีส เป็นอาคารเรียนหลังที่สองเพิ่มขึ้น อาคารสูง 3 ชั้น 
มี 39 ห้องเรียน   ซึ่งมีชื่อว่า “ตึกฟรังซิสเซเวียร์” 

พ.ศ. 2514 ได้เปิดท าการสอนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.ศ. 4 และ ม.ศ. 5 
และ ปีการศึกษา 2516   เปิดท าการสอนระดับอนุบาล ทั้งชายและหญิง  
  พ.ศ. 2527 บาทหลวงชวลิต กิจเจริญได้เข้ามารับหน้าที่ผู้จัดการและครูใหญ่ ท่านได้น า
และพัฒนาโรงเรียนให้เจริญก้าวหน้าน าชื่อเสียงมาสู่โรงเรียนอย่างมากมาย   ท่านได้เสนอสร้างอาคาร ไม
เกิ้ล  ส าหรับนักเรียนอนุบาลโดยเฉพาะ และเปิดใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2533 ใน
โอกาสฉลอง 25 ปี  ได้น าวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้เพื่อการเรียนการสอน 

พ.ศ. 2533 บาทหลวงวุฒิเลิศ  แห่ล้อม เข้ามารับต าแหน่งผู้จัดการ     และมีบาทหลวง
วิวัฒน์  แพร่สิริ เป็นครูใหญ่มีการขยับขยายชั้นเรียนเพิ่มขึ้น ทั้งยังได้ก่อสร้างอาคารสันตะมารีเพิ่มขึ้น  
เพื่อให้ส าหรับในกิจกรรมต่าง ๆ และในปีพ.ศ. 2535 บาทหลวงวุฒิเลิศ  แห่ล้อม ได้รับการคัดเลือกจาก
สมาคมครูโรงเรียนราษฎร์ แห่งประเทศไทยให้เป็นผู้บริหารดีเด่น  

พ.ศ. 2542 บาทหลวงศักดิ์ชัย ทรัพย์อัประไมย รับต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน ท่านมี
วิสัยทัศน์กว้างไกล  และพัฒนางานด้านการศึกษาและด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ให้ทันสมัยและพัฒนา
โรงเรียนจนได้รับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ในปีการศึกษา 2543 ได้รับรางวัล
พระราชทานระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ในปีการศึกษา 2547  และปีการศึกษา 2546 โรงเรียนได้เปิด
หลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ English - Programme 
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พ.ศ. 2549  บาทหลวงเอกพร  นิตตะโย     เข้ารับต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนยอแซฟ
อุปถัมภ์ และเซอร์คริสตอฟ  เภกะนันทน์ คณะภคินี เซนต์ปอลเดอชาร์ตร รับต าแหน่งรองผู้อ านวยการ
โรงเรียน  บริหารโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ แผนกหญิง ได้พัฒนางานด้านการศึกษาและด้านเทคโนโลยีให้
ทันสมัย และพัฒนาโรงเรียนจนได้รับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ในปีการศึกษา 
2551  จนได้รับรางวัลพระราชทาน  3  ครั้ง ภายใน 10 ปี 

พ.ศ. 2553  เซอร์เทเรซิตา   วงษ์ชื่น คณะภคินี เซนต์ปอลเดอชาร์ตร  รับต าแหน่งรอง
ผู้อ านวยการโรงเรียน  ยอแซฟอุปถัมภ์ แผนกสามัญหญิง ได้พัฒนางานด้านการศึกษาและน าเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ มาใช้เพ่ือการเรียนการสอน 

พ.ศ. 2554  เซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา คณะภคินี เซนต์ปอลเดอชาร์ตร  รับ
ต าแหน่งรองผู้อ านวยการโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ แผนกสามัญหญิง ได้พัฒนางานด้านการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 

พ.ศ. 2555   พระคาร์ดินัลไมเกิล  มีชัย  กิจบุญชู     ประกอบพิธีเสกและเปิดอาคารบุญ
ราศี สมเด็จพระ-สันตะปาปา ยอห์นปอลที่ 2  อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 21  ธันวาคม 2555  เพื่อใช้เป็น
สถานที่ประชุมและประกอบพิธีส าคัญทางศาสนาในโอกาสต่าง ๆ  และโรงเรียนได้พัฒนาการจัดการศึกษา
ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก  สมศ. รอบ 3  จึงได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน
ในระดับคุณภาพ ดีมาก 
  พ.ศ. 2556   บาทหลวงธีรพล  กอบวิทยากุล     เข้ารับต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนยอ
แซฟอุปถัมภ์  ท่านมีวิสัยทัศน์กว้างไกล  พัฒนางานด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และปรับปรุงอาคารเรียน
ให้ทันสมัย 
 

แผนที่โรงเรียน 
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โครงสร้างการบริหาร (แผนภูมิ) 
 

 
 
 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์  เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ มีผู้อ านวยการสถานศึกษา  รองผู้อ านวยการ 
และผู้ช่วยผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการบริหารงานตามโครงสร้างการบริหาร แบ่งโครงสร้างการ
บริหารงานเป็น 5แผนก   ได้แก่ 1)แผนกสามัญชาย  2) แผนกสามัญหญิง  3) แผนกอนุบาล  4)แผนก  EP  
5) แผนกศูนย์ภาษา  ผู้บริหารยึดหลักการบริหารแบบกระจายอ านาจ  ให้ความส าคัญในการพัฒนา
ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษาอย่างเป็นระบบครบตามกระบวนการ  
PDCA   
  
1.7 ปรชัญา วิสัยทัศน์ และนโยบายของโรงเรียน 
ปรัชญาของโรงเรียน 
ORA et LABORA    ความหมาย “จงอธิษฐานและลงมือท างาน” 
ORA et LABORA    อ่านว่าโอรา แอ็ด  ลาบอรา 

ORA   แปลว่า   จงอธิษฐานภาวนา หมายถึง การมีส่วนสัมพันธ์กับพระเจ้าหรือ ผู้ศักดิ์สิทธิ์ 
เป็นมิติทางศาสนา เป็นเรื่องของคนมีศาสนา 
et    แปลว่า   และ 
LABORA แปลว่า  จงท างาน หมายถึง การกระท ากิจกรรมที่ตนเองรับผิดชอบ ซึ่งถือเป็นหน้าที่

ส าคัญ 
ของการมีชีวิตมนุษย์   
เมื่อน ามารวมกันจึงแปลว่า “จงอธิษฐานและลงมือท างาน” ซึ่งถือเป็นแนวทางส าหรับพวกเรา

ทุกคนในการจะกระท ากิจการใดก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นการเรียนการสอน การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะใน
ต าแหน่งต่าง ๆ นั้นต้องระลึกเสมอว่า เรามีพระเป็นเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ ที่เราเคารพนับถืออยู่กับเรา คอย

รองผู้อ านวยการแผนกหญิง 
เซอร์ชองตาล สุเพ็ญ ตรีว่าอุดม 
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ช่วยเหลือเรา และมีหลักธรรมค าสอนของศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว นอกจากนี้โรงเรียนยังมุ่งเน้นให้
นักเรียนมคีวามรู้เป็นเลศิทางวิชาการ เป็นผู้มรีะเบียบวินัย มีสุขภาพแข็งแรงและเป็นผู้มีคุณธรรม 

 
วิสัยทัศน์ของโรงเรียน 
“โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ โดดเด่นด้านคุณธรรม – จริยธรรม  เป็นผู้น าทางวิชาการและเทคโนโลยี     
มีทักษะทางภาษามุ่งสู่ความเป็นสากล    บนพื้นฐานของความเป็นไทย” 
 
นโยบายของโรงเรียน 

1. ปลูกฝังให้ผู้เรียนให้มีคุณธรรม-จริยธรรม ตามหลักธรรมทางศาสนาที่ตนเองนับถือ 
2. ปลูกฝังให้ผู้เรียน มีระเบียบวินัย ซื่อสัตย์ซื่อตรง รู้จักรักและรับใช้ มีทักษะชีวิตและคุณลักษณะอันพึง

ประสงค ์
3. จัดการศึกษาให้ผู้ เรียนมีความรู้และความสามารถ โดดเด่นในด้านวิชาการ ด้านภาษา และ

เทคโนโลยี 
4. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ สามารถศึกษาต่อ ในระดับอุดมศึกษาของรัฐ มี

ผลงานเข้าสู่การแข่งขันระดับประเทศ และต่างประเทศ 
5. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร รักการอ่าน การแสวงหาความรู้ มี

สุขภาวะที่ด ีมีสุนทรียภาพ และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย 
6. ส่งเสริมให้บุคลากรและครูมีจรรยาบรรณ และจิตวิญญาณของความเป็นครูอย่างแท้จริง 
7. จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สามารถใช้ภาษาในการสื่อสาร ใช้เทคโนโลยี  ได้อย่าง

เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
8. จัดการเรียนการสอนที่บูรณาการความเชื่อ วัฒนธรรมและชีวิตตามคุณค่าพระวรสารในทุกกลุ่มสาระการ

เรียนรู ้โดยใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม 
9. บริหารด้วยระบบบริหารคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วม สร้างความเชื่อมั่นด้วยระบบ

การประกันคุณภาพภายในและภายนอก โดยการนิเทศติดตามงานอย่างมีระบบ 
10. พัฒนาหลักสูตรที่เข้มข้นและเหมาะสมให้กับผู้เรียน ตอบสนองความต้องการของชุมชน โดยจัดการศึกษา

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก 
11. จัดสภาพแวดล้อมที่ เอื้อต่อการเรียนรู้ เพื่อให้โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  อนุรักษ์

ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
12. จัดสื่ออุปกรณ์ เครื่องมือ เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อใช้ในการเรียนการสอน การบริหารจัดการ และการพัฒนา

องค์กร 
13. พัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานสู่ความเป็นสากลในทุกด้าน 
14. จัดการศึกษาอบรมเพื่อสร้างผู้น าทางศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก 

 
1.8 เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ 
 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนเป็นคนดี มีความรู้ มีคุณธรรม
เพื่อให้นักเรียนสามารถด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างดี  และมีความสุข  ส่งผลให้อัตลักษณ์ของนักเรียน
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ คือ “คนดีศรียอแซฟ” โดยแต่ละแผนกได้สร้างอัตลักษณ์ให้เกิดขึ้นกับตัวนักเรียน 
คือ แผนกสามัญชาย สุภาพบุรุษ (Gentleman) แผนกสามัญหญิง กุลสตรี(Lady) แผนก EP ฉลาด 
(Smart) แผนกอนุบาลมีความสุข  (Happy)  อันเป็นผลสะท้อนต่อเอกลักษณ์ของโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์  
คือ “เป็นโรงเรียนคาทอลิกที่ดูแลนักเรียนอย่างดี  และเด่นด้านภาษาต่างประเทศ” 
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 อัตลักษณ์ ของ นักเรียนโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์“คนดีศรียอแซฟ” 
  อัตลักษณ์ (Identity)  หมายถึง ความเป็นตัวตนของตนเอง ในความเป็นอัตลักษณ์ของนักเรียน 
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ เกิดจากการหล่อหลอม อบรม การดูแลนักเรียนเป็นอย่างดีตลอดเวลาที่นักเรียน
อยู่ที่โรงเรียน จนเกิดเป็นลักษณะนิสัยที่ดี การอบรม การดูแลของโรงเรียนเกิดจากการใช้ คุณค่าพระวร
สาร (Gospel Values) ในการอบรมโดยเน้นคุณค่าพระวรสารจากชื่อของ ท่านนักบุญยอแซฟ องค์อุปถัมภ์ 
ของโรงเรียนดังนี้ JOSEPH 
J  = Justice = ความยุติธรรม 
O = Obedience = ความเช่ือฟัง 
S = Silence = ความเงียบ สงบ 
E = Experience = ความฉลาดในการใช้ประสบการณ์ที่มี 
P = Prudence = ความสุขุม รอบคอบ มัธยัสถ์  
H = Humility = ความสุภาพ 
 = Honesty = ความซื่อสัตย ์
 จากคุณค่าพระวรสารเหล่านี้จึงเกิดเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียนที่มุ่งเน้นให้
นักเรียนเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ทั้งนี้โรงเรียนจัดให้มีโครงการ คนดีศรียอแซฟ / กุลสตรีที่น่ายกย่อง 
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้ที่ แต่งกายดี  พูดดี ท าดี  
สามัญชาย (JSB)  สุภาพบุรุษ (Gentleman) 
สามัญหญิง (JSG)  กุลสตรี (Lady) 
English Programme ฉลาด (Smart) 
อนุบาล (KDG)   มีความสุข (Happy) 
แผนกสามัญชาย 
แผนกสามัญชายต้อง มีความเป็นสุภาพบุรุษ เป็นผู้ที่อ่อนโยน เมตตาต่อผู้อื่น ให้เกียรติกับเพศตรงข้าม 
และกับทุกคนให้เหมาะกับสังคมปัจจุบัน นักเรียนโรงเรียนยอแซฟ อุปถัมภ์ แผนกสามัญชายจึงมีอัตลักษณ์
ที่บ่งบอกตัวตน คือ 
Gentle   = อ่อนโยน 
Man   = มนุษย์สุภาพบุรุษ คือ เป็นคนดีด้วย กาย วาจา ใจ มีความสุภาพอ่อนโยน 
แผนก English Program 
นักเรียนแผนก English Programmeต้องมีความเป็นสุภาพบุรุษ เป็นกุลสตรี เป็นผู้ที่อ่อนโยน เมตตาต่อ
ผู้อื่น ให้เกียรติกับทุกคน นักเรียนโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ แผนก English Programmeจึงมีอัตลักษณ์ที่
บ่งบอกตัวตน คือ 
Stability  = ความแน่วแน่มั่นคง 
Mercy   = ความเมตตากรุณา 
Awareness = ความใฝ่รู้ 
Reliability  = ความไว้ใจ เชื่อใจ 
Tenderness  = ความอ่อนโยน ฉลาด คือ นักเรียนที่มีความงามสง่า กล้าแสดงออกอย่างมีภูมิรู้ และภูมิ
ธรรม 
แผนกสามัญหญิง 
นักเรียนแผนกสามัญหญิงต้อง มีความเป็นกุลสตรีเป็นผู้ที่อ่อนโยน เมตตาต่อผู้อื่น เคารพและให้เกียรติกับ
ทุกคน นักเรียนโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ แผนกสามัญหญิงจึงมีอัตลักษณ์ที่บ่งบอกตัวตน คือ 
Love   = ความรัก 
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Achieve  = ความส าเร็จ 
Decency = ความประพฤติที่ถูกต้องตามท านองคลองธรรม 
Young   = ความสดใสตามวัยกุลสตรี คือ เป็นสตรีที่งามพร้อมด้วยความดี ความรู้  และความสามารถ 
แผนกอนุบาล 
นักเรียนแผนกอนุบาลมีจุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา โดยมีจุดเน้นตามอัตลักษณ์ คือ 
Happy ซึ่งมีค าอธิบายดังนี ้
H  = Healthy   = สุขภาพด ี
A  = Activity   = มีกิจกรรมน าความรู้ 
P  = Preparation  = มุ่งสู่การเตรียมความพร้อม 
P  = Play    = เล่นเพื่อเสริมสร้างประสบการณ ์
Y  = (all by) yourself  = บนพื้นฐานการช่วยเหลือ/ดูแลตัวเอง 
มีความสุข คือ การเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ด้วยตนเอง ผ่านประสบการณ์จากการเล่น 
เพื่อให้นักเรียน ได้เรียนรู้อย่างมีความสุข และมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 
 
 เอกลักษณ์ของโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์“เป็นโรงเรียนคาทอลิกที่ดูแลนักเรียนอย่างดี และเด่นด้าน
ภาษาต่างประเทศ” 
 เอกลักษณ์ (Uniqueness) หมายถึง การเป็นตัวของตนเอง เฉพาะตนเอง โรงเรียนยอแซฟ
อุปถัมภ์ เริ่มต้นจากการเป็นโรงเรียนที่อบรมเยาวชนให้ประพฤติปฏิบัติตน สามารถเป็นนักบวชของศาสนา
คริสต์นิกายโรมันคาทอลิกที่ดี จากอดีตถึงปัจจุบัน โรงเรียนได้รับการยอมรับจาก ชุมชน ผู้ปกครองในเรื่อง
การอบรม ดูแลนักเรียน นักเรียนที่จบจากสถาบันเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนเป็นที่ยอมรับของ
ชุมชนทั่วไป จึงเป็นที่มาของเอกลักษณ์ของโรงเรียน คือ 
โรงเรียนคาทอลิก หมายถึง โรงเรยีนของมิสซังคาทอลิกในประเทศไทย 
ดูแลนักเรียนอย่างดี หมายถึง การดูแล อบรม สั่งสอน นักเรียนให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรม โดยยึดหลักคุณค่า
พระวรสาร ในการอบรม สั่งสอน มีฝ่ายจิตตาภิบาล จัดโครงการ กิจกรรมให้สอดรับกับนักเรียน โรงเรียน
ดูแลนักเรียนพิเศษ ดูแลนักเรียนในการป้อมปรามสารเสพติด ดูแลนักเรียนเรื่องทุนการศึกษา ดูแลนักเรียน
ในกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ดูแลนักเรียนในการติดตามความประพฤติของนักเรียน ด้วยโครงการ ORA 
et LABORA โดยอาศัยการอบรมทางด้านศาสนาขัดเกลานักเรียนให้เป็นคนดี โดยบุคลากรทางศาสนา
อบรมนักเรียน (บาทหลวง ซิสเตอร์)เด่นด้านภาษาต่างประเทศ หมายถึง มีความสามารถทางด้านการ ฟัง 
พูด อ่าน เขียน ในภาษาอ่ืนๆ ทั้งนี้โดยอาศัยศูนย์ภาษา (NELC) เป็นผู้ให้การสนับสนุน 
 
 1.9 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

เป้าหมาย/นโยบาย ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ สภาพความส าเร็จ/ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

1.ปลูกฝังให้ผู้เรียนให้มีคุณธรรม-
จริยธรรม ตามหลักธรรมทางศาสนา
ที่ตนเองนับถือ 
 
 

ด้านผู้เรียน 
1.ปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม 
ตามหลักธรรมทาง 
คริสต์ศาสนา และทางศาสนาที่ตนเอง
นับถือ และน าไปปฏิบัติ 
ในชีวิตประจ าวัน (น.1) 
 
 

1.1 ปีการศึกษา 2562  
ร้อยละ 90 ของผู้เรียน   
เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม 
ตามหลักธรรมคริสต์ศาสนา  
หรือศาสนาที่ตนเองนับถือ 
(น.1) 
1.2 ปีการศึกษา 2562  
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ร้ อ ย ล ะ  90 ข อ ง ผู้ เ รี ย น ปฏิ บั ติ
ศาสนกิจสัมพันธ์และน าหลักธรรม
ทางศาสนาที่ตนเองนับไปปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวัน (น.1) 

2.ปลูกฝังให้ผู้เรียน มีระเบียบวินัย 
ซื่อสัตย์ซื่อตรง รู้จักรักและรับใช้ มี
ทักษะชีวิตและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์
 

2.ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีระเบียบวินัย 
ซื่อสัตย์ ซื่อตรง รู้จักรักและรับใช้ มี
ทักษะชีวิต และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ เพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข (น.2) 
 

2.1 ปีการศึกษา 2562  
ร้อยละ 90 ของผู้เรียน   
มีระเบียบวินัย  มีความ 
รับผิดชอบ ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 
ของโรงเรียนและสังคม  เพื่ออยู่ 
ในสังคมได้อย่างมีความสุข  
(น.2) 
2.2 ปีการศึกษา 2562  
ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมี 
คุณลักษณะตามอัตลักษณ์ 
การศึกษาคาทอลิกเป็นผู้มี 
ความซื่อตรง   ซื่อสัตย์   รู้จัก 
รักและรับใช้ (น.2) 
2.3 ปีการศึกษา 2562   
ร้อยละ 90 ของผู้เรียน 
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ตามหลักสูตรแกนกลาง 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (น.2) 

3.จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้
และความสามารถ โดดเด่นในด้าน
วิชาการ ด้านภาษา และเทคโนโลยี 

3.พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้น าทาง 
ด้านวิชาการ ด้านภาษาเพื่อการ 
สื่อสาร และใช้เทคโนโลยี 
ที่ทันสมัยอย่างเหมาะสม (น.3) 

3.1 ปีการศึกษา 2562  
ร้อยละ 80 ของผู้เรียนสามารถ 
เป็นผู้น าด้านวิชาการทุกกลุ่ม 
สาระ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ไม่น้อยกว่า 3.00 และมีผลงาน 
เผยแพร่เป็นที่ยอมรับ (น.3) 
3.2 ปีการศึกษา 2562  
ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมี 
ความสามารถใช้ภาษาเพื่อการ 
สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
(น.3) 
3.3 ปีการศึกษา 2562  ร้อยละ 90 
ของผู้เรียนมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง  และสามารถ
เลือกใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
สร้ างผลงานที่ เกิดประโยชน์ต่อ
ตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม
(กระบวนการสอนแบบไตร่ตรอง) 
(น.3) 

4.จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน
เต็มตามศักยภาพ สามารถศึกษาต่อ 
ในระดับอุดมศึกษาของรัฐ มีผลงาน
เข้าสู่ 

4.ส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาตนเองเต็ม
ตามศักยภาพ มีผลงานเป็นที่ยอมรับเข้า
สู่การแข่งขันทั้งภายในประเทศ และ

4.1 ปีการศึกษา 2562 
ร้อยละ 80 ของผู้เรียนสามารถ 
พัฒนาตนเองได้เต็มตาม 
ศักยภาพของแต่ละบุคคลมี 
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การแข่งขันระดับประเทศ และ
ต่างประเทศ 

ต่างประเทศ ตลอดจนสามารถศึกษาต่อ
ในระดับอุดมศึกษาได้ (น.4) 

ผลงานและได้รับรางวัลจากการ 
แข่งขันทั้งภายในประเทศและ 
ต่างประเทศ (น.4) 
4.2 ปีการศึกษา 2562   
ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่เข้าสอบ 
ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับ 
มาตรฐานสากล  (น.4) 
4.3 ปีการศึกษา 2562  
ร้อยละ 100 ของผู้เรียนสามารถ 
สอบเข้าศึกษาต่อใน 
ระดับอุดมศึกษาของภาครัฐ  
(น.4) 

5.จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้
มีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร รัก
การอ่าน การแสวงหาความรู้ มีสุข
ภาวะที่ดี มีสุนทรียภาพ และ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย 

5.พัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
สมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร รัก
การอ่าน การแสวงหาความรู้ตลอด
ชีวิต (น.5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียน 
มีสุขภาวะที่ดี มีสุนทรียภาพด้าน 
ศิลปะ ดนตรี กีฬา และรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมไทย (น.5) 
 

5.1 ปีการศึกษา 2562ร้อยละ 90 
ของผู้เรียน  มีสมรรถนะที่ส าคัญ 
ตามหลักสูตรในระดับดีมาก (น.5) 
5.2 ปีการศึกษา 2562 ร้อยละ 90  
ของผู้เรียน  มีนิสัยรักการอ่าน โดย 
บันทึกความรู้ด้วยตนเองไม่น้อยกว่า 
ปีละ 60 เรื่อง (น.5) 
5.3  ปีการศึกษา 2562 ร้อยละ 90 
ของผู้เรียน มีความสามารถในการ
แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ใน
สถานศึกษาและนอกสถานศึกษา
และเรียนรู้ตลอดชีวิตในการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง (น.5) 
 
6.1 ปีการศึกษา 2562 ร้อยละ 90  
ของผู้เรียน เป็นผู้มีสุขภาวะที่ดี ด้าน 
ร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา  
ในระดับดีมาก(น.6) 
6.2 ปีการศึกษา 2562 ร้อยละ 90 
 ของผู้เรียนเป็นผู้มีสุนทรียภาพ  มี 
ผลงาน 1 ศิลปะ  1 ดนตรี  1 กีฬา 
ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 (น.6) 
6.3 ปีการศึกษา 2562  ร้อยละ 100 
ของ ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์  
สืบสานศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
ไทยมารยาทไทย การใช้ภาษาไทย 
(น.6) 

6.ส่งเสริมให้บุคลากรและครูมี
จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณของ
ความเป็นครูอย่างแท้จริง 

ด้านครู 
7.ส่งเสริมบุคลากรให้มีจรรยาบรรณ
และจิตวิญญาณของความเป็นครู  
(น.6) 
8.พัฒนาบุคลากรให้มีคุณสมบัติตรง
ตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครุสภา 

7.1 ปีการศึกษา 2558 ร้อยละ 100 
ของบุคลากรได้รับการพัฒนาอบรม
ให้มีจรรยาบรรณและจิตวิญญาณ
ของความเป็นครู 
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ส่งเสริมขวัญและก าลังใจให้บุคลากร
ตามความเหมาะสมของสภาพ
เศรษฐกิจ และสังคมในปัจจุบัน  
(น.6) 
 

8.1 ปีการศึกษา 2559 ร้อยละ 100 
ของบุคลากรได้รับการพัฒนาตนเอง 
ตามมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา 
อย่างต่อเนื่อง 
8.2 ปีการศึกษา 2559 ร้อยละ 100 
ของบุคลากรมีความพึ่งพอใจต่อการ
จัดสวัสดิการของสถานศึกษาจนเกิด
ขวัญ และก าลั งใจในการปฏิบัติ
หน้าที่ 

7.จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ สามารถใช้ภาษาในการ
สื่อสาร ใช้เทคโนโลยี  ได้อย่าง
เหมาะสม  
และมีประสิทธิภาพ 

9.จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ สามารถใช้ภาษาในการ
สื่อสาร ใช้เทคโนโลยีได้อย่าง
เหมาะสม และเป็นที่ยอมรับจาก
บุคคลภายนอก (น.7) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.พัฒนาบุคลากรชาวต่างชาติ ให้
จัดการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพและเต็มศักยภาพ 
(น.7) 

9.1 ปีการศึกษา 2560 ร้อยละ 100  
ของบุคลากรจัดการเรียนการสอนที่ 
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและมี 
นวัตกรรมการเรียนการสอนเป็นของ 
ตนเอง 
9.2 ปีการศึกษา 2562 ร้อยละ 80 
 ของบุคลากร สามารถใช้ภาษาใน 
การสื่อสารได้อย่างเหมาะสม และ 
เป็นที่ยอมรับจากบุคคลภายนอก 
9.3 ปีการศึกษา 2562 ร้อยละ 90 
 ของบุคลากร สามารถใช้และสร้าง 
นวัตกรรมการสอนที่ใช้เทคโนโลยีได้ 
อย่างเหมาะสม และเป็นที่ยอมรับ 
จากบุคคลภายนอก 
9.4 ปีการศึกษา 2562 ร้อยละ 90  
ของบุคลากร สามารถใช้ 
ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนได้ 
อย่างเหมาะสม 
9.5 ปีการศึกษา 2560 ร้อยละ 100 
ของบุคลากรใช้แหล่ ง เรียนรู้ทั้ ง
ภายในและภายนอกโรงเรียนในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
10.1 ปีการศึกษา 2558 ร้อยละ 
100 ของบุคลากรชาวต่างชาติทุกคน
ได้รับการพัฒนาตนเองในการจัดการ
เรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 

8.จัดการเรียนการสอนที่บูรณาการ
ความเชื่อ วัฒนธรรมและชีวิตตาม
คุณค่าพระวรสารในทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ โดยใช้เทคโนโลยีอย่าง
เหมาะสม 

11.ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน 
ที่บูรณาการความเชื่อ วัฒนธรรม 
และชีวิตตามคุณค่าพระวรสารในทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยใช้
เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม (น.8) 
12.ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน 
โดยใช้เทคโนโยลีได้อย่างเหมาะสม  
(น.8) 
 

11.1 ปีการศึกษา 2560 ร้อยละ 
100 ของบุคลากรใช้เทคโนโลยีใน
การจัดการเรียนการสอนที่บูรณา
การความเชื่อ วัฒนธรรม และชีวิต
ต า ม คุ ณ ค่ า พ ร ะ ว ร ส า ร อ ย่ า ง
เหมาะสมโดยผ่านกระบวนการ
ไตร่ตรอง 
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12.1 ปีการศึกษา 2559 ร้อยละ 
100 ของบุคลากรได้รับการ
พัฒนาการใช้เทคโนโลยีเพื่อจัดการ
เรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม 

9.บริหารด้วยระบบบริหารคุณภาพ
ตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมี
ส่วนร่วม สร้างความเชื่อมั่นด้วย
ระบบการประกันคุณภาพภายใน
และภายนอก โดยการนิเทศติดตาม
งานอย่างมีระบบ 

ด้านสถานศึกษา 
13.บริหารด้วยระบบบริหารคุณภาพ
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล เน้น
คุณธรรมจริยธรรม ความคุ้มค่า นิติ
ธรรม ความโปร่งใส  ความ
รับผิดชอบ การมีส่วนร่วม มีการ
นิเทศ ก ากับ ติดตามงานอย่างเป็น
ระบบ (น.9) 
 
 
 
 
 
14.พัฒนาระบบประกันคุณภาพ
สถานศึกษาทั้งภายในและภายนอก 
ที่มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิภาพ (น.9) 

13.1 ปีการศึกษา 2558 ร้อยละ 90 
ของครู บุคลากร ผู้ปกครอง 
นักเรียน มีความพึงพอใจต่อการ
บริหารงาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
คุณธรรม ความคุ้มค่า นิติธรรม 
ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ 
ปีการศึกษา 2558 ร้ อยละ 90 
ผู้ บริหารคณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษา หัวหน้าฝ่าย หัวหน้า
แผนก หัวหน้างาน และหัวหน้ากลุ่ม
สาระ มีส่วนร่วมในการบริหาร และ
ในการนิเทศก ากับติดตามงานอย่าง
เป็นระบบ 
14.1 ปีการศึกษา 2558 ร้อยละ 
100 ของฝ่ายด าเนินงานตามวงจร 
PDCA ในระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
ปีการศึกษา 2559 ร้อยละ 100 ของ
ตัวบ่ งชี้ ในการประเมินคุณภาพ
ภายนอก สมศ.รอบ 4 (2558-2562) 
อยู่ในระดับดีมาก 

10.พัฒนาหลักสูตรที่เข้มข้นและ
เหมาะสมให้กับผู้เรียน ตอบสนอง
ความต้องการของชุมชน โดยจัด
การศึกษาตาม 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และตามอัตลักษณ์
การศึกษาคาทอลิก 

15.จัดการศึกษาตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย
พัฒนาหลักสูตรที่เข้มข้น เหมาะสม
กับผู้เรียน และ ตอบสนองความ
ต้องการของชุมชน (น.10) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16.จัดการศึกษาตามอัตลักษณ์
การศึกษาคาทอลิก รัก รับใช้ 
ซื่อสัตย์ ซื่อตรง (น.10) 
 

15.1 ปีการศึกษา 2562 ร้อยละ 95 
ของครู ผู้ปกครองและนักเรียน มี
ความพึงพอใจ ต่อการจัดการศึกษา
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน หลักสูตรเข้มข้น (JS) ที่
ตอบสนองความต้องการของชุมชน
ในระดับดีมาก 
15.2 ปีการศึกษา 2562 ร้อยละ 
100 ของแผนการเรียนใช้หลักสูตร
เข้มข้น (JS) ตามแผนการเรียน 
 ปีการศึกษา 2560 ร้อยละ 90 ของ
แผนการเรียน มีความหลากหลาย
เหมาะสมกับผู้เรียน และสอดคล้อง
ต่อความต้องการของชุมชน 
16.1 ปีการศึกษา 2562 ร้อยละ 90 
ของครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ที่มี
ความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษา
ตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก 
รัก รับใช้ ซื่อสัตย์ ซื่อตรง 
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16.2 ปีการศึกษา 2558 ร้อยละ 90 
ของกระบวนการด าเนินการและ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสอดคล้อง
ตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก 
ปีการศึกษา 2558 ร้อยละ 80 ของ
ชุ มชนมี ส่ วนร่ วม ในการพัฒนา
คุณภาพด้านอัตลักษณ์การศึกษา
คาทอลิก 

11.จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ เพื่อให้โรงเรียนเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

17.พัฒนาสภาพแวดล้อมภายใน 
เพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และ
ปรับปรุงสาธารณูปโภคให้เพียงพอ 
และเป็นระบบ อยู่ในสภาพที่ใช้การ
ได้ดี มีความสะอาด ปลอดภัย เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ (น.11) 
18.ส่งเสริมการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
รวมถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(น.11) 
 

17.1 ปีการศึกษา 2562 ร้อยละ 90 
ของอาคาร สถานที่ ห้องปฏิบัติการ 
แหล่งการเรียนรู้ บรรยากาศ และ
สภาพแวดล้อม มีและเพียงพอต่อ
การเป็นองค์กรต่อการเรียนรู้ 
ปีการศึกษา 2562 ร้อยละ 95 ของ
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการ
จั ด ร ะ บ บ ก า ร ดู แ ล  ก า ร ซ่ อ ม
บ ารุงรักษา วัสดุครุภัณฑ์ อาคาร
สถานที่ และระบบสาธารณูปโภค 
17.2 ปีการศึกษา 2562 ร้อยละ 80 
ของผลการด าเนินงานโครงการ
กิจกรรมในโรงเรียนส่งเสริมการ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น รวมถึงการใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่ า  ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงอยู่ในระดับดีมาก 

12.จัดสื่ออุปกรณ์ เครื่องมือ 
เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อใช้ในการ
เรียนการสอน การบริหารจัดการ 
และการพัฒนาองค์กร 

19.สนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์ 
และเครื่องมือที่เป็นนวัตกรรมเทคโนโลยี
ที่หลากหลายและทันสมัยเพียงพอต่อ
การจัดการ 
เรียนการสอน การบริหารจัดการและ
การพัฒนาองค์กร (น.12) 
 

ปีการศึกษา 2562 ร้อยละ 90 ของ
บุคลากร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง มี
ความพึงพอใจต่อการสนับสนุนการ
บริการและการใช้เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมที่หลากหลาย ทันสมัย 
เพียงพอ ต่อการจัดการเรียนการ
สอน การบริหาร การจัดการ และ
การพัฒนาองค์กร 

13.พัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพและ
มีมาตรฐานสู่ความเป็นสากลในทุก
ด้าน 

20.พัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพ และมี
มาตรฐาน ทั้งด้านระบบบริหาร การ
จัดการศึกษา  
บุคลากร (ISO 9001) อาคารสถานที่ 
สิ่งแวดล้อม  
(ISO14001) (น.13) 
 
 
 
 
 
 
 

20.1 ปีการศึกษา 2559 
สถานศึกษาได้รับรองคุณภาพ
การศึกษารางวัลพระราชทานระดับ
มัธยมต้น 
20.2 ปีการศึกษา 2560 แผนก
อนุบาลได้รับรองคุณภาพการศึกษา
รางวัลพระราชทาน 
20.3 ปีการศึกษา 2561 
สถานศึกษาได้รับการรับรองระบบ
การจัดการคุณภาพและสิ่งแวดล้อม 
ISO 9001 และ ISO 14001 
20.4 ปีการศึกษา 2561 
สถานศึกษาได้รับการรับรอง ระบบ 
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21.พัฒนาความพร้อมด้านภาษาและ
ด้านอื่น ๆ  เพ่ือเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน และการเป็นพลเมืองโลก 
(น.13) 
 

GMP In Mass Catering For 
School ความปลอดภัยในการผลิต
อาหารได้มาตรฐานสากล (GMP คือ 
Good Manufacturing Practice) 
ปีการศึกษา 2562 สถานศึกษาได้
รับรองระบบคุณภาพการศึกษา 
TQA  
21.1 ปีการศึกษา 2558 ร้อยละ  
100 ของฝ่ายมีการพัฒนาความ 
พร้อมด้านภาษาเพื่อการสื่อสารใน 
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
21.2 ปีการศึกษา 2562 ร้อยละ 
100 ของสถาบัน/หน่วยงานทาง
ภาษาที่ ได้มาตรฐานสากลตามที่
โ ร ง เ รี ย น ก า ห น ด ไ ด้ ท า บั น ทึ ก
ข้อตกลงความร่ วมมือและเป็น
เครือข่ายของสถานศึกษา 

14.จัดการศึกษาอบรมเพ่ือสร้างผู้น า
ทางศาสนาคริสต์นิกาย
โรมันคาทอลิก 

22.จัดการเรียนการสอนให้ 
เยาวชนชายคาทอลิกที่มี 
กระแสเรียก และมีความสนใจ 
จะเป็นนักบวช ได้พัฒนาตนเอง 
ให้มีศักยภาพ เพื่อมุ่งสู่การเป็น 
ผู้น าคาทอลิก (น.14) 

22.1 ปีการศึกษา 2558 ร้อยละ 
100 ของเยาวชนชายคาทอลิกที่
สนใจเป็นพระสงฆ์นักบวชได้เรียน
ตามแผนการเรียนเฉพาะและได้
พัฒนาตนเองให้มีศักยภาพเพื่อมุ่งสู่
การเป็นศาสนบริกรในศาสนา 

 
2. ข้อมูลผู้บริหาร 
 2.1ผู้ท าการแทนผู้รับใบอนุญาต  บาทหลวงธีรพล กอบวิทยากุล 
  โทรศัพท ์ 02  -429-0112-5 วุฒิการศึกษาสูงสุด ศิลปศาสตรบัณฑิต    สาขา ปรัชญา 
  ด ารงต าแหน่งตั้งแต่   14 พฤษภาคม 2555  จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา   3  ปี 
 2.2 ผู้จัดการ บาทหลวงธีรพล กอบวิทยากุล 
  โทรศัพท ์ 02  -429-0112-5วุฒิการศึกษาสูงสุด ศิลปศาสตรบัณฑิต    สาขา   ปรัชญา 
  ด ารงต าแหน่งตั้งแต่   14  พฤษภาคม  2555  จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา   3  ปี 
 2.3 ผู้อ านวยการโรงเรียน บาทหลวงธีรพล    กอบวิทยากุล 
  โทรศัพท ์ 02  -429-0112-5วุฒิการศึกษาสูงสุด ศิลปศาสตรบัณฑิต    สาขา   ปรัชญา 
  ด ารงต าแหน่งตั้งแต่   14  พฤษภาคม  2555  จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา   3  ปี 
 2.4 รองผู้อ านวยการโรงเรียนมี      2    คน  
  1) บาทหลวงศวง  วิจิตรวงศ์ โทรศัพท์  02-429-0112-5 
  วุฒิการศึกษาสูงสุด ครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาบริหารการศึกษา  สถาบันจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
  รับผิดชอบกลุม่งาน วิชาการ 
  2) เซอร์ชองตาล สุเพ็ญ ตรีว่าอุดม (นางสาวสุเพ็ญ  ตรีว่าอุดม) โทรศัพท ์ 02-429- 7171 
  วุฒิการศึกษาสูงสุดครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษม 
  รับผิดชอบ  ผู้บริหารโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์  แผนกสามัญหญิง 
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 2.5 ลักษณะผู้รับใบอนุญาต 
❍บุคคลธรรมดา  นิติบุคคล 
❍ห้างหุ้นส่วนจ ากัด/บริษัท ❍มูลนิธิในพุทธศาสนา/ การกุศลของวัด 
มูลนิธิในคริสต์ศาสนา  ❍มูลนิธิในศาสนาอิสลาม 

 
3. ข้อมูลนักเรียน (ณ  วันที่ 10  มิถุนายน ของปีการศึกษาที่รายงาน) 
 3.1 ที่ตั้ง   ❍กทม.     ภูมิภาค  จังหวัด นครปฐม 

 3.2 ลักษณะโรงเรียน 
 

❍สามัญทั่วไป      สามัญศึกษาและEP  
 
❍ EP             ❍อิสลามศึกษา  
 
❍การกุศล           ❍การสอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญของมูลนิธิ/มัสยิด 

 3.3 ระดับที่เปิดสอน 
 
  ❍ ปฐมวัย  ❍ปฐมวัย – ประถมศึกษา     ❍ ปฐมวัย – ม.ต้น 
 

   ปฐมวัย – ม.ปลาย ❍ ประถมศึกษา        ❍ ประถมศึกษา – ม.ต้น 
3.4 จ านวนห้องเรียนจ าแนกตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 

ระดับชั้น สามัญ EP รวม 
เตรียมอนุบาล 3 - 3 
อนุบาล   21 3 24 
ประถมศึกษา (ป.1-6) 44 15 59 
มัธยมต้น (ม.1-3) 33 3 36 
มัธยมปลาย (ม. 4-6) 34 2 36 
รวม/ ห้องเรียน 135 23 158 

 
3.5 จ านวนผู้เรียนจ าแนกตามหลักสูตรสถานศึกษาและเพศ 
 

หลักสูตรสถานศึกษา/ระดบัชั้น 
 

สามัญ EP รวม รวม 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

รวมเตรียมอนุบาล 61 51 - - 61 51 112 
รวมอนุบาล 1-3 433 348 - - 433 348 781 
รวมประถมศึกษา 1-6 980 775 206 170 1,186 945 2,131 
รวมมัธยมศึกษาปีที่1-3 737 500 51 36 788 536 1,324 
รวมมัธยมศึกษาปีที่4-6 710 502 16 27 726 529 1,255 
รวมทั้งหมด 2,921 2,176 273 233 3,194 2,409 5,603 
  ที่มา : แผนกธุรการ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559 
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๓.๖ จ านวนผู้เรียนที่มีลักษณะพิเศษ  
 

รายการ 
จ านวน (คน) 

เตรียมอนุบาล
และอนุบาล 

ประถม ม.ต้น ม.ปลาย รวม คิดเปน็
ร้อยละ 

๑. ผู้เรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม.  5 - - - - - 
๒. ผู้เรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ - - - - - - 
๓.  ผู้เรียนปัญญาเลิศ 25 70 45 36 176 3.13 

    ๓.๑ คณิตศาสตร ์ - 9 4 5 18 0.32 
    ๓.๒ วิทยาศาสตร ์ - 10 6 7 23 0.41 
    ๓.๓ ภาษาอังกฤษ - 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. ผู้เรียนที่ต้องการความช่วยเหลือ

เป็นพิเศษ 
      

    ๔.๑ ยากจน - - - - - - 

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

๕. ผู้เรียนซ้ าชั้น - - - - - - 
๖. ผู้เรียนที่ขาดเรียนมากกว่า 
ร้อยละ ๕ของเวลาเรียน (วัน)   
ตลอดปีการศึกษา 

- - - - - - 

๗. ผู้เรียนลาออกกลางคัน - - - - - - 
๘. ผู้เรียนที่ท าชื่อเสียงให้กับโรงเรียน - - - - - - 
๙. ผู้เรียนที่อยู่ในภาวะเสี่ยง   - - - - - - 

๙.๑ เอดส์ - - - - - - 
๙.๒ ยาเสพติด - - - - - - 
๙.๓ ความรุนแรง - - - - - - 
๙.๔ พฤติกรรมก้าวร้าว 
      ตามค าวินิจฉัยของแพทย ์

- - - - - - 

  ๓.๗ จ านวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเส ริมสุขภาพ(สสส.)    4,207 คน คิดเป็นร้อยละ 89.59 

 ๓.๘ จ านวนนักเรียนที่มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 4,207 คน คิดเป็นร้อยละ 89.59 
 ๓.๙ จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณคดีและนันทนาการ  4,652 
คน  คิดเป็นร้อยละ 99.06 
 ๓.๑๐ จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นลูกที่ดีของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง 4,629 คน  คิดเป็นร้อยละ  98.57 
 ๓.๑๑ จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน 4,648 คน  คิดเป็นร้อยละ 98.98 
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 ๓.๑๒ จ านวนนักเรียนที่ท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั้งในและนอกประเทศ 4,696 คน 
คิดเป็นร้อยละ  100 

๓.๑๓ จ านวนนักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบค้นจากเทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง 
สม่ าเสมอ 4,696 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
 ๓.๑๔ จ านวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิดตามที่ก าหนดในหลักสูตร
สถานศึกษา 4,696 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

๓.๑๕ จ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมตามที่
ก าหนดในหลักสูตรสถานศึกษา 4,627 คน  คิดเป็นร้อยละ 98.53 
 ๓.๑๖ จ านวนนักเรียนที่จบหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557 
  อ.3 จ านวน  305  คน  คิดเป็นร้อยละ  100 
  ป.6 จ านวน  335  คน  คิดเป็นร้อยละ  100 
  ม.3 จ านวน  446 คน  คิดเป็นร้อยละ  100 
  ม.6 จ านวน  442 คน  คิดเป็นร้อยละ  100 
 ๓.๑๗ อัตราส่วนจ านวนนักเรียน   :    ห้องเรียน  (แยกตามระดับช้ันเรียน)  น่ีเป็นของเก่า 

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

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

ประเภทบุคลากร 
เพศ (คน) ระดับการศึกษา (คน) อายุ

เฉลี่ย 
(ปี) 

ประสบการณ์ 
ในต าแหน่ง 
(เฉลี่ย)(ปี) 

ชาย หญิง ต่ ากว่า 
ป.ตร ี

ป.ตร ี สูงกว่าป.ตรี 

ผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ  
และผู้อ านวยการ  

1 - - - 1 50 3 

ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ - - - - - - - 
ผู้รับใบอนุญาตและ
ผู้อ านวยการ 

- - - - - - - 

ผู้จัดการและผู้อ านวยการ - - - - - - - 
ผู้รับใบอนุญาต - - - - - - - 



 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ปีการศึกษา 2558 หนา้ 16 

 

ผู้จัดการ - - - - - - - 
ผู้อ านวยการ - - - - - - - 
รองผู้อ านวยการ - 1 - - 1 52 1 
ครู (บรรจุ) 69 223 1 249 42 42.20 15.42 
ครูพิเศษ/ครูผู้ช่วย (ไม่บรรจุ) 3 4 - 7 - 35 14.57 
ครูต่างประเทศ 37 40 3 68 6 36 5 
พี่เลี้ยง - 27 24 3 - 40.10 9.67 
บุคลากรทางการศึกษา 4 24  28 - 36.23 4 
นักการภารโรง 23 33 56 - - 41.35 8.76 
คนขับรถ 6 - 6 - - 41 7.60 
ยามรักษาความปลอดภัย - - - - - - - 

              ที่มา : แผนกธุรการ ณ  วันที่ 8 เมษายน 2559 
 

จ านวนครูที่สอนวิชาตรงเอก  376 คน   คิดเป็นร้อยละ 100 
จ านวนครูที่สอนตรงความถนัด  376 คน   คิดเป็นร้อยละ 100 
สาขาที่ขาดแคลนครู  ❍ภาษาไทย - คน ❍คณิตศาสตร์ 2 คน ❍วิทยาศาสตร์ 2  คน 

❍สังคมศึกษา - คน ❍สุขศึกษา - คน ❍ศิลปศึกษา - คน  
❍การงานอาชีพฯ - คน ❍ภาษาต่างประเทศ 2 คน  ❍คอมพิวเตอร์ - คน  

 

5. ข้อมูลอาคารสถานที่ 
อาคารเรียนจ านวน 7 อาคาร  อาคารประกอบจ านวน 10 หลัง  
ส้วม 17 หลัง    สระว่ายน้ า 2 สระ    

 สนามเด็กเล่น 6 สนาม    สนามฟุตบอล 4 สนาม     
 สนามบาสเก็ตบอล 9 สนาม  สนามเทนนิส  2 สนาม 
 สนามแบตมินตัน 6 สนาม   สนามวอลเล่ย์บอล 2 สนาม 
 สนามฟุตซอล 3 สนาม   สนามเปตอง 2 สนาม  
 หอพักนักเรียน  
 

6. ข้อมูลงบประมาณ 
 งบประมาณ (รับ-จ่าย) 

รายรับ บาท รายจ่าย บาท 
เงินงบประมาณ(เงินอุดหนุนรายหัว) 36,185,566 งบด าเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง 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 

 
7. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

7.1 อาชีพหลักของชุมชน  คือ    
รับราชการ  ค้าขาย  เกษตรกร  รับจ้าง  

7.2 ศาสนาที่ชุมชนนับถือ  คือ 
พุทธ   คริสต์  อิสลาม 
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7.3 อาชีพหลักของผู้ปกครองส่วนใหญ่  คือ    
 รับราชการ  ร้อยละ 9  ค้าขายร้อยละ 86 รับจ้าง / เกษตรกร/ อื่น ๆ  
ร้อยละ  5  

7.4 ศาสนาที่ผู้ปกครองส่วนใหญ่นับถือ  คือ    
พุทธ  ร้อยละ  95  คริสต ์/ ศาสนาอ่ืน ๆ  ร้อยละ  5 

7.5 รายได้เฉลี่ยของผู้ปกครองต่อครอบครัว  400,000 -  600,000บาทต่อปี 
 
8.  โอกาสและข้อจ ากัดของสถานศึกษา 
 8.1 โอกาส / จุดแข็งของโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 

ตั้งอยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญและเป็นประโยชน์เช่นสถานที่ท่องเที่ยว 
 ตั้งอยู่ในเมือง อยู่ใกล้สถานที่ราชการ/โรงพยาบาล/หน่วยงานอ่ืน ๆ 
 ปลอดภัยต่อยาเสพติด/แหล่งเริงรมย/์แหล่งการพนัน มอมเมาเยาวชน 
 สภาพแวดล้อมของโรงเรียนเหมาะสม เอื้อต่อการเรียนรู ้
 สภาพแวดล้อมด/ีปลอดโปร่ง/บรรยากาศร่มรื่น 
 ได้รับการสนับสนุนจากชุมชนผู้ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน/มีสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
 มีวิทยากรในท้องถิ่น/ผู้น าในท้องถิ่นที่มีความรู้ 
 ร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อบริการชุมชนด้านสุขภาพ/กีฬา/สวัสดิภาพ 
  การคมนาคมสะดวกมีรถรับจ้าง/รถประจ าทางผ่าน 
 มีรถรับส่งระหว่างโรงเรียนกับบ้าน 
 อยู่ในเขตที่อยู่อาศัยหนาแน่น/ใกล้ตลาด/แหล่งชุมชน/ใกล้ห้างสรรพสินค้า 
 บุคลากรมีความรู้ความสามารถ/เอาใจใส่ ดูแลเด็กเป็นอย่างด ี
 ส่งเสริมคุณภาพบุคลกรให้มีจรรยาบรรณครู 
 สนับสนุนด้านการพัฒนาบุคลากร 
 ผู้ปกครองมีศรัทธา/ทัศนคติ/ความเช่ือมั่น ที่ดีต่อโรงเรียน 
ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 
 สภาพชุมชนมีฐานะทางเศรษฐกิจดี ผู้ปกครองเอาใจใส่ 
 เน้นจุดเด่นด้านภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ 
 มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ 

     8.2  ข้อจ ากัด / จุดอ่อน  
 ที่พักอาศัยของผู้เรียนห่างไกลจากโรงเรียน 

๙. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  
  
โครงสร้างของหลักสูตร 
  เพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไปตามหลักการ  จุดหมายที่ก าหนดไว้ในสถานศึกษาและ
ครูผู้สอนเด็กได้ปฏิบัติอย่างถูกต้อง  ในการจัดหลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนก าหนดโครงสร้างของ
หลักสูตรการศึกษาไว้ดังนี้ 
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ช่วงอายุ อายุ  3 – 5  ป ี
ประสบการณ์ส าคัญ สาระที่ควรรู้ 

สาระการเรียนรู้ - ด้านร่างกาย 
- ด้านอารมณ์  
- จิตใจ 
- ด้านสังคม 
- ด้านสติปัญญา 

- เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 
- เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อม 
- เรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติรอบตัว 
- เรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก 
- เรื่องราวเกี่ยวกับท้องถิ่น 

ระยะเวลาเรียน ขึ้นอยู่กับอายุเด็กที่เริ่มเข้ารับการอบรมเลี้ยงดูและรับการศึกษา  โดยทางโรงเรียนได้
ก าหนดเวลาเรียนเป็น 2 ภาคเรียน ต่อ 1 ปีการศึกษา หรือ 200 วัน ต่อ 1 ปีการศึกษา  
ในแต่ละสัปดาห์ใช้เวลาในการจัดกิจกรรม 5 - 6 ชั่วโมงโดยประมาณ 

 
          1. การจัดชั้นเรียน  ยึดอายุของเด็กเป็นเกณฑ์  โดยก าหนดให้เด็กอายุ 2 ปี ถึง 2 ปี 11 เดือนอยู่
ในชั้นเตรียมอนุบาล เด็กอายุ 3 ปี ถึง 3 ปี 11 เดือน อยู่ในชั้นอนุบาล 1 เด็กอายุ 4 ปี ถึง 4 ปี 11 เดือน  
อยู่ในชั้นอนุบาล 2 และเด็กอายุ 5 ปี ถึง 5 ปี 11 เดือน อยู่ในชั้นอนุบาล 3 
  2.ระยะเวลาเรียน  ใช้เวลาในการจัดประสบการณ์ให้กับเด็ก 1 – 3 ปีการศึกษาโดยประมาณ  
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอายุของเด็กที่เริ่มเข้าเรียน โดยโรงเรียนแบ่งระยะเวลาในการจัดประสบการณ์ให้กับเด็กปี
การศึกษาละ 2 ภาคเรียน ภาคเรียนละ 4 เดือนโดยประมาณ ภาคเรียนที่ 1  เริ่มตั้งแต่กลางเดือน
พฤษภาคม – กันยายน และในภาคเรียนที่ 2 เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ ์
 

ตารางก าหนดกิจกรรมส าหรบัเด็กปฐมวัยปีที่  1 – 3  (อายุ  3 – 5 ปี) 

กิจกรรม ปฐมวัยปีที่ 1 (อายุ 3 ปี) ปฐมวัยปีที่ 2 (อายุ 4 ปี) ปฐมวัยปีที่ 3 (อายุ 5 ปี) 

1.กิจกรรมเคลื่อนไหว 
และจังหวะ 

66  ชั่วโมง / ปี 66  ชั่วโมง / ปี 66  ชั่วโมง / ปี 

2. กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 100  ชั่วโมง / ปี 100  ชั่วโมง / ปี 100  ชั่วโมง / ปี 

3. กิจกรรมสร้างสรรค์ 66  ชั่วโมง / ปี 66  ชั่วโมง / ปี 66  ชั่วโมง / ปี 

4. กิจกรรมเสรี 100  ชั่วโมง / ปี 100  ชั่วโมง / ปี 100  ชั่วโมง / ปี 

5. กิจกรรมกลางแจ้ง 66  ชั่วโมง / ปี 66  ชั่วโมง / ปี 66  ชั่วโมง / ปี 

6. เกมการศึกษา 50  ชั่วโมง / ปี 50  ชั่วโมง / ปี 50 ชั่วโมง / ปี 

 
  1. สาระการเรียนรู้  สาระการเรียนรู้ของหลักสูตรส าหรับเด็กอายุ 3 – 5 ปี  ประกอบด้วย 2 ส่วน 
คือ ประสบการณ์ส าคัญ และสาระที่ควรรู้ ซึ่งสาระการเรียนรู้ ทั้งสองส่วนใช้เป็นสื่อกลางในการจัด
ประสบการณ์   เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์ – จิตใจ  สังคม  และสติปัญญา  โดย
โรงเรียนจัดในรูปแบบหน่วยการเรียนรู้  และแบ่งสาระการเรียนรู้เป็น 2 ภาคเรียน  ประกอบด้วย  สาระ
เกี่ยวกับตัวเด็ก  บุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก  สาระเกี่ยวกับธรรมชาติรอบตัว  สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก  
และท้องถิ่นของเรา ซึ่งในการจัดการเรียนรู้อาจมีการปรับเปลี่ยนสาระการเรียนรู้ได้บ้างตามความ
เหมาะสม 
การจัดประสบการณ์ 
  การจัดประสบการณ์ในระดับปฐมวัยอายุ 3 – 5 ปี ของโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ จัดในรูปแบบ
กิจกรรมบูรณาการผ่านการเล่น โดยผ่าน กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ  
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กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมเสรี กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมกลางแจ้ง และเกมการศึกษา  
นอกจากนี้โรงเรียนได้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร  เช่น  กิจกรรมภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติ  การเรียน
ดนตรี การเรียนรู้อาเซียน และคอมพิวเตอร์ เป็นต้น เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรง เกิดการเรียนรู้
และได้รับการพัฒนาการครบทั้ง 4 ด้าน 

  การประเมินพัฒนาการเด็กอายุ 3 – 5  ปี เป็นการประเมินพัฒนาการ 4 ด้าน ทางด้านร่างกาย  
อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาของเด็ก โรงเรียนมีการประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างต่อเนื่อง และ
น าผลที่ได้จากการประเมินมาปรับปรุง และวางแผนการจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมให้ ผู้เรียนได้รับการพัฒนา
ตาม เป้าหมายของหลักสูตร   

 
สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
 สื่อเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการจัดประสบการณ์ให้กับผู้เรียน  เป็นตัวกลางน าความรู้จากครูผู้สอน
สู่นักเรียน  ท าให้เกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์ที่วางไว้  ช่วยให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงท าให้สิ่งที่
เป็นนามธรรมเข้าใจยากกลายเป็นรูปธรรมที่นักเรียนเข้าใจง่าย  เรียนรู้ได้ง่าย  รวดเร็ว  เพลิดเพลิน  เกิด
การเรียนรู้และค้นพบด้วยตนเอง 

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้น ฐาน (ประถมศึกษาปีที่ 1-3) 

ระดับชั้น 

เวลาเรียน (คิดเป็นร้อยละต่อปี) 

 
รวม 

 

ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ สังคม
ศึกษา 
และ
หน้าที่
พลเมือง 

สุขศึกษา
และ 
พลศึกษา 

ศิลปะ การงาน
และ
เทคโนโลยี 

ภาษา
ต่าง 
ประเทศ 

กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

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% 

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 านวนชั่วโมงที่จัดให้นักเรียน เรียนทั้งปี 1000  ชั่วโมง 
* แผนการเรียนรู้/จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนที่ต้องการเน้นเป็นพิเศษ คือ ภาษาอังกฤษ 
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หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( ประถมศึกษาปีที่ 4-6) 

ระดับชั้น 

เวลาเรียน (คิดเป็นร้อยละต่อปี) 
 
รวม 
 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม
ศึกษา 

และหน้าที่
พลเมือง 

สุขศึกษา
และ 

พลศึกษา 

ศิลปะ การงาน
และ

เทคโนโลยี 

ภาษา
ต่าง 

ประเทศ 

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

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 านวนชั่วโมงที่จัดให้นักเรียน เรียนทั้งปี เท่ากับ  1000 ชั่วโมง 
*แผนการเรียนรู/้จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนที่ต้องการเน้นเป็นพิเศษ คือ ภาษาอังกฤษ 

 
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษาปีที่1– 3) 
 

ระดับชั้น 

เวลาเรียน (คิดเป็นร้อยละต่อปี) 
 
รวม 
 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา 
และหน้าที่
พลเมือง 

สุขศึกษา
และ 

พลศึกษา 

ศิลปะ การงาน
และ

เทคโนโลยี 

ภาษาต่าง 
ประเทศ 

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

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 านวนชั่วโมงที่จัดให้นักเรียน เรียนทั้งปี เท่ากับ  1400 ชั่วโมง 
*แผนการเรียนรู/้จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนที่ต้องการเน้นเป็นพิเศษ คือ อังกฤษ คณิตศาสตร์ 
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หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6) 

ระดับชั้น 

เวลาเรียน (คิดเป็นร้อยละต่อปี) 
 
รวม 
 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา 
และหน้าที่
พลเมือง 

สุขศึกษา
และ 

พลศึกษา 

ศิลปะ การงาน
และ

เทคโนโ
ลย ี

ภาษา
ต่าง 

ประเทศ 

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

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 านวนชั่วโมงที่จัดให้นักเรียน เรียนทั้งปี เท่ากับ  1400 ชั่วโมง   
 *แผนการเรียนรู้/จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนที่โรงเรียนเน้นเป็นพิเศษ คือ อังกฤษ คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ 
 
10. แหล่งเรียนรู้ ภมูิปัญญาท้องถิ่น 

1) ห้องสมุดมีขนาด      450   ตารางเมตร 
         จ านวนหนังสือค้นคว้าในห้องสมุด จ านวน    41,128 เล่ม 
         จ านวนผู้เรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาน้ีคิดเป็น 480-500 คน/วัน 
     2) ห้องปฏิบัติการ  ได้แก่ 

ห้องคอมพิวเตอร ์ 12 ห้อง  ห้องวิทยาศาสตร์  12 ห้อง 
ห้องปฏิบัติการทางภาษา 4 ห้อง  ห้องศิลปะ  2 ห้อง 
ห้องนาฏศิลป์ / ดนตรี 5 ห้อง  ห้องพยาบาล  3 ห้อง 
ห้องศาสนสัมพันธ ์ 4 ห้อง  ห้องแนะแนว  4 ห้อง 
ห้องพละ  6 ห้อง  ห้องลูกเสือ  4 ห้อง 
ห้องสื่อการเรียนการสอน 4 ห้อง 
แผนกอนุบาล 
ห้องปฏิบัติการมีทั้งหมด……11…….…ห้อง  ได้แก ่

ห้องคอมพิวเตอร์  …1…...ห้อง ห้องวิทยาศาสตร์  ………..ห้อง 
ห้องปฏิบัติการทางภาษา …3…...ห้อง ห้องศิลปะ  ………..ห้อง 
ห้องนาฏศิลป์/  ดนตรี …2…...ห้อง ห้องพยาบาล  ……1...ห้อง 
ห้องศาสนสัมพันธ์ ………..ห้อง ห้องแนะแนว  ………..ห้อง 
ห้องพละ  ………..ห้อง ห้องลูกเสือ  ………..ห้อง 
ห้องสื่อการเรียนการสอน …..…...ห้อง ห้องสันทนาการ  ………..ห้อง 
ห้องอื่นๆ ระบุ.. ห้องเสริมพัฒนาการ     1   ห้อง 
   ห้องประกอบอาหาร  1 ห้อง 
   ห้องเลโก้    1 ห้อง 
   ห้องอาเซียน  1 ห้อง 
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  เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมใช้งาน มีทั้งหมด............46.............เครื่อง 
คอมพิวเตอร ์ จ านวน  (เครือ่ง) 

1.  ใช้ในการเรยีนการสอน 40 
2.  ใช้สืบค้นขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ตได้ 43 
3.  ใช้ในการบริหาร 2 

 จ านวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตในปีการศึกษาที่รายงาน  
 เฉลี่ย............ คน ต่อวัน  คิดเป็นร้อยละ................ของนักเรียนทั้งหมด 

 

      3) เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมใช้งาน มีทั้งหมด   992  เครื่อง 
 

คอมพิวเตอร ์ จ านวน  (เครือ่ง) 
1.  ใช้ในการเรียนการสอน 750 
2.  ใช้สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตได ้ 992 
3.  ใช้ในการบริหาร 445 

 

4) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ และเพิ่มเติมได้) 
 

แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
สวนหย่อม / สวนสุขภาพ / สวนคณิตศาสตร ์
  สวนสมุนไพร 
  สวนเกษตร 
  สวนวรรณคดี 
  เรือนเพาะช า 
  สนามเด็กเล่น 
  ลานกิจกรรม 
  ป้ายนิเทศ/บอร์ด 
  มุมหนังสือ 
  โรงอาหาร 
  สระว่ายน้ า 
  สหการภายในโรงเรียน 

     

 5) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ และเพิ่มเติมได้) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

แหล่งเรียนรู้ภายนอก 
  โบสถ/์วัด 
  สถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติ/สวนสาธารณะ/สวนสัตว์ 
  สถานที่ราชการ/โรงพยาบาล/ไปรษณีย/์สถานีต ารวจ/เทศบาล 
  สถานศึกษา/มหาวิทยาลัยเอกชน/โรงเรียน 
  ธนาคาร/ห้างสรรพสินค้า/ตลาด/โรงงาน 
  พื้นที่เพาะปลูก/ไร่/สวน 
  หัตถกรรมพื้นบ้าน/สินค้าพื้นเมือง 
  ค่ายลูกเสือ (บ้านสวนยอแซฟ) 
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 สภาพบริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ มีแหล่งเรียนรู้หลากหลาย  
ประชาชนในชุมชนมีอาชีพหลากหลาย  เช่น   ค้าขาย   นักธุรกิจ   รับจ้าง  รับราชการ  เลี้ยงสุกร   
ท าสวนและผลไม้  เป็นต้น     สภาพเศรษฐกิจค่อนข้างดี  และโรงเรียนมีการสนับสนุนการใช้แหล่ง
เรียนรู้ในชุมชน  จึงได้จัดกิจกรรมวิชาการสัญจร กิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น  เพื่อให้นักเรียนได้
เชื่อมโยงข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน โดยน านักเรียนเข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดนครปฐมและ
จังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 
 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ชั้น สถานที่ / แหล่งเรียนรู้ จ านวนครั้ง / 

ปีการศึกษา 
ป.1 สวนนกยูงและกวางดาว  ฟาร์มจระเข้  สามพราน / พุทธมณฑล นครปฐม 1 
ป.2 สวนสามพราน / พระราชวังสนามจันทร์  /  พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย 1 
ป.3 พิพิธภัณฑ์หุ่นข้ีผึ้งไทย / วัดไร่ขงิ 1 
ป.4 ตลาดน้ าดอนหวาย / วัดท่าพูด 1 
ป.5 หอภาพยนตร์ / ช่างสิบหมู่ / สวนสามพราน 1 
ป.6 พระราชวังสนามจันทร์ / องค์พระปฐมเจดีย์ / มหาวิทยาลัยเกษตรก าแพงแสน  

นครปฐม / พิพิธภัณฑ์รถโบราณเจษฎามิวเซียม 
1 

ม.1 พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์  / ศูนย์วิทยาศาสตร์ ปทุมธาน ี/ อุทยานหุ่นข้ีผึง้สยาม ราชบรีุ 1 
ม.2 เมืองโบราณ พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ สมุทรปราการ /  วัดพระมหาธาตุ  

พิพิธภัณฑ์-เจ้าสามพระยา ตลาดน้ าอโยธยา พระนครศรีอยุธยา 
1 

ม.3 พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธ์ุมังกร/ วัดไผโ่รงวัว  สุพรรณบุรี 1 
ม.4 พระราชวังบ้านปนื  เขาวัง จังหวัดเพชรบุรี ,  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต 1 
ม.5 พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์  ปทุมธานี / มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต 1 
ม.6 พิพิธภัณฑ์ศิรริาช  นิทรรศการรัตนโกสนิทร์ / ตลาดน้ าอโยธยา ศูนย์ประวัติศาสตร์ 

พระนครศรีอยุธยา 
1 

๖) ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน  
ในปีการศึกษาที่รายงาน 
 ๖.๑ คุณกรณุา  จองวรรณศิริ เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการเรียนการสอน 
 ๖.๒ คุณเตือนใจ   ขุนศิร ิ  เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการเรียนการสอน 
 ๖.๓ คุณพัชรพล  อุดชุมพิสัย เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการเรียนการสอน  
 ๖.๔ คุณผาณติ   นิลนคร  เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการเรียนการสอน 
 ๖.๕ คุณกานต์สุดา สุธีระวัฒนกุล เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการเรียนการสอน 
 ๖.๖ คุณจิตตินันท์ ถาวรนุวงศ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการเรียนการสอน 
 ๖.๗ คุณประนอม แก้วมณ ี เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการเรียนการสอน 
 ๖.๘ คุณสรัญญา  บุญมาไชย เป็นวิทยากรให้ความรูด้้านการเรียนการสอน 
 ๖.๙ คุณสุภาภรณ์ ยานแย้ม เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการเรียนการสอน 
 ๖.๑๐ คุณปญัญา  บานแย้ม เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการเรียนการสอน 
 ๖.๑๑ คุณณิชชา  สินภินันท์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการเรียนการสอน 
 ๖.๑๒ คุณดวงรัตน ์ ฉันทอมรเลิศกลุ เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการเรียนการสอน 
 ๖.๑๓ คุณศรีนวล ฟักหอมเกร็ด เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการเรียนการสอน 
 ๖.๑๔ คุณสุกานดา ชื่นชมน้อย เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการเรียนการสอน 
 ๖.๑๕ คุณนฤชล  ฉิมะสังคนันท ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการเรียนการสอน 
 ๖.๑๖ คุณกรรณิการ ์ สุวรรณหงษ ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการเรียนการสอน 
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 ๖.๑๗ คุณเพญ็ธชา เจริญพานิช เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการเรียนการสอน 
 ๖.๑๘ คุณวาสนา  จูสวย  เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการเรียนการสอน 
 ๖.๑๙ คุณกุลยา  สุขพงษ์ไทย เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการเรียนการสอน 
 ๖.๒๐ คุณมลทิชา จงสูงเนิน เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการเรียนการสอน 
 ๖.๒๑ คุณครวญคิด วีระตันธนะ เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการเรียนการสอน 
 ๖.๒๒ คุณปรญิญา สุจิตวนิช เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการเรียนการสอน 
 ๖.๒๓ คุณจุฑาทิป แซ่ตั้ง  เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการเรียนการสอน 
 ๖.๒๔ คุณอนรรฆธีร ์ คูนขุนทด เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการเรียนการสอน 
 ๖.๒๕ คุณวิชุตา  เพ็ชรด้วง เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการเรียนการสอน 
 ๖.๒๖ คุณดวงกมล วรพัฒนะไพบูลย์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการเรียนการสอน 
 ๖.๒๗ คุณสุภาภรณ์ ท้วมปาน เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการเรียนการสอน 
 ๖.๒๘ คุณเบญจพร มณีกุล  เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการเรียนการสอน 
 ๖.๒๙ คุณกิมไต ๋  เฉิน  สนันสนุนอุปกรณ์การเรียนรู้ 
 ๖.๓๐ คุณดวงรัตน ์ แซ่เตีย  สนันสนุนอุปกรณ์การเรียนรู้ 
 ๖.๓๑ คุณกุศล  กระถินทองกุล สนันสนุนอุปกรณ์การเรยีนรู้ 
 

ปราชญ์ชาวบ้าน/  ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ ผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู/ ผู้เรียน 
ท่ี ประเภทความรู้ จ านวนครั้ง 
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/คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 7 
9. ความปลอดภัย/อุบัติเหตุ/กฎหมาย/ระเบียบวินัย 2 
10. สุขภาพ/การแพทย์/สุขอนามัย 1 
11. สิ่งแวดล้อม/ทรัพยากร 2 
12. การจัดการเรียนการสอน/หลักสูตร/การประเมิน 11 

 
11. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 
 11.1 ผลงานดีเด่น  

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
สถานศึกษา 
 

-รางวัลเหรียญทอง การประกวด 
วงเมโลเดียนระดับปฐมวัย 
-รางวัลตราพระราชทาน  
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย   
รอบที่ 2 (2558 -2560) 

-สมาคมเมโลเดียนแห่งประเทศไทย 
 
-มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 

ครู 
นายนุกูล    ส่งสมบูรณ์ 
นายคธาศักดิ์  กิจประเสริฐ 
นางสาวชวรินทร   มาลากรรณ 

 
รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

 
ส านักนายกรัฐมนตรี 
ส านักนายกรัฐมนตรี 
ส านักนายกรัฐมนตรี 
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นางสาวสาวิตรี  ทองค าหงส์    
นายขวัญชัย  แซ่เล้า 
นางสาวทิวาพร   ร าพรรณ์  
นางสุรินดา  บรรจงรักษา 
นางสาวพัฒนี  ทรัพย์มณี    
นางสาวกุลวดี  ทองสร้อย  
นางสาวมารี  ไชยสวัสดิ์    
นายวัฒนา  รอดธานี 
นายทวี  รุผักชี  
นายอ านาจ  คงตระกูลชัยเดช 
นายกรวุฒิ  เรือนงาม  
นายเดชสกล จึงประวัติ 
นางชุติกาญจน์ นุชสวาท  
นางสาวชนาภา สวัสดี  
นางสาวบรรจง  เงินสมบัติ  
นางพรสุดา ค้ามีผล  
นางสาวณัฏฐ์ธีตา มาลาพันธุ์  
นางสาวกัญญ์ณณัฏฐ์ เนีย๊ะแก้ว 
นางเรณู รัตน์สราญจิต  
นางสาวไพลิน มาสนุพงษ์  
นางอนิษา กิจบญุชู  
นางสาวดุษดี แจ่มทิม 
นางประภัสสร  ทิพย์ไสยาสน์ 

รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
ท างานครบ 25 ปี 
ท างานครบ 25 ปี 
หนึ่งแสนครูดี   
หนึ่งแสนครูดี   
หนึ่งแสนครูดี   
ครูดีเด่น 
ครูดีเด่น 
ครูดีเด่น 
ครูดีเด่น 
ครูดีเด่น 
ครูดีเด่น 
ครูดีเด่น 
ครูดีเด่น 
ครูดีเด่น 
ครูดีเด่น 
ครูดีเด่น 
ครูดีเด่น 
ครูดีเด่น 
ครูดีเด่น 
ครูดีเด่น 
ครูดีเด่น 

ส านักนายกรัฐมนตรี 
ส านักนายกรัฐมนตรี 
ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
ฝ่าการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
คุรุสภา 
คุรุสภา 
คุรุสภา 
ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
ฝ่าการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
ฝ่าการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
ฝ่าการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
ฝ่าการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
ฝ่าการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
ฝ่าการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
ฝ่าการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

นักเรียน 
ด.ญกัญญาภัค   สุวรรณ 
 
ด.ญ. พิมลภัส   เชาวลิต 
ด.ช.ศิรดนัย      อุนานุยา 
ด.ญ. ธฤตรดา  อรุณสิทธิ์ 
ด.ญ. พิมพ์ลภัส  ธนาด ารงค์ 
ด.ญ. สุชัญญ์ญา   ไสวชัยศรี 
ด.ญ.ผกาทิพย์  วาสนาพิตรานนท์ 

 
ถ้วยรางวัลบุคคลตัวอย่าง “มาลัย
สยาม”  สาขาลูกกตัญญู 
รางวัลเหรียญทอง  การปั้นดิน
น้ ามัน 
 
รางวัลเหรียญเงิน การฉีก 
ตัดปะ ภาพ 

 
สมาคมสื่อสารมวลชนสัมพันธ์ ประเทศ
ไทย 
เขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 
 
 
เขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 

 
ผลการแข่งขันทางวชิาการของนักเรียน กลุ่มสาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร ์

ท่ี รายการแข่งขัน / สถานที่ 
ว.ด.ป. 

ที่แข่งขัน 
ผลการแข่งขัน รายชื่อนักเรียน 

ระดับ
ชั้น 

1. 

การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก 
ปีการศึกษา 2558  The 
excellent achievement in 
the World Mathematics 
Olympiad 2015 (WMO) 

9 ส.ค. 58 
รางวัลชมเชย
ระดับประเทศ 

เด็กชายคุณานนท์  ชัยกุล
ประเสริฐ   

ป.5/5 
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ผลการแข่งขันทางวชิาการของนักเรียน กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร ์

ท่ี รายการแข่งขัน / สถานที่ 
ว.ด.ป. 

ที่แข่งขัน 
ผลการแข่งขัน รายชื่อนักเรียน 

ระดับ
ชั้น 

1 
 

การแข่งขันตอบปัญหาความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

26 ส.ค.58 รางวัลชนะเลิศ ด.ช.ณัชพล วงศ์ธนะเกียรติ 
ด.ช.รวินทร์ อ่อนภักดี 

ป.5/1 
ป.5/1 

2 การแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชร
ยอดมงกุฎ ครั้งที่ 12 

26 ก.ย.58 รางวัลชมเชย ด.ช.พงศกร ฉันท์ประภากุล ป.3/4 

3 โครงการประเมินและพัฒนาสู่
ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ สถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (สสวท.) 

 รางวัลชมเชย  ด.ญ.ณิษา  คงวรรัตน์   ป.6 

4 การแข่งขันวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 
12 ระดับประถมศึกษา  ถ้วย
รางวัลพระราชทานสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี  ทุนการศึกาพระ
พรหมมังคลาจารย์ 

28 ก.ย.58 รางวัลชมเชย ด.ช.พรหมพิริยะ  โชติภาคยกุล   ป.3/7 

5 การแข่งขันทางวิชาการระดับ
นานาชาติ ประจ าปีการศึกษา 
2559  

31 ม.ค.59 เหรียญทอง 
เหรียญทอง 
เหรียญทอง 
เหรียญเงิน 
เหรียญทองแดง 
เหรียญทองแดง 
เหรียญทองแดง 

ด.ช.ภูมิภัทร์ ประภาโส 
ด.ช.พงศ์พิพัฒน์ บุญสมพงศ์ 
ด.ช.รชานนท์ มั่นเขียว 
ด.ช.กิตติภพ ศรีมงคล 
ด.ช.ธนดล ไทยประยูร 
ด.ช.เสฏฐนันท์ จันทรา 
ด.ช.ทินภัทร ชาวกระบุตร 

ป.6/1 
ป.6/1 
ป.6/3 
ป.6/1 
ป.4/1 
ป.6/4 
ป.6/4 

 

ผลการแข่งขันทางวชิาการของนักเรียน กลุ่มสาระการเรยีนรู้สงัคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

ท่ี รายการแข่งขัน / สถานที่ 
ว.ด.ป. 

ท่ี
แข่งขัน 

ผลการแข่งขัน รายชื่อนักเรียน 
ระดับ
ชั้น 

1. การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย เนื่องใน “วันรพี ๒๕๕๘”
ณศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดนครปฐม 

7 ส.ค. 
58 

รองชนะเลิศอันดับ 1  
พร้อมทุนการศกึษา 
5,000 บาท 
ระดับจังหวัด 

นายกนกพล  คล้ าศรี 
นายสุรัฐ  กิตติมิ่งมงคล 
นายศุภสิน  เจียรพาณิชย์พงศ์ 

ม.6/5 
ม.6/5 
ม.6/5 
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ผลการแข่งขันทางวชิาการของนักเรียน กลุ่มสาระการเรยีนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา 

ท่ี รายการแข่งขัน / สถานที่ 
ว.ด.ป. 

ที่แข่งขัน 
ผลการแข่งขัน รายชื่อนักเรียน 

ระดับ
ชั้น 

1 การแข่งขัน Bangkok Figure 
Skating Classic 2015 

7-9 พ.ค.58 เหรียญทอง เด็กหญิงทอฝัน   พรเจริญโรจน์ 
 
 

ป.3/5 

2 The Ring Ice Arena 
Bangkok Thailand 

7-9 พ.ค.58 เหรียญทอง เด็กชายพรหมพิริยะ โชติภาคยกุล ป.3/7 

3 การแข่งขัน Skate Malaysia 
2015  ประเภท Speed 
Racing 

25-28 
June 2015 

เหรียญทอง เด็กชายพรหมพิริยะ โชติภาคยกุล ป.3/7 

4 การแข่งขัน Bangkok Figure 
Skating Classic 2015 
การแข่งขัน Skate Malaysia 
2015  ประเภท Foot Work      

7-9 พ.ค.58 
 

25-28 
June 2015 

เหรียญทอง 
 
เหรียญทอง 

เด็กหญิงกัญญพัชร  โชติภาคยกุล ป.6/5 

5 การแข่งขัน Skate Malaysia 
2015ประเภท Solo 
competition  

25-28 
June 2015 

เหรียญทอง เด็กหญิงกัญญพัชร  โชติภาคยกุล ป.6/6 

6 กีฬานักเรียน เขตพื้นที่
การศึกษาประจ าปีการศึกษา 
2558 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 

26-27 ส.ค. 
58 

ชนะเลิศอันดับ1 
ระดับเขต 

1. ด.ช.กนิษฐ์  เอื้อเฟ้ือ 
2. ด.ช.ฐปนัตร์  ชูกุล 
3. ด.ช.พลวัต  ชุลีกรเมตตา 
4. ด.ช.พลวิชญ์  ดอยพนาสุข 
5. ด.ช.ภูธเนศ  ยางนอก 
6. ด.ช.อภิสิทธิ์  ชินวงศ์ 
7. ด.ช.วัชโรธร  ศิรินาจันทร์ 
8. ด.ช.อิสิวัชร  สุขสุถ้อย 
9. ด.ช.ภานุพงศ์  ชัยมาธิกุล 
10. ด.ช.มุนินทร์  ชุมพล 
11. ด.ช.ประกอบ  เกศจรัสวรรณ 
12. ด.ช.ศิริภูมิ  สนองผัน 

ม.1/5 
ม.1/5 
ม.2/1 
ม.2/1 
ม.3/1 
ม.3/1 
ม.3/1 
ม.3/1 
ม.3/3 
ม.3/5 
ม.3/5 
ม.3/7 

7 ว่ายน้ า โรงเรียนสหบ ารุง 
อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 

11 ก.ย. 58 5 เหรียญทอง 
3 เหรียญเงิน 
รองชนะเลิศอันดับ 2  
ถ้วยรางวัลคะแนนรวม
บุคคลยอดเยี่ยมระดับ
จังหวัด 

เด็กชายศุภวิชญ์  วงศ์สัจจานนท์ ม.2/5 

8 ว่ายน้ า โรงเรียนสหบ ารุง 
อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 

11 ก.ย. 58  1 เหรียญทอง 
1 เหรียญเงิน 
2 เหรียญทองแดง 
ถ้วยรางวัลคะแนนรวม
บุคคลยอดเยี่ยมระดับ
จังหวัด 

นายกฤติน  ยงค์ทรัพย์อนันต์ ม.6/3 

9 ว่ายน้ า โรงเรียนสหบ ารุง  
อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 

11 ก.ย. 58 1 เหรียญทอง 
3 เหรียญทองแดง 
ระดับจังหวัด 

นายชเล  เขมาลีลากุล ม.6/4 



 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ปีการศึกษา 2558 หนา้ 28 

 

 
ผลการแข่งขันทางวชิาการของนักเรียน กลุ่มสาระการเรยีนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ 

ท่ี รายการแข่งขัน / สถานที่ 
ว.ด.ป. 

ที่แข่งขัน 
ผลการแข่งขัน รายชื่อนักเรียน 

ระดับ
ชั้น 

1 

การแข่งขัน ทักษะวิชาชีพ
นักเรียนโรงเรียนนอกระบบ 
ประเภทวิชาดนตรี และศิลปะ 
(ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง) 

7-8 พ.ค.58 เหรียญทอง 
 
เด็กหญิงณฐมน  ฉัตรธีรภาพ 

 
ป.2/7 

2 

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
นักเรียนโรงเรียนนอกระบบ 
ประเภทวิชา ดนตรีและศิลปะ 
(วาดภาพระบายสี) 

7-8 พ.ค.58 เหรียญเงิน เด็กชายอชิตะ  ยอดศรี ป.6/6 

3 

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
นักเรียนโรงเรียนนอกระบบ 
ประเภทวิชา ดนตรีและศิลปะ 
(วาดภาพระบายสี) 

7-8 พ.ค.58 เหรียญทองแดง เด็กหญิงชามาวีร์  ยอดศรี ม.2/8 

4 

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
นักเรียนโรงเรียนนอกระบบ 
ประเภทวิชาดนตรี และศิลปะ 
(ขับร้องเพลงไทยสากล) 

7-8 พ.ค.58 เหรียญทองแดง เด็กหญิงกัญญพัชร  โชติภาคยกุล ป.6/5 

5 

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
นักเรียนโรงเรียนนอกระบบ 
ประเภทวิชาศิลปศึกษา และ
ศิลปะ (ไวโอลิน) 

7-8 พ.ค.58 เหรียญทอง เด็กหญิงกัญญพัชร  โชติภาคยกุล ป.6/5 

6 การประกวดวาดภาพระบายสี
หัวข้อประเพณีไทย 4 ภาค 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 

5 ส.ค. 58 รองชนะเลิศรับ
เกียติบัตรพร้อม
ถ้วยรางวัล 
ระดับเขต 

เด็กชายธนรัชต์  ทองสิมา ม.5/3 

7 การประกวดวาดภาพระบายสี
หัวข้อประเพณีไทย 4 ภาค 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 

5 ส.ค. 58 รองชนะเลิศรับ
เกียติบัตรพร้อม
ถ้วยรางวัล 
ระดับเขต 

เด็กชายพงศภัค  ชื่นนาคะกุล ม.1/3 

8 การแข่งขันศิลปส์ร้างสรรค์  
ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรม  
ร.ร.วัดไร่ขิง 

7 พ.ย. 2558 เหรียญทอง 
ระดับเขต 

ด.ช.พงศภัค  ชื่นนาคะกุล ม.1/2 

9 การแข่งขันสร้างภาพด้วยการ
ปะติด ม.1-3  
งานศิลปหัตถกรรมร.ร.วัดไร่ขิง 
 

7 พ.ย. 2558 เหรียญทอง 
ระดับเขต 

ด.ช. ภูดิล  จุลละโพธิ์ 
ด.ช. ธเนศ  ชูสุข 

ม.3/6 
ม.3/6 

10 ว่ายน้ า โรงเรียนสหบ ารุง อ.
ดอนตูม  
จ.นครปฐม 

11 ก.ย. 58 1 เหรียญทอง 
4 เหรียญทองแดง 
ระดับจังหวัด 

นายกฤษฎา  เจริญทรัพย์ ม.4/3 
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10 การแข่งขันร้องเพลงพระราช
นิพนธ์ ชาย ม.4-6 งาน
ศิลปหัตถกรรม ร.ร.วัดไร่ขิง 

7 พ.ย. 2558 เหรียญทอง 
ระดับเขต 

นายพิพัฒน์  กมลสุทธิ ม.4/1 

11 การแข่งขันเดี่ยวขิม ม.1-3 
งานศิลปหัตถกรรม  
ร.ร.วัดไร่ขิง 

7 พ.ย. 2558 เหรียญทอง 
ระดับเขต 

ด.ช. ศุภวิชญ์  วงษ์สัจจานันท์ ม.2/5 
 

12 การแข่งขันวาดภาพระบายสี 
ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรม  
ร.ร.แสวงหา จ. อ่างทอง 

18 ธ.ค. 2558 เหรียญเงิน
(ระดับภาคกลาง

และภาค
ตะวันออก) 
ระดับภาค 

ด.ช. ธนรัชต์  ทองสิมา ม.3/3 

13 การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  
ม.4-6งานศิลปหัตถกรรม  
ร.ร.วิเศษไชยชาญ จ. อ่างทอง 

19 ธ.ค. 2558 เหรียญทอง
(ระดับภาคกลาง

และภาค
ตะวันออก) 
ระดับภาค 

นายชนะชัย  ธิติธัมมรักษ์ ม.4/3 

14 การแข่งขันร้องเพลงพระราช
นิพนธ์ ชาย ม.1-3 งาน
ศิลปหัตถกรรม ร.ร. สตรี
อ่างทอง 
 

18 ธ.ค. 2558 เหรียญเงิน
(ระดับภาคกลาง

และภาค
ตะวันออก) 
ระดับภาค 

นายธนวัฒน์  ตุกพริก ม.2/3 
 

15 การแข่งขันร้องเพลงพระราช
นิพนธ์ ม.1-3 งาน
ศิลปหัตถกรรม  
ร.ร.วิเศษไชยชาญ จ. อ่างทอง 

18 ธ.ค. 2558 เหรียญเงิน
(ระดับภาคกลาง

และภาค
ตะวันออก) 
ระดับภาค 

ด.ช. พชร  เขียวแก้ว ม.2/4 

16 การร้องเพลงสากล ระดับป.1-
6 งานศิลปหัตถกรรม 

19 ธ.ค. 58 เหรียญทอง
(ระดับภาคกลาง

และภาค
ตะวันออก) 
ระดับภาค 

ด.ช.วิจัย วินเวิร์ด ป.6/4 

17 การแข่งขันประกวดวงสตริง 
 ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรม  
ร.ร.วิเศษไชยชาญ จ. อ่างทอง 
 

20 ธ.ค. 2558 เหรียญทอง
(ระดับภาคกลาง

และภาค
ตะวันออก) 
ระดับภาค 

นายธนพงษ์  ธิราศักดิ์ 
นายนคร  ละครท้าว 
นายบารมี  แก้วพวง 
นายภัทรินทร์  เนื่องพลี 
นายธีรธิติ  ยอแซฟ 
นายอภิเดช  พันธุมจินดา 

ม.6/1 
ม.6/1 
ม.6/1 
ม.6/1 
ม.6/1 
ม.6/1 
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ผลการแข่งขันทางวชิาการของนักเรียน กลุ่มสาระการเรยีนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

 
 

ผลการแข่งขันทางวชิาการของนักเรียน กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ท่ี รายการแข่งขัน / สถานที่ 
ว.ด.ป. 

ที่แข่งขัน 
ผลการแข่งขัน รายชื่อนักเรียน 

ระดับ
ชั้น 

1. 

สอบเสริมปัญญา
ภาษาอังกฤษที่โรงเรียนยอ
แซฟอุปถัมภ์ จัดโดยบริษัท
เสริมปัญญาจ ากัด 

16 ส.ค. 58 
คะแนนยอดเยี่ยมอันดับ

ที่ 1 
ของจังหวัดนครปฐม 

ด.ช.จิรทิปต ์เจตน์มงคลรัตน์ 
ด.ช.ศักดิ์สิทธิ์ คุณาโรจน์เดชา 
ด.ช.ณชัพล วงศธ์นะเกียรติ 

ป.3/3 
ป.4/1 
ป.5/1 

2. สอบเสริมปัญญา
ภาษาอังกฤษที่โรงเรียนยอ
แซฟอุปถัมภ์ จัดโดยบริษัท
เสริมปัญญาจ ากัด 

 16 ส.ค. 58 คะแนนยอดเยี่ยมอันดับ
ที่ 1 

ของจังหวัดนครปฐม 

ด.ช.ยศวริศ  พานาค 
ด.ช.จิรายุ  วิชชาขจร 
ด.ช.ชานนท์  เจนศิริพาณิชย์  
นายวุฒิภัทร  อุดมพืช 
นายสุรัฐ  กิตติมิ่งมงคล 

ม.1/6 
ม.2/2 
ม.3/7 
ม.5/4 
ม.6/5 

3 Cambridge English 
Entry Level Certificate 
in ESOL International 
(Entry 3)(Key) 

22 พ.ย.58 ระดับ  “Pass with 
Distinction” 

เด็กชายแอรอน สหรัฐ  แวดแมน   ม.2/8 

4 Cambridge English 
Entry Level Certificate 
in ESOL International 
(Entry 3)(Key) 

22 พ.ย.58 ระดับ  “Pass with 
Distinction” 

เด็กหญิงนัดดาภา  หงษ์ทอง 
เด็กหญิงภารวี  พุทธสถิตย์ 

ม.3/8 
 

ม.3/8 

 
 
 ๑๑.๒งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลส าเร็จ 

ท่ี ชื่อ 
งาน/โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ (ย่อๆ) ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ 

(จ านวน/ร้อยละ) 
1 
 
 
 
 
 

โครงการเด็กดีศรียอแซฟ 
 
 
 
 
 

เพื่อให้เด็กมีคุณธรรม
จริยธรรมมีมารยาทการไหว้   
รู้จักการออม  มีน้ าใจ
ช่วยเหลือผู้อื่น และรัก
สถาบันของตนเอง 
 

ปลูกฝังให้เด็กมีคุณธรรม
จริยธรรมในการมีมารยาท
การไหว้  รู้จักการออม  มี
น้ าใจช่วยเหลือผู้อื่น และรัก
สถาบันของตนเอง 
 

เด็กร้อยละ  90  มี
คุณธรรมจริยธรรม
มีมารยาทการไหว้   
รู้จักการออม  มี
น้ าใจช่วยเหลือ

ท่ี รายการแข่งขัน / สถานที่ 
ว.ด.ป. 

ที่แข่งขัน 
ผลการแข่งขัน รายชื่อนักเรียน 

ระดับ
ชั้น 

1. Web Design & 
Multimedia Contests 
ครั้งที่ 7  
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันไทยญี่ปุ่น 

7 ส.ค. 58 รองชนะเลิศอันดับ 2  
ระดับประเทศ 

นายภัทรพล     ศรีไชย 
นายวีรภัทร      พิพิธเรืองไกร 
นายสิมิลัน      กลิ่นสมิทธ์ 

ม.4/7 
ม.4/7 
ม.4/7 
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2 

 
 
 
โครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย 
 
 
 

 
 
 
เพื่อให้เด็กมีความสามารถใน
การเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ 

 
 
 
ให้เด็กได้เรียนรู้กิจกรรมการ
ทดลองวิทยาศาสตร์ตลอดปี
การศึกษาเมื่อสิ้นปีการศึกษา
รวบรวมผลการทดลองของ
เด็กทุกระดับชั้นส่งโครงการ
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 

ผู้อื่น และรัก
สถาบันของตนเอง 
 
เด็กร้อยละ  90  
ได้เรียนรู้โดยใช้
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 

 
12. ผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีที่ผ่านมา 2558 
 12.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย* ให้บันทึกระดับคุณภาพเช่น พอใช้  ดี ....ตามผลประเมิน 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเย่ียม 
ด้านคุณภาพเด็ก     ดีเย่ียม 
มาตรฐานที่ ๑ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย     ดีเย่ียม 
มาตรฐานที่ ๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ     ดีเย่ียม 
มาตรฐานที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม     ดีเย่ียม 
มาตรฐานที่ ๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา     ดีเย่ียม 
มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา     ดีเย่ียม 
มาตรฐานที่ ๕ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
    ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่ ๖ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

    ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่ ๗ แนวการจัดการศึกษา     ดีเย่ียม 
มาตรฐานที่ ๘ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
    ดีเย่ียม 

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้     ดีเย่ียม 
มาตรฐานที่ ๙ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้

สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
    ดีเย่ียม 

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา     ดีเย่ียม 
มาตรฐานที่ ๑๐ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตา

ปรัชญาวิสัยทัศน์ และจุดเน้นของการศึกษา
ปฐมวัย 

    ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่ ๑๑ การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและ
แนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับ
คุณภาพให้สูงขึ้น 

    ดีเย่ียม 
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๑๒.๒ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2558* ให้บันทึกระดับคุณภาพเช่น พอใช้  ดี ....ตามผล
ประเมิน 
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเย่ียม 

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน     ดีเย่ียม 
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ     ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 
ที่พึงประสงค์ 

    ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

    ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็น 
ระบบ คิด สร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสม 
เหตุผล 

 
 

  ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตาม 
หลักสูตร 

 
 

  ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน 
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

 
 

  ดีเย่ียม 

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา     ดีเย่ียม 
มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 
 

  ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 
 

  ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และ 
ผู้ปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี 
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 
 

  ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร  กระบวนการ
เรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

    ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการ
บริการที่ ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

    ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของ 
สถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

    ดีเย่ียม 

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้     ดีเย่ียม 
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้ 
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

    ดีเย่ียม 

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา     ดีเย่ียม 
มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตาม
วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น 

    ดีเย่ียม 

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม     ดีเย่ียม 
มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น  
แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริม 
สถานศึกษาให้ยกระดับณภาพสูงขึ้น 

    ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่ ๑๖ สถานศึกษามีการจัดการศึกษามุ่งสู่ 
ความเป็นสากล (JS) 

    ดีเย่ียม 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่ ๑๗ สถานศึกษามีการจัดการศึกษามุ่งสู่ความ 
เป็นสากล( JS ) 

    ดีเย่ียม 

 

13. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกที่ผ่านมา(รอบสองหรือรอบสาม) 

13.1 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสมศ .รอบสาม เมื่อวันที่30 
กรกฎาคม 2556 ถึง 1 สิงหาคม 2556 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา  มีการประเมิน  
3 ด้าน คือ ผู้บริหาร ด้านครู และด้านผู้เรียนซึ่งสรุปผลการประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐานเป็นตาราง
ดังต่อไปนี ้
 

13.1.1  ระดับการศึกษาปฐมวัย 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา) 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได ้

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุ่มตังบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ 1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย 10.00 10.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 5 เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป 10.00 10.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 35.00 35.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 15.00 14.50 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 8 ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน 5.00 4.91 ดีมาก 
กลุ่มตังบ่งชี้อัตลักษณ ์    
ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา  ปณิธาน/วิสัยทัศน์  พันธกิจ 
และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน
เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

กลุ่มตังบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 99.41 ดีมาก 
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา  ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
      • ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้  ตั้งแต่  80  คะแนนขึ้นไป    □  ใช่     □  ไม่ใช่ 
      • มีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีขึ้นไปอย่างน้อง  10  ตัวบ่งชี้  จาก 12  ตัวบ่งชี้        □ใช่     □  ไม่ใช่ 
      • ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน □  ใช่     □  ไม่ใช่ 
สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
     □ สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา  □  ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
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จุดเด่น 
 1. เด็กส่วนใหญ่มีพัฒนาการด้านร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง  มีการเจริญเติบโตสมวัย  สามารถ
ท างานและเล่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีสุขนิสัยที่ดีสามารถดูแลสุขอนามัยและความปลอดภัยของตนเอง
ได้เหมาะสมตามวัยมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว  มีพัฒนาการ
ด้านสังคมสมวัย  มีวินัยรับผิดชอบ  มีความซื่อสัตย์สุจริต  มีความพอเพียงรู้จักประหยัด  มีความเมตตา
รู้จักช่วยเหลือแบ่งปัน     เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได้  มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทยและหลักศาสนาที่
ตนนับถือ  มีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย  มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน  ค้นคว้าหาความรู้จากการอ่าน  การ
ทดลองสิ่งต่าง ๆ  และจากประสบการณ์ตรง   มีทักษะในการสื่อสารมีจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ 
 2. สถานศึกษาด าเนินงานบรรลุตามวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และเป้าหมายของสถานศึกษาที่เป็น
ผลผลิตด้านอัตลักษณ์ของเด็ก “Happy  มีความสุข คือ การเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ  
ด้วยตนเองผ่านประสบการณ์จากการเล่น  เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้อย่างมีความสุข  และมีสุ ขภาพร่างกาย
แข็งแรง  ซึ่งสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ คือ “เป็นโรงเรียนคาทอลิกที่ดูแลนักเรียนเป็นอย่างดี  และเด่นด้าน
ภาษาต่างประเทศ”  เป็นคุณค่าอันเกิดจากการด าเนินงานของโรงเรียนที่ส่งผลการยอมรับจากชุมชนและ
องค์กรภายนอก 
 3. ผู้บริหารเป็นนักบวชในศาสนาคริสต์  มีความมุ่งมั่นอุทิศตนในการบริหารจัดการศึกษา  มี
คุณธรรม  จริยธรรม  มีภาวะผู้น า  มีวิสัยทัศน์  มีความรู้ความช านาญทั้งการบริหารและเป็นผู้น าด้าน
วิชาการ  สามารถจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของเด็กและสังคม  มีการพัฒนา
หลักสูตรโปรแกรม Intensive  English  Course และการเรียนดนตรีของเด็กปฐมวัยเพื่อเป็นการรองรับ 
ASIAN ซึ่งเน้นภาษาอังกฤษและสุนทรียภาพ  น านวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงาน 
 4. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท าหน้าที่ส าคัญในการสนับสนุนส่งเสริมให้ค าปรึกษา
ช่วยเหลือ  ชี้แนะแนวทางมุ่งสู่คุณภาพ  และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษาเป็นอย่างดี 
 5. สถานศึกษามีพื้นที่กว้างขวาง  มีเนื้อที่ ๔๓๕ ไร่  จัดแบ่งเนื้อที่เป็นอาคารไมเคิ้ลที่ออกแบบ
เฉพาะส าหรับอนุบาล  มีห้องโถงอเนกประสงค์  ห้องทดลองวิทยาศาสตร์  ห้องดาราศาสตร์  ศูนย์ภาษา  
ห้องเลโก LEGO  ห้องดนตรีคีย์บอร์ด  ห้องคอมพิวเตอร์  สนามเด็กเล่นและสระว่ายน้ ามาตรฐาน  มีการ
จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาได้เหมาะสม  เป็นระเบียบ  สะอาด  ร่มรื่น  สวยงาม
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  ที่เอื้อต่อการเรียนรู้  มีโครงการพิเศษเพื่อพัฒนาให้เด็กมีทักษะการคิด
วิเคราะห์  คิดแก้ปัญหา  สามาเรียนรู้  มีโครงการพิเศษเพื่อพัฒนาให้เด็กมีทักษะการคิดวิเคราะห์  คิด
แก้ปัญหา  สามารถตัดสินใจเลือกปฏิบัติได้ตามวัย 
 6. สถานศึกษามีการก าหนดมาตรการที่น ามาปรับปรุงและพัฒนาเพื่อมุ่งไปสู่สถานศึกษาที่มีคุณภาพ  และ
ส่งเสริมให้เด็กทุกคน  มีพัฒนาการครบทุกด้านสมวัย  สอดคล้องกับแนวการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ ๒  (พ.ศ. 
๒๕๕๒ – ๒๕๖๑) 
 7. สถานศึกษามีพัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัดอยู่ใน
ระดับคุณภาพดีมาก  โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา  
ด าเนินการตามแผน  จัดระบบบริหารและสารสนเทศเป็นระบบครบวงจร PDCA  มีการจัดท ารายงานการ
ประเมินคุณภาพภายในและน าผลการประเมินไปพัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 8. ครูมีความรู้ด้านพัฒนาการเด็กดีมากและมีความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ให้เด็กอย่างมีประสิทธิภาพ  หลากหลายและเน้นเด็กเป็นส าคัญ  แสวงหาความรู้ด้วยตนเองเพื่อพัฒนา
ความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ  ทั้งด้านเทคโนโลยี  และภาษาอังกฤษ
เพิ่มเติม  ครูมีบุคลิกภาพเหมาะสมและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับทุกคน 
 



 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ปีการศึกษา 2558 หนา้ 35 

 

 

นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Good  Practice) ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์มีการก าหนดการจัดหลักสูตรที่มีการใช้นวัตกรรมการเรียนการสอน
แบบโครงการ (Project Approach) คือ การศึกษาสืบค้นลงลึกในเรื่องที่เด็กสนใจหรือทั้งผู้สอนและเด็ก
สนใจ  แบ่งเป็น ๓ ระยะ คือ  การเริ่มโครงการ  พัฒนาโครงการ  และสรุปโครงการ  ซึ่งในแต่ละระยะ
ประกอบด้วยการอภิปราย  การสืบค้น  การน าเสนอและจัดแสดงผลงานภาคเรียนละ ๑ ครั้ง  มีการบูรณา
การร่วมกับการสอน  ภาษาธรรมชาติ (Whole  Language)  เป็นการส่งเสริมทักษะทางภาษา  และสร้าง
เจตคติที่ดีในการเรียนรู้ภาษาแบบองค์รวม คือ  ฟัง พูด อ่าน เขียน  ซึ่งเกี่ยวข้องกับศาสตร์อ่ืน ๆ ในโลก 

 

13.1.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน:  ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา) 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได ้

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ๑๐.๐๐ ๙.๕๙ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ๑๐.๐๐ ๙.๙๙ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ ผู้เรียนมีความใฝ่รู้  และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ๑๐.๐๐ ๙.๙๑ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ ผู้เรียนคิดเป็น  ท าเป็น ๑๐.๐๐ ๙.๓๓ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ๒๐.๐๐ ๑๔.๙๙ ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและ
ต้นสังกัด 

๕.๐๐ ๔.๙๗ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งชี้ที่ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา  ปณิธาน/วิสัยทัศน์  พันธกิจ 
และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน
เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานรักษา
มาตรฐาน  และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ  ที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๙๓.๗๔ ดีมาก 
 สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
 □  สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา  □  ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 

 

จุดเด่น 
 1.  ผู้เรียนมีร่างกายแข็งแรง  และสุขภาพจิตที่ดี  มีสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี  และกีฬา  มี
คุณธรรมจริยธรรม  มีความสามารถด้านการคิด  และปรับตัวเข้ากับสังคมได้ดี  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับดีมากในกลุ่มสาระภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  สุขศึกษาพลศึกษา  และกลุ่มสาระการงานอาชีพ  และ
เทคโนโลย ี
 2.  สถานศึกษามีผลด าเนินการบรรลุตามปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และเป้าหมายของ
สถานศึกษา  เกิดผลกระทบที่ดีต่อการพัฒนาผู้เรียนด้านอัตลักษณ์ คือ  “คนดีศรียอแซฟ”  และมีผลการ
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ด าเนินงานบรรลุตามจุดเน้น  จุดเด่นทีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา คือ  “เน้นโรงเรียน
คาทอลิกที่ดูแลนักเรียนอย่างดี  และเด่นด้านภาษาต่างประเทศ 
 3.  สถานศึกษามีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ  และพัฒนาสถานศึกษาอย่างเป็นระบบครบ
วงจร (PDCA)  มีระบบโครงสร้างการบริหารสถานศึกษาตามกฎกระทรวง  และรับนโยบายการบริหารจาก
ฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑล กรุงเทพฯ  ให้การสนับสนุนด้านวิชาการ  งบประมาท  บริหารงานบุคคล
และบริหารทั่วไป  ตลอดจนได้รับการความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษา  คณะกรรมการสมาคม
ครู  ผู้ปกครอง  คณะกรรมการสถานศึกษา  คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าและเครือข่ายผู้ปกครองเป็น
อย่างดี  สถานศึกษา  มีบรรยากาศที่เหมาะสมเอื้อต่อการเรียนรู้  สะอาด  ถูกสุขลักษณะ  สวยงาม  และมี
ผลกระทบทางบวก  บรรลุ  เป้าหมายตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา  เพื่อรักษามาตรฐาน  และพัฒนาสู่
ความเป็นเลิศโดยเน้นด้าน  ภาษาต่างประเทศ  และดูแลนักเรียนอย่างดี 
 4.  ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้ เรี ยนเป็นส าคัญได้ดีและมี
ประสิทธิภาพมาก 
 5.  สถานศึกษามีพัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยมีการจัดระบบบริหารและ
สารสนเทศ  ตามวงจรคุณภาพ  และจัดท ารายงานประจ าปีต่อสาธารณชนทุกป ี
 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
13.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  :  ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา) 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได ้

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ๑๐.๐๐ ๙.๕๙ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ๑๐.๐๐ ๙.๙๙ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ ผู้เรียนมีความใฝ่รู้  และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ๑๐.๐๐ ๙.๙๑ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ ผู้เรียนคิดเป็น  ท าเป็น ๑๐.๐๐ ๙.๓๓ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ๒๐.๐๐ ๑๔.๙๙ ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้น
สังกัด 

๕.๐๐ ๔.๙๗ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งชี้ที่ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา  ปณิธาน/วิสัยทัศน์  พันธกิจ 
และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน
เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่  ๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน 
รักษามาตรฐาน  และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ  ที่สอดคล้องกับ แนวทางการปฏิรูป
การศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๙๓.๗๔ ดีมาก 
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา  ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
     •  ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้  ตั้งแต่  ๘๐  คะแนนขึ้นไป   □  ใช่     □  ไม่ใช่ 
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     • มีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีขึ้นไปอย่างน้อง  ๑๐  ตัวบ่งชี้  จาก ๑๒  ตัวบ่งชี้ □  ใช่     □  ไม่ใช่ 
     • ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน □  ใช่     □  ไม่ใช่ 
     สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
    □  สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา □  ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 

จุดเด่น 
 1.  ผู้เรียนมีร่างกายแข็งแรง  และสุขภาพจิตที่ดี  มีสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี  และกีฬา  มี
คุณธรรมจริยธรรม  มีความสามารถด้านการคิด  และปรับตัวเข้ากับสังคมได้ดี  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับดีมากในกลุ่มสาระภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  สุขศึกษาพลศึกษา  และกลุ่มสาระการงานอาชีพ  และ
เทคโนโลย ี
 2.  สถานศึกษามีผลด าเนินการบรรลุตามปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และเป้าหมายของ
สถานศึกษา  เกิดผลกระทบที่ดีต่อการพัฒนาผู้เรียนด้านอัตลักษณ์ คือ  “คนดีศรียอแซฟ”  และมีผลการ
ด าเนินงานบรรลุตามจุดเน้น  จุดเด่นทีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา คือ  “เน้นโรงเรียน
คาทอลิกที่ดูแลนักเรียนอย่างดี  และเด่นด้านภาษาต่างประเทศ 
 3.  สถานศึกษามีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ  และพัฒนาสถานศึกษาอย่างเป็นระบบครบ
วงจร (PDCA)  มีระบบโครงสร้างการบริหารสถานศึกษาตามกฎกระทรวง  และรับนโยบายการบริหารจาก
ฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑล กรุงเทพฯ  ให้การสนับสนุนด้านวิชาการ  งบประมาท  บริหารงานบุคคล
และบริหารทั่วไป  ตลอดจนได้รับการความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษา  คณะกรรมการสมาคม
ครู  ผู้ปกครอง  คณะกรรมการสถานศึกษา  คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าและเครือข่ายผู้ปกครองเป็น
อย่างดี  สถานศึกษา  มีบรรยากาศที่เหมาะสมเอื้อต่อการเรียนรู้  สะอาด  ถูกสุขลักษณะ  สวยงาม  และมี
ผลกระทบทางบวก  บรรลุ  เป้าหมายตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา  เพื่อรักษามาตรฐาน  และพัฒนาสู่
ความเป็นเลิศโดยเน้นด้าน  ภาษาต่างประเทศ  และดูแลนักเรียนอย่างดี 
 4.  ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญได้ดีและมี
ประสิทธิภาพมาก 
 5.  สถานศึกษามีพัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยมีการจัดระบบบริหารและ
สารสนเทศ  ตามวงจรคุณภาพ  และจัดท ารายงานประจ าปีต่อสาธารณชนทุกป ี
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับพอใช้ในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  และ
ผู้เรียน  บางส่วนยังไม่เห็นความส าคัญของการเข้ารับการทดสอบระดับชาติ 

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๓ 

1  ด้านผลการจัดการศึกษา 
 สถานศึกษาควรสร้างความตระหนักให้ผู้เรียนเห็นความส าคัญในการเตรียมตัวเข้ารับการทดสอบ
ระดับชาติทุกกลุ่มสาระ  เพื่อรักษาระดับคุณภาพและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศต่อไป 
2.  ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 -ไม่มี- 
3.  ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 -ไม่มี- 
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4.  ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
 -ไม่มี- 
 
นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Good  Practice) ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
 1.  หลักสูตรสถานศึกษามุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศด้านภาษา  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (Gifted)  เปิดสอนหลักสูตร Intensive  English  Course  ในระดับประถมและ
มัธยมศึกษา  มีการสอนคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ หลักสูตร  
EEC (Extra  English  Course)  หลักสูตรมัธยมปลาย EP (English Program) 
 2.  โครงการพัฒนาครูสู่อาเซียน  มีกิจกรรมส่งเสริมให้ครูทุกคนเรียนภาษาอังกฤษจากครูต่างชาติ  
มีการทดสอบใบเกียรติบัตรการเข้ารับการอบรม  เพื่อการรองรับพัฒนาครูสู่อาเซียน  โดยมีหลักสูตร
พัฒนาส าหรับครู  วิชาภาษาอังกฤษ  และหลักสูตรส าหรับครูวิชาอื่น ๆ  โดยมีแรงจูงใจให้ค่าตอบแทน
พิเศษ  เมื่อสามารถสอบผ่านทักษะการสอนวิชาภาษาอังกฤษ (T&T) 
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บทที่ ๒ 
แผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 

 
๑.  แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษามุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายโดย
ยึดหลักธรรมาภบิาล มีระบบการบริหารจัดการที่ชัดเจนแบ่งตามโครงสร้างของงาน มีผู้รับผิดชอบงานต่างๆ  
มีการนิเทศติดตามงานอย่างเป็นระบบ สรุปผลและรายงานให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องรับทราบ  น าผลมาพัฒนา
งานอย่างต่อเนื่อง  การบริหารงานของโรงเรียนมีระบบการบริหารงานแบบ  PDCA 
 
๒. กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ ๑ (ด้านผู้เรียน) :- ปลูกฝังและส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม มีความคิด
สร้างสรรค์ สามารถใช้ภาษาในการสื่อสาร มีความเชี่ยวชาญการใช้เทคโนโลยี ในการค้นคว้า เพื่อสร้าง
นวัตกรรมคิดแก้ปัญหาด้วยกระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดเชิงวิพากษ์ เป็นผู้มีสุขภาวะที่ดี มีทักษะการ
ท างานเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง เหมาะสมกับความเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21 
 กลยุทธ์ที่  ๒ (ด้านครู) :- ส่งเสริมบุคลากรให้มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานวิชาชีพครู จัดการ
เรียนการสอนที่บูรณาการความเชื่อ วัฒนธรรม และชีวิตตามคุณค่าพระวรสาร เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
สามารถใช้ภาษาในการสื่อสาร ใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม มีจรรยาบรรณและจิตวิญญาณของความ
เป็นครู และส่งเสริมขวัญก าลังใจให้บุคลากรตามความเหมาะสมของสภาพเศรษฐกิจ และสังคมในปัจจุบัน 
 กลยุทธ์ที่ ๓ (ด้านสถานศึกษา) :- ส่งเสริมการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เน้นความ
โปร่งใส และการมีส่วนร่วม ควบคู่กับการพัฒนาระบบประกันคุณภาพสถานศึกษา ทั้งภายในและภายนอก 
พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน โดยใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
เพื่อพัฒนาสถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้
สถานศึกษาส่งเสริมจัดการศึกษาตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกเพื่อให้เยาวชนชายคาทอลิกที่มีกระแส
เรียกได้พัฒนาตนเองเพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้น าคาทอลิก พร้อมทั้งมีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โดยพัฒนาหลักสูตรที่เข้มข้น เหมาะสมกับผู้เรียนและความต้องการของชุมชน มีการส่งเสริมการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้ง
พัฒนาความพร้อมด้านภาษาและด้านอื่น ๆ เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และการเป็นพลเมืองโลก 
 
๓. การด าเนนิงานตามกลยทุธ์ของสถานศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ ๑ (ด้านผู้เรียน)  :-  ปลูกฝังและส่งเสริมให้ผู้เรยีนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม มีความคิด
สร้างสรรค์ สามารถใช้ภาษาในการสื่อสาร มีความเช่ียวชาญการใช้เทคโนโลยี ในการค้นคว้า เพื่อสร้าง
นวัตกรรมคิดแก้ปัญหาด้วยกระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดเชิงวิพากษ์ เป็นผู้มีสุขภาวะที่ดี มีทักษะการท างาน
เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง เหมาะสมกบัความเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

แผนกอนุบาล 
โครงการก้าวหน้า
วิชาการ 

1.เพื่อให้เด็กได้รับประสบการณ์
ตรงผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย
และมีทักษะด้านการใช้เทคโนโลยี

 เชิงปริมาณ :   
- เด็กอนุบาล 1 – 3  จ านวน  840  
คน 

มาตรฐานที่   2,4 / 
ตัวบ่งชี้ 4.1, 4.2, 4.3, 
4.5   
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 ในการแสวงหาความรู้  รู้จักการ
ใช้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้อง
เหมาะสมกับวัย 
2.เพื่อให้เด็กสนใจเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ 
รอบตัว  และรักการเรียนรู้  (4.1) 
3.เพื่อให้เด็กมีความคิดรวบยอด
เกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ท่ีเกิดจาก
ประสบการณ์การเรียนรู้ (4.2) 
4.เพื่อให้เด็กมีความเข้าใจและใช้
ภาษาพูดอย่างถูกต้องเหมาะสม
ตามวัย  (4.3.1)  
5.เพื่อให้เด็กมีจินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์(4.5) 

 เชิงคุณภาพ :   
- เด็กได้รับประสบการณ์ตรงผ่าน
กิจกรรมที่หลากหลายและมีทักษะด้าน
การใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้  
รู้จักการใช้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่าง
ถูกต้องเหมาะสมกับวัย 
- เด็กสนใจเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัว  
และรักการเรียนรู้   
- เด็กมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่ง 
ต่าง ๆ ท่ีเกดิจากประสบการณ์การ
เรียนรู้  
- เด็กมีความเข้าใจและใช้ภาษาพูด
อย่างถูกต้องเหมาะสมตามวัย   
- เด็กมีจินตนาการและความคิด
สร้างสรรค ์

กิจกรรมหนูน้อย  IT 1.เพื่อให้เด็กมีทักษะด้านการใช้
เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้  
รู้จักการใช้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์
อย่างถูกต้องเหมาะสมกับวัย 
2.เพื่อให้เด็กมีความคิดรวบยอด
เกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ท่ีเกิดจาก
ประสบการณ์การเรียนรู้ (4.2) 
3.เพื่อให้เด็กมีจินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์(4.5) 

 เชิงปริมาณ :   
- เด็กระดับชั้นอนุบาล  2 – 3  
จ านวน 560 คน 
 เชงิคุณภาพ :   

- เด็กมีทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีใน
การแสวงหาความรู้  รู้จักการใช้  สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้องเหมาะสมกับ
วัย 
- เด็กมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่าง 
ๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ 
- เด็กจินตนาการและความคิด
สร้างสรรค ์

มาตรฐานที่  4  /  
ตัวบ่งชี้  4.2, 4.5 

กิจกรรมเรียนรู้สู่โลก
กว้าง 

1. เพื่อให้เด็กมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้โดยการ
ออกไปทัศนศึกษาจากแหล่ง
เรียนรู้นอกห้องเรียนตาม
สถานที่ต่าง ๆ 

2. เพื่อให้เด็กรักการอ่าน  และ
ใฝ่รู้ในเรื่องรอบตัวตามวัย  
(4.1) 

3. เพื่อให้เด็กมีความคิดรวบ
ยอดเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่เกิด
จากประสบการณ์การเรียนรู้ 
(4.2) 

 เชิงปริมาณ :   
- เด็กอนุบาล  1 - 3  จ านวน  840  
คน  ได้เข้าร่วมกิจกรรม 
 เชิงคุณภาพ :   

- เด็กมีทักษะในการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง  โดยการออกไปทัศน
ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน
ตามสถานที่ต่าง ๆ ได้ดี 
- เด็กรักการอ่าน  และใฝ่รู้ในเรื่อง
รอบตัวตามวัย   
- เด็กมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่ง
ต่าง ๆ ท่ีเกิดจากประสบการณ์การ
เรียนรู้ 

มาตรฐานที่  2, 4 / 
ตัวบ่งชี้  4.1, 42 

กิจกรรมเปิดโลกวัย
ใสเขต  5 

1. เพื่อให้เด็กได้รับ
ประสบการณ์ตรงผ่าน
กิจกรรมที่หลากหลาย 

 เชิงปริมาณ :   
- เด็กอนุบาล  3  จ านวน  280  คน  
เข้าร่วมกิจกรรม 
 เชิงคุณภาพ :   

มาตรฐานที่  2, 4 / 
ตัวบ่งชี้  4.1, 4.2, 4.3 
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2. เพื่อให้เด็กสนใจเรียนรู้สิ่งต่าง 
ๆ รอบตัว  และรักการเรียนรู้  
(4.1) 

3. เพื่อให้เด็กมีความคิดรวบ
ยอดเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ท่ีเกิด
จากประสบการณ์การเรียนรู้  
(4.2) 

4. เพื่อให้เด็กมีความเข้าใจและ
ใช้ภาษาพูดอย่างถูกต้อง
เหมาะสมตามวัย  (4.3.1) 

- เด็กได้รับประสบการณ์ตรงผ่าน
กิจกรรมที่หลากหลาย 
- เด็กสนใจเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัว  
และรักการเรียนรู้   
- เด็กมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่ง
ต่าง ๆ ท่ีเกิดจากประสบการณ์การ
เรียนรู้   
- เด็กมีความเข้าใจและใช้ภาษาพูด
อย่างถูกต้องเหมาะสมตามวัย 

โครงการหนูน้อยรัก
ภาษา 

1. เพื่อให้เด็กที่มีทักษะทางภา 
มีความมั่นใจ กล้า
แสดงออก  เกิดความ
ภาคภูมิใจในตนเอง รู้จักใช้
ภาษาในการสื่อสารและ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้
ถูกต้อง 

2. เพื่อให้เด็กมีนิสัยรักการอ่าน 
รู้จักแสวงหาความรู้ผ่าน
หนังสือที่หลากหลาย สร้าง
โอกาสให้ผู้ปกครองและเด็ก
ใช้เวลาร่วมกันในการ
แสวงหาความรู้ 

3. เพื่อให้เด็กมีทักษะในการ
ถ่ายทอดเรื่องราวในรูปแบบ
นิทาน ความคิดสร้างสรรค์  
และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
ได้ด ี

4. เพื่อให้เด็กมีทักษะในการ
ร้องเพลงแบบหมู่คณะและ
กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสมกับวัย  

5. เพื่อให้เด็กประพฤติตาม
วัฒนธรรมไทยและศาสนาที่
ตนเองนับถือ (3.4.1) 

6. เพื่อให้เด็กรักการอ่านตาม 
     วัย (4.1.1) 
7. เพื่อใหเ้ด็กมีความคิดรวบ

ยอดเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ท่ี
เกิดจากประสบการณ์การ
เรียนรู้ (4.2) 

8. เพื่อให้เด็กมีทักษะทางภาษา
ที่สมวัย (4.3) 

9. เพื่อให้เด็กถ่ายทอดความคิด
สร้างสรรค์ผ่านการท างาน
ศิลปะ (4.5.1) 

 เชิงปริมาณ :   
- เด็กระดับอนุบาล 1 – 3 จ านวน  
840 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรม 
 เชิงคุณภาพ :   

- เด็กที่มีทักษะทางภาษา มีความมั่นใจ 
กล้าแสดงออก  เกิดความภาคภูมิใจใน
ตนเอง รู้จักใช้ภาษาในการสื่อสารและ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ถูกต้อง 
- เด็กมีนิสัยรักการอ่าน รู้จักแสวงหา
ความรู้ผ่านหนังสือที่หลากหลาย สร้าง
โอกาสให้ผู้ปกครองและเด็กใช้เวลา
ร่วมกันในการแสวงหาความรู้ 
- เด็กมีทักษะในการถ่ายทอดเรื่องราว
ในรูปแบบนิทาน ความคิดสร้างสรรค์  
และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 
- เด็กประพฤติตามวัฒนธรรมไทยและ
ศาสนาที่ตนเองนับถือ ได้เหมาะสมกับ
วัย 
- เด็กมีทักษะในการร้องเพลงแบบหมู่
คณะและกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
กับวัย 
- เด็กรักการอ่านตามวัย  
- เด็กมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่าง 
ๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้  
- เด็กมีทักษะทางภาษาที่สมวัย 
- เด็กถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์ผ่าน
การท างานศิลปะ 

 

มาตรฐานที่   2, 3, 4 
/ ตัวบ่งชี้  3.4, 4.1, 
4.2, 4.3, 4.5 
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กิจกรรมภาษาน่ารู้ 1. เพื่อให้เด็กกล้าพูด  กล้า
แสดงออก  รู้จักใช้ภาษาใน
การสื่อสารและน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ถูกต้อง 

2. เพื่อให้เด็กมีทักษะพื้นฐาน
ทางภาษาสมวัย (4.3) 

 เชิงปริมาณ :   
- เด็กระดับชั้นเตรียมอนุบาล – 
อนุบาล  3  จ านวน  840  คน  ได้เข้า
ร่วมกิจกรรม 
- เด็กระดับชั้นอนุบาล  2 – 3  
จ านวน 560 คน ได้เป็นผู้น าเสนอ
ค าศัพท์ 
 เชิงคุณภาพ :   

- เด็กกล้าพูด  กล้าแสดงออก  รู้จักใช้
ภาษาในการสื่อสารและน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ถูกต้อง 
- เด็กมีทักษะพื้นฐานทางภาษาสมวัย 

มาตรฐานที่  2, 4 / 
ตัวบ่งชี้  4.3 

กิจกรรมหนังสือสื่อ
สัมพันธ์ 

1. เพื่อปลูกฝังให้เด็กมีนิสัยรัก
การอ่าน รู้จักแสวงหา
ความรู้ผ่านหนังสือที่
หลากหลาย สร้างโอกาสให้
ผู้ปกครองและเด็กใช้เวลา
ร่วมกันในการแสวงหา
ความรู้ 

2. เพื่อใหเ้ด็กรักการอ่านตามวัย 
( 4.1.1 ) 

3. เพื่อให้เด็กมีทักษะทางภาษา
ที่สมวัย(4.3) 

4. เพื่อให้เด็กถ่ายทอดความคิด
สร้างสรรค์ผ่านการท างาน
ศิลปะ(4.5.1) 

 เชิงปริมาณ :   
- เด็กเตรียมอนุบาล1 – 3  จ านวน   
840   คน  ได้เข้าร่วมกิจกรรม 
 เชิงคุณภาพ :   

- เด็กมีนิสัยรักการอ่าน รู้จักแสวงหา
ความรู้ผ่านหนังสือที่หลากหลาย สร้าง
โอกาสให้ผู้ปกครองและเด็กใช้เวลา
ร่วมกันในการแสวงหาความรู้ 
- เด็กรักการอ่านตามวัย 
- เด็กมีทักษะทางภาษาที่สมวัย 
- เด็กถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์ผ่าน
การท างานศิลปะ 

มาตรฐานที่  3, 4  / 
ตัวบ่งชี้  4.1, 4.3, 4.5 

กิจกรรมเล่านิทาน
ประกอบท่าทาง 

1. เพื่อให้เด็กมีทักษะในการ
ถ่ายทอดเรื่องราวในรูปแบบ
นิทาน ความคิดสร้างสรรค์  
และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
ได้ด ี

2. เพื่อใหเ้ด็กมีความคิดรวบ
ยอดเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ท่ี
เกิดจากประสบการณ์การ
เรียนรู้ (4.2) 

3. เพื่อให้เด็กมีทักษะทางภาษา
เหมาะสมตามวัย  (4.3) 

 เชิงปริมาณ :   
- เด็กอนุบาล  2 – 3  ทุกคน  จ านวน  
560  คน  ได้เข้าร่วมกิจกรรม 
 เชิงคุณภาพ :   

- เด็กมีทักษะในการถ่ายทอดเรื่องราว
ในรูปแบบนิทาน ความคิดสร้างสรรค์  
และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 
- เด็กมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่ง
ต่าง ๆ ท่ีเกิดจากประสบการณ์การ
เรียนรู้  
- เด็กมีทักษะทางภาษาเหมาะสมตาม
วัย 

มาตรฐานที่  2, 4 / 
ตัวบ่งชี้  4.2, 4.3 

กิจกรรมอนุรักษ์
ภาษา 

1. เพื่อให้เด็กที่มีทักษะในการ
พูดภาษาไทยที่ออกเสียง ร. 
ได้ชัดเจนเพิ่มมากขึ้นมีความ
มั่นใจ กล้าแสดงออก  เกิด
ความภาคภูมิใจในตนเอง
และรักภาษาไทย  

 เชิงปริมาณ :   
- เด็กระดับอนุบาล  1-3 จ านวน  840 
คน 
 เชิงคุณภาพ :   
- เด็กที่มีทักษะในการพูดภาษาไทยที่
ออกเสียง ร. ได้ชัดเจนเพิ่มมากขึ้นมี
ความมั่นใจ กล้าแสดงออก  เกิด

มาตรฐานที่   3, 4 / 
ตัวบ่งชี้  3.4, 4.3 
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2. เพื่อให้เด็กประพฤติตนตาม
วัฒนธรรมไทยและศาสนาที่
ตนนับถือ ( 3.4 ) 

3. เพื่อให้เด็กมีทักษะทางภาษา
ที่สมวัย ( 4.3 ) 

ความภาคภูมิใจในตนเองและรัก
ภาษาไทย  
- เด็กประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทย
และศาสนาที่ตนนับถือ  

- เด็กมีทักษะทางภาษาที่สมวัย 
กิจกรรม  English is 
fun 

1. เพื่อให้เด็กมีทักษะในการร้อง
เพลงแบบหมู่คณะและกล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสมกับ
วัย  

2. เพื่อให้เด็กมีทักษะทางภาษา
ที่สมวัย (4.3) 

 เชิงปริมาณ :   
- เด็กระดับอนุบาล  1-3  จ านวน  
840  คน  ได้เข้าร่วมกิจกรรม 
 เชิงคุณภาพ :   

- เด็กมีทักษะในการร้องเพลงแบบหมู่
คณะและกล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสมกับวัย  
- เด็กมีทักษะทางภาษาที่สมวัย 

มาตรฐานที่  2, 4 / 
ตัวบ่งชี้  4.3 

โครงการบัณฑิตน้อย 1.   เพื่อให้เด็กมีเจตคติต่อ
การศึกษา เกิดความ
ภาคภูมิใจในความส าเร็จ
ของตนเอง เกิดความรัก
ความผูกพันต่อสถาบัน 

2.   เพื่อให้เด็ก ตระหนักถึง
ความส าคัญของการศึกษา  
มีค่านิยมท่ีดี มีความ
กระตือรือร้นและมีความ
พยายามในการพัฒนา
ตนเอง  

3.  เพื่อให้เด็กมีความรู้พื้นฐาน
สมวัย (4.6) 

4.  เพื่อให้เด็กมีทักษะพื้นฐาน
ตามพัฒนาการทุกด้าน
สมวัย(4.7) 

 เชิงปริมาณ :   
- เด็กระดับอนุบาล 3 จ านวน 300 คน 
- ผู้ปกครองเด็กระดับอนุบาล 3 
จ านวน 300  คน 
 เชิงคุณภาพ :   
- เด็กมีเจตคติต่อการศึกษา เกิด
ความภาคภูมิใจในความส าเร็จของ
ตนเอง เกิดความรักความผูกพันต่อ
สถาบัน 

- เด็ก ตระหนักถึงความส าคัญของ
การศึกษา  มีค่านิยมที่ดี มีความ
กระตือรือร้นและมีความพยายามใน
การพัฒนาตนเอง  
- เด็กมีความรู้พื้นฐานสมวัย  
- เด็กมีทักษะพื้นฐานตามพัฒนาการ
ทุกด้านสมวัย 

มาตรฐานที่  4 / ตัว
บ่งชี้  4.6, 4.7 

โครงการเรียนรู้สู่
ชุมชน 

1. เพื่อให้เด็กสนใจเรียนรู้สิ่ง
รอบตัว  ซักถามอย่างตั้งใจ  
และรักการเรียนรู้  (4.1) 

2. เพื่อให้เด็กมีความคิดรวบ
ยอดเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ท่ี
เกิดจากประสบการณ์การ
เรียนรู้  (4.2) 

3. เพื่อให้เด็กมีทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์  (4.4) 

4. เพื่อให้สถานศึกษามี
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
ของสถานศึกษาและน าสู่
การปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพ (7.1) 

 เชิงปริมาณ :   
- นักเรียนอนุบาล 1- 3  จ านวน  840  
คน  เข้าร่วมกิจกรร 
- บุคลากรครูจ านวน   39  คน 
- ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 
1-3 จ านวน 72  คน   
- แผนการจัดประสบการณ์ การเรียน
การสอนแบบโครงการ จ านวน 3 
สัปดาห ์
 เชิงคุณภาพ :   
- เด็กสนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว  ซักถาม
อย่างตั้งใจ  และรักการเรียนรู้   

- เด็กมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่ง
ต่าง ๆ ท่ีเกิดจากประสบการณ์การ
เรียนรู้   

มาตรฐานที่  2, 4, 5, 
7, 9 / ตัวบ่งชี้  4.1, 
4.2, 4.7, 7.1, 7.4  
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5. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและ
แสวงหาความร่วมมือกับ
ผู้ปกครอง  ชุมชน  และ
ท้องถิ่น  (7.4) 

- เด็กมีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   
- สถานศึกษามีหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยของสถานศึกษาและน าสูก่าร
ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ  
- สถานศึกษาสร้างการมีส่วนร่วมและ
แสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง  
ชุมชน  และท้องถิ่น 

กิจกรรมภูมิปัญญา
สัญจร 

1. เพื่อให้เด็กสนใจเรียนรู้สิ่ง
ต่างๆรอบตัว ซักถามอย่าง
ตั้งใจและรักการเรียนรู้ 
(4.1) 

2. เพื่อให้เด็กมีความคิดรวบ
ยอดเกี่ยวกับท้องถิ่นที่เกิด
จากประสบการณ์การ
เรียนรู้  (4.2) 

3. เพื่อให้สถานศึกษามี
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
ของสถานศึกษาและน าสู่
การปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพ (7.1) 

4. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและ
แสวงหาความร่วมมือกับ
ผู้ปกครอง  ชุมชน  และ
ท้องถิ่น  (7.4) 
 

 เชิงปริมาณ :   
- เด็กอนุบาล 1-3  จ านวน  

840  คน  ได้เข้าร่วม
กิจกรรม 

- วิทยากรซึ่งเป็นผู้ปกครอง
เด็กจ านวน 24 ท่าน  

- ฐานกิจกรรมให้ความรู้
จ านวน  24  ฐาน 

 เชิงคุณภาพ :   
- เด็กสนใจเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ 

รอบตัว  ซักถามอย่างตั้งใจ  
และรักการเรียนรู้ 

- เด็กมีความคิดรวบยอด
เกี่ยวกับท้องถิ่นที่เกิดจาก
ประสบการณ์การเรียนรู้   

- สถานศึกษามีหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษาและน าสู่การ
ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ  

- สถานศึกษาสร้างการมีส่วน
ร่วมและแสวงหาความ
ร่วมมือกับผู้ปกครอง  
ชุมชน  และท้องถิ่น 

มาตรฐานที่  2, 4, 7, 
9 / ตัวบ่งชี้  4.1, 4.2, 
7.1, 7.4  

กิจกรรมเรียนการ
สอนแบบโครงการ 

1. เพื่อให้เด็กสนใจเรียนรู้สิ่ง
รอบตัว  ซักถามอย่างตั้งใจ  
และรักการเรียนรู้  (4.1) 

2. เพื่อให้เด็กมีความคิดรวบ
ยอดเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ท่ี
เกิดจากประสบการณ์การ
เรียนรู้  (4.2) 

3. เพื่อให้เด็กมีทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์  (4.4) 

 เชิงปริมาณ :   
- เด็กอนุบาล 1-3  จ านวน  

840  คน 
- ผู้ปกครองเด็ก ชั้นอนุบาล  

1-3 จ านวน 24 คน 
 เชิงคุณภาพ :   
- เด็กสนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว  

ซักถามอย่างตั้งใจ  และรัก
การเรียนรู้   

- เด็กมีความคิดรวบยอด
เกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ท่ีเกิดจาก
ประสบการณ์การเรียนรู้   

มาตรฐานที่  2, 4, 5 / 
ตัวบ่งชี้  4.1, 4.2, 4.4  
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- เด็กมีทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร ์

โครงการหนูน้อย
ชวนรักษ์โลก 

1. เพื่อให้เด็กได้รับความรู้
และประสบการณ์ในการ
ปลูกผักสวนครัว การท า
น้ าหมักชีวะภาพ และ
เรียนรู้การด าเนินชีวิตตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง   

2. เพื่อให้เด็กรู้จักการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม  การใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ด้วย
การน ากระดาษ  เศษวัสดุ
เหลือใช้ มาประดิษฐ์หรือ
ท าสิ่งใหม่ สามารถ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน
ได้ 

3. เพื่อให้เด็กได้แสดงความ
ชื่นชอบต่อธรรมชาติ 
(2.4.2) 

4. เพื่อให้เด็กมีวินัย 
รับผิดชอบ เชื่อฟังค าสั่ง
สอนของพ่อแม่ ครู
อาจารย ์(3.1) 

5. เพื่อให้เด็กรู้จักประหยัด
และใช้ของที่มีอยู่อย่าง
คุ้มค่า (3.1.2) 

 เชิงปริมาณ :   
- เด็กระดับชั้นอนุบาล  1 – 

3  จ านวน  840  คน 
 เชิงคุณภาพ :   
- เด็กได้รับความรู้และ

ประสบการณ์ในการปลูก
ผักสวนครัว การท าน้ าหมัก
ชีวะภาพ และเรียนรู้การ
ด าเนินชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง   

- เด็กรู้จักการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม  การใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ด้วย
การน ากระดาษ  เศษวัสดุ
เหลือใช้ มาประดิษฐ์หรือท า
สิ่งใหม่ สามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

- เด็กได้แสดงความชื่นชอบ
ต่อธรรมชาติ  

- เด็กมีวินัย รับผิดชอบ เชื่อ
ฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ ครู
อาจารย ์ 

- เด็กรู้จักประหยัดและใช้
ของที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า 

มาตรฐานที่  2, 3, 4   
/ ตัวบ่งชี้  2.4, 3.1 

กิจกรรมเกษตรกร
ตัวน้อย 

1. เพื่อให้เด็กได้รับความรู้ 
ประสบการณ์ในการปลูกผัก
สวนครัว และการท าน้ าหมัก
ชีวะภาพ (EM) 

2. เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้แสดง
ความชื่นชอบต่อธรรมชาติ 
(2.4.2) 

3. เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีวินัย 
รับผิดชอบ เชื่อฟังค าสั่งสอน
ของพ่อแม่ ครูอาจารย์ (3.1) 

 เชิงปริมาณ :   
- เด็กอนุบาล  1 – 3  

จ านวน  840  คน 
 เชิงคุณภาพ :   
- เด็กได้รับความรู้ 

ประสบการณ์ในการปลูกผัก
สวนครัวและการท าน้ าหมัก
ชีวะภาพ (EM) 

- เด็กได้แสดงความชื่นชอบต่อ
ธรรมชาติ  

- เด็กมีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟัง
ค าสั่งสอนของพอ่แม่ ครู
อาจารย ์

มาตรฐานที่  2, 3 / 
ตัวบ่งชี้  2.4, 3.1 

กิจกรรม  SA  
PAPER 

1. เพื่อให้เด็กได้รับความรู้
เกี่ยวกับขั้นตอนการท า
กระดาษสา 

2. เพื่อให้เด็กมีผลงานจาก
กิจกรรม  SA  PAPER  

 เชิงปริมาณ :   
- เด็กอนุบาล  1  จ านวน  

280  คน 
 เชิงคุณภาพ :   

มาตรฐานที่  3, 4  / 
ตัวบ่งชี้  3.1 
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และเป็นแนวทางการปฏิบัติ
ขั้นพื้นฐานในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

3. เพื่อให้เด็กรู้จักประหยัดและ
ใช้ของที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า 
(3.1.2) 

- เด็กได้รับความรู้เกี่ยวกับ
ขั้นตอนการท ากระดาษสา 

- เด็กมีผลงานจากกิจกรรม  
SA  PAPER  และเป็นแนว
ทางการปฏิบัติขั้นพื้นฐานใน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

- เด็กรู้จักประหยัดและใช้ของ
ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า 

กิจกรรมวัสดุเหลือใช้
ให้คุณค่า 

1. เพื่อให้เด็กรู้จักการใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและน า
เศษวัสดุมาใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

2. เพื่อให้เด็กรู้จักประหยัดและ
ใช้ของที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า 
(3.1.2) 

 เชิงปริมาณ :   
- เด็กอนุบาล  1 – 3  

จ านวน  840  คน 
 เชิงคุณภาพ :   
- เด็กรู้จักการใช้ทรัพยากร

อย่างคุ้มค่าและน าเศษวัสดุ
มาใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

-     เด็กรู้จักประหยัดและใช้
ของที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า 

มาตรฐานที่  3, 4  / 
ตัวบ่งชี้  3.1 

โครงการส่งเสริม
สุนทรียภาพด้าน
ศิลปะ  ดนตรี  กีฬา 

1. เพื่อให้เด็กเกิดความ
ภาคภูมิใจในผลงานและ
ความสามารถของตนเอง  

2. เพื่อใหเ้ด็กมีน้ าหนักส่วนสูง
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
(1.1) 

3. เพื่อให้เด็กมีทักษะการ
เคลื่อนไหวตามวัย(1.2) 

4. เพื่อให้เด็กมีความมั่นใจและ
กล้าแสดงออก(2.2) 

5. เพื่อให้เด็กแสดงความชื่น
ชม และตอบสนองต่อศิลปะ 
ดนตรี และการเคลื่อนไหว 
(2.4.1) 

6. เพื่อให้เด็กได้ถ่ายทอด
ความคิดสร้างสรรค์ผ่านการ
ท างานศิลปะ เล่าเรื่อง  เล่น
เกมภาษา  (4.5.1) 

 เชิงปริมาณ :   
- เด็กระดับชั้นอนุบาล 1 – 

3  จ านวน  840  คน 
 เชิงคุณภาพ :   
- เด็กเกิดความภาคภูมิใจใน

ผลงานและความสามารถ
ของตนเอง 

-  เด็กมีน้ าหนักส่วนสูง
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  

- เด็กมีทักษะการเคลื่อนไหว
ตามวัย 

- เด็กมีความมั่นใจและกล้า
แสดงออก 

- เด็กแสดงความชื่นชม และ
ตอบสนองต่อศิลปะ ดนตรี 
และการเคลื่อนไหว  

- เด็กได้ถ่ายทอดความคิด
สร้างสรรค์ผ่านการท างาน
ศิลปะ เล่าเรื่อง  เล่นเกม
ภาษา 

มาตรฐานที่  1, 2, 3, 
4 / ตัวบ่งชี้  1.1, 1.2, 
2.2, 2.4, 4.5 

กิจกรรมแอโรบิค
เพื่อสุขภาพ 

1. เพื่อให้เด็กที่มีน้ าหนักเกิน
เกณฑ์ รู้วิธีการออกก าลังกาย
เพื่อสุขภาพร่างกายที่
สมบูรณ์แข็งแรง 

2. เพื่อใหเ้ด็กมีน้ าหนักส่วนสูง
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
(1.1) 

 เชิงปริมาณ :   
- เด็กระดับเตรียมอนุบาล – 

อนุบาล  3  จ านวน  915  
คน 

 เชิงคุณภาพ :   
- เด็ก  ร้อยละ  80  ที่มี

น้ าหนักเกินเกณฑ์ รู้วิธีการ

มาตรฐานที่  1, 2 / 
ตัวบ่งชี้  1.1, 1.2 
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3. เพื่อให้เด็กมีทักษะการ
เคลื่อนไหวตามวัย(1.2) 

ออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ
ร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง 

- เด็ก  ร้อยละ  80  มีน้ าหนัก
ส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน  

- เด็ก  ร้อยละ  80  มีทักษะ
การเคลื่อนไหวตามวัย 

กิจกรรมจิตรกรน้อย 1. เพื่อให้เด็กมีจินตนาการ 
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ด้าน
ผลงานศิลปะ โดยการปั้น 
การฉีกตัดปะภาพ  การวาด
ภาพระบายสี ทั้งแบบราย
กลุ่มและรายบุคคล 

2. เพื่อให้เด็กถ่ายทอดความคิด
สร้างสรรค์ผ่านการท างาน
ศิลปะ เล่าเรื่อง  เล่นเกม
ภาษา  (4.5.1) 

 เชิงปริมาณ :   
- เด็กอนุบาล  1 - 3  

จ านวน  840  คน 
 เชิงคุณภาพ :   
- เด็กมีจินตนาการ ความคิด

ริเริ่มสร้างสรรค์ด้านผลงาน
ศิลปะ โดยการปั้น การฉีก
ตัดปะภาพ  การวาดภาพ
ระบายสี ทั้งแบบรายกลุ่ม
และรายบุคคล 

- เด็กถ่ายทอดความคิด
สร้างสรรค์ผ่านการท างาน
ศิลปะ เล่าเรื่อง  เล่นเกม
ภาษา 

มาตรฐานที่  2, 3, 4 / 
ตัวบ่งชี้  4.5 

กิจกรรมร้องเล่น
เต้นร า 

1. เพื่อให้เด็กได้แสดงศักยภาพ
ด้านการร้องเพลงและการ
เต้นประกอบเพลง  

2. เพื่อให้เด็กมีความมั่นใจและ
กล้าแสดงออก(2.2) 

3. เพื่อให้เด็กได้แสดงความชื่น
ชอบและตอบสนองต่อดนตรี 
และการเคลื่อนไหวได้ 
(2.4.1) 

 เชิงปริมาณ :   
- เด็กระดับอนุบาล  1-3  

จ านวน  840  คน 
 เชิงคุณภาพ :   
- เด็กได้แสดงศักยภาพด้าน

การร้องเพลงและการเต้น
ประกอบเพลง  

- เด็กมีความมั่นใจและกล้า
แสดงออก 

- เด็กได้แสดงความชื่นชอบ
และตอบสนองต่อดนตรี และ
การเคลื่อนไหวได้เหมาะสม
กับวัย 

มาตรฐานที่  2 / ตัว
บ่งชี้  2.2, 2.4 

โครงการกีฬาส ี 1. เพื่อให้เด็กมีน้ าหนัก
ส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน  (1.1) 

2. เพื่อให้เด็กมีทักษะการ
เคลื่อนไหวตามวัย  (1.2) 

3. เพื่อให้เด็กมีสุขนิสัยในการ
ดูแลสุขภาพของตน  (1.3) 

4. เพื่อให้เด็กหลีกเลี่ยงต่อ
ภาวะที่เสี่ยงต่อโรค  
อุบัติเหตุ  อุบัติภัย  และ
สิ่งเสพติด  (1.4) 

 เชิงปริมาณ :   
- เด็กระดับชั้นเตรียมอนุบาล 

– อนุบาล  3  จ านวน  
840  คน 

 เชิงคุณภาพ :   
- เด็กมีน้ าหนักส่วนสูงเป็นไป

ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
- เด็กมีทักษะการเคลื่อนไหว

ตามวัย 
- เด็กมีสุขนิสัยในการดูแล

สุขภาพของตน 

มาตรฐานที่  1, 3 / 
ตัวบ่งชี้  1.1, 1.2, 
1.3, 1.4 
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- เด็กหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่
เสี่ยงต่อโรค  อุบัติเหตุ  
อุบัติภัย  และสิ่งเสพติด 

โครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย 

1. เพื่อให้เด็กมีทักษะผ่าน
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ในการแสวงหา
ความรู้       

2. เพื่อให้เด็กมีเจตคติที่ดีต่อ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร ์

3. เพื่อจัดโครงการ กิจกรรม
ส่งเสริมสนับสนุนตาม
นโยบายเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาปฐมวัย(11.1) 

4. เพื่อให้ผลการด าเนินงาน
โครงการพิเศษและโครงการ
แก้ปัญหาเพื่อส่งเสริม
บทบาทของสถานศึกษา
(11.2ก) 

5. เพื่อให้ผลการส่งเสริม
พัฒนาสถานศึกษาเพื่อ
ยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐาน และพัฒนาสู่
ความเป็นเลิศ เพื่อให้
สอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา(11.2ข) 

 เชิงปริมาณ :   
- เด็กระดับอนุบาล  1 – 3  

จ านวน  840  คน  ได้เข้า
ร่วมกิจกรรม 

 เชิงคุณภาพ :   
- เด็กมีทักษะผ่าน

กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ในการแสวงหา
ความรู้       

- เด็กมีเจตคติที่ดีต่อการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร ์

- โรงเรียนจัดโครงการ 
กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุน
ตามนโยบายเกี่ยวกับการ
จัดการศึกษาปฐมวัยอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- โรงเรียนมีผลการ
ด าเนินงานโครงการพิเศษ
และโครงการแก้ปัญหาเพื่อ
ส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษาอยู่ในระดับดี
มาก 

- โรงเรียนมผีลการส่งเสริม
พัฒนาสถานศึกษาเพื่อ
ยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐาน และพัฒนาสู่
ความเป็นเลิศ เพื่อให้
สอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษาอยู่ในระดับ
ดีมาก 

มาตรฐานที่  11 / ตัว
บ่งชี้  11.1,  11.2ก,  
11.2ข 

โครงการเด็กดีศรียอ
แซฟ 

1. เพื่อปลูกฝังให้เด็กมีมารยาท
การไหว้ที่ถูกต้องสวยงาม
ตามวัฒนธรรมไทย  รู้จักรัก 
รับใช้ มีจิตอาสาในการ
ช่วยเหลือผู้อื่น   ประหยัดอด
ออม มีความมั่นใจกล้า
แสดงออก และมีความเป็น
ผู้น า 

2. เพื่อจัดโครงการ กิจกรรม
ส่งเสริมสนับสนุนตาม

 เชิงปริมาณ :   
- เด็กอนุบาลระดับชั้นเตรียม

อนุบาล – อนุบาล  3  
จ านวน  915  คน 

 เชิงคุณภาพ :   
- เด็กมีมารยาทการไหว้ที่

ถูกต้องสวยงามตาม
วัฒนธรรมไทย  รู้จักรัก รับ
ใช้ มีจิตอาสาในการ
ช่วยเหลือผู้อื่น   ประหยัดอด

มาตรฐานที่  2, 3, 4, 
11 / ตัวบ่งชี้  11.1,  
11.2ก,  11.2ข 
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นโยบายเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาปฐมวัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (11.1) 

3. เพื่อด าเนินงานโครงการ
พิเศษและโครงการแก้ปัญหา
เพื่อส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา(11.2ก) 

4. เพื่อส่งเสริมพัฒนา
สถานศึกษาเพื่อยกระดับ
มาตรฐาน รักษามาตรฐาน 
และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
เพื่อให้สอดคล้องกับแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา
(11.2ข) 

ออม มีความมั่นใจกล้า
แสดงออก และมีความเป็น
ผู้น า 

- โรงเรียนจัดโครงการ 
กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุน
ตามนโยบายเกี่ยวกับการ
จัดการศึกษาปฐมวัยได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

- โรงเรียนมีผลการ
ด าเนินงานโครงการพิเศษ
และโครงการแก้ปัญหาเพื่อ
ส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษาอยู่ในระดับดี
มาก 

- โรงเรียนมผีลการส่งเสริม
พัฒนาสถานศึกษาเพื่อ
ยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐาน และพัฒนาสู่
ความเป็นเลิศ เพื่อให้
สอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษาอยู่ในระดับ
ดีมาก 

กิจกรรมยุวชนน้อย 1. เพื่อปลูกฝังให้เด็กรู้จักการรัก 
รับใช้ มีจิตอาสาในการ
ช่วยเหลือผู้อื่น 

2. เพื่อจัดโครงการ กิจกรรม
ส่งเสริมสนับสนุนตาม
นโยบายเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาปฐมวัย(11.1) 

3. เพื่อด าเนินงานโครงการ
พิเศษและโครงการแก้ปัญหา
เพื่อส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา(11.2ก) 

4. เพื่อส่งเสริมพัฒนา
สถานศึกษาเพื่อยกระดับ
มาตรฐาน รักษามาตรฐาน 
และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
เพื่อให้สอดคล้องกับแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา
(11.2ข) 

 เชิงปริมาณ :   
- เด็กอนุบาล 1 - 3  จ านวน  

840  คน 
 เชิงคุณภาพ :   
- เด็กรู้จักการรัก รับใช้ มีจิต

อาสาในการช่วยเหลือผู้อื่น 
- โรงเรียนจัดโครงการ 

กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุน
ตามนโยบายเกี่ยวกับการ
จัดการศึกษาปฐมวัย 

- โรงเรียนมีผลการ
ด าเนินงานโครงการพิเศษ
และโครงการแก้ปัญหาเพื่อ
ส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษาอยู่ในระดับดี
มาก 

- โรงเรียนมผีลการส่งเสริม
พัฒนาสถานศึกษาเพื่อ
ยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐาน และพัฒนาสู่
ความเป็นเลิศ เพื่อให้
สอดคล้องกับแนวทางการ

มาตรฐานที่  2, 3, 11 
/ ตัวบ่งชี้  11.1,  
11.2ก,  11.2ข 
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ปฏิรูปการศึกษาอยู่ในระดับ
ดีมาก 

กิจกรรมหนูน้อยนัก
ออม 

1. เพื่อให้เด็กรู้จักน าวัสดุต่าง ๆ 
มาประดิษฐ์เป็นกระปุกออม
สินได้ด้วยตนเอง 

2. เพื่อจัดโครงการ กิจกรรม
ส่งเสริมสนับสนุนตาม
นโยบายเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาปฐมวัย(11.1) 

3. เพื่อด าเนินงานโครงการ
พิเศษและโครงการ
แก้ปัญหาเพื่อส่งเสริม
บทบาทของสถานศึกษา
(11.2ก) 

4. เพื่อส่งเสริมพัฒนา
สถานศึกษาเพื่อยกระดับ
มาตรฐาน รักษามาตรฐาน 
และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
เพื่อให้สอดคล้องกับแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา
(11.2ข) 

 เชิงปริมาณ :   
- เด็กอนุบาล  1 - 3  

จ านวน  840  คน  ได้เข้า
ร่วมกิจกรรม 

 เชิงคุณภาพ :   
- เด็กรู้จักน าวัสดุต่าง ๆ มา

ประดิษฐ์เป็นกระปุกออมสิน
ได้ด้วยตนเอง 

- โรงเรียนจัดโครงการ 
กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุน
ตามนโยบายเกี่ยวกับการ
จัดการศึกษาปฐมวัย 

- โรงเรียนมีผลการ
ด าเนินงานโครงการพิเศษ
และโครงการแก้ปัญหาเพื่อ
ส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษาอยู่ในระดับดี
มาก 

- โรงเรียนมผีลการส่งเสริม
พัฒนาสถานศึกษาเพื่อ
ยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐาน และพัฒนาสู่
ความเป็นเลิศ เพื่อให้
สอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษาอยู่ในระดับ
ดีมาก 

มาตรฐานที่  3, 11 / 
ตัวบ่งชี้  11.1,  11.2
ก,  11.2ข 

กิจกรรมงามอย่าง
ไทย 

1.  เพื่อปลูกฝังให้เด็กมีมารยาท
การไหว้ที่ถูกต้องสวยงาม
ตามวัฒนธรรมไทย และ
น าไปปฏิบัติตนใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

2. เพื่อจัดโครงการ กิจกรรม
ส่งเสริมสนับสนุนตาม
นโยบายเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาปฐมวัย(11.1) 

3. เพื่อด าเนินงานโครงการ
พิเศษและโครงการ
แก้ปัญหาเพื่อส่งเสริม
บทบาทของสถานศึกษา
(11.2ก) 

4. เพื่อส่งเสริมพัฒนา
สถานศึกษาเพื่อยกระดับ
มาตรฐาน รักษามาตรฐาน 

 เชิงปริมาณ :   
- เด็กเตรียมอนุบาล – 

อนุบาล  3  จ านวน  915  
คน 

 เชิงคุณภาพ :   
- เด็กมีมารยาทการไหว้ที่

ถูกต้องสวยงามตาม
วัฒนธรรมไทย และน าไป
ปฏิบัติตนในชีวิตประจ าวันได้
เหมาะสมตามวัย 

- โรงเรียนจัดโครงการ 
กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุน
ตามนโยบายเกี่ยวกับการ
จัดการศึกษาปฐมวัย 

- โรงเรียนมีผลการ
ด าเนินงานโครงการพิเศษ
และโครงการแก้ปัญหาเพื่อ

มาตรฐานที่  2, 3, 11 
/ ตัวบ่งชี้  11.1,  
11.2ก,  11.2ข 
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และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
เพื่อให้สอดคล้องกับแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา
(11.2ข) 

ส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษาอยู่ในระดับดี
มาก 

- โรงเรียนมผีลการส่งเสริม
พัฒนาสถานศึกษาเพื่อ
ยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐาน และพัฒนาสู่
ความเป็นเลิศ เพื่อให้
สอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษาอยู่ในระดับ
ดีมาก 

กิจกรรมมัคคุเทศก์
น้อย 

1. เพื่อให้เด็กได้แสดงศักยภาพ
ด้านการพูดต่อหน้าชุมชน
และได้รับความรู้ในเรื่องราว
ใกล้ตัวสามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

2. เพื่อจัดโครงการ กิจกรรม
ส่งเสริมสนับสนุนตาม
นโยบายเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาปฐมวัย(11.1) 

3. เพื่อด าเนินงานโครงการ
พิเศษและโครงการ
แก้ปัญหาเพื่อส่งเสริม
บทบาทของสถานศึกษา
(11.2ก) 

4. เพื่อส่งเสริมพัฒนา
สถานศึกษาเพื่อยกระดับ
มาตรฐาน รักษามาตรฐาน 
และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
เพื่อให้สอดคล้องกับแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา
(11.2ข) 

 เชิงปริมาณ :   
- ตัวแทนเด็กอนุบาล  1 - 3  

จ านวน  840  คน 
 เชิงคุณภาพ :   
- เด็กได้แสดงศักยภาพด้านการ

พูดต่อหน้าชุมชนและได้รับ
ความรู้ในเรื่องราวใกล้ตัว
สามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

- โรงเรียนจัดโครงการ 
กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุน
ตามนโยบายเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาปฐมวัย 

- โรงเรียนมีผลการด าเนินงาน
โครงการพิเศษและโครงการ
แก้ปัญหาเพื่อส่งเสริม
บทบาทของสถานศึกษาอยู่
ในระดับดีมาก 

- โรงเรียนมผีลการส่งเสริม
พัฒนาสถานศึกษาเพื่อ
ยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐาน และพัฒนาสู่ความ
เป็นเลิศ เพื่อให้สอดคล้องกับ
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา
อยู่ในระดับดีมาก 

มาตรฐานที่  2, 3, 11 
/ ตัวบ่งชี้  11.1,  
11.2ก,  11.2ข 

โครงการแบ่งรักปัน
น้ าใจ 

1. เพื่อปลูกฝังเด็กและส่งเสริม
ให้บุคลากรครูมีจิตใจที่ดี
งามรู้จักการช่วยเหลือ 
แบ่งปันกับผู้อื่นและบุคคล
ผู้ด้อยโอกาส 

2. เพื่อปลูกฝังให้เด็กมีความรัก 
ความกตัญญูต่อผู้สูงอายุ 
รู้จักที่จะรักและรับใช้ 

 เชิงปริมาณ :   
- เด็กระดับชั้นอนุบาล 1- 3  

จ านวน  840  คน 
- บุคลากรแผนกอนุบาล  

จ านวน  67 คน 
- ผู้ปกครองเด็กอนุบาล 

จ านวน 915 คน 
 เชิงคุณภาพ :   

มาตรฐานที่  10 / ตัว
บ่งชี้  10.2ก, 10.2ข 
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3. เพื่อให้ผลการพัฒนาบรรลุ
ปรัชญา  ปณิธาน  พันธกิจ  
และวัตถุประสงค์ของการ
จัดตั้งสถานศึกษา (10.2ก) 

4. เพื่อให้ผลการพัฒนาตาม
จุดเน้นและจุดเด่นส่งผล
สะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา  (10.2ข) 

- เด็กและบุคลากรครูมีจิตใจที่
ดีงามรู้จักการช่วยเหลือ 
แบ่งปันกับผู้อื่นและบุคคล
ผู้ด้อยโอกาส 

- เด็กมีความรัก ความกตัญญู
ต่อผู้สูงอายุ รู้จักที่จะรักและ
รับใช้ 

- โรงเรียนมีผลการพัฒนา
บรรลุปรัชญา  ปณิธาน  
พันธกิจ  และวัตถุประสงค์
ของการจัดตั้งสถานศึกษา  

- โรงเรียนมีผลการพัฒนาตาม
จุดเน้นและจุดเด่นส่งผล
สะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา 

กิจกรรมเยี่ยมบ้าน
สานรัก 

1. เพื่อปลูกฝังให้เด็กมีความรัก 
ความกตัญญูต่อผู้สูงอายุ 
รู้จักที่จะรักและรับใช้รู้จัก
การช่วยเหลือ แบ่งปันผู้อื่น
ในสังคม 

2. เพื่อให้ผลการพัฒนาบรรลุ
ปรัชญา  ปณิธาน  พันธกิจ  
และวัตถุประสงค์ของการ
จัดตั้งสถานศึกษา (10.2ก) 

3. เพื่อให้ผลการพัฒนาตาม
จุดเน้นและจุดเด่นส่งผล
สะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา  (10.2ข) 

 เชิงปริมาณ :   
- เด็กอนุบาล  1 – 3   

จ านวน  840  คน 
- บุคลากรแผนกอนุบาล  

จ านวน  67 คน 
 เชิงคุณภาพ :   
- เด็กมีความรัก ความ

กตัญญูต่อผู้สูงอายุ รู้จักที่
จะรักและรับใช้รู้จักการ
ช่วยเหลือ แบ่งปันผู้อื่นใน
สังคม 

- โรงเรียนมีผลการพัฒนา
บรรลุปรัชญา  ปณิธาน  
พันธกิจ  และวัตถุประสงค์
ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

- โรงเรียนมีผลการพัฒนา
ตามจุดเน้นและจุดเด่น
ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา 

มาตรฐานที่  10 / ตัว
บ่งชี้  10.2ก, 10.2ข 

กิจกรรมศุกร์ละบาท 1. เพื่อปลูกฝังและส่งเสริมให้
เด็กและบุคลากรครูมีจิตใจที่
ดีงามรู้จักการช่วยเหลือ 
แบ่งปันกับผู้อื่นและบุคคล
ผู้ด้อยโอกาส 

2. เพื่อให้ผลการพัฒนาบรรลุ
ปรัชญา  ปณิธาน  พันธกิจ  
และวัตถุประสงค์ของการ
จัดตั้งสถานศึกษา (10.2ก) 

 เชิงปริมาณ :   
- เด็กอนุบาล  1 – 3   

จ านวน  840  คน 
- บุคลากรแผนกอนุบาล  

จ านวน  67 คน 
 เชิงคุณภาพ :   
- เด็กและบุคลากรครูมีจิตใจที่

ดีงามรู้จักการช่วยเหลือ 
แบ่งปันกับผู้อื่นและบุคคล
ผู้ด้อยโอกาส 

มาตรฐานที่  10 / ตัว
บ่งชี้  10.2ก, 10.2ข 
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3. เพื่อให้ผลการพัฒนาตาม
จุดเน้นและจุดเด่นส่งผล
สะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา  (10.2ข) 

- โรงเรียนมีผลการพัฒนา
บรรลุปรัชญา  ปณิธาน  
พันธกิจ  และวัตถุประสงค์
ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

-  โรงเรียนมีผลการพัฒนาตาม
จุดเน้นและจุดเด่นส่งผล
สะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา 

โครงการเมล็ดพันธ์
แห่งความด ี

1. เพื่อให้เด็กมีคุณธรรม
จริยธรรมและจิตใจที่ดีงาม
ตามอัตลักษณ์การศึกษา
คาทอลิก ในเรื่องการรักรับ
ใช้   และตามจุดหมายของ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2546  

2. เพื่อมุ่งเน้นให้เด็กมี
พัฒนาการด้านร่างกาย 
อารมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปัญญาอย่างเต็ม
ศักยภาพ  

3. เพื่อให้ผลการพัฒนาบรรลุ
ปรัชญา  ปณิธาน  พันธกิจ  
และวัตถุประสงค์ของการ
จัดตั้งสถานศึกษา (10.2ก) 

4. เพื่อให้ผลการพัฒนาตาม
จุดเน้นและจุดเด่นส่งผล
สะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา  (10.2ข) 

 เชิงปริมาณ :   
- เด็กระดับชั้นอนุบาล 1- 3  

จ านวน  840  คน  เข้า
ร่วมกิจกรรม 

- บุคลากรแผนกอนุบาล  
จ านวน  67 คน 

 เชิงคุณภาพ :   
- เด็กมีคุณธรรมจริยธรรม

และจิตใจที่ดีงามตามอัต
ลักษณ์การศึกษาคาทอลิก 
เรื่องการรักรับใช้                 
และตามจุดหมายของ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2546  

- เด็กมีพัฒนาการด้าน
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 
สังคม และสติปัญญาอย่าง
เต็มศักยภาพ  

- โรงเรียนด าเนินงาน
บรรลุผลตามปรัชญา  
ปณิธาน  พันธกิจ  และ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
สถานศึกษา  

- โรงเรียนมีผลการพัฒนา
ตามจุดเน้นและจุดเด่น
ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่  3, 10 / 
ตัวบ่งชี้  10.2ก, 10.2
ข 

กิจกรรมก้าวตาม
รอย 
นักบุญยอแซฟ 

1. เพื่อให้เด็กมีคุณธรรม
จริยธรรมตามแบบอย่าง
ของท่านนักบุญยอแซฟ 

2. เพื่อให้เด็กประพฤติตนตาม
วัฒนธรรมและศาสนาที่ตน
นับถือ  (3.4) 

 เชิงปริมาณ :   
- เด็กอนุบาล  1 – 3  

จ านวน  840  คน 
- บุคลากร  จ านวน  67  คน 

 เชิงคุณภาพ :   
- เด็กมีคุณธรรมจริยธรรมตาม

แบบอย่างของท่านนักบุญยอ
แซฟ 

มาตรฐานที่  3, 5 / 
ตัวบ่งชี้  3.4 
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- เด็กประพฤติตนตาม
วัฒนธรรมและศาสนาที่ตน
นับถือ 

แผนกสามัญชาย 
JS GREEN 
SCHOOL 
-กิจกรรมแยกขยะ 
-กิจกรรม
สิ่งแวดล้อม 
-กิจกรรม
สิ่งประดิษฐ์จากเศษ
วัสดุ 

 

๑.  เพื่อให้ผู้เรียนได้ตระหนักรู้
คุณค่าของสิ่งแวดล้อมและ
วิเคราะห์ผลกระทบของการไม่
รักษาสิ่งแวดล้อม 
๒.  เพื่อให้ผู้เรียนได้ร่วมกัน
อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
และบ ารุงรักษาสาธารณสมบัติ
ของโรงเรียน 
 

เชิงปริมาณ   
๑. ผู้เรียนระดับชั้น ป.๑ – ม.๖ 
จ านวน ๒,๕๐๐ คน 
เชิงคุณภาพ 
๑. ผู้เรียนมีความตระหนักรู้คุณค่าของ
สิ่งแวดล้อมและวิเคราะห์ผลกระทบ
ของการไม่รักษาสิ่งแวดล้อม 
๒.  ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
และพัฒนาสิ่งแวดล้อม และ
บ ารุงรักษาสาธารณสมบัติของ
โรงเรียน 

 

มาตรฐานที่  ๒   
ตัวบ่งชี้  ๒.๔   

พัฒนาศักยภาพของ
ผู้เรียนสู่ความเป็น
เลิศ 
-กิจกรรม Star of 
the Maths 
-กิจกรรม  Math 
Genius 
-กิจกรรม 180 IQ 
-กิจกรรมอัจฉริยะ
ทางวิทยาศาสตร์ 
 

๑. เพื่อพัฒนานักเรียนที่มี
ศักยภาพทางด้านคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ที่โดดเด่น 
๒. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับ
ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
แนวทางในการแข่งขัน
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
โอลิมปิก 
๓. เพื่อให้นักเรียนรู้จักกับการ
อยู่กับผู้อื่นอย่างมีความสุข 
 

เชิงปริมาณ   
๑. ผู้เรียนชั้นประถม จ านวน 60 คน 
และ มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ จ านวน ๖๐ 
คน 
 เชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนระดับประถมและมัธยม 
พัฒนาศักยภาพของตนเองในด้านวิชา
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
๒. นักเรียนประมาณ ๑๒๐ คน เข้า
ร่วมการแข่งขันทั้งในและนอกประเทศ 

 

มาตรฐานที่   ๔, ๖      
ตัวบ่งชี้  ๔.๒, ๖.๑  
๖.๒ 

ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
-กิจกรรม Thai 
Practice More 
Get More 
(ภาษาไทย) 
-กิจกรรม Help 
Together (คณิต) 
-กิจกรรมกล่องไข
ปริศนา(มัธยม)  
(คณิต) 
-กิจกรรมการเรียนรู้
แบบ TEDET 
(ประถม)  (คณิต) 
-กิจกรรม Social 
Worm Up (สังคม) 
-กิจกรรมเจียระไน
เพชร (สังคม) 

๑.  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูง
ขั้นในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๒.  เพื่อให้ผู้เรียนมีผลการอ่าน
คิดวิเคราะห์เป็นไปตามเกณฑ์ 
๓.  เพื่อยกระดับผลการทดสอบ
สอบระดับชาติ NT / O – NET 
ของโรงเรียนให้สูงขึ้น 
 

เชิงปริมาณ 
  ผู้เรียน ป.๑ –ม.๖ จ านวน 
๒,๕๐๐ คน 
เชิงคุณภาพ 
๑.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
ให้สูงขั้นในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๒.ผู้เรียนมีผลการอ่านคิดวิเคราะห์
เป็นไปตามเกณฑ์ 
 ๓.  ผลการทดสอบสอบระดับชาติ 
NT / O – NET ของโรงเรียนให้สูงขึ้น 
 

มาตรฐานที่ ๕ 
ตัวบ่งชี้ ๕.๑, ๕.๓, 
๕.๔ 
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-กิจกรรมคลังแห่ง
ปัญญา
(TEDET)(วิทย์) 
-กิจกรรม 
Healthund 
Physical 
Education(พละ) 
-กิจกรรม 
Healthund 
Physical 
Education(พละ) 
-กิจกรรม Art 
Education(ศิลปะ) 
-กิจกรรม 
Knowledge 
Development(
การงาน) 
 
ค่ายพัฒนาทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 

๑.  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถน า
ความรู้ในด้านวิทยาศาสตร์ที่
ได้มาประยุกต์ในโรงเรียน ชุมชน
ให้เกิดการพัฒนา 
๒.  เพื่อพัฒนาทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
 

เชิงปริมาณ   
๑. ผู้เรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ 
– คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ 
จ านวน ๒๐๐ คน และม.๔ และ ม.๕
จ านวน ๑๕๐ คน  รวม ๓๕๐ คน 
เชิงคุณภาพ 
๑.  ให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ในด้าน
วิทยาศาสตร์ที่ได้มาประยุกต์ใน
โรงเรียน ชุมชนให้เกิดการพัฒนา 
๒.  พัฒนาทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 
 

มาตรฐานที่  ๔   
ตัวบ่งชี้   ๔.๓ 

พัฒนาสมรรถนะที่
ส าคัญตามหลักสูตร 
-กิจกรรมยุวกวี
(ภาษาไทย) 
-กิจกรรม Math for 
fun  (คณิต) 
-กิจกรรม Applied 
Maths(คณิต) 
-กิจกรรม Way of 
Life  ( สังคม ) 
-กิจกรรมวิทย์สัป
ยุทธ(์วิทย์) 
-กิจกรรมสุขบัญญัติ 
10 ประการทักษะ
ชีวิต(พละ) 

๑. เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะ
ส าคัญตามหลักสูตร 
๒. เพื่อให้ครูจัดการเรียนการ
สอนเน้นผู้เรียนมีสมรรถนะ
ส าคัญตามหลักสูตร 
 

เชิงปริมาณ   
๑. ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ จ านวน ๒,๔๐๐ คน 
เชิงคุณภาพ 
๑. ผู้เรียนมีสมรรถนะส าคัญตาม
หลักสูตร 
๒. ครูจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียน
มีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร 

มาตรฐานที่    ๕ 
ตัวบ่งชี้  ๕.๒ 



 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ปีการศึกษา 2558 หนา้ 56 

 

-กิจกรรม Creative 
Art (ศิลปะ) 
-กิจกรรม 
Technoiogy 
Ability 
-กิจกรรม Drama  
(ภาษาต่างประเทศ) 
-กิจกรรม Young 
Reporter 
(ภาษาต่างประเทศ 
ส่งเสริมการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๑.  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูง
ขั้นในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๒.  เพื่อให้ผู้เรียนมีผลการอ่าน
คิดวิเคราะห์เป็นไปตามเกณฑ์ 
๓.  เพื่อยกระดับผลการทดสอบ
สอบระดับชาติ NT / O – NET 
ของโรงเรียนให้สูงขึ้น 
๔. เพื่อให้ครูมีการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญแบบ
ยั่งยืน มีนวัตกรรมเป็นของ
ตนเอง 
 

เชิงปริมาณ 
๑. ครูจ านวน ๑๘๐  ตน   
๒. ผู้เรียน ม.๑ –ม.๖ จ านวน ๒,๕๐๐ 
คน 
เชิงคุณภาพ 
๑.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
ให้สูงขั้นในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๒.ผู้เรียนมีผลการอ่านคิดวิเคราะห์
เป็นไปตามเกณฑ์ 
๓.ผลการทดสอบสอบระดับชาติ NT / 
O – NET ของโรงเรียนให้สูงขึ้น 
๔..ครูมีการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญแบบยั่งยืน มีนวัตกรรมเป็น
ของตนเอง 
 

มาตรฐานที่ ๕ 
ตัวบ่งชี้ ๕.๑, ๕.๓, 
๕.๔ 

 

ติวเข้มเตรียมพร้อมสู่
มหาวิทยาลัย 

๑.เพื่อให้ผู้เรียนระดับ
ประถมศึกษาปีที่ ๖   
มัธยมศึกษาปีที่ ๓  และ
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีระดับผล
การเรียนเฉลี่ยในทุกรายวิชา
สูงขึ้น  
๒. เพื่อให้ผู้เรียนระดับ
ประถมศึกษาปีที่ ๖   
มัธยมศึกษาปีที่ ๓  และ
มัธยมศึกษาปีที่ ๖  มีผลการ
ทดสอบระดับชาติสูงขึ้นจากเดิม  
๓.เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้
ทบทวนบทเรียนเพื่อเกิดความ
ทรงจ าฝังแน่นอนัเป็นประโยชน์
ในการ ศึกษาต่อไป 
 

เชิงปริมาณ   
เพื่อให้ผู้เรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๖   
มัธยมศึกษาปีที่ ๓  และมัธยมศึกษาปี
ที่ ๖  จ านวน ๗๑๐ คน มีระดับผล
การเรียนเฉลี่ยในทุกรายวิชาและมีผล
การทดสอบระดับชาติสูงขึ้นจากเดิม  
เชิงคุณภาพ 
    ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการเรียน
การสอนการส่งเสริม สนับสนุน การ
เรียนการสอนจากทุกกลุ่มสาระฯ การ
เรียนรู้  ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้นผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทุกรายวิชา
สูงขึ้นการจัดการเรียนการสอนวิชามี
ประสิทธิภาพมากขึ้นมีความรู้
ความสามารถและทักษะท่ีจ าเป็นตาม
หลักสูตรผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่
จ าเป็นตามหลักสูตรถูกต้องเหมาะสม  
และ มีผลการเรียนและผลการทดสอบ
ระดับชาติเฉลี่ยสูงข้ึน 

มาตรฐานที่ ๕    
ตัวบ่งชี้  ๕.๑ , ๕.๒, 
๕.๓, ๕.๔, ๕.๑(๑), 
๕.๒(๑.๕), ๕.๓(๑-๕),   
๕.๔(๑-๑๑) 
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เสริมพลังปัญญารัก
การอ่าน 
- กิจกรรมปฐมนิเทศ 
และนิเทศการใช้
ห้องสมุด 
- กิจกรรมสัปดาห์
ห้องสมุด 
- กิจกรรมตอบ
ค าถามกับห้องสมุด 
-กิจกรรมห้องสมุด
หรรษา 

๑. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรัก
การอ่านสามารถใช้ห้องสมุดได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
๒. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับ
นักเรียน บุคลากรและชุมชน 
๓. เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ 

เชิงปริมาณ   
๑. นักเรียนใช้ห้องสมุดเป็นแหล่ง
เรียนรู้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ ต่อ
สัปดาห ์
๒. นักเรียนอ่านหนังสือเพิ่มเติมอย่าง
น้อยเดือนละ ๑ เล่ม 
๓. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น ร้อยละ ๓ ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานที่   ๑๑ 
ตัวบ่งชี้  ๑๑.๓, ๓.๑ 
 

ส่งเสริมการอ่าน
เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัต
ราชสุดาสยามบรม
ราชกุมารี 
-กิจกรรม
Intelligence  Bank 
-กิจกรรม Book 
Rally. 
-กิจกรรมหนังสือเล่ม
เล็ก 
-  กิจกรรม 
Science Reading 
-กิจกรรม Social 
Reporter 
-กิจกรรมการอ่าน
เพื่อสุขภาพ 
-กิจกรรม Reading 
Art Around 
-กิจกรรมนักอ่าน
น้อย 
-กิจกรรมModern  
IT 
-กิจกรรม  My 
Favorite Book 

๑. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสัย
รักการอ่าน และแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง 
๒. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการ
อ่าน  ฟัง  ดู  พูด  เขียนและตั้ง
ค าถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้
เพิ่มเติม 
 

เชิงปริมาณ 
 ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  -   
มัธยมศึกษาปีที่ ๖  โรงเรียนยอแซฟ
อุปถัมภ ์ จ านวนประมาณ ๒,๕๐๐ 
คน 
เชิงคุณภาพ 
   ๑. ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน และ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
   ๒. ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน  ฟัง  
ดู  พูด  เขียนและตั้งค าถามเพื่อ
ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม 

มาตรฐานที่ ๓ 
 ตัวบ่งชี้  ๓.๑, ๓.๒ 

ใช้ภาษาเพื่อการ
สื่อสาร 
-กิจกรรม  Thai  
Skill 
-กิจกรรม Speak  It 
Out 
-กิจกรรม Junior  
Guide 

๑. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้
ภาษาเพื่อการสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
๒. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการ
อ่าน  ฟัง  ดู  พูด  เขียนและตั้ง
ค าถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้
เพิ่มเติม 
 
 

เชิงปริมาณ 
   ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  -  
มัธยมศึกษาปีที่ ๖  โรงเรียนยอแซฟ
อุปถัมภ ์ จ านวนประมาณ ๒,๕๐๐ 
คน 
เชิงคุณภาพ 
๑. ผู้เรียนใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐานที ่๓,  ๑๗ 
ตัวบ่งชี้  ๓.๒, ๑๗.๑ 
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๒. ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน  ฟัง  ดู  
พูด  เขียนและตั้งค าถามเพื่อค้นคว้า
หาความรู้เพิ่มเติม 
 

Do It Yourself ๑.เพื่อให้โรงเรียนมีมาตรการ
ส่งเสริม(ภายในสถานศึกษา) 
๒.เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนสามารถ
ใช้ภาษาเพื่อพัฒนาทักษะการใช้
ภาษาเพื่อการสื่อสารได้อย่าง
น้อย ๒  ภาษา 
๓.เพื่อให้ผู้เรียนได้ประเมิน
ระดับความรู้ของตนเองและเพื่อ
น าผลการทดสอบไปใช้ในการ
เข้าศึกษาต่อ 
 

เชิงปริมาณ   
๑.ผู้เรียนประถมศึกษาปีที่  ๑ -๖ 
จ านวน   ๙๖๘ คน และผู้เรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖  จ านวน 
๑,๔๓๒ คน 
เชิงคุณภาพ 
๒. โรงเรียนมีมาตรการส่งเสริม(ภายใน
สถานศึกษา) 
๓. ผู้เรียนทุกคนสามารถใช้ภาษาเพื่อ
พัฒนาทักษะการใช้ภาษาเพื่อการ
สื่อสารได้อย่างน้อย ๒ ภาษา 
๔. ผู้เรียนได้ประเมินระดับความรู้ของ
ตนเองและเพื่อน าผลการทดสอบไปใช้
ในการเข้าศึกษาต่อ 

 

 
มาตรฐานที่ ๑๕,  ๑๗ 
ตัวบ่งชี้ ๑๕.๑.๕, 
๑๗.๑.๒, ๑๗.๓.๑ 

 

International 
English on Tour 
-กิจกรรม  
International 
English on Tour 
-กิจกรรมStudent 
Exchange 
Programme 

๑. เพื่อให้ผู้เรียนมีผลการ
ประเมินสมรรถนะส าคัญตาม
หลักสูตความสามารถในการ
สื่อสารเป็นไปตามเกณฑ์ 
๒.เพื่อให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม
ค่ายต่างประเทศ ณ ประเทศ
สิงคโปร์ และออสเตรเลียได้รับ
ประสบการณ์ตรงจาก 
ต่างแดนและสามารถใช้ภาษา
เพื่อการสื่อการเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้วัฒนธรรมและเผยแพร่
วัฒนธรรมไทยไปสู่สายตา 
ชาวต่างชาติด้วยความภาคภูมิใจ 
๓.เพื่อให้ผู้เรียน เข้าร่วม
กิจกรรมแลกเปลี่ยนกับโรงเรียน
ที่ประเทศอินเดียได้พัฒนา
ทักษะการใช้ภาษาเพื่อการ
สื่อสารได้อย่างสร้างสรรค์ 

เชิงปริมาณ   
 ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 40 คน 
เชิงคุณภาพ 
๑.ผู้เรียนมีผลการประเมินสมรรถนะ
ส าคัญตามหลักสูตรความสามารถใน
การสื่อสารเป็นไปตามเกณฑ์ 
๒.ผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ
ประสบการณ์ตรงจาก ต่างแดนและ
สามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารเพื่อ
แลกเปลี่ยน 
เรียนรู้วัฒนธรรมและเผยแพร่
วัฒนธรรมไทยไปสู่สายตาชาวต่างชาติ
ด้วยความภาคภูมิใจ 
๓.ผู้เรียน เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน
ได้พัฒนาทักษะการใช้ภาษาเพื่อการ
สื่อสารได้อย่างสร้างสรรค์  
 

มาตรฐานที่ ๕  
ตัวบ่งชี้  ๕.๒ 

English On Tour วัตถุประสงค์ 
๑.  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถฝึกใช้
ภาษาอังกฤษ เพ่ือการสื่อสาร
จากประสบการณ์โดยตรง 
๒.  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถน า
ความรู้ที่ได้มาใช้ใน
ชีวิตประจ าวันและในการสอบ 
๓.  เพื่อพัฒนา ผลสัมฤทธิ์ใน
การเรียนการสอนให้มากขึ้น 

เชิงปริมาณ   
๑. ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔– 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ แผนกชาย จ านวน 
๑๒๐ คนได้เข้าร่วมโครงการ 
เชิงคุณภาพ 
๑. ผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้
จากประสบการณ์จริง 

มาตรฐานที่ ๕ 
ตัวบ่งชี้ ๕.๒ 
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๔.  เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อ
การเรียนภาษาอังกฤษ 
 

๒.  ผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถ
น าความรู้ที่ได้มาใช้ในชีวิตประจ าวัน
และในการสอบ 
๓.  ผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการได้พัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนการสอนมากขึ้น 
๔.  ผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการมีเจตคติ
ที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ 

JS Gen Me 
-กิจกรรม IT รุ่นจิ๋ว 
-กิจกรรม 21st  
Century 

๑.  เพื่อจัดอบรมและพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความรู้ทางด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่
ทันสมัยในศตวรรษที่ 21 
๒.  เพื่อส่งเสริมผู้เรียนมีความรู้
ความสามารถในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนตามแนวคิดใน
ศตวรรษที่ 21 
๓.  เพื่อสร้าง MOU กับ
หน่วยงานที่สนับสนุนด้าน
เทคโนโลยีและการศึกษาของ
เยาวชน เช่น google, 
มหาวิทยาลัยมหิดล, 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษม 

 

เชิงปริมาณ   
๑. ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ 
เชิงคุณภาพ 
๑.  ผู้เรียนมีความรู้ทางด้านเทคโนโลยี
และนวัตกรรมที่ทันสมัยในศตวรรษที่ 
21 
๒.  ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม
แนวคิดในศตวรรษที่ 21 
๓.  สร้าง MOU กับหน่วยงานที่
สนับสนุนด้านเทคโนโลยีและ
การศึกษาของเยาวชน เช่น google, 
มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์
เกษม 
 

มาตรฐานที ่ ๓  
ตัวบ่งชี้ ๓.๔ 

ภาษาจีน 
 

๑. เพื่อให้บุคลากรครู และ
นักเรียน มีความรู้ ทักษะการฟัง 
พูด อ่าน เขียน ภาษาจีนใน
ระดับ ดี 
๒. เพื่อให้บุคลากรครู และ
นักเรียน เรียนรู้ และปฏิบัติ 
เกี่ยวกับวัฒนธรรม ของประเทศ
จีน ได้เหมาะสมกับกาลเทศะ 
๓. เพื่อให้บุคลากรครู และ
นักเรียน มีความพร้อมในการ
เข้าสู่ประชาคม อาเซียน 

เชิงปริมาณ 
   บุคลากรครู จ านวน ๓๐๐ คน เข้า
ร่วมการเรียนรู้ ภาษาจีนนักเรียน 
จ านวน ๕,๒๐๐ คน สามารถเรียนรู้
ทักษะ การฟัง การพูด การอ่าน การ
เขียน ภาษาจีน    
เชิงคุณภาพ 
   บุคลากรครู และนักเรียน ร้อยละ 
๗๐ สามารถมีความรู้ค าศัพท์การ ฟัง 
และการพูด ภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน
ได้ 

 

สวนเกษตรแนว
ประยุกต์ 

๑.  เพื่อให้ผู้เรียนได้มีแหล่งการ
เรียนรู้สวนเกษตรในการจัดการ
เรียนการสอน 
2.  เพื่อให้ผู้เรียนมีสวนเกษตร
ใช้ในการฝึกปฏิบัติวิชาการงาน
อาชีพฯ 

เชิงปริมาณ  
๑. ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
เชิงคุณภาพ 
๒. ผู้เรียนใช้แหล่งการเรียนรู้สวน
เกษตร แนวประยุกต์ในการเรียน 

มาตรฐานที่ ๑๓  
ตัวบ่งชี้ ๑๓.๑  
   

โครงการ Study 
Tour Project 

๑. เพื่อพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ของนักเรียนโดยใช้แหล่ง
การเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
๒. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสร้าง
ผลงานจากการเรียนรู้โดยใช้
แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 

เชิงปริมาณ   
นักเรียนชั้น ป.๑ - ม.๖  จ านวน 
๒,๔๐๐ คน 
เชิงคุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑๓  
ตัวบ่งชี้ ๑๓.๑  
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๑. นักเรียนได้พัฒนากระบวนการ
เรียนรู้โดยใช้แหล่งการเรียนรู้ภายนอก
โรงเรียน 
๒. นักเรียนสร้างผลงานจากการเรียนรู้
โดยใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 

แผนกสามัญหญิง 
(จิตตาภิบาล) 
1.ปันน้ าใจ 

1.  เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณธรรม
จริยธรรม รู้จักเสียสละแบ่งปัน  
รักและรับใช้ 
2. เพื่อให้ผู้ปกครองและชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
สถานศึกษา (9.3) 
3.  เพื่อให้มีโครงการที่เป็น
ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม 

3.1 เชิงปริมาณ  
1. ผู้เรียนทุกคน 
3.2 เชิงคุณภาพ 
1.  ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม รู้จัก
เสียสละแบ่งปัน  รักและรับใช้ 
2.  ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 
3.  มีโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อ
ชุมชนและสังคม 

มาตรฐานที่   9 
ทางอ้อม  9.3 

2.เมล็ดพันธุ์แห่ง
ความด ี

1. เพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนดีมี
คุณธรรม ด ารงชีวิตอยู่ในสังคม
อย่างมีความสุข 
2. เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
(2.1) 
3. เพื่อจัดโครงการ กิจกรรมที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตาม
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา
และจุดเน้นของ  
 สถานศึกษา (14.1) 
4. เพื่อให้สถานศึกษามี
กระบวนการด าเนินการและจัด
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพด้านอัต
ลักษณ์การศึกษา                  
คาทอลิก (16.2) 
 

3.1 เชิงปริมาณ  
1. ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
ประถมศึกษาปีที่ 6  มัธยมศึกษาปีที่ 3  
และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน 
3.2 เชิงคุณภาพ 
1. ผู้เรียนเป็นคนดีมีคุณธรรม 
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตร 
3. สถานศึกษามีการจัดโครงการ 
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตาม
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญาและ
จุดเน้นของสถานศึกษา 
4. สถานศึกษามีกระบวนการ
ด าเนินการและจัดกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพด้านอัตลักษณ์การศึกษา
คาทอลิก  

มาตรฐานที่ 2  14  
16  ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ 
หลัก  2.1   16.2  
ร่วม   14.1 ประเด็น
การพิจารณา/เกณฑ์
ย่อยที่ หลัก 2.1.2  
2.1.3   16.2.5  
16.2.6  ร่วม   14.1.1  
14.1.2   
  
  
 

JOSEPH PRIZE 1. เพื่อให้มีการก าหนด
นโยบาย แนวทางการ
ด าเนินงานให้สอดคล้อง
กับอัตลักษณ์ผู้เรียน 
เอกลักษณ์สถานศึกษา และ
มีผลการพิจารณา
แผนปฏิบัติการประจ าปี ที่
ทันสมัยและผู้เรียนปฏิบัติ
ได้ (9.1.1) 

เชิงปริมาณ 
- ผู้เรียนทุกคนที่มีอัตลัหษณ์ตาม

สถานศึกษาที่ก าหนด 
เชิงคุณภาพ  
- ผู้เรียนปฏิบัติตาม หลักการ

ก าหนดนโยบาย แนวทางการ
ด าเนินงานให้สอดคล้องกับอัต
ลักษณ์ผู้เรียน เอกลักษณ์
สถานศึกษา และมีผลการ

มาตรฐานที่  14     
ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ทางตรง   
14.1.1,14.1.2,14.2 
ประเด็นการพิจารณา/
เกณฑ์ย่อย ทางอ้อม 
9.1.1(1),12.2(112.1(
1-2),16.2 
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2. เพื่อให้ผู้เรียนปฏิบัติตาม 
คณะกรรมการสถานศึกษา
ก ากับติดตาม ดูแล และ
ขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ของ สถานศึกษาให้
บรรลุผลส าเร็จตาม
เป้าหมาย (9.2) 

3. เพื่อให้ผู้เรียนมีอัตลักษณ์ 
(14.1.1) 

4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ
ปฏิบัติได้ตามเอกลักษณ์
สถานศึกษา ( 14.1.2 ) 

1. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดผล
การด าเนินตามงาน
ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุ
ตามเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ ปรัชญา และ 
จุดเน้นของสถานศึกษา
(14.2 ) 

พิจารณาแผนปฏบิัติการ
ประจ าปี ที่ทันสมัยและผู้เรียน
ปฏิบัติได้  

- ผู้เรียนปฏิบัติตาม 
คณะกรรมการสถานศึกษา
ก ากับติดตาม ดูแล และ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานของ 
สถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จ
ตามเป้าหมาย (ต 9.2) 

- ผู้เรียนมีอัตลักษณ์ตาม
สถานศึกษา (ก 14.1.1) 

- ผู้เรียนสามารถปฏิบัติได้ตาม
เอกลักษณ์สถานศึกษา ( ก 
14.1.2 ) 

- ผู้เรียนเกิดผลการด าเนินตามงาน
ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตาม
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และ 
จุดเน้นของสถานศึกษา     ( ต 
14.2 ) 

แผนกสามัญหญิง 
1. JS Gen Me 

1. นักเรียนสามารถใช้
เทคโนโลยีในการเรียนรู้และ
น าเสนอผลงาน  (3.4) 
2. นักเรียนสามารถใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
3. นักเรียนสามารถใช้
เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์  
โดยสร้างผลงานที่เกิดประโยชน์
ต่อตนเองและผู้อื่น 

 เชิงปริมาณ   
นักเรียนร้อยละ 90 มีความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง   
 เชิงคุณภาพ   
นักเรียนสามารถเลือกใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยี  สร้างผลงานที่เกิด
ประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้อย่าง
เหมาะสม 
 

มาตรฐานที่3 ตัวบ่งชี้/
ทางตรง 3.4   เกณฑ ์

2.รักษ์ไทย 1. เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ตามหลักสูตร  (2.1) 
2. เพื่อให้ผู้เรียนมี คุณลักษณะที่
พึงประสงค์ตามหลักสูตร  ของ
ผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน               
ครบทั้ง๘ (2.1.3  (ข้อ ๗.รัก
ความเป็นไทย ) 
3. เพื่อสนับสนุนนักเรียนในการ
เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อ
การเรียนรู้ระหว่างกัน (3.3) 
4. เพื่อสง่เสริมการท างานอย่างมี
ความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และ
ภูมิใจในผลงานของตนเอง  (6.2) 

  เชิงปริมาณ   
- นักเรียนระดับชั้น ป.1 – ม.6 ทุกคน
เข้าร่วมโครงการรักษ์ไทย 
  เชิงคุณภาพ   
- ร้อยละ 80 ของ ผู้เรียนเข้าร่วม
กิจกรรมอนุรักษ์  สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย
มารยาทไทย การใช้ภาษาไทย 

 

มาตรฐานที่ 2     
ตัวบ่งชี้ทางตรงที ่   
2.1     
เกณฑ์ทางตรงที่ 2.1.3  
ข้อที่7     

3.ส่งเสริมการอ่าน
เฉลิมพระเกียรติ 

1. เพื่อให้นักเรียนมีนิสัยรัก 
การอ่านและแสวงหาความรู้ 

   เชิงปริมาณ   มาตรฐานที่  3   
ตัวบ่งชี้ทางตรง 
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ด้วยตนเองจากห้องสมุด  
แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่างๆ  
รอบตัว (3.1) 
2. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะใน
การอ่าน ฟัง ดู  พูด เขียน และ
ตั้งค าถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้
เพิ่มเติม (3.2) 
3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วย
การอ่านหนังสือ 
4. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัย
รักการอ่าน 

- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 
มัธยมศึกษาปีที่ 6   ได้เข้าร่วม
กิจกรรม 
  เชิงคุณภาพ   
- นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างในการ
แสวงหาความรู้จากการอ่านหนังสือ
ด้วยตนเองเสมอ 
 

ที่  3.1 -3.2       
เกณฑ์ตัวบ่งชี้ทางอ้อม
ที่ 13.1           
 

JOSEPH PRIZE 1.เพื่อให้มีการก าหนดนโยบาย 
แนวทางการด าเนินงานให้
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ผู้เรียน 
เอกลักษณ์สถานศึกษา และมีผล
การพิจารณาแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ที่ทันสมัยและผู้เรียน
ปฏิบัติได้ (9.1.1) 
2.เพื่อให้ผู้เรียนปฏิบัติตาม 
คณะกรรมการสถานศึกษา
ก ากับติดตาม ดูแล และ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานของ 
สถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จ
ตามเป้าหมาย (9.2) 
3. เพื่ อ ให้ผู้ เ รี ยนมีอัตลักษณ์  
(14.1.1) 
4.เพื่อให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติ
ได้ตามเอกลักษณ์สถานศึกษา  
( 14.1.2 ) 
5 . เพื่ อ ให้ผู้ เ รี ยน เกิ ดผลการ
ด าเนินตามงานส่งเสริมให้ผู้เรียน
บรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
ป รั ช ญ า  แ ล ะ  จุ ด เ น้ น ข อ ง
สถานศึกษา(14.2 ) 

เชิงปริมาณ 
- ผู้เรียนทุกคนที่มีอัตลักษณ์ตาม

สถานศึกษาที่ก าหนด 
เชิงคุณภาพ  
- ผู้เรียนปฏิบัติตาม หลักการ

ก าหนดนโยบาย แนวทางการ
ด าเนินงานให้สอดคล้องกับอัต
ลักษณ์ผู้เรียน เอกลักษณ์
สถานศึกษา และมีผลการ
พิจารณาแผนปฏบิัติการ
ประจ าปี ที่ทันสมัยและผู้เรียน
ปฏิบัติได้  

- ผู้เรียนปฏิบัติตาม 
คณะกรรมการสถานศึกษา
ก ากับติดตาม ดูแล และ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานของ 
สถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จ
ตามเป้าหมาย (ต 9.2) 

- ผู้เรียนมีอัตลักษณ์ตาม
สถานศึกษา (ก 14.1.1) 

- ผู้ เรียนสามารถปฏิบัติได้ตาม
เอกลักษณ์สถานศึกษา  
( ก 14.1.2 ) 

- ผู้เรียนเกิดผลการด าเนินตามงาน
ส่ ง เ ส ริ ม ให้ ผู้ เ รี ยนบรรลุ ต าม
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และ 
จุดเน้นของสถานศึกษา     
( ต 14.2 ) 

มาตรฐานที่  14     
ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ทางตรง   
14.1.1,14.1.2,14.2 
ประเด็นการพิจารณา/
เกณฑ์ย่อย ทางอ้อม 
9.1.1(1),12.2 
(112.1(1-2),16.2 
 

JS HEALTHY 
LIVING 

1. เพื่อมุ่งพัฒนาด้านสุขภาพ
ของผู้เรียน 

2. เพื่อให้ผู้ เรียนตระหนักถึง
การดูแลสุขภาพตนเองตาม
หลักการ 3 อ.  (อาหาร 
ออกก าลังกาย อารมณ์)    

เชิงปริมาณ 
- ผู้เรียนทุกคนที่มีดัชนีมวล

กาย  (BMI)  เกินเกณฑ์
มาตรฐาน 

เชิงคุณภาพ 
- ผู้เรียนมุ่งพัฒนาด้านสุขภาพ 

ม า ต ร ฐ า น ที่  1 , 1 1     
ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ทางตรง 
11.2  ประ เด็นการ
พิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่
ท า ง  ต ร ง  1.1   
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3. เพื่อสร้างคนต้นแบบไร้พุง
ในโรงเรียน  

4. เพื่อให้ผู้ เรียนปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการกินและออก
ก าลังกาย สร้างองค์ความรู้
ตามหลักการ 3 อ.สร้ าง
ความสุมดุลพลังงานของ
ร่างกาย 

5. เพื่อให้ผู้ เรียนมีดัชนีมวล
ก า ย   (BMI)  เ กิ น เ กณฑ์
มาตรฐาน ได้เข้าร่วมการจัด
โ ค ร ง ก า ร / กิ จ ก ร ร ม ที่
ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและ
ความปลอดภัย 11.2  

6. เพื่อให้ผ็เรียนปฏิบัติตนตาม
สุ ข บั ญ ญั ติ ๑ ๐ ป ร ะ ก า ร 
(รายละเอียดในภาคผนวก 
ก.) 1.1.(2)  

7. เพื่อให้ผู้ เรียนได้ เข้าร่วม
กิจกรรมการออกก าลังกาย
แ ล ะ มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร
เ ผ ย แ พ ร่ แ ล ะ ร ณ ร ง ค์
เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ 
1.1.(3) 

8. เพื่อให้ผู้ เรียนพัฒนาการ
สุขภาพของผู้เรียนที่ไม่สม
ส่วน 1.2.2 

 

- ผู้เรียนตระหนักถึงการดูแล
สุขภาพตนเองตามหลักการ 
3 อ.  (อาหาร ออกก าลัง
กาย อารมณ์)    

- ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมการ
สร้างคนต้นแบบไร้พุงใน
โรงเรียน 

- ผู้เรียนปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการกินและออก
ก าลังกาย สร้างองค์ความรู้
ตามหลักการ 3 อ.สร้าง
ความสุมดุลพลังงานของ
ร่างกาย 

- ผู้เรียนมีดัชนีมวลกาย  
(BMI)  เกินเกณฑ์มาตรฐาน 
ได้เข้าร่วมการจัดโครงการ/
กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยและความปลอดภัย 
11.2 

- ผู้เรียนปฏิบัติตนตามสุข
บัญญัติ๑๐ประการ  

- ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม
การออกก าลังกายและมีส่วน
ร่วมในการเผยแพร่และ
รณรงค์เกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพ1.1.(3) 

- ผู้ เรียนพัฒนาการสุขภาพ
ของผู้ เ รี ย นที่ ไ ม่ ส มส่ ว น 
1.2.2 

ทางอ้ อม  1 . 1 ( 2  ) , 
1.1(3) ,1.2.2    

JS ห่วงใย เข้าใจ
วัยรุ่น 

1. เพื่อให้ผู้ เรียนมีความรู้  
ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ท า ง
พฤติกรรมและจิตใจ 

2. เพื่อให้ผู้เรียนได้รับข้อมูล
เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ป้ อ ง กั น
ต น เ อ ง เ พื่ อ ไ ม่ ใ ห้ เ กิ ด
ปัญหาจากวิทยากรที่มี
ความรู้ 

3. เพื่ อ ให้ผู้ เ รียนสามารถ
จั ด ก า ร ปั ญ ห า ห รื อ
หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสม 

4. เพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ยนป้ อ งกั น
ตนเองจากสิ่งเสพติดให้
โทษและหลีกเลี่ยงตนเอง

เชิงปริมาณ 
- ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 1-6  

เชิงคุณภาพ 

- ผู้ เรียนมีความรู้  ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทาง
พฤติกรรมและจิตใจ 

- ผู้เรียนได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการ
ป้องกันตนเองเพื่อไม่ ให้ เกิด
ปัญหาจากวิทยากรที่มีความรู้ 

- ผู้ เรียนสามารถจัดการปัญหา
หรือหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสม 

- ผู้เรียนป้องกันตนเองจากสิ่งเสพ
ติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเอง

มาตรฐานที่   1     ตัว
บ่งชี้ / เกณฑ์ทางตรง 
1.3  ทางอ้อม  ,6.4        
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จากสภาวะที่ เ สี่ ย งต่ อ
ค ว าม รุ น แ ร ง  โ ร ค ภั ย
อุบัติเหตุ และปัญหาทาง
เพศ(1.3) 

5. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้สึก
ที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหา
ความรู้ เกี่ยวกับอาชีพที่
ตนเองสนใจ(6.4) 

 

จากสภาวะที่ เสี่ ย งต่อความ
รุนแรง โรค ภัยอุบัติเหตุ และ
ปัญหาทางเพศ(1.3) 

- ผู้เรียนมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพ
สุจริตและหาความรู้ เกี่ยวกับ
อาชีพที่ตนเองสนใจ(6.4) 

 

ค่ายลูกเสือ-เนตร
นารี 

1. เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนวิชา
ลูกเสือ – เนตรนารีครบ
ตามกระบวนการของ
หลักสูตร 

2. เพื่อให้ผู้เรียนมีระเบียบ
วินัย เกิดความรักความ
สามัคคีในหมู่คณะ 

3. เพื่อให้ผู้เรียนได้บ าเพ็ญ
ตนให้เป็นประโยชน์และ
ช่วยเหลือผู้อื่น 

4. เพื่อให้ผู้เรียนได้ร่วมกัน
ส่งเสริมปรับปรุง
สภาพแวดล้อมให้ดข้ึีน 

5. เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์ 

 

เชิงปริมาณ 
- ผู้เรียนระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 

เชิงคุณภาพ 
- ผู้เรียนได้เรียนวิชาลูกเสือ – เนตร

นารีครบตามกระบวนการของ
หลักสูตร 

- ผู้เรียนมีระเบียบวินัย เกิดความ
รักความสามัคคีในหมู่คณะ 

- ผู้เรียนได้บ าเพ็ญตนให้เป็น
ประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่น 

- ผู้เรียนได้ร่วมกันส่งเสริมปรับปรุง
สภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น 

- ผู้เรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ 

ตามแผนพัฒนา 5 ปี 

สืบสานประเพณี
ศิลปะ และ

วัฒนธรรมไทย 

1. เพื่อให้ผู้เรียนและ
บุคลากรมีทัศนคติ ในการ
พัฒนาสุนทรียภาพ และ
ค่านิยมที่ดีต่อศิลปะ และ
วัฒนธรรม (10.3.4) 

2. เพื่อให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
ในการท านุบ ารุงศิลปะ 
และวัฒนธรรม 

 

เชิงปริมาณ 
- ผู้เรียนและบุคลากรทุกคนมี

ทั ศ น ค ติ ใ น ก า ร พั ฒ น า
สุนทรียภาพและค่านิยมที่ดี
ต่ อ ศิ ล ป ะและ วัฒนธ ร รม 
(10.3.4) 

- ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการ
ท านุบ ารุงศิลปะ และ
วัฒนธรรม 

เชิงคุณภาพ 
- ผู้เรียนและบุคลากรมีทัศนคติ

ในการพัฒนาสุนทรียภาพและ
ค่ านิ ยมที่ ดี ต่ อศิ ลปะ และ
วัฒนธรรม (10.3.4) 

- ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการท านุ
บ ารุงศิลปะ และวัฒนธรรม 

มาตรฐานที่    10     
ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ทางตรง      
10.3.4     

การสร้างจิตสาธาร 
ณะเพื่อพัฒนาสังคม 

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีจิต
สาธารณะด้านสังคมและ
สิ่งแวดล้อม และฝึก

เชิงปริมาณ 
- ผู้เรียนทุกคนมีจิตสาธารณะ

ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 
เชิงคุณภาพ 

มาตรฐานที่    15     
ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ทางตรง      
15.1.2     
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ปฏิบัติกิจกรรมจิต
สาธารณะอย่างต่อเนื่อง 

2. เพื่อจัดโครงการ กิจกรรม
พิเศษเพื่อตอบสนอง
นโยบาย  จุดเน้น  ตาม
แนวทางการปฏิรูป
การศึกษา(ต15.1) 

 

- ผู้เรียนมีจิตสาธารณะด้าน
สังคมและสิ่งแวดล้อม และฝึก
ปฏิบัติกิจกรรมจิตสาธารณะ
อย่างต่อเนื่อง 

- สถานศึกษาจัดโครงการ  
กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนอง
นโยบาย  จุดเน้น  ตาม
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ(ต15.1) 

๑ ศิลปะ  ๑ ดนตรี 
๑ กีฬา 
-กิจกรรมศิลปนาฏ
ดุริยางค์ 
-กิจกรรมArt 
Exhibition 
-กิจกรรมทูต
วัฒนธรรม 
-กิจกรรม One 
Sport Of Life(
พละ) 

๑.  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้
นักเรียนสร้างผลงานจากการเข้า
ร่วมกิจกรรม ศิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลป์ กีฬาและนันทนาการ  
๒.  เพื่อให้ผู้เรียนมีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ในการสร้าง
ผลงาน ด้านศิลปะ ดนตรี 
นาฎศิลป์ ด้วยความภาคภูมิใจ 

เชิงปริมาณ 
๑. ผู้เรียนโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา   
แผนกสามัญชาย 
เชิงคุณภาพ 
๑. ผู้เรียนสร้างผลงานจากการเข้าร่วม
กิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 
กีฬาและนันทนาการ มีความคิดริเริ่ม
และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความ
ภาคภูมิใจ 

 

มาตรฐานที่  
๑,๒,๓,๔,๕,๖,๑๐ 
ตัวบ่งชี้ ๑.๖,  ๒.๑.๓
(๕),  ๓.๓,  ๔.๔,  
๕.๑,  ๕.๒(๒), ๕.๓, 
๕.๔.๗, ๕.๔.๙,  
๕.๔.๑๐,  ๕.๔.๑๑, 
๖.๑,  ๖.๒, ๖.๓, 
๑๐.๓.๒,  ๑๐.๓.๓, 
๑๖.๑(๒), ๓.๑,  ๓.๒,  
๓.๔,  ๔.๑,  ๔.๒,  
๔.๓,  ๑๐.๑ (๖),  
๑๐.๓.๑  

โยธวาทิต 
-กิจกรรมค่ายโยธ
วาฑิต 
-กิจกรรมจัดซื้อซ่อม
บ ารุงเครื่องดนตรี
โยธวาฑิต 
-กิจกรรมส่งเสริม
ศักยภาพด้านโยธ
วาฑิต 
-กิจกรรมส่งเสริม
ศักยภาพด้านเม
โลเดียน 

๑.  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้
นักเรียนสร้างผลงานจากการเข้า
ร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลป์ กีฬาและนันทนาการ  

 

เชิงปริมาณ  
นักเรียนวงโยธวาทิตจ านวน ๔๕ คน  
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนร้อยละ ๙๐ มีคุณภาพที่จะ
แสดงความสามารถด้านดนตรี 
ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
 
 

มาตรฐานที่ ๑.๖ 
ตัวบ่งชี้ ๑.๖,  ๒.๑.๓
(๕),  ๓.๓,  ๔.๔,  
๕.๑,  ๕.๒(๒), ๕.๓, 
๕.๔.๗, ๕.๔.๙,  
๕.๔.๑๐,  ๕.๔.๑๑, 
๖.๑,  ๖.๒, ๖.๓, 
๑๐.๓.๒,  ๑๐.๓.๓, 
๑๖.๑(๒), ๓.๑,  ๓.๒,  
๓.๔,  ๔.๑,  ๔.๒,  
๔.๓,  ๑๐.๑ (๖),  
๑๐.๓.๑  

Beyond to ASEAN 
-กิจกรรม  GO TO 
ASEAN 
-กิจกรรมอาเซียน
สัญจร 

๑. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับประชาคม
อาเซียนได้ 
๒. เพื่อให้มีความตระหนักและ
ทัศนคติที่ดีต่อการรวมกลุ่มเป็น
ประชาคมอาเซียนได้ 
๓. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้
ภาษาต่างประเทศและ
เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่าง
เหมาะสม 

เชิงปริมาณ  
      ผู้เรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จ านวน 
๒,๔๐๐ คน 
 เชิงคุณภาพ 
       ร้อยละ 100 ผู้เรียนมีความรู้ 
ความเข้าใจในการเป็นพลเมืองที่ดีใน
ประชาคมอาเซียน ตั้งแต่ปี 2558 เป็น
ต้นไป 
 

มาตรฐานที่ ๑๗  
ตัวบ่งชี้ ๑๗.๓ 
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๔. เพื่อสร้างมิตรภาพและความ
ร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิก
ในประชาคมอาเซียนได้ 

    
แผนกสามัญหญิง 
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

1. เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตาม
เกณฑ์(5.1) 
2. เพื่อใหผ้ลการทดสอบ 
ระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ 
(5.4) 
3. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
สอบ NT ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 
4. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
สอบ  O-NET   ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ,นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
5. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
สอบประเมินคุณภาพผู้เรียน
และประเมินการอ่าน คิด 
วิเคราะห์ของฝ่ายการศึกษาอัคร
สังฆมณฑลกรุงเทพฯ ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
6 

   เชิงปริมาณ     
- การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1- 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
   เชิงคุณภาพ    
- การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการสอบ 
O-NET ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 
6  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  และ     
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
- การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการสอบ 
N.T.  ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่  3 
- การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการสอบ 
ประเมินคุณภาพผู้เรียนและการ 
ประเมินการอ่าน คิด   วิเคราะห์ของ 
ฝ่ายการศึกษาอัครสังมณฑลกรุงเทพฯ 
ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่  3   
นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6  และ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   

 

มาตรฐานที่ 5    
ตัวบ่งทางตรงชี ้ 
5.1 , 5.4       
ตัวบ่งชี้ทางอ้อม 
5.2-5.3         
 

พัฒนาสมรรถนะที่
ส าคัญตามหลักสูตร 

1. เพื่อให้ผลการประเมิน
สมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร
เป็นไปตามเกณฑ์ (5.2 ) 
2.  เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู้เรียนระดับโรงเรียนทั้ง๘
กลุ่มสาระการเรียนรู้ในทุก
ระดับชั้น     

   เชิงปริมาณ     
- การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1-ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 
   เชิงคุณภาพ    
- เพื่อให้ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญ
ตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 

มาตรฐานที่ 5        
ตัวบ่งชี้ทางตรงที ่5.2                                        
ตัวบ่งชี้ทางอ้อมที่  5.1    

โครงการส่งเสริม
สุนทรียภาพ ศิลปะ 
ดนตรีและกีฬา 

1. เพื่อให้ผู้เรียนสร้างผลงาน
จากเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ 
ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/
นันทนาการ ตามจินตนาการ  
(1.6) 
2. เพื่อพัฒนาความรู้ ความ
เข้าใจของนักเรียนในขั้นสูง
ทางด้านทัศนศิลป์  ดนตรี/
นาฏศิลป์และกีฬา 

   3.1  เชิงปริมาณ   
- นักเรียนในทุกระดับชั้นเข้าร่วม 
กิจกรรมส่งเสริมสุนทรียภาพ มีผลงาน  
1ศิลปะ 1ดนตรี 1กีฬา 
    3.2  เชิงคุณภาพ   
- นักเรียนทุกระดับชั้น มีการพัฒนา
ทักษะทางด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา 
จนเกิดความช านาญ และมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเป็นไปตามเกณฑ์ 
 

มาตรฐานที่ 1, 5     
ตัวบ่งชี้ทางตรง 
ที่ 1.6           
เกณฑ์ ตัวบ่งชี้
ทางอ้อมที่ 5.1 -5.2    
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3. เพื่อฝึกฝนและพัฒนาทักษะ
ทางด้านทัศนศิลป์  ดนตรี  
นาฏศิลป์ และกีฬา ให้เกิดความ
ช านาญและสามารถน าความรู้
ไป  ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 
3. เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าใน
ตนเอง มีความมั่นใจ กล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสม (1.4) 
4. เพื่อให้นักเรียนสร้างผลงาน
จากการเข้าร่วมกิจกรรมด้าน
ศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา
และนันทนาการ มีความคิดริเริ่ม 
ด้วยความภาคภูมิใจ (1.6) (4.4) 

1. Study Tour 
Project 

1. มีการสร้างและพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ ทั้ง
ภายในและภายนอก  
สถานศึกษาเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากร
ของสถานศึกษา รวมท้ัง  ผู้ที่
เกี่ยวข้อง ( 13.1 ) 
2. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างบุคลากรภายใน
สถานศึกษา ระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน 
และองค์กร ที่เกี่ยวข้อง (13.2 ) 
3. นักเรียนได้รับความรู้จาก
ประสบการณ์ตรงจากแหล่ง
เรียนรู้ที่ส าคัญภายในจังหวัด
ของตนเอง และจังหวัดใกล้เคียง   
4. นักเรียนเห็นความส าคัญของ
แหล่งเรียนรู้  สามารถน าความรู้
จากภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ 
5. นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจ
ในวัฒนธรรมท้องถิ่นของตนเอง 
และจังหวัดใกล้เคียง  

    เชิงปริมาณ   - นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 – ระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้เข้าร่วมกิจกรรม 
   เชิงคุณภาพ   - นักเรียนร้อยละ 90 
ได้รับความรู้และได้ฝึกปฏิบัติจริง
เกี่ยวกับภูมิปัญญาแหล่งเรียนรู้เพิ่ม
มากขึ้น 

มาตรฐานที่  13       
ตัวบ่งชี้ทางตรง 
ที่ 13.1-13.2   

2. Study Tour 
Project 

1.  มีการสร้างและพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ ทั้ง
ภายในและภายนอก 
สถานศึกษา 
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
และบุคลากรของสถานศึกษา 
รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง (13.1) 

    เชิงปริมาณ   - นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 – ระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้เข้าร่วมกิจกรรม 
   เชิงคุณภาพ   - นักเรียนร้อยละ 90 
ได้รับความรู้และได้ฝึกปฏิบัติจริง
เกี่ยวกับภูมิปัญญาแหล่งเรียนรู้เพิ่ม
มากขึ้น 
 

มาตรฐานที่  13       
ตัวบ่งชี้ทางตรง 
ที่ 13.1-13.2      
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2. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างบุคลากรภายใน
สถานศึกษา ระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน 
และองค์กรที่เกี่ยวข้อง (13.2 ) 
3. นักเรียนได้รับความรู้จาก
ประสบการณ์ตรงจากแหล่ง
เรียนรู้ที่ส าคัญภายในจังหวัด
ของตนเอง และจังหวัดใกล้เคียง   
4. นักเรียนเห็นความส าคัญของ
แหล่งเรียนรู้  สามารถน าความรู้
จากภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
5. นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจ
ในวัฒนธรรมท้องถิ่นของตนเอง 
และจังหวัดใกล้เคียง  

2.พัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนสู่ความเป็น
เลิศ 

1. เพื่อให้มผีลการทดสอบ
ระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ (5.4) 
2. เพื่อให้ ร้อยละของ 
ผู้เรียนชั้น ป.๖ ม.๓ ม.๖มี 
ผลการทดสอบระดับชาติ  
(O-NET) มีค่า T-Score 
 ๔๐.๐๐ในกลุ่มสาระการ 
เรียนรู้ภาษาไทย (5.4.1) 
3. เพื่อให้ ร้อยละของ 
ผู้เรียนชั้น ป.๖ ม.๓ ม.๖มี 
ผลการทดสอบระดับชาติ  
(O-NET) มีค่า T-Score  
๔๐.๐๐ในกลุ่มสาระการ 
เรียนรู้คณิตศาสตร์ ( 5.4.2 ) 
4. เพื่อให้ ร้อยละของ 
ผู้เรียนชั้น ป.๖ ม.๓ ม.๖มี 
ผลการทดสอบระดับชาติ  
(O-NET) มีค่า T-Score  
๔๐.๐๐ในกลุ่มสาระการ 
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ (5.4.3) 
5. เพื่อให้ ร้อยละของ 
ผู้เรียนชั้น ป.๖ ม.๓ ม.๖มี 
ผลการทดสอบระดับชาติ  
(O-NET) มีค่า T-Score  
๔๐.๐๐ในกลุ่มสาระการ 
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม(5.4.4) 
6. เพื่อให้ ร้อยละของ 
ผู้เรียนชั้น ป.๖ ม.๓ ม.๖มี 
ผลการทดสอบระดับชาติ  

   เชิงปริมาณ  
ร้อยละ60 ของผู้เรียนสามารถพัฒนา
ตนเองได้เต็มตามศักยภาพของแต่ละ
บุคคลมีผลงานและได้รับรางวัลจาก
การแข่งขันทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 
 เชิงคุณภาพ  
นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะความรู้
ความสามารถทางวิชาการให้สูงขึ้น
และมีเจตคติที่ดีในการพัฒนาตนเอง 
 

มาตรฐานที่5  
ตัวบ่งชี้ทางตรงที5่.4     
เกณฑ์ทางตรงที่  
5.4.1-5.4.8                                                                 
ตัวบ่งชี้ทางอ้อม 
(1.4 ) (1.6 ) (3.1)  
(3.2)  (3.3) (3.4)                                         
(4.1)  (4.2)  (4.3)  
(4.4) ( 5.1)  (5.2) (6.1) 
(6.2) (6.3)  (6.4) 
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(O-NET) มีค่า T-Score  
๔๐.๐๐ในกลุ่มสาระการ 
เรียนภาษาต่างประเทศ  
(5.4.5) 
7. เพื่อให้ ร้อยละของ 
ผู้เรียนชั้น ป.๖ ม.๓ ม.๖มี 
ผลการทดสอบระดับชาติ  
(O-NET) มีค่า T-Score  
๔๐.๐๐ในกลุ่มสาระการ 
เรียนรู้ศิลปะ ( 5.4.6 ) 
8. เพื่อให้ ร้อยละของ 
ผู้เรียนชั้น ป.๖ ม.๓ ม.๖มี 
ผลการทดสอบระดับชาติ  
(O-NET) มีค่า T-Score  
๔๐.๐๐ในกลุ่มสาระการ 
เรียนรู้สุขศึกษาและพล 
ศึกษา ( 5.4.7 ) 
9. เพื่อให้ ร้อยละของ 
ผู้เรียนชั้น ป.๖ ม.๓ ม.๖มี 
ผลการทดสอบระดับชาติ  
(O-NET) มีค่า T-Score  
๔๐.๐๐ในกลุ่มสาระการ 
เรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพ 
และเทคโนโลยี ( 5.4.8 ) 
10.  เพื่อให้ผู้เรียนเกิดเจตคติที่
ดีต่อการเรียน 
 

2.ส่งเสริมการ
อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญา 

1. เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนมี
ความสามัคคีในการเรียนรู้
ร่วมกัน 
2. เพื่อให้ผู้เรียนอนุรักษ์และ
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยสู่
สาธารณชน 
3. เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์
และทักษะการเรียนรู้ให้แก่
ผู้เรียน 
4. เพื่อปลูกฝังจิตส านึกในคุณค่า
ความเป็นไทยให้แก่ผู้เรียน 
5. เพื่อพัฒนาผู้เรียนและ
บุคลากรให้มีทัศนคติและ
ค่านิยมที่ดีต่อศิลปวัฒนธรรม
ไทย (10.3.4) 

3.1 เชิงปริมาณ  
- ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 –ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 1,800 คน  
- ครู 88 คน 
3.2 เชิงคุณภาพ 
1. เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีความสามัคคี
ในการเรียนรู้ร่วมกัน 
2. ผู้เรียนอนุรักษ์และเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สาธารณชน 
3. เสริมสร้างประสบการณ์และทักษะ
การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
4. ปลูกฝังจิตส านึกในคุณค่าความเป็น
ไทยให้แก่ผู้เรียน 
5. ผู้เรียนและบุคลากรมีทัศนคติและ
ค่านิยมที่ดีต่อศิลปวัฒนธรรมไทย  

มาตรฐานที่ 10     
ตัวบ่งชี้/เกณฑ์  
ทางตรง 10.3    
ทางอ้อม 10.3 
ประเด็นการพิจารณา/
เกณฑ์ย่อยที่  
ทางตรง  10.3.4.1      
ทางอ้อม 10.3.3 
 

แผนก English 
Program 
โครงการส่งเสริม
พัฒนาศักยภาพ

-นักเรียนระดับชั้น ป.1-ม.6 ที่มี
ความสามารถในด้านต่างๆมี
โอกาสเข้าร่วมแข่งขันทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ 

-นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมและได้รับ
รางวัลจากการแข่งขันร้อยละ 86.40 
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ผู้เรียนสู่ความเป็น
เลิศ 
-กิจกรรม Smart  
Brain 

 

โครงการ Go to 
Goal 
-กิจกรม 
Cambridge 
YLE&KET 

-นักเรียนได้รับการทดสอบ
ความรู้ ความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษและสอบผ่านร้อย
ละ 80 
 

-นักเรียนสามารถสอบผ่านในแต่ละ
ระดับและมีผลงานเป็นที่น่าพอใจ ร้อย
ละ 87.10 

 

โครงการ พัฒนา
สมรรถนะที่ส าคัญ
ตามหลักสูตร 
-กิจกรรม 
International 
English on tour 
-กิจกรรม English 
on Tour 

-นักเรียนเข้าค่ายภาษาอังกฤษ
ร้อยละ 80 สามารถใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ 
-นักเรียนที่เข้าค่ายภาษาอังกฤษ
ร้อยละ 80 สามารถใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ 
 

-นักเรียนที่เข้าค่ายสามารถใช้ภาษาใน
การสื่อสารคิดเป็นร้อยละ84.80 
-นักเรียนได้เรียนรู้การท างานเป็นทีม
และใช้ภาษาร้อยละ 93.60 

 

โครงการ  
Let S Speak 
English  
-กิจกรรม English 
For 21 ST 

Century 

-ครูกลุ่มสาระภาษาอังกฤษสอน
ภาษาอังกฤษนอกห้องเรียน
ให้กับกลุ่มสาระอื่น 

-ครูกลุ่มสาระอื่นได้รับความรู้ด้าน
ภาษาอังกฤษร้อยละ 87.20 

 

 
               กลยุทธ์ที่  2  (ด้านครู)  :-  ส่งเสริมบุคลากรให้มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานวิชาชีพครู จัดการเรียนการสอน
ที่บูรณาการความเชื่อ วัฒนธรรม และชีวิตตามคุณค่าพระวรสาร เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สามารถใช้ภาษาในการสื่อสาร ใช้
เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม มีจรรยาบรรณและจิตวิญญาณของความเป็นครู และส่งเสริมขวัญก าลังใจให้บุคลากรตามความ
เหมาะสมของสภาพเศรษฐกิจ และสังคมในปัจจุบัน 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

แผนกอนุบาล
โครงการพัฒนาครู
ปฐมวัยยุคใหม่ 

1. เพื่อให้การปฏิบัติงานของบุ
คลาการพัฒนาเหมาะสม
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
ยุคสมัยและ  สามารถน า
ความรู้มาพัฒนาผู้เรียนให้มี
พัฒนาการเหมาะสมตามวัย 

2. เพื่อครูให้เข้าใจปรัชญา 
หลักการ และธรรมชาติของ
การจัดการศึกษาปฐมวัย 
และสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในการจัด
ประสบการณ์ (5.1) 

 เชิงปริมาณ :   
- บุคลากรครูแผนกอนุบาล  

จ านวน  67  คน  เข้าร่วม
โครงการ 

- จ านวนชั่วโมงในการอบรม  
สัมมนา  ศึกษาดูงาน 50 
ชั่วโมง ต่อปี 

 เชิงคุณภาพ :   
- บุคลากรพัฒนาการ

ปฏิบัติงานได้เหมาะสมทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของยุค
สมัยและ  สามารถน า

มาตรฐานที่  5, 6 / 
ตัวบ่งชี้  5.1, 5.4, 
5.9, 6.5 
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3. เพือ่ให้ครูใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
สอดคล้องกับการเรียนรู้
ของเด็ก (5.4) 

4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
ให้บุคลากรได้รับการอบรม
ด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย
เป็นประจ าทุกปี  (5.9.4) 

5. เพื่อผู้บริหารส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้
มีประสิทธิภาพ(6.5) 

ความรู้มาพัฒนาผู้เรียนให้มี
พัฒนาการเหมาะสมตามวัย 

- เด็กประพฤติตนตาม
วัฒนธรรมและศาสนาที่ตน
นับถือ   

- ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ 
และธรรมชาติของการจัด
การศึกษาปฐมวัย และ
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ใน
การจัดประสบการณ์  

- ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสม สอดคล้องกับ
การเรียนรู้ของเด็ก  

- ครูและผู้ดูแลเด็กได้รับการ
อบรมด้านการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยเป็นประจ าทุกปี   

- บุคลากรได้รับการพัฒนา
ศักยภาพให้มีประสิทธิภาพ 

กิจกรรมน าใช้
เทคโนโลยี 

1. เพื่อให้บุคลากร มีทักษะด้าน
การใช้เทคโนโลยีในการ
แสวงหาความรู้ใหม่ๆเพื่อ
พัฒนาตนเองและพัฒนางาน
อย่างมีประสิทธิภาพ  

2. เพื่อให้ครูใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
สอดคล้องกับการเรียนรู้ของ
เด็ก (5.4) 

 เชิงปริมาณ :   
- บุคลากร จ านวน 67 คน 

 เชิงคุณภาพ :   
- บุคลากร มีทักษะด้านการ

ใช้เทคโนโลยีในการแสวงหา
ความรู้ใหม่ๆเพื่อพัฒนา
ตนเองและพัฒนางานอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

-  ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสม สอดคล้องกับ
การเรียนรู้ของเด็ก (5.4) 

มาตรฐานที่  5 / ตัว
บ่งชี้   5.4 

กิจกรรมพัฒนาครู
ปฐมวัยสู่การเป็นครู
มืออาชีพ 

1. เพื่อให้ครูเข้าใจปรัชญา 
หลักการ และธรรมชาติของ
การจัดการศึกษาปฐมวัย 
และสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในการจัด
ประสบการณ์ (5.1) 

2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้
บุคลากรได้รับการอบรมด้าน
การพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็น
ประจ าทุกปี  (5.9.4) 

3. เพื่อผู้บริหารส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพ(6.5) 

 เชิงปริมาณ :   
- บุคลากรแผนกอนุบาล

จ านวน  67  คน 
 เชิงคุณภาพ :   
- บุคลากรครูเข้าใจปรัชญา 

หลักการ และธรรมชาติของ
การจัดการศึกษาปฐมวัย 
และสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในการจัด
ประสบการณ์ 

- บุคลากรได้รับการอบรม
ด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย
เป็นประจ าทุกปี   

- บุคลากรได้รับการพัฒนา
ศักยภาพให้มีประสิทธิภาพ 

มาตรฐานที่  5, 6 / 
ตัวบ่งชี้  5.1, 5.9, 6.5 
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โครงการอบรม / 
สัมมนา / ศึกษาดู
งาน 

1. เพื่อให้การปฏิบัติงานของ
บุคลาการพัฒนาเหมาะสม
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของยุคสมัยและ  สามารถ
น าความรู้มาพัฒนาผู้เรียน
ให้มีพัฒนาการเหมาะสม
ตามวัย 

2. เพื่อให้ครูมีวุฒิและความรู้
ความสามารถในด้าน
การศึกษาปฐมวัย(5.9) 

3. เพื่อผู้บริหารส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ให้มีประสิทธิภาพ(6.5) 

 เชิงปริมาณ :   
- บุคลากรครูแผนกอนุบาล  

จ านวน  67  คน  เข้าร่วม
โครงการ 

- จ านวนชั่วโมงในการอบรม  
สัมมนา  ศึกษาดูงาน 50 
ชั่วโมง ต่อปี 

 เชิงคุณภาพ :   
- บุคลากรพัฒนาการ

ปฏิบัติงานได้เหมาะสมทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของยุค
สมัยและ  สามารถน า
ความรู้มาพัฒนาผู้เรียนให้
มีพัฒนาการเหมาะสมตาม
วัย 

- ครูและผู้ดูแลเด็กได้รับการ
อบรมด้านการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยเป็นประจ าทุกปี   

- บุคลากรได้รับการพัฒนา
ศักยภาพให้มีประสิทธิภาพ 

มาตรฐานที่  5, 6 / 
ตัวบ่งชี้  5.9, 6.5 

แผนกสามัญชาย 
Let’s Speak 
English 

-กิจกรรม Teacher 
Said 
-กิจกรรม Peer to 
Peer Network 
-กิจกรรม English 
for 21stCentur 

๑.เพื่อให้ครูสามารถใช้ค าสั่ง
ภาษาอังกฤษง่ายๆในห้องเรียน 
๒.เพื่อให้ครูกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อใช้สื่อสารใน
และนอกห้องเรียนให้กับครูกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อื่น 
๓.เพื่อครทูุกท่านสอบวัดความรู้
ภาษาอังกฤษ (TOEIC)ครูกลุ่ม
สาระภาษาต่างประเทศทุกคนมี
ผลไม่น้อยกว่า 400 คะแนนและ
ครูกลุ่มสาระอื่นมีคะแนนสอบ
(TOEIC) ไม่น้อยกว่า 300 
คะแนน 
 

เชิงปริมาณ   
๑. ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
จ านวน ๒๐ คน 
๒. ครูทุกทุกลุ่มสาระจ านวน ๑๑๐ คน 
เชิงคุณภาพ 
๑.ครูสามารถใช้ค าสั่งภาษาอังกฤษ
ง่ายๆในห้องเรียน 
๒.ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อใช้สื่อสารในและนอก
ห้องเรียนให้กับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
อื่น 
๓.เพื่อครูทุกท่านสอบวัดความรู้
ภาษาอังกฤษ (TOEIC)ครูกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศทุกคนมีผล 
ไม่น้อยกว่า ๔๐๐คะแนนและครูกลุ่ม
สาระอื่นมีคะแนนสอบ(TOEIC) ไม่
น้อยกว่า ๓๐๐ คะแนน 

มาตรฐานที่ ๑๗ 
ตัวบ่งชี้ ๑๗.๑.๑ 
 

ครูในยุค IT ๑.  เพื่อให้ครูสร้างสื่อเทคโนโลยี
เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน 
๒.  เพื่อให้ครูได้รับการ
พัฒนาการใช้เทคโนโลยีเพื่อ
จัดการเรียนการสอนได้อย่าง
เหมาะสม 

 

เชิงปริมาณ  
๑. ครูโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์แผนก
สามัญชาย จ านวน 130 คน 
เชิงคุณภาพ 
๒. ครูได้รับการพัฒนาความรู้ทางด้าน
เทคโนโลยี 

มาตรฐานที่ ๗  
ตัวบ่งชี้ ๗.๔ 
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๓.  ครูสามารถสร้างสื่อเทคโนโลยีใน
การจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

ยอแซฟวิชาการ 
๕๘ 

๑. เพื่อเผยแพร่ผลการจัดการ
เรียนการสอนของโรงเรียนยอ
แซฟอุปถัมภ์ 
 ๒. เพื่อน าผลงานของผู้เรียน
เผยแพร่ให้กับผู้ปกครองและ
ชุมชนรับทราบ  
 
 

เชิงปริมาณ   
ครูแผนกสามัญชาย ๑๓๐  
จ านวนนักเรียน ป.๑-ม.๖ จ านวน 
๒,๔๐๐ คน โรงเรียนในเขต ๕ และ
โรงเรียนใกล้เคียง จ านวน ๑๕ 
โรงเรียน 
เชิงคุณภาพ 
๑.ครูได้เผยแพร่ผลการจัดการเรียน
การสอนครู 
๒.ผู้เรียนได้เผยแพร่ผลงานให้กับ
ผู้ปกครองและชมุชนรับทราบ  

มาตรฐานที่ ๕    
ตัวบ่งชี้  ๕.๑(๑), ๕.๒
(๑๕, ๕.๓(๑-๕), ๕.๔
(๑-๑๑) 

แผนกสามัญหญิง 
จาริกแสวงบุญ 

1.  เพื่อให้บุคลากรทุกคนได้
ท าบุญ ฟังเทศน์ ฟังธรรมและ
ปฏิบัติศาสนกิจตามศาสนา
ร่วมกัน   
2.  เพื่อให้บุคลากรทุกคนเป็น
คนดีมีคุณธรรมจริยธรรม
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมี
ความสุข 
3.  เพื่อให้สถานศึกษามีการ
พัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความรู้ความเข้าใจเรื่องอัต
ลักษณ์การศึกษาคาทอลิกการ
เป็นครูมืออาชีพและเป็น
แบบอย่างที่ดี (16.2.6) 

3.1 เชิงปริมาณ  
บุคลากรทุกคน  
3.2 เชิงคุณภาพ 
1.  บุคลากรทุกคนได้ท าบุญ ฟังเทศน์ 
ฟังธรรมและปฏิบัติศาสนกิจตาม
ศาสนาร่วมกัน   
2.  บุคลากรทุกคนเป็นคนดีมีคุณธรรม
จริยธรรมด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมี
ความสุข 
3.  สถานศึกษามีการพัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจ
เรื่องอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลกิการ
เป็นครูมืออาชีพและเป็นแบบอย่างที่ดี 
 

มาตรฐานที่    16  ตัว
บ่งชี้/เกณฑ์ หลัก   -  
ร่วม  16.2   
ประเด็นการพิจารณา/
เกณฑ์ย่อยที่ หลัก - 
ร่วม  16.2.6 
 

Let’s Speak 
English 

1. เพื่อให้สถานศึกษาจัด
โครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมการ
ใช้ภาษาให้ผู้เรียนสู่ประชาคม
อาเซียน   
2. เพื่อพัฒนาทักษะในการใช้
ภาษาอังกฤษทั้งด้านการพูด 
การฟัง การอ่าน และการเขียน 
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
คุณครูในการใช้ภาษาอังกฤษใน
ด้านต่างๆ และเผยแพร่ความรู้
ใหม่ๆให้ผู้ที่สนใจ 
4. ครูสามารถออกแบบและจัด
กระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ
เพื่อการสื่อสารเพื่อรองรับความ

   เชิงปริมาณ   
- คุณครูโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์แผนก
สามัญหญิงได้เข้าร่วมกิจกรรมและ
ได้รับความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ 
   เชิงคุณภาพ   
- คุณครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนด้วยภาษาสากล 
 

มาตรฐานที่  17  
ตัวบ่งชี้ทางอ้อม 
ที ่17.2   
เกณฑ์ทางอ้อม 
ที่17.2.1 -17.2.2 
 



 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ปีการศึกษา 2558 หนา้ 74 

 

เป็นมาตรฐานสากล World 
Class Standard School (JS) 

              
               กลยุทธท์ี่  3 (ด้านสถานศึกษา) :- ส่งเสริมการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เน้นความโปร่งใส และการ
มีส่วนร่วม ควบคู่กับการพัฒนาระบบประกันคุณภาพสถานศึกษา ทั้งภายในและภายนอก พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน โดยใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อพัฒนาสถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมให้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
               สถานศึกษาส่งเสริมจัดการศึกษาตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกเพื่อให้เยาวชนชายคาทอลิกที่มีกระแสเรียก
ได้พัฒนาตนเองเพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้น าคาทอลิก พร้อมทั้งมีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยพัฒนาหลักสูตรที่
เข้มข้น เหมาะสมกับผู้เรียนและความต้องการของชุมชน มีการส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น การใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งพัฒนาความพร้อมด้านภาษาและด้านอื่น ๆ เพื่อเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน และการเป็นพลเมืองโลก 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

แผนกอนุบาล 
โครงการปรับปรงุ
ห้องปฏิบัติการ 

1. เพื่อให้โรงเรียนมี
ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ที่มี
ประสิทธิภาพ 

2. เพื่อปรับปรุงและพัฒนา
ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ให้มีคุณภาพ
อยู่เสมอ 

3. เพื่อให้ครูใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม  
สอดคล้องกับการเรียนรู้
ของเด็ก (5.4) 

 เชิงปริมาณ :   
- ห้องปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร์  จ านวน  1  
ห้อง 

- วัสดุอุปกรณ์ในห้อง
คอมพิวเตอร์ 

 เชิงคุณภาพ :   
- โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร์ที่มี
ประสิทธิภาพ 

- โรงเรียนปรับปรุงและ
พัฒนาห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ให้มีคุณภาพ
อยู่เสมอ 

- ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมสอดคล้องกับ
การเรียนรู้ของเด็ก 

มาตรฐานที่  5  / ตัว
บ่งชี้  5.4 

โครงการงานเอกสาร
ประกอบการเรียน 

1. เพื่อให้โรงเรียนมี
แบบเรียน แบบฝึกหัดและ
เอกสารเสริม ที่เหมาะสม
กับวัยของเด็ก 

2. เพื่อให้โรงเรียนมีข้อมูลที่
สามารถน ามาใช้ในการ
วางแผน จัดท าและพัฒนา
เอกสารประกอบการเรียน
ในปีต่อไป 

3. เพื่อให้ครูใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
สอดคล้องกับการเรียนรู้
ของเด็ก(5.4) 

 เชิงปริมาณ :   
- เด็กระดับอนุบาล  จ านวน  

915  คน  เข้าร่วมกิจกรรม 
- บุคลากรครูจ านวน   39  

คน 
 เชิงคุณภาพ :   
- โรงเรียนมีแบบเรียน 

แบบฝึกหัดและเอกสาร
เสริม ท่ีเหมาะสมกับวัยของ
เด็ก 

- โรงเรียนมีข้อมูลที่สามารถ
น ามาใช้ในการวางแผน 

มาตรฐานที่  5  / ตัว
บ่งชี้  5.4 
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จัดท าและพัฒนาเอกสาร
ประกอบการเรียนในปี
ต่อไป 

- ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสม สอดคล้องกับ
การเรียนรู้ของเด็ก 

โครงการงานภาคฤดู
ร้อน 

1. เพื่อให้โรงเรียนมีแผนการ
ด าเนินงานและกิจกรรม
ภาคฤดูร้อนที่เหมาะสมกับ
เด็ก 

2. เพื่อเตรียมความพร้อมให้
เด็กได้เรียนรู้และปรับตัว
ก่อนเข้าสู่ระบบโรงเรียน
เรียนและปรับพื้น
ฐานความรู้เพื่อใช้ในการ
เรียนในระดับชั้นต่อไป 

3. เพื่อจัดให้เด็กได้เลือกท า
กิจกรรมตามความสนใจ 
ความถนัดความสามารถ 
และความพอใจของเด็ก  
(5.2.11) 

 เชิงปริมาณ :   
- เด็กระดับอนุบาล  จ านวน  

915  คน  เข้าร่วมกิจกรรม 
- บุคลากรครูจ านวน   39  

คน 
 เชิงคุณภาพ :   

- โรงเรียนมีแผนการ
ด าเนินงานและกิจกรรม
ภาคฤดูร้อนที่เหมาะสมกับ
เด็ก 

- เด็กมีความพร้อมก่อนเข้าสู่
ระบบโรงเรียนเรียนและมี
ความรู้พื้นฐานความรู้เพื่อ
ใช้ในการเรียนในระดับชั้น
ต่อไปอยู่ในระดับดี 

- เด็กได้เลือกท ากิจกรรมตาม
ความสนใจ ความถนัด
ความสามารถ และความ
พอใจของเด็ก 

มาตรฐานที่  5 / ตัว
บ่งชี้  5.2 

โครงการห้องเรียน  
KEEC 

1. เพื่อจัดซ้ือจัดหาสื่ออุปกรณ์
ห้องเรียน KEEC 

2. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ 
พัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก
และบุคลากรในสถานศึกษา
(9.1) 

 เชิงปริมาณ :   
- สื่ออุปกรณ์ห้องเรียน 

KEEC  จ านวน  3  
ห้องเรียน 

- ครูผู้สอนหลักสูตร KEEC  
จ านวน  6  คน 

 เชิงคุณภาพ :   
- เด็กที่เรียนหลักสูตร KEEC 

มีสื่ออุปกรณ์ที่เหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ 

- โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ 
พัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก
และบุคลากรในสถานศึกษา 

มาตรฐานที่  5, 7, 9  
/ ตัวบ่งชี้  9.1 

แผนกสามัญชาย 
จัดบรรยากาศ
ห้องสมุดให้มี
ชีวิตชีวา 

๑. เพื่อพัฒนาห้องสมุดให้เป็น
แหล่งเรียนรู้แก่นักเรียนและ
บุคลากร 
๒. เพื่อพัฒนาและจัด
สภาพแวดล้อม จัดบรรยากาศ
ในห้องสมุดให้มีชีวิตชีวา 
๓. เพื่อให้บริการสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เอื้อให้ผู้เรียน 

เชิงปริมาณ   
๑. มีวัสดุครุภัณฑ์ที่ใช้ในกิจกรรม
ห้องสมุดที่เพียงพอกับความต้องการ
ของผู้รับบริการ 
๒. มีสื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศ และ
นวัตกรรมที่เหมาะสมต่อการศึกษา
ค้นคว้า (คอมพิวเตอร์ ) อย่างน้อย ๑๐ 
ชุด  

มาตรฐานที่  ๑๑ 
ตัวบ่งชี้  ๑๑.๓,  ๓.๑ 
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เรียนรู้ด้วยตนเองและหรือ
เรียนรู้แบบมีส่วน 

เชิงคุณภาพ 
 สามารถพัฒนาห้องสมุดให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิตชีวาและส่งเสริมให้
ผู้ใช้บริการห้องสมุดมีนิสัยรักการอ่าน 
ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

แผนกสามัญชาย 
ประเมินโรงเรียน
พระราชทาน 

๑.เพื่อพัฒนาการะบวนการ
ด าเนินงานของทางโรงเรียน
อย่างเป็นระบบ 
๒.เพื่อพัฒนาครูและนักเรียน
ตามเกณฑ์การประเมินโรงเรียน
พระราชทาน 
 ๓.เพื่อจัดเตรียมเอกสารในการ
ขอรับการประเมินโรงเรียนเพื่อ
รับรางวัลพระราชทาน 
 

เชิงปริมาณ 
 ครูจ านวน ๘๐ คน นักเรียนระดับ
มัธยม จ านวน ๒,๔๐๐ คนเอกสาร
ตามเกณฑ์การประเมินโรงเรียน
พระราชทาน 
เชิงคุณภาพ 
๑.โรงเรียนมีการะบวนการด าเนินงาน
ของทางโรงเรียนอย่างเป็นระบบ 
๒.ครูและนักเรียนได้รับการพัฒนาตาม
เกณฑ์การประเมินโรงเรียน
พระราชทาน 
๓.ความพร้อมของเอกสารในการ
ขอรับการประเมินโรงเรียนเพื่อรับ
รางวัลพระราชทาน 

- 

แผนกสามัญหญิง 
1.English 
Academic Test 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพื่อให้สถานศึกษาจัด
โครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อ
ตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตาม
แนวทางการปฏิรูป การศึกษา 
(15.1) 
2. เพื่อให้สถานศึกษามี
มาตรการส่งเสริม(ภายใน
สถานศึกษา)ความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษ ของผู้เรียนก่อน 
ส าเร็จการศึกษา (15.1.1) 
3. เพื่อให้สถานศึกษามีผลการ
ด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย  
(15.2) 
4. เพื่อให้ผู้เรียนร้อยละ 60 ที่
เข้ารับการทดสอบต่างๆ ผ่าน
เกณฑ์การประเมินในระดับ
มาตรฐานสากล 
5. เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ผู้เรียนในด้านการฟัง พูด อ่าน 
และเขียน สามารถเข้าสู่การ
แข่งขันระดับภายในประเทศ
และต่างประเทศ ตลอดจน
ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ 
6. เพื่อให้ผู้เรียนน าความรู้ที่
ได้รับไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ 
และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน
ภาษาต่างประเทศ 

เชิงปริมาณ  
คุณครูและนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่  3 – ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 ได้เข้าร่วมกิจกรรม  
เชิงคุณภาพ   
ร้อยละ 60 ของผู้เรียนที่เข้าสอบผ่าน
เกณฑ์การประเมินในระดับ
มาตรฐานสากล 
 

มาตรฐานที่  15    
ตัวบ่งชี้ที ่ 15.1 ,15.2  
เกณฑ์ที่  15.1.1 
 

โครงการ Beyond 
to Asean    

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน 
และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

เชิงปริมาณ    มาตรฐานที่ 2    
3 ตัวบ่งชี้ทางตรง 
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จากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้  
และสื่อต่างๆ รอบตัว  (3.1) 
2. เพื่อให้ผู้เรียนยอมรับความคิด
และวัฒนธรรมที่แตกต่าง ( 2.3 )  
3. เพื่อให้สถานศึกษามีการ จัด
โครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริม 
การใช้ภาษาให้ผู้เรียนสู่ประชาคม
อาเซียน (17.2 JS) 
4. เพื่อให้เสถานศึกษามีการจัด
โครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมการ
เตรยีมความพร้อมให้ผู้เรียนสู่   
(17.3 JS) 

โรงเรียนมีห้องศูนย์อาเซียน และมี
ห้องเรียนที่มีบรรยากาศการเรียนรู้
อาเซียน 
เชิงคุณภาพ    
ครูมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับ
อาเซียน ครูและนักเรียนมีการจัด
กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกันใน
ห้องเรียนและบุคคลภายนอก 
 

ที่ 2.3   3.1 
มาตรฐานที่  17      
ตัวบ่งชี้ /เกณฑ์ 
ทางตรง 17.3   

Learning 
Resources 

1. เพื่อให้สถานศึกษามีการสร้าง
และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษาและใช้ประโยชน์
จากแหล่งเรียนรู้ ทั้ง      
ภายในและ ภายนอกสถาน 
ศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของ 
ผู้เรียนและบุคลากรของ 
สถานศึกษา รวมทั้งผู้ที่ 
เกี่ยวข้อง (13.1) 
2. เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ประโยชน์
จากแหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษา 
3. เพื่อให้ผู้เรียนน าความรู้ที่ได้
จากแหล่งเรียนรู้มาใช้ประโยชน์
ในชีวิตประจ าวันได้ 

   เชิงปริมาณ     
- แหล่งเรียนรู้ของ 8 กลุ่มสาระ 
   เชิงคุณภาพ    
- มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และ
ห้องปฏิบัติการต่างๆของกลุ่มสาระ
เพื่อให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 
 

มาตรฐานที่ 13  
ตัวบ่งชี้ทางตรงที ่13.1  
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บทที่ ๓ 
ผลการพัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 

 
๑.  ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 

 ผลการด าเนนิงานโครงการ/กจิกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 1  (ด้านผู้เรียน)  :-  ปลูกฝังและส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม มีความคิด

สร้างสรรค์ สามารถใช้ภาษาในการสื่อสาร มีความเช่ียวชาญการใช้เทคโนโลยี ในการคน้คว้า เพื่อสร้าง
นวัตกรรมคิดแก้ปัญหาด้วยกระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดเชิงวิพากษ์ เป็นผู้มีสุขภาวะทีด่ี มีทักษะการ
ท างานเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง เหมาะสมกับความเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

แผนกอนุบาล 
โครงการก้าวหน้า
วิชาการ 

 เชิงปริมาณ :   
-เด็กอนุบาล 1 – 3  จ านวน  
840  คน 
 เชิงคุณภาพ :   

-เด็กได้รับประสบการณ์ตรงผ่าน
กิจกรรมที่หลากหลายและมี
ทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีใน
การแสวงหาความรู้  รู้จักการใช้ 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้อง
เหมาะสมกับวัย 
-เด็กสนใจเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว  
และรักการเรียนรู้   
-เด็กมคีวามคิดรวบยอดเกี่ยวกับ
สิ่งต่างๆ ที่เกิดจากประสบการณ์
การเรียนรู้  
-เด็กมีความเข้าใจและใช้ภาษา 
พูดอย่างถูกต้องเหมาะสมตามวัย   
-เด็กมีจินตนาการและความคิด
สร้างสรรค ์

-เด็กร้อยละ 80 ได้รับประสบการณ์ตรง
ผ่านกิจกรรมที่หลากหลายและมีทักษะ
ด้านการใช้เทคโนโลยีในการแสวงหา
ความรู้  รู้จักการ 
-ใช้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้อง
เหมาะสมกับวัย 
-เด็กร้อยละ 80 สนใจเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ 
รอบตัว  และรักการเรียนรู้   
-เด็กร้อยละ 80 มีความคิดรวบยอด
เกี่ยวกับสิง่ต่าง ๆ ที่เกิดจาก
ประสบการณ์การเรียนรู้  
-เด็กร้อยละ 80 มีความเข้าใจและใช้
ภาษาพูดอย่างถูกต้องเหมาะสมตามวัย   
-เด็กร้อยละ 80 มีจินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์ 

มาตรฐานที่   2,4 / 
ตัวบ่งชี้ 4.1, 4.2, 4.3, 
4.5   

กิจกรรมหนูน้อย  IT  เชิงปริมาณ :   
-เด็กระดับชั้นอนุบาล  2 – 3  
จ านวน 560 คน 
 เชิงคุณภาพ :   

-เด็กมีทักษะด้านการใช้เทคโนโลยี
ในการแสวงหาความรู้  รู้จักการ
ใช้  สื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่าง
ถูกต้องเหมาะสมกับวัย 
-เด็กมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ
สิ่งต่าง ๆ ท่ีเกิดจากประสบการณ์
การเรียนรู้ 

-เด็กร้อยละ 80 มีทักษะด้านการใช้
เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้  รู้จัก
การใช้  สื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้อง
เหมาะสมกับวัย 
-เด็กร้อยละ 80 มีความคิดรวบยอด
เกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ท่ีเกิดจาก
ประสบการณ์การเรียนรู้ 
-เด็กร้อยละ 80 มีจินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์ 

มาตรฐานที่  4  / ตัว
บ่งชี้  4.2, 4.5 
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-เด็กจินตนาการและความคิด
สร้างสรรค ์

กิจกรรมเรียนรู้สู่โลก
กว้าง 

 เชิงปริมาณ :   
-เด็กอนุบาล  1 - 3  จ านวน  
840  คน  ได้เข้าร่วมกิจกรรม 
 เชิงคุณภาพ :   

-เด็กมีทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง  โดยการ
ออกไปทัศนศึกษาจากแหล่ง
เรียนรู้นอกห้องเรียนตามสถานที่
ต่าง ๆ ได้ดี 
-เด็กรักการอ่าน  และใฝ่รู้ใน
เรื่องรอบตัวตามวัย   
-เด็กมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ
สิ่งต่าง ๆ ท่ีเกิดจาก
ประสบการณ์การเรียนรู้ 

- เด็กร้อยละ  80  มีทักษะในการ
แสวงหาความรู้โดยการออกไป 
ทัศนศึกษาจากแหล่งเรียนรู้นอก
ห้องเรียนตามสถานที่ต่าง ๆ 

- เด็กร้อยละ  80  รักการอ่านและ 
ใฝ่รู้ในเรื่องรอบตัวตามวัย 

- เด็กร้อยละ  80  มีความคิดรวบ
ยอดเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ท่ีเกิดจาก
ประสบการณ์การเรียนรู้ 

มาตรฐานที่  2, 4 / 
ตัวบ่งชี้  4.1, 42 

กิจกรรมเปิดโลกวัย
ใสเขต  5 

 เชิงปริมาณ :   
-เด็กอนุบาล  3  จ านวน  280  
คน  เข้าร่วมกิจกรรม 
 เชิงคุณภาพ :   

-เด็กได้รับประสบการณ์ตรงผ่าน
กิจกรรมที่หลากหลาย 
-เด็กสนใจเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ 
รอบตัว  และรักการเรียนรู้   
-เด็กมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ
สิ่งต่าง ๆ ท่ีเกิดจาก
ประสบการณ์การเรียนรู้   
-เด็กมีความเข้าใจและใช้ภาษา
พูดอย่างถูกต้องเหมาะสมตาม
วัย 

- เด็กร้อยละ 80 ได้รับประสบการณ์
ตรงผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย 

- เด็กร้อยละ 80 สนใจเรียนรู้สิ่งต่าง 
ๆ รอบตัว  และรักการเรียนรู้ 

- เด็กร้อยละ 80 มีความคิดรวบยอด
เกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ท่ีเกิดจาก
ประสบการณ์การเรียนรู้ 

- เด็กร้อยละ 80 มีความเข้าใจและ
ใช้ภาษาพูดได้ถูกต้องเหมาะสม
ตามวัย 

มาตรฐานที่  2, 4 / 
ตัวบ่งชี้  4.1, 4.2, 4.3 

โครงการหนูน้อยรัก
ภาษา 

 เชิงปริมาณ :   
-เด็กระดับอนุบาล  1 – 3  
จ านวน  840  คน  ได้เข้าร่วม
กิจกรรม 
 เชิงคุณภาพ :   

-เด็กที่มีทักษะทางภาษา มีความ
มั่นใจ กล้าแสดงออก  เกิดความ
ภาคภูมิใจในตนเอง รู้จักใช้ภาษา
ในการสื่อสารและน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ถูกต้อง 
-เด็กมีนิสัยรักการอ่าน รู้จัก
แสวงหาความรู้ผ่านหนังสือที่
หลากหลาย สร้างโอกาสให้
ผู้ปกครองและเด็กใช้เวลาร่วมกัน
ในการแสวงหาความรู้ 

- เด็กร้อยละ  80  ที่มีทักษะทางภา 
มีความมั่นใจ กล้าแสดงออก  เกิด
ความภาคภูมิใจในตนเอง รู้จักใช้
ภาษาในการสื่อสารและน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวันได้ถูกต้อง 

- เด็กร้อยละ  80  มีนิสัยรักการอ่าน 
รู้จักแสวงหาความรู้ผ่านหนังสือที่
หลากหลาย สร้างโอกาสให้
ผู้ปกครองและเด็กใช้เวลาร่วมกัน
ในการแสวงหาความรู้ 

- เด็กร้อยละ  80  มีทักษะในการ
ถ่ายทอดเรื่องราวในรูปแบบนิทาน 
ความคิดสร้างสรรค์  และแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 

มาตรฐานที่   2, 3, 4 
/ ตัวบ่งชี้  3.4, 4.1, 
4.2, 4.3, 4.5 
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-เด็กมีทักษะในการถ่ายทอด
เรื่องราวในรูปแบบนิทาน 
ความคิดสร้างสรรค์  และแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 
-เด็กประพฤติตามวัฒนธรรมไทย
และศาสนาที่ตนเองนับถือ ได้
เหมาะสมกับวัย 
-เด็กมีทักษะในการร้องเพลงแบบ
หมู่คณะและกล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสมกับวัย 
-เด็กรักการอ่านตามวัย  
-เด็กมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ
สิ่งต่าง ๆ ท่ีเกิดจากประสบการณ์
การเรียนรู ้ 
-เด็กมีทักษะทางภาษาที่สมวัย 
-เด็กถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์
ผ่านการท างานศลิปะ 

- เด็กร้อยละ  80  ประพฤติตาม
วัฒนธรรมไทยและศาสนาที่
ตนเองนับถือ ได้เหมาะสมกับวัย 

- เด็กร้อยละ  80  มีทักษะในการ
ร้องเพลงแบบหมู่คณะและกล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสมกับวัย  

- เด็กร้อยละ  80  รักการอ่านตาม
วัย  

- เด็กร้อยละ  80  มีความคิดรวบ
ยอดเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ท่ีเกิดจาก
ประสบการณ์การเรียนรู้  

- เด็กร้อยละ  80  มีทักษะทาง
ภาษาที่สมวัย  

- เด็กร้อยละ  80  ถ่ายทอด
ความคิดสร้างสรรค์ผ่านการ
ท างานศิลปะ 

กิจกรรมภาษาน่ารู้  เชิงปริมาณ :   
-เด็กระดับชั้นเตรียมอนุบาล – 
อนุบาล  3  จ านวน  840  คน  
ได้เข้าร่วมกิจกรรม 
-เด็กระดับชั้นอนุบาล  2 – 3  
จ านวน  560  คน  ได้เป็นผู้
น าเสนอค าศัพท์ 
 เชิงคุณภาพ :   

-เด็กกล้าพูด  กล้าแสดงออก  
รู้จักใช้ภาษาในการสื่อสารและ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้
ถูกต้อง 
-เด็กมีทักษะพื้นฐานทางภาษา
สมวัย 

- เด็กร้อยละ 80 กล้าพูด  กล้า
แสดงออก  รู้จักใช้ภาษาในการ
สื่อสารและน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ถูกต้อง 

- เด็กร้อยละ 80 มีทักษะทางภาษา
ที่สมวัย 

มาตรฐานที่  2, 4 / 
ตัวบ่งชี้  4.3 

กิจกรรมหนังสือสื่อ
สัมพันธ์ 

 เชิงปริมาณ :   
-เด็กเตรียมอนุบาล1 – 3  
จ านวน   840   คน  ได้เข้าร่วม
กิจกรรม 
 เชิงคุณภาพ :   

-เด็กมีนิสัยรักการอ่าน รู้จัก
แสวงหาความรู้ผ่านหนังสือที่
หลากหลาย สร้างโอกาสให้
ผู้ปกครองและเด็กใช้เวลา
ร่วมกันในการแสวงหาความรู้ 
-เด็กรักการอ่านตามวัย 
-เด็กมีทักษะทางภาษาที่สมวัย 
-เด็กถ่ายทอดความคิด
สร้างสรรค์ผ่านการท างานศิลปะ 

- เด็กร้อยละ 80 มีนิสัยรักการอ่าน 
รู้จักแสวงหาความรู้ผ่านหนังสือที่
หลากหลาย สร้างโอกาสให้
ผู้ปกครองและเด็กใช้เวลาร่วมกัน
ในการแสวงหาความรู้ 

- เด็กร้อยละ 80 รักการอ่านตามวัย 
- เด็กร้อยละ 80 มีทักษะทางภาษาที่

สมวัย 
- เด็กร้อยละ 80 ถ่ายทอดความคิด

สร้างสรรค์ผ่านการท างานศิลปะ 

มาตรฐานที่  3, 4  / 
ตัวบ่งชี้  4.1, 4.3, 4.5 
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กิจกรรมเล่านิทาน
ประกอบท่าทาง 

 เชิงปริมาณ :   
-เด็กอนุบาล  2 – 3  ทุกคน  
จ านวน  560  คน  ได้เข้าร่วม
กิจกรรม 
 เชิงคุณภาพ :   

-เด็กมีทักษะในการถ่ายทอด
เรื่องราวในรูปแบบนิทาน 
ความคิดสร้างสรรค์  และแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 
-เด็กมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ
สิ่งต่าง ๆ ท่ีเกิดจาก
ประสบการณ์การเรียนรู้  
-เด็กมีทักษะทางภาษาเหมาะสม
ตามวัย 

- เด็กร้อยละ 80 มีทักษะในการ
ถ่ายทอดเรื่องราวในรูปแบบนิทาน 
ความคิดสร้างสรรค์  และแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 

- เด็กร้อยละ 80 มีความคิดรวบยอด
เกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ท่ีเกิดจาก
ประสบการณ์การเรียนรู้  

- เด็กร้อยละ 80 มีทักษะทางภาษา
เหมาะสมตามวัย 

มาตรฐานที่  2, 4 / 
ตัวบ่งชี้  4.2, 4.3 

กิจกรรมอนุรักษ์
ภาษา 

 เชิงปริมาณ :   
-เด็กระดับอนุบาล  1-3 จ านวน  
840 คน 
 เชิงคุณภาพ :   

-เด็กที่มีทักษะในการพูด
ภาษาไทยท่ีออกเสียง ร. ได้
ชัดเจนเพิ่มมากขึ้นมีความมั่นใจ 
กล้าแสดงออก  เกิดความ
ภาคภูมิใจในตนเองและรัก
ภาษาไทย  
-เด็กประพฤติตนตามวัฒนธรรม
ไทยและศาสนาที่ตนนับถือ  
-เด็กมีทักษะทางภาษาที่สมวัย 

- เด็กร้อยละ 80 ที่มีทักษะในการพูด
ภาษาไทยท่ีออกเสียง ร. ได้ชัดเจน
เพิ่มมากขึ้นมีความมั่นใจ กล้า
แสดงออก  เกิดความภาคภูมิใจใน
ตนเองและรักภาษาไทย  

- เด็กร้อยละ 80 ประพฤติตนตาม
วัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับ
ถือ  

- เด็กร้อยละ 80 มีทักษะทางภาษา
ทีส่มวัย 

มาตรฐานที่   3, 4 / 
ตัวบ่งชี้  3.4, 4.3 

กิจกรรม  English 
is fun 

 เชิงปริมาณ :   
-เด็กระดับอนุบาล  1-3  จ านวน  
840  คน  ได้เข้าร่วมกิจกรรม 
 เชิงคุณภาพ :   

-เด็กมีทักษะในการร้องเพลง
แบบหมู่คณะและกล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสมกับวัย  
-เด็กมีทักษะทางภาษาที่สมวัย 

- ร้อยละ 80 ของเด็กมีทักษะในการ
ร้องเพลงแบบหมู่คณะและกล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสมกับวัย  

- ร้อยละ 80 ของเด็กมีทักษะทาง
ภาษาที่สมวัย 

มาตรฐานที่  2, 4 / 
ตัวบ่งชี้  4.3 

โครงการบัณฑิตน้อย  เชิงปริมาณ :   
-เด็กระดับอนุบาล 3 จ านวน  
300 คน 
-ผู้ปกครองเด็กระดับอนุบาล 3 
จ านวน 300  คน 
 เชิงคุณภาพ :   

-เด็กมีเจตคติต่อการศึกษา เกิด
ความภาคภูมิใจในความส าเร็จ
ของตนเอง เกิดความรักความ
ผูกพันต่อสถาบัน 

- เด็กร้อยละ 80 มีเจตคติต่อ
การศึกษา เกิดความภาคภูมิใจใน
ความส าเร็จของตนเอง เกิดความ
รักความผูกพันต่อสถาบัน 

- เด็กร้อยละ 80  ตระหนักถึง
ความส าคัญของการศึกษา  มี
ค่านิยมที่ดี มีความกระตือรือร้น
และมีความพยายามในการพัฒนา
ตนเอง  

มาตรฐานที่  4 / ตัว
บ่งชี้  4.6, 4.7 
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-เด็ก ตระหนักถึงความส าคัญ
ของการศึกษา  มีค่านิยมที่ดี มี
ความกระตือรือร้นและมีความ
พยายามในการพัฒนาตนเอง  
-เด็กมีความรู้พื้นฐานสมวัย  
-เด็กมีทักษะพื้นฐานตาม
พัฒนาการทุกด้านสมวัย 

- เด็กร้อยละ 80 มีความรู้พื้นฐาน
สมวัย  

- เด็กร้อยละ 80 มีทักษะพื้นฐาน
ตามพัฒนาการทุกด้านสมวัย 

โครงการเรียนรู้สู่
ชุมชน 

 เชิงปริมาณ :   
-นักเรียนอนุบาล 1- 3  จ านวน  
840  คน  เข้าร่วมกิจกรร 
-บุคลากรครูจ านวน   39  คน 
-ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น
อนุบาล 1-3 จ านวน 72  คน   
-แผนการจัดประสบการณ์ การ
เรียนการสอนแบบโครงการ 
จ านวน 3 สัปดาห์ 
 เชิงคุณภาพ :   

-เด็กสนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว  
ซักถามอย่างตั้งใจ  และรักการ
เรียนรู้   
-เด็กมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ
สิ่งต่าง ๆ ท่ีเกิดจาก
ประสบการณ์การเรียนรู้   
-เด็กมีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   
-สถานศึกษามีหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษาและน าสู่การปฏิบัติ
อย่างมีประสิทธิภาพ  
-สถานศึกษาสร้างการมีส่วนร่วม
และแสวงหาความร่วมมือกับ
ผู้ปกครอง  ชุมชน  และท้องถิ่น 

- เด็ก  ร้อยละ 80  สนใจเรียนรู้สิ่ง
รอบตัว  ซักถามอย่างตั้งใจ  และ
รักการเรียนรู้   

- เด็ก  ร้อยละ 80  มีความคิดรวบ
ยอดเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ท่ีเกิดจาก
ประสบการณ์การเรียนรู้   

- เด็ก  ร้อยละ 80  มีทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์   

- สถานศึกษามีหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยของสถานศึกษาและน าสู่
การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 
ร้อยละ 80 

- ผู้ปกครอง ครูและชุมชนมีส่วน
ร่วมภายในสถานศึกษา  ร้อยละ 
80 

มาตรฐานที่  2, 4, 5, 
7, 9 / ตัวบ่งชี้  4.1, 
4.2, 4.7, 7.1, 7.4  

กิจกรรมภูมิปัญญา
สัญจร 

 เชิงปริมาณ :   
-เด็กอนุบาล 1-3  จ านวน  840  
คน  ได้เข้าร่วมกิจกรรม 
-วิทยากรซึ่งเป็นผู้ปกครองเด็ก
จ านวน 24 ท่าน  
-ฐานกิจกรรมให้ความรู้จ านวน  
24  ฐาน 
 เชิงคุณภาพ :   

-เด็กสนใจเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ 
รอบตัว  ซักถามอย่างตั้งใจ  
และรักการเรียนรู้ 

- เดก็  ร้อยละ 80  สนใจเรียนรู้สิ่ง
ต่างๆรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ
และรักการเรียนรู้ 

- เด็ก  ร้อยละ 80  มีความคิดรวบ
ยอดเกี่ยวกับท้องถิ่นที่เกิดจาก
ประสบการณ์การเรียนรู้   

- สถานศึกษามีหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยของสถานศึกษาและน าสู่
การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ  
ร้อยละ 80 

- ผู้ปกครอง ครูและชุมชนสร้างการ
มีส่วนร่วมและแสวงหาความ
ร่วมมือกัน  ร้อยละ 80 

มาตรฐานที่  2, 4, 7, 
9 / ตัวบ่งชี้  4.1, 4.2, 
7.1, 7.4  
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-เด็กมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ
ท้องถิ่นที่เกิดจากประสบการณ์
การเรียนรู้   
-สถานศึกษามีหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษาและน าสู่การปฏิบัติ
อย่างมีประสิทธิภาพ  
-สถานศึกษาสร้างการมีส่วนร่วม
และแสวงหาความร่วมมือกับ
ผู้ปกครอง  ชุมชน  และท้องถิ่น 

กิจกรรมเรียนการ
สอนแบบโครงการ 

 เชิงปริมาณ :   
-เด็กอนุบาล 1-3  จ านวน  840  
คน 
-ผู้ปกครองเด็ก ชั้นอนุบาล  1-3 
จ านวน 24 คน 
 เชิงคุณภาพ :   

-เด็กสนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว  
ซักถามอย่างตั้งใจ  และรักการ
เรียนรู้   
-เด็กมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ
สิ่งต่าง ๆ ท่ีเกิดจาก
ประสบการณ์การเรียนรู้   
-เด็กมีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

- เด็ก  ร้อยละ 80  สนใจเรียนรู้สิ่ง
รอบตัว  ซักถามอย่างตั้งใจ  และ
รักการเรียนรู้   

- เด็ก  ร้อยละ 80  มีความคิดรวบ
ยอดเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ท่ีเกิดจาก
ประสบการณ์การเรียนรู้   

- เด็ก  ร้อยละ 80  มีทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร ์

มาตรฐานที่  2, 4, 5 / 
ตัวบ่งชี้  4.1, 4.2, 4.4  

โครงการหนูน้อย
ชวนรักษ์โลก 

 เชิงปริมาณ :   
-เด็กระดับชั้นอนุบาล  1 – 3  
จ านวน  840  คน 
 เชิงคุณภาพ :   

-เด็กได้รับความรู้และ
ประสบการณ์ในการปลูกผักสวน
ครัว การท าน้ าหมักชีวะภาพ 
และเรียนรู้การด าเนินชีวิตตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง   
-เด็กรู้จักการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
ด้วยการน ากระดาษ  เศษวัสดุ
เหลือใช้ มาประดิษฐ์หรือท าสิ่ง
ใหม่ สามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
-เด็กได้แสดงความชื่นชอบต่อ
ธรรมชาติ  
-เด็กมีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟัง
ค าสั่งสอนของพอ่แม่ ครูอาจารย์  
-เด็กรู้จักประหยัดและใช้ของที่มี
อยู่อย่างคุ้มค่า 

- เด็กร้อยละ 80 ได้รับความรู้และ
ประสบการณ์ในการปลูกผักสวน
ครัว การท าน้ าหมักชีวะภาพ 
และเรียนรู้การด าเนินชีวิตตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง   

- เด็กร้อยละ 80 รู้จักการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม  การใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า ด้วยการน ากระดาษ  
เศษวัสดุเหลือใช้ มาประดิษฐ์
หรือท าสิ่งใหม่ สามารถน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวันได้ 

- เด็กร้อยละ 80 ได้แสดงความชื่น
ชอบต่อธรรมชาติ  

- เด็กร้อยละ 80 มีวินัย 
รับผิดชอบ เชื่อฟังค าสั่งสอนของ
พ่อแม่ ครูอาจารย์  

- เด็กร้อยละ 80 รู้จักประหยัด
และใช้ของที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า 

มาตรฐานที่  2, 3, 4   
/ ตัวบ่งชี้  2.4, 3.1 
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กิจกรรมเกษตรกร
ตัวน้อย 

 เชิงปริมาณ :   
-เด็กอนุบาล  1 – 3  จ านวน  
840  คน 
 เชิงคุณภาพ :   

-เด็กได้รับความรู้ ประสบการณ์
ในการปลูกผักสวนครัวและการ
ท าน้ าหมักชีวะภาพ (EM) 
-เด็กได้แสดงความชื่นชอบต่อ
ธรรมชาติ  
-เด็กมีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟัง
ค าสั่งสอนของพอ่แม่ ครูอาจารย์ 

- เด็กร้อยละ  80  ได้รับความรู้ 
ประสบการณ์ในการปลูกผักสวน
ครัวและการท าน้ าหมักชีวะภาพ 
(EM) 

- เด็กร้อยละ  80  ได้แสดงความชื่น
ชอบต่อธรรมชาติ  

- เด็กร้อยละ  80  มีวินัย 
รับผิดชอบ เชื่อฟังค าสั่งสอนของ
พ่อแม่ ครูอาจารย์ 

มาตรฐานที่  2, 3 / 
ตัวบ่งชี้  2.4, 3.1 

กิจกรรม  SA  
PAPER 

 เชิงปริมาณ :   
-เด็กอนุบาล 1 จ านวน 280 คน 
 เชิงคุณภาพ :   

-เด็กได้รับความรู้เกี่ยวกับขั้นตอน
การท ากระดาษสา 
-เด็กมีผลงานจากกิจกรรม  SA  
PAPER  และเป็นแนวทางการ
ปฏิบัติขั้นพื้นฐานในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
-เด็กรู้จักประหยัดและใช้ของที่มี
อยู่อย่างคุ้มค่า 

- เด็กร้อยละ  80 ได้รับความรู้
เกี่ยวกับขั้นตอนการท ากระดาษสา 

- เด็กร้อยละ  80 มีผลงานจาก
กิจกรรม  SA  PAPER  และเป็น
แนวทางการปฏิบัติขั้นพื้นฐานใน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

- เด็กร้อยละ  80 รู้จักประหยัด
และใช้ของที่มีอยูอ่ย่างคุ้มค่า 

มาตรฐานที่  3, 4  / 
ตัวบ่งชี้  3.1 

กิจกรรมวัสดุเหลือ
ใช้ให้คุณค่า 

 เชิงปริมาณ :   
-เด็กอนุบาล  1 – 3  จ านวน  
840  คน 
 เชิงคุณภาพ :   

-เด็กรู้จักการใช้ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่าและน าเศษวัสดุมาใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
-เด็กรู้จักประหยัดและใช้ของที่มี
อยู่อย่างคุ้มค่า 

- เด็กร้อยละ  80 รู้จักการใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและน าเศษ
วัสดุมาใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

- เด็กร้อยละ  80 รู้จักประหยัดและ
ใช้ของที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า 

มาตรฐานที่  3, 4  / 
ตัวบ่งชี้  3.1 

โครงการส่งเสริม
สุนทรียภาพด้าน
ศิลปะ  ดนตรี  กีฬา 

 เชิงปริมาณ :   
-เด็กระดับชั้นอนุบาล 1 – 3  
จ านวน  840  คน 
 เชิงคุณภาพ :   

-เด็กเกิดความภาคภูมิใจใน
ผลงานและความสามารถของ
ตนเอง 
-เด็กมีน้ าหนักส่วนสูงเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน  
-เด็กมีทักษะการเคลื่อนไหวตาม
วัย 
-เด็กมีความมั่นใจและกล้า
แสดงออก 

- เด็กร้อยละ80 เกิดความ
ภาคภูมิใจในผลงานและ
ความสามารถของตนเอง  

- เด็กร้อยละ80 มีน้ าหนักส่วนสูง
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  

- เด็กร้อยละ80 มีทักษะการ
เคลื่อนไหวตามวัย 

- เด็กร้อยละ80 มีความมั่นใจและ
กล้าแสดงออก 

- เด็กร้อยละ80 แสดงความชื่นชม 
และตอบสนองต่อศิลปะ ดนตรี 
และการเคลื่อนไหว  

มาตรฐานที่  1, 2, 3, 
4 / ตัวบ่งชี้  1.1, 1.2, 
2.2, 2.4, 4.5 
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-เด็กแสดงความชื่นชม และ
ตอบสนองต่อศิลปะ ดนตรี และ
การเคลื่อนไหว  
-เด็กได้ถ่ายทอดความคิด
สร้างสรรค์ผ่านการท างานศิลปะ 
เล่าเรื่อง  เล่นเกมภาษา 

- เด็กร้อยละ80 ได้ถ่ายทอด
ความคิดสร้างสรรค์ผ่านการ
ท างานศิลปะ เล่าเรื่อง  เล่นเกม
ภาษา 

กิจกรรมแอโรบิค
เพื่อสุขภาพ 

 เชิงปริมาณ :   
-เด็กระดับเตรียมอนุบาล – 
อนุบาล  3  จ านวน  915  คน 
 เชิงคุณภาพ :   

-เด็ก  ร้อยละ  80  ที่มีน้ าหนัก
เกินเกณฑ์ รู้วิธีการออกก าลังกาย
เพื่อสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์
แข็งแรง 
-เด็ก  ร้อยละ  80  มีน้ าหนัก
ส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน  
-เด็ก  ร้อยละ  80  มีทักษะการ
เคลื่อนไหวตามวัย 

- เด็กร้อยละ 80  ที่มีน้ าหนักเกิน
เกณฑ์ รู้วิธีการออกก าลังกายเพื่อ
สุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง 

- เด็กร้อยละ  80  มีน้ าหนักส่วนสูง
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  

- เด็กร้อยละ80  มีทักษะการ
เคลื่อนไหวตามวัย 

มาตรฐานที่  1, 2 / 
ตัวบ่งชี้  1.1, 1.2 

กิจกรรมจิตรกรน้อย  เชิงปริมาณ :   
-เด็กอนุบาล  1 - 3  จ านวน  
840  คน 
 เชิงคุณภาพ :   

-เด็กมีจินตนาการ ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ด้านผลงานศิลปะ โดย
การปั้น การฉีกตัดปะภาพ  การ
วาดภาพระบายสี ทั้งแบบราย
กลุ่มและรายบุคคล 
-เด็กถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์
ผ่านการท างานศลิปะ เล่าเรื่อง  
เล่นเกมภาษา 

- เด็กร้อยละ  80 มีจินตนาการ 
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ด้าน
ผลงานศิลปะ โดยการปั้น การฉีก
ตัดปะภาพ  การวาดภาพระบายสี 
ทั้งแบบรายกลุ่มและรายบุคคล 

- เด็กร้อยละ  80 ถ่ายทอด
ความคิดสร้างสรรค์ผ่านการ
ท างานศิลปะ เล่าเรื่อง  เล่นเกม
ภาษา  เล่นเกมภาษา 

มาตรฐานที่  2, 3, 4 / 
ตัวบ่งชี้  4.5 

กิจกรรมร้องเล่น
เต้นร า 

 เชิงปริมาณ :   
-เด็กระดับอนุบาล  1-3  จ านวน  
840  คน 
 เชิงคุณภาพ :   

-เด็กได้แสดงศักยภาพด้านการ
ร้องเพลงและการเต้นประกอบ
เพลง  
-เด็กมีความมั่นใจและกล้า
แสดงออก 
-เด็กได้แสดงความชื่นชอบและ
ตอบสนองต่อดนตรี และการ
เคลื่อนไหวได้เหมาะสมกับวัย 

- เด็กร้อยละ 80 ได้แสดงศักยภาพ
ด้านการร้องเพลงและการเต้น
ประกอบเพลง  

- เด็กร้อยละ 80 มีความมั่นใจและ
กล้าแสดงออก 

- เด็กร้อยละ 80 ได้แสดงความชื่น
ชอบและตอบสนองต่อดนตรี 
และการเคลื่อนไหวได้เหมาะสม
กับวัย 

มาตรฐานที่  2 / ตัว
บ่งชี้  2.2, 2.4 
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โครงการกีฬาส ี  เชิงปริมาณ :   
-เด็กระดับชั้นเตรียมอนุบาล – 
อนุบาล  3  จ านวน  840  คน 
 เชิงคุณภาพ :   

-เด็กมีน้ าหนักส่วนสูงเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 
-เด็กมีทักษะการเคลื่อนไหวตาม
วัย 
-เด็กมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ
ของตน 
-เด็กหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยง
ต่อโรค  อุบัติเหตุ  อุบัติภัย  
และสิ่งเสพติด 

- เด็กร้อยละ  80  มีน้ าหนักส่วนสูง
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

- เด็กร้อยละ  80  มีทักษะการ
เคลื่อนไหวตามวัย 

- เด็กร้อยละ  80  มีสุขนิสัยในการ
ดูแลสุขภาพของตน 

- เด็กร้อยละ  80  หลีกเลี่ยงต่อ
สภาวะที่เสี่ยงต่อโรค  อุบัติเหตุ  
อุบัติภัย  และสิ่งเสพติด 

มาตรฐานที่  1, 3 / 
ตัวบ่งชี้  1.1, 1.2, 
1.3, 1.4 

โครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย 

 เชิงปริมาณ :   
-เด็กระดับอนุบาล  1 – 3  
จ านวน  840  คน  ได้เข้าร่วม
กิจกรรม 
 เชิงคุณภาพ :   

-เด็กมีทักษะผ่านกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ในการแสวงหา
ความรู้       
-เด็กมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
-โรงเรียนจัดโครงการ กิจกรรม
ส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบาย
เกี่ยวกับการจัดการศึกษา
ปฐมวัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
-โรงเรียนมีผลการด าเนินงาน
โครงการพิเศษและโครงการ
แก้ปัญหาเพื่อส่งเสริมบทบาท
ของสถานศึกษาอยู่ในระดับดีข้ึน
ไป 
-โรงเรียนมีผลการส่งเสริมพัฒนา
สถานศึกษาเพื่อยกระดับ
มาตรฐาน รักษามาตรฐาน และ
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ เพื่อให้
สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษาอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

- เด็กร้อยละ  80  มีทักษะผ่าน
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ในการแสวงหา
ความรู้       

- เด็กร้อยละ  80  มีเจตคติที่ดีต่อ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร ์

- การด าเนินงานจดัโครงการ 
กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตาม
นโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
ปฐมวัยอยู่ในระดับดีมาก  คิดเป็น
ร้อยละ  80 

- ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษ
และโครงการแก้ปัญหาเพื่อ
ส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 
อยู่ในระดับดีขึ้นไป  คิดเป็นร้อย
ละ  80 

- ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษา
เพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็น
เลิศ เพื่อให้สอดคล้องกับแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา อยู่ใน
ระดับดขีึ้นไป  คิดเป็นร้อยละ  80 

มาตรฐานที่  11 / ตัว
บ่งชี้  11.1,  11.2ก,  
11.2ข 

โครงการเด็กดีศรียอ
แซฟ 

 เชิงปริมาณ :   
-เด็กอนุบาลระดับชั้นเตรียม
อนุบาล – อนุบาล  3  จ านวน  
915  คน 
 เชิงคุณภาพ :   

- เด็กร้อยละ 80   มีมารยาทการไหว้
ที่ถูกต้องสวยงามตามวัฒนธรรม
ไทย  รู้จักรัก รับใช้ มีจิตอาสาใน
การช่วยเหลือผู้อื่น   ประหยัดอด
ออม มีความมั่นใจกล้าแสดงออก 
และมีความเป็นผู้น า 

มาตรฐานที่  2, 3, 4, 
11 / ตัวบ่งชี้  11.1,  
11.2ก,  11.2ข 
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-เด็กมีมารยาทการไหว้ที่ถูกต้อง
สวยงามตามวัฒนธรรมไทย  รู้จัก
รัก รับใช้ มีจิตอาสาในการ
ช่วยเหลือผู้อื่น   ประหยัดอดออม 
มีความมั่นใจกล้าแสดงออก และ
มีความเป็นผู้น า 
-โรงเรียนจัดโครงการ กิจกรรม
ส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบาย
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
-โรงเรียนมีผลการด าเนินงาน
โครงการพิเศษและโครงการ
แก้ปัญหาเพื่อส่งเสริมบทบาท
ของสถานศึกษาอยู่ในระดับดีข้ึน
ไป 
-โรงเรียนมีผลการส่งเสริมพัฒนา
สถานศึกษาเพื่อยกระดับ
มาตรฐาน รักษามาตรฐาน และ
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ เพื่อให้
สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษาอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

- การด าเนินงาน  โครงการ 
กิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนตาม
นโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
ปฐมวัยอยู่ในระดับดีขึ้นไป  คิด
เป็นร้อยละ 80 

- ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษ
และโครงการแก้ปัญหาเพื่อ
ส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 
อยู่ในระดับดีขึ้นไป  คิดเป็นร้อย
ละ 80 

- ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษา
เพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็น
เลิศ สอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา  คิดเป็นร้อยละ 
80 

กิจกรรมยุวชนน้อย  เชิงปริมาณ :   
-เด็กอนุบาล 1 - 3  จ านวน  
840  คน 
 เชิงคุณภาพ :   

-เด็กรู้จักการรัก รับใช้ มีจิต
อาสาในการช่วยเหลือผู้อื่น 
-โรงเรียนจัดโครงการ กิจกรรม
ส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบาย
เกี่ยวกับการจัดการศึกษา
ปฐมวัย 
-โรงเรียนมีผลการด าเนินงาน
โครงการพิเศษและโครงการ
แก้ปัญหาเพื่อส่งเสริมบทบาท
ของสถานศึกษาอยู่ในระดับดีข้ึน
ไป 
-โรงเรียนมีผลการส่งเสริมพัฒนา
สถานศึกษาเพื่อยกระดับ
มาตรฐาน รักษามาตรฐาน และ
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ เพื่อให้
สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษาอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

- เด็ก ร้อยละ  80 รู้จักการรัก รับ
ใช้ มีจิตอาสาในการช่วยเหลือ
ผู้อื่น 

- การด าเนินงาน การจัดโครงการ 
กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตาม
นโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
ปฐมวัยอยู่ในระดับดีมาก ร้อยละ  
80 

- ผลด าเนินงานโครงการพิเศษและ
โครงการแก้ปัญหาเพื่อส่งเสริม
บทบาทของสถานศึกษา อยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป  ร้อยละ  80 

- ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษา
เพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็น
เลิศ สอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา  ร้อยละ  80 

มาตรฐานที่  2, 3, 11 
/ ตัวบ่งชี้  11.1,  
11.2ก,  11.2ข 

กิจกรรมหนูน้อยนัก
ออม 

 เชิงปริมาณ :   
-เด็กอนุบาล  1 - 3  จ านวน  
840  คน  ได้เข้าร่วมกิจกรรม 

- เด็กร้อยละ  80 รู้จักน าวัสดุต่าง ๆ 
มาประดิษฐ์เป็นกระปุกออมสินได้
ด้วยตนเอง 

มาตรฐานที่  3, 11 / 
ตัวบ่งชี้  11.1,  11.2
ก,  11.2ข 
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 เชิงคุณภาพ :   
-เด็กรู้จักน าวัสดุต่าง ๆ มา
ประดิษฐ์เป็นกระปุกออมสินได้
ด้วยตนเอง 
-โรงเรียนจัดโครงการ กิจกรรม
ส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบาย
เกี่ยวกับการจัดการศึกษา
ปฐมวัย 
-โรงเรียนมีผลการด าเนินงาน
โครงการพิเศษและโครงการ
แก้ปัญหาเพื่อส่งเสริมบทบาท
ของสถานศึกษาอยู่ในระดับดี
มาก 
-โรงเรียนมีผลการส่งเสริมพัฒนา
สถานศึกษาเพื่อยกระดับ
มาตรฐาน รักษามาตรฐาน และ
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ เพื่อให้
สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษาอยู่ในระดับดีมาก 

- การด าเนินงาน การจัดโครงการ 
กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตาม
นโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
ปฐมวัยอยู่ในระดับดีมาก  ร้อยละ  
80 

- ผลด าเนินงานโครงการพิเศษและ
โครงการแก้ปัญหาเพื่อส่งเสริม
บทบาทของสถานศึกษา อยู่ใน
ระดับดีมาก  ร้อยละ  80 

- ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษา
เพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็น
เลิศ สอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา  ร้อยละ  80 

กิจกรรมงามอย่าง
ไทย 

 เชิงปริมาณ :   
-เด็กเตรียมอนุบาล – อนุบาล  
3  จ านวน  915  คน 
 เชิงคุณภาพ :   

-เด็กมีมารยาทการไหว้ที่ถูกต้อง
สวยงามตามวัฒนธรรมไทย และ
น าไปปฏิบัติตนในชีวิตประจ าวัน
ได้เหมาะสมตามวัย 
-โรงเรียนจัดโครงการ กิจกรรม
ส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบาย
เกี่ยวกับการจัดการศึกษา
ปฐมวัย 
-โรงเรียนมีผลการด าเนินงาน
โครงการพิเศษและโครงการ
แก้ปัญหาเพื่อส่งเสริมบทบาท
ของสถานศึกษาอยู่ในระดับดี
มาก 
-โรงเรียนมีผลการส่งเสริมพัฒนา
สถานศึกษาเพื่อยกระดับ
มาตรฐาน รักษามาตรฐาน และ
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ เพื่อให้
สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษาอยู่ในระดับดีมาก 

- เด็กร้อยละ80 มีมารยาทการไหว้ที่
ถูกต้องสวยงามตามวัฒนธรรมไทย 
และน าไปปฏิบัติตนใน
ชีวิตประจ าวันได้เหมาะสมตามวัย 

- การด าเนินงาน การจัดโครงการ 
กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตาม
นโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
ปฐมวัยอยู่ในระดับดีมาก  ร้อยละ  
80 

- ผลด าเนินงานโครงการพิเศษและ
โครงการแก้ปัญหาเพือ่ส่งเสริม
บทบาทของสถานศึกษา อยู่ใน
ระดับดมีาก  ร้อยละ  80 

- ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษา
เพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็น
เลิศ สอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา  ร้อยละ  80 

มาตรฐานที่  2, 3, 11 
/ ตัวบ่งชี้  11.1,  
11.2ก,  11.2ข 

กิจกรรมมัคคุเทศก์
น้อย 

 เชิงปริมาณ :   
-ตัวแทนเด็กอนุบาล  1 - 3  
จ านวน  840  คน 

- เด็กร้อยละ  80  ที่น าเสนอได้
แสดงศักยภาพด้านการพูดต่อหน้า
ชุมชนและได้รับความรู้ในเรื่องราว

มาตรฐานที่  2, 3, 11 
/ ตัวบ่งชี้  11.1,  
11.2ก,  11.2ข 
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 เชิงคุณภาพ :   
-เด็กได้แสดงศักยภาพด้านการพูด
ต่อหน้าชุมชนและได้รับความรู้ใน
เรื่องราวใกล้ตัวสามารถน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวันได้ 
-โรงเรียนจัดโครงการ กิจกรรม
ส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบาย
เกี่ยวกับการจัดการศึกษา
ปฐมวัย 
-โรงเรียนมีผลการด าเนินงาน
โครงการพิเศษและโครงการ
แก้ปัญหาเพื่อส่งเสริมบทบาท
ของสถานศึกษาอยู่ในระดับดี
มาก 
-โรงเรียนมีผลการส่งเสริมพัฒนา
สถานศึกษาเพื่อยกระดับ
มาตรฐาน รักษามาตรฐาน และ
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ เพื่อให้
สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษาอยู่ในระดับดีมาก 

ใกล้ตัวสามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

- การด าเนินงาน การจัดโครงการ 
กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตาม
นโยบายเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาปฐมวัยอยู่ในระดับดี
มาก ร้อยละ  80   

- ผลด าเนินงานโครงการพิเศษ
และโครงการแก้ปัญหาเพื่อ
ส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 
อยู่ในระดับดีมาก  ร้อยละ  80   

- ผลการส่งเสริมพัฒนา
สถานศึกษาเพื่อยกระดับ
มาตรฐาน รักษามาตรฐาน และ
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา ร้อยละ  80 

โครงการแบ่งรักปัน
น้ าใจ 

 เชิงปริมาณ :   
-เด็กระดับชั้นอนุบาล 1- 3  
จ านวน  840  คน 
-บุคลากรแผนกอนุบาล  จ านวน  
67 คน 
-ผู้ปกครองเด็กอนุบาล จ านวน 
915 คน 
 เชิงคุณภาพ :   

-เด็กและบุคลากรครูมีจิตใจที่ดี
งามรู้จักการช่วยเหลือ แบ่งปันกับ
ผู้อื่นและบุคคลผูด้้อยโอกาส 
-เด็กมีความรัก ความกตัญญูต่อ
ผู้สูงอายุ รู้จักที่จะรักและรับใช้ 
-โรงเรียนมีผลการพัฒนาบรรลุ
ปรัชญา  ปณิธาน  พันธกิจ  และ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
สถานศึกษา  
-โรงเรียนมีผลการพัฒนาตาม
จุดเน้นและจุดเด่นส่งผลสะท้อน
เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

- เด็กร้อยละ 80 และบุคลากรครูมี
จิตใจที่ดีงามรู้จักการช่วยเหลือ 
แบ่งปันกับผู้อื่นและบุคคล
ผู้ด้อยโอกาส 

- เด็กร้อยละ 80 มีความรัก ความ
กตัญญูต่อผู้สูงอายุ รู้จักที่จะรัก
และรับใช้ 

-  ผลการพัฒนาบรรลุปรัชญา  
ปณิธาน  พันธกิจ  และ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
สถานศึกษา  ร้อยละ 80 

- ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและ
จุดเด่นส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา  ร้อย
ละ 80 

มาตรฐานที่  10 / ตัว
บ่งชี้  10.2ก, 10.2ข 

กิจกรรมเยี่ยมบ้าน
สานรัก 

 เชิงปริมาณ :   
-เด็กอนุบาล  1 – 3   จ านวน  
840  คน 
-บุคลากรแผนกอนุบาล  จ านวน  
67 คน 

- เด็กร้อยละ  80 มีความรัก ความ
กตัญญูต่อผู้สูงอายุ รู้จักที่จะรัก
และรับใช้รู้จักการช่วยเหลือ 
แบ่งปันผู้อื่นในสังคม 

มาตรฐานที่  10 / ตัว
บ่งชี้  10.2ก, 10.2ข 
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 เชิงคุณภาพ :   
-เด็กมีความรัก ความกตัญญูต่อ
ผู้สูงอายุ รู้จักที่จะรักและรับใช้
รู้จักการช่วยเหลือ แบ่งปันผู้อื่น
ในสังคม 
-โรงเรียนมีผลการพัฒนาบรรลุ
ปรัชญา  ปณิธาน  พันธกิจ  
และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
สถานศึกษา 
-โรงเรียนมีผลการพัฒนาตาม
จุดเน้นและจุดเด่นส่งผลสะท้อน
เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

- ผลการพัฒนาบรรลุปรัชญา  
ปณิธาน  พันธกิจ  และ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
สถานศึกษา  ร้อยละ  80 

- ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและ
จุดเด่นส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา  ร้อย
ละ  80 

กิจกรรมศุกร์ละบาท  เชิงปริมาณ :   
-เด็กอนุบาล  1 – 3   จ านวน  
840  คน 
-บุคลากรแผนกอนุบาล  จ านวน  
67 คน 
 เชิงคุณภาพ :   

-เด็กและบุคลากรครูมีจิตใจที่ดี
งามรู้จักการช่วยเหลือ แบ่งปันกับ
ผู้อื่นและบุคคลผูด้้อยโอกาส 
-โรงเรียนมีผลการพัฒนาบรรลุ
ปรัชญา  ปณิธาน  พันธกิจ  และ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
สถานศึกษา 
- โรงเรียนมีผลการพัฒนาตาม
จุดเน้นและจุดเด่นส่งผลสะท้อน
เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

- เด็กร้อยละ 80 และบุคลากรครูมี
จิตใจที่ดีงามรู้จักการช่วยเหลือ 
แบ่งปันกับผู้อื่นและบุคคล
ผู้ด้อยโอกาส 

- ผลการพัฒนาบรรลุปรัชญา  
ปณิธาน  พันธกิจ  และ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
สถานศึกษา ร้อยละ 80 

- ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและ
จุดเด่นส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา  ร้อย
ละ 80 

มาตรฐานที่  10 / ตัว
บ่งชี้  10.2ก, 10.2ข 

โครงการเมล็ดพันธ์
แห่งความด ี

 เชิงปริมาณ :   
-เด็กระดับชั้นอนุบาล 1- 3  
จ านวน  840  คน  เข้าร่วม
กิจกรรม 
-บุคลากรแผนกอนุบาล  จ านวน  
67 คน 
 เชิงคุณภาพ :   

-เด็กมีคุณธรรมจริยธรรมและ
จิตใจที่ดีงามตามอัตลักษณ์
การศึกษาคาทอลิก เรื่องการรัก
รับใช้ และตามจุดหมายของ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2546  
-เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย 
อารมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปัญญาอย่างเต็มศักยภาพ  

- เด็กร้อยละ 80 มีคุณธรรม
จริยธรรมและจิตใจที่ดีงามตามอัต
ลักษณ์การศึกษาคาทอลิก                                   
ในเรื่องการรักรับใช้  และตาม
จุดหมายของหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2546  

- เด็กร้อยละ 80 มีพัฒนาการด้าน
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปัญญาอย่างเต็มศักยภาพ  

- การด าเนินงานบรรลุผลตาม
ปรัชญา  ปณิธาน  พันธกิจ  และ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
สถานศึกษา อยู่ในระดับดีมาก  
ร้อยละ 80 

- การด าเนินโรงเรียนมีผลการ
พัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่น

มาตรฐานที่  3, 10 / 
ตัวบ่งชี้  10.2ก, 10.2
ข 
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-โรงเรียนด าเนินงานบรรลุผล
ตามปรัชญา  ปณิธาน  พันธกิจ  
และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
สถานศึกษา  
-โรงเรียนมีผลการพัฒนาตาม
จุดเน้นและจุดเด่นส่งผลสะท้อน
เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา ร้อยละ 80 

แผนกสามัญชาย 
JOSEPH PRIZE 
 

เชิงปริมาณ 
- ผู้เรียนทุกคนที่มีอัตลักษณ์

ตามสถานศึกษาที่ก าหนด 
เชิงคุณภาพ  
- ผู้เรียนปฏิบัติตาม 

หลักการก าหนดนโยบาย 
แนวทางการด าเนินงานให้
สอดคล้องกับอัตลักษณ์
ผู้เรียน เอกลักษณ์
สถานศึกษา และมีผลการ
พิจารณาแผนปฏบิัติการ
ประจ าปี ที่ทันสมัยและ
ผู้เรียนปฏิบัติได้  

- ผู้เรียนปฏิบัติตาม 
คณะกรรมการ
สถานศึกษาก ากบัติดตาม 
ดูแล และขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานของ 
สถานศึกษาให้บรรลุผล
ส าเร็จตามเป้าหมาย (ต 
9.2) 

- ผู้เรียนมีอัตลักษณ์ตาม
สถานศึกษา (ก 14.1.1) 

- ผู้เรียนสามารถปฏิบัติได้
ตามเอกลักษณ์
สถานศึกษา ( ก 14.1.2 ) 

- ผู้เรียนเกิดผลการด าเนิน
ตามงานส่งเสริมให้ผู้เรียน
บรรลุตามเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ ปรัชญา และ 
จุดเน้นของสถานศึกษา     
( ต 14.2 ) 

- ผู้เรียนร้อยละ 80 ปฏิบัติตาม 
หลักการก าหนดนโยบาย แนว
ทางการด าเนินงานให้สอดคล้อง
กับอัตลักษณ์ผู้เรียน เอกลักษณ์
สถาน ศึกษา และมีผลการ
พิจารณาแผนปฏบิัติการประจ าปี 
ที่ทันสมัยและผู้เรียนปฏิบัติได้  

- ผู้เรียนร้อยละ 80 ปฏิบัติตาม 
คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับ
ติดตาม ดูแล และขับ เคลื่อนการ
ด าเนินงานของ สถานศึกษาให้
บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย  

- ผู้เรียนร้อยละ80 มีอัตลักษณ์ 
ตามสถานศึกษา 

- ผู้เรียนร้อยละ 80 สามารถปฏิบัติ
ได้ตามเอกลักษณ์สถานศึกษา 

- ผู้เรียนร้อยละ 80 เกิดผลการ
ด าเนินตามงานส่งเสริมให้ผู้เรียน
บรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
ปรัชญา และจุด เน้นของ
สถานศึกษา      

- จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนร้อยละ 80 บรรลุตาม
เป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา และ 
จุดเน้นของสถานศึกษา(14.1) 

 

มาตรฐานที่  14     
ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ทางตรง   
14.1.1,14.1.2,14.2 
ประเด็นการพิจารณา/
เกณฑ์ย่อย ทางอ้อม 
9.1.1(1),12.2(112.1 
(1-2),16.2 
 

JS HEALTHY 
LIVING 

เชิงปริมาณ 
- ผู้เรียนทุกคนที่มีดัชนี

มวลกาย  (BMI)  เกิน
เกณฑ์มาตรฐาน 

เชิงคุณภาพ 
- ผู้เรียนมุ่งพัฒนาด้าน

สุขภาพ 

- ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมุ่งพัฒ นา
ด้านสุขภาพ 

- ร้อยละ 80 ของผู้เรียนตระ หนัก
ถึงการดูแลสุขภาพตนเองตาม
หลักการ 3 อ.  (อาหาร ออกก าลัง
กาย อารมณ์)    

มาตรฐานที่ 1,11     
ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ทางตรง 
11.2  ประ เด็นการ
พิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่
ทาง ตรง 1.1   
ทางอ้อม 1.1(2 ), 
1.1(3) ,1.2.2    
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- ผู้เรียนตระหนักถึงการ
ดูแลสุขภาพตนเอง
ตามหลักการ 3 อ.  
(อาหาร ออกก าลัง
กาย อารมณ์)    

- ผู้เรียนเข้าร่วม
กิจกรรมการสร้างคน
ต้นแบบไร้พุงใน
โรงเรียน 

- ผู้เรียนปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการกินและ
ออกก าลังกาย สร้าง
องค์ความรู้ตาม
หลักการ 3 อ.สร้าง
ความสุมดุลพลังงาน
ของร่างกาย 

- ผู้เรยีนมีดัชนีมวลกาย  
(BMI)  เกินเกณฑ์
มาตรฐาน ได้เข้าร่วม
การจัดโครงการ/
กิจกรรมที่ส่งเสริม
สุขภาพอนามัยและ
ความปลอดภัย 11.2 

- ผู้เรียนปฏิบัติตนตาม
สุขบัญญัติ๑๐ประการ  

- ผู้เรียนได้เข้าร่วม
กิจกรรมการออกก าลัง
กายและมีส่วนร่วมใน
การเผยแพร่และ
รณรงค์เกี่ยวกับการ
ดูแลสุขภาพ1.1.(3) 

- ผู้เรียนพัฒนาการ
สุขภาพของผู้เรียนที่
ไม่สมส่วน 1.2.2 

- ร้อยละ 80 เข้าร่วมกิจกรรมการ
สร้างคนต้นแบบไร้พุงในโรงเรียน 

- ผู้เรียนร้อยละ 80 มีการปรับ 
เปลี่ยนพฤติกรรมการกินและออก
ก าลังกาย สร้างองค์ความรู้ตาม
หลักการ 3 อ.สร้างความสุมดุล
พลังงานของร่างกาย 

- ผู้เรียนร้อยละ 80 มีดัชนีมวลกาย  
(BMI) ลดลงหลังจากเข้าร่วมการ
จัดโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริม
สุขภาพอนามัยและความ
ปลอดภัยลดลงร้อยละ 80  11.2 

- ผู้เรียนร้อยละ 80 ปฏิบัติตนตาม
สุขบัญญัติ๑๐ประการ 
(รายละเอียดในภาคผนวก ก.) 
1.1.(2) 

- ผู้เรียนร้อยละ 80 ได้เข้าร่วม
กิจกรรมการออกก าลังกายและมี
ส่วนร่วมในการเผยแพร่และ
รณรงค์เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ  
1.1.(3) 

- ผู้เรียนร้อยละ 80 พัฒนาการ
สุขภาพของผู้เรียนที่ไม่สมส่วน 
1.2.2 

JS ห่วงใย เข้าใจ
วัยรุ่น 

เชิงปริมาณ 
- ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1-6  
เชิงคณุภาพ 

- ผู้เรียนมีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงทาง
พฤติกรรมและจิตใจ 

- ผู้เรียนได้รับข้อมูล
เกี่ยวกับการป้องกัน
ตนเองเพื่อไม่ให้เกิด

- ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
ทางพฤติกรรมและจิตใจ 

- ผู้เรียนร้อยละ 80 ได้รับข้อมูล
เกี่ยวกับการป้องกันตนเองเพื่อ
ไม่ให้เกิดปัญหาจากวิทยากรที่มี
ความรู้ 

มาตรฐานที่   1     ตัว
บ่งชี้/เกณฑ์ทางตรง 
1.3  ทางอ้อม  ,6.4        
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ปัญหาจากวิทยากรที่มี
ความรู้ 

- ผู้เรียนสามารถจัดการ
ปัญหาหรือหลีกเลี่ยง
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 

- ผู้เรียนป้องกันตนเองจาก
สิ่งเสพติดให้โทษและ
หลีกเลี่ยงตนเองจาก
สภาวะที่เสี่ยงต่อความ
รุนแรง โรค ภัยอุบัติเหตุ 
และปัญหาทางเพศ(1.3) 

- ผู้เรียนมีความรู้สึกที่ดีต่อ
อาชีพสุจริตและหาความรู้
เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเอง
สนใจ(6.4) 

- ผู้เรียนร้อยละ 80 สามารถจัดการ
ปัญหาหรือหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่
ไม่เหมาะสม 

- ผู้เรียนร้อยละ 80 ป้องกันตนเอง
จากสิ่งเสพติดให้โทษและ
หลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยง 

 
- ต่อความรุนแรง โรค ภัยอุบัติเหตุ 

และปัญหาทางเพศ (1.3) 
- ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความรู้สึกที่ดี

ต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้
เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ(6.4) 

 

ค่ายลูกเสือ-เนตร
นารี 

เชิงปริมาณ 
- ผู้เรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
เชิงคุณภาพ 
- ผู้เรียนได้เรียนวิชาลูกเสือ – 

เนตรนารีครบตาม
กระบวนการของหลักสูตร 

- ผู้เรียนมีระเบียบวินัย เกิด
ความรักความสามัคคีในหมู่
คณะ 

- ผู้เรียนได้บ าเพ็ญตนให้เป็น
ประโยชน์และช่วยเหลือ
ผู้อื่น 

- ผู้เรียนได้ร่วมกันส่งเสริม
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้
ดีข้ึน 

- ผู้เรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ 

 

- ผู้เรียนร้อยละ 80 ได้เรียนวิชา
ลูกเสือ – เนตรนารีครบตาม
กระบวนการของหลักสูตร 

- ผู้เรียนร้อยละ 80 มีระเบียบวินัย 
เกิดความรักความสามัคคีในหมู่
คณะ 

- ผู้เรียนร้อยละ 80 ได้บ าเพ็ญตน
ให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือ
ผู้อื่น 

- ผู้เรียนร้อยละ 80 ได้ร่วมกัน
ส่งเสริมปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ให้ดีขึ้น 

- ผู้เรียนร้อยละ 80 รู้จักใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์ 

 

ตามแผนพัฒนา 5 ปี 

สืบสานประเพณี
ศิลปะ และ
วัฒนธรรมไทย 

เชิงปริมาณ 
- ผู้เรียนและบุคลากรทุก

คนมีทัศนคติในการ
พัฒนาสุนทรียภาพและ
ค่านิยมที่ดีต่อศิลปะและ
วัฒนธรรม (10.3.4) 

- ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม
ในการท านุบ ารุงศิลปะ 
และวัฒนธรรม 

เชิงคุณภาพ 
- ผู้เรียนและบุคลากรมี

ทัศนคติในการพัฒนา

- ผู้เรียนและบุคลากร ร้อยละ 85 มี
ทัศนคติในการพัฒนาสุนทรียภาพ
และค่านิยมที่ดีต่อศิลปะและ
วัฒนธรรม10.3.4) 

- ผู้เรียนร้อยละ 85  มีส่วนร่วมใน
การท านุบ ารุงศิลปะ และ
วัฒนธรรม 

 

มาตรฐานที่    10     
ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ทางตรง      
10.3.4     
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สุนทรียภาพและค่านิยม
ที่ดีต่อศิลปะ และ
วัฒนธรรม (10.3.4) 

- ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ
ท านุบ ารุงศิลปะ และ
วัฒนธรรม 

การสร้างจิตสาธาร 
ณะเพื่อพัฒนาสังคม 

เชิงปริมาณ 
- ผู้เรียนทุกคนมีจิต

สาธารณะด้านสังคม
และสิ่งแวดล้อม 

เชิงคุณภาพ 
- ผู้เรียนมีจิตสาธารณะ

ด้านสังคมและ
สิ่งแวดล้อม และฝึก
ปฏิบัติกิจกรรมจิต
สาธารณะอย่างต่อเนื่อง 

- สถานศึกษาจัดโครงการ  
กิจกรรมพิเศษเพื่อ
ตอบสนองนโยบาย  
จุดเน้น  ตามแนวทาง
การปฏิรูปการศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ(ต
15.1 

- สถานศึกษาจัดโครงการ  กิจกรรม
พิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย  
จุดเน้น  ตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

- ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีจิต
สาธารณะด้านสังคมและ
สิ่งแวดล้อม และฝึกปฏิบัติ
กิจกรรมจิตสาธารณะอย่าง
ต่อเนื่อง 

 

มาตรฐานที่    15     
ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ทางตรง      
15.1.2     

JS GREEN 
SCHOOL 
-กิจกรรมแยกขยะ 
-กิจกรรม
สิ่งแวดล้อม 
-กิจกรรม
สิ่งประดิษฐ์จากเศษ
วัสดุ 
 

เชิงปริมาณ   
๑. ผู้เรียนระดับชั้น ป.๑ – ม.๖ 
จ านวน ๒,๕๐๐ คน 
เชิงคุณภาพ 
๑. ผู้เรียนมีความตระหนักรู้
คุณค่าของสิ่งแวดล้อมและ
วิเคราะห์ผลกระทบของการไม่
รักษาสิ่งแวดล้อม 
๒.  ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
และบ ารุงรักษาสาธารณสมบัติ
ของโรงเรียน 

กิจกรรมแยกขยะ 
-ร้อยละ ๗๙.๔๘  ของผู้เรียน  
ตระหนัก รู้คุณค่า  ร่วมอนุรักษ์และ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม 
กิจกรรมสิ่งแวดล้อม 
-ร้อยละ ๘๑.๔๒  ของผู้เรียน  
ตระหนัก รู้คุณค่า  ร่วมอนุรักษ์และ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม 
กิจกรรมสิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุ 
-ร้อยละ ๘๐.๒๕  ของผู้เรียน  
ตระหนัก รู้คุณค่า  ร่วมอนุรักษ์และ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม 

มาตรฐานที่  ๒   
ตัวบ่งชี้  ๒.๔   

พัฒนาศักยภาพของ
ผู้เรียนสู่ความเป็น
เลิศ 
-กิจกรรม Star of 
the Maths 
-กิจกรรม  Math 
Genius 
-กิจกรรม ๑๘๐ IQ 
-กิจกรรมอัจฉริยะ
ทางวิทยาศาสตร์ 
(โอลิมปิค) 

เชิงปริมาณ   
๑. ผู้เรียนชั้นประถม จ านวน 60 
คน และ มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ 
จ านวน ๖๐ คน 
 เชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนระดับประถมและ
มัธยม พัฒนาศักยภาพของ
ตนเองในด้านวิชาคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ 

กิจกรรม Star of the Maths 
-ร้อยละ  ๓๐.๐๐  ของผู้เรียนสามารถ
สอบผ่านการคัดเลือกในการเข้าค่ายโอ
ลิมปิควิชาการ 
กิจกรรม  Math Genius 
-ร้อยละ  ๙๖.๐๖ ของผู้เรียนที่กลุ่ม
สาระส่งแข่งขันได้รับรางวัลจากการ
แข่งขันในระดับจังหวัดและ
ระดับประเทศ 
กิจกรรม ๑๘๐ IQ 

มาตรฐานที่   ๔, ๖        
ตัวบ่งชี้  ๔.๒, ๖.๑  
๖.๒ 
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 ๒. นักเรียนประมาณ ๑๒๐ คน 
เข้าร่วมการแข่งขันทั้งในและ
นอกประเทศ 
 

-ร้อยละ ๘๕.๗๗  ของผู้เรียนที่กลุ่ม
สาระส่งแข่งขันได้รับรางวัลจากการ
แข่งขันในระดับจังหวัดและ
ระดับประเทศ 

ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
-กิจกรรม Thai 
Practice More 
Get More 
(ภาษาไทย) 
-กิจกรรม Help 
Together (คณิต) 
-กิจกรรมกล่องไข
ปริศนา(มัธยม)  
(คณิต) 
-กิจกรรมการเรียนรู้
แบบ TEDET 
(ประถม)  (คณิต) 
-กิจกรรม Social 
Worm Up (สังคม) 
-กิจกรรมเจียระไน
เพชร (สังคม) 
-กิจกรรมคลังแห่ง
ปัญญา
(TEDET)(วิทย์) 
-กิจกรรม 
Healthund 
Physical 
Education(พละ) 
-กิจกรรม 
Healthund 
Physical 
Education(พละ) 
-กิจกรรม Art 
Education(ศิลปะ) 
-กิจกรรม 
Knowledge 
Development(
การงาน) 
-กิจกรรม To Be 
Genius(
ภาษาต่างประเทศ) 

เชิงปริมาณ 
 ผู้เรียน ป.๑ –ม.๖ จ านวน 
๒,๕๐๐ คน 
เชิงคุณภาพ 
๑.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียนให้สูงขั้นในทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 
๒.ผู้เรียนมีผลการอ่านคิด
วิเคราะห์เป็นไปตามเกณฑ์ 
 ๓.  ผลการทดสอบสอบ
ระดับชาติ NT / O – NET ของ
โรงเรียนให้สูงขึ้น 
 

กิจกรรม Thai Practice More Get 
More (ภาษาไทย) 
-ร้อยละ ๗๕.๘๖  ของผู้เรียนสามารถ
เป็นผู้น าในกลุ่มสาระภาษาไทย มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่น้อยกว่า 
๓.๐๐  และมีผลงานเผยแพร่เป็นที่
ยอมรับ 
กิจกรรม Help Together (คณิต) 
-ร้อยละ  ๗๔.๘๐ ของผู้เรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 
กิจกรรมกล่องไขปริศนา(มัธยม)  
(คณิต) 
-ร้อยละ  ๗๔.๘๐ ของผู้เรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 
และทัศนคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ 
กิจกรรม Social Worm Up 
(สังคม) 
-ร้อยละ  ๙๔.๔๒  ของผู้เรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑- ระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาดีขึ้นตาม
เกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
กิจกรรมเจียระไนเพชร (สังคม) 
-ร้อยละ  ๙๑.๔๖  ของผู้เรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีทักษะและความรู้
เต็มศักยภาพ  มีผลงานและได้รับ
รางวัลจากการแข่งขันทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ 
กิจกรรมคลังแห่งปัญญา
(TEDET)(วิทย์) 
-ร้อยละ ๘๐.๕๕ ของผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนใน
ระดับโรงเรียนเป็นไปตามเกณฑ์ 
          
กิจกรรม Healthund Physical 
Education(พละ) 
-ร้อยละ 0.00 ของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
จากการทดสอบ NT/ O-NET ดีขึ้น 
กิจกรรม Art Education  (ศิลปะ) 

มาตรฐานที่ ๕ 
ตัวบ่งชี้ ๕.๑, ๕.๓, 
๕.๔ 
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-ร้อยละ  ๙๔.๕๓  ของผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตาม
เกณฑ์ 
กิจกรรม Knowledge 
Development(การงาน) 
-ร้อยละ ๑๐๐  ของผู้เรียนชั้น ป.๖, ม.
๓, ม.๖  มีผลการทดสอบระดับชาติ
(O-NET)มีค่า T-Score  ๔๐.๐๐ ใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 
กิจกรรม To Be Genius(
ภาษาต่างประเทศ) 
-ร้อยละ ๙๓.๓๓  ของผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่น้อยกว่า 
๓.๐๐  และมีผลงานเผยแพร่เป็นที่
ยอมรับ 

ค่ายพัฒนาทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 

เชิงปริมาณ   
๑. ผู้เรียนแผนการเรียน
วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 
ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ จ านวน 
๒๐๐ คน และม.๔ และ ม.๕
จ านวน ๑๕๐ คน  รวม ๓๕๐ 
คน 
เชิงคุณภาพ 
๑.  ให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้
ในด้านวิทยาศาสตร์ที่ได้มา
ประยุกต์ในโรงเรียน ชุมชนให้
เกิดการพัฒนา 
๒.  พัฒนาทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ 

-ร้อยละ  ๘๑.๙๙  ของผู้เรียนที่เข้า
ร่วมโครงการมีความสามารถในการคิด
อย่างเป็นระบบคิดสร้างสรรค์  
ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสม
เหตผุล 
-ร้อยละ  ๘๑.๙๙  ของผู้เรียนที่เข้า
ร่วมโครงการสามารถก าหนด
เป้าหมายคาดการณ์  ตัดสินใจ
แก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 

มาตรฐานที่  ๔   
ตัวบ่งชี้   ๔.๓ 

พัฒนาสมรรถนะที่
ส าคัญตามหลักสูตร 
-กิจกรรมยุวกวี
(ภาษาไทย) 
-กิจกรรม Math for 
fun  (คณิต) 
-กิจกรรม Applied 
Maths(คณิต) 
-กิจกรรม Way of 
Life  ( สังคม ) 
-กิจกรรมวิทย์สัป
ยุทธ(์วิทย์) 
-กิจกรรมสุขบัญญัติ 
๑๐ ประการทักษะ
ชีวิต(พละ) 

เชิงปริมาณ   
๑. ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
– มัธยมศึกษาปีที่ ๖ จ านวน 
๒,๔๐๐ คน 
เชิงคุณภาพ 
๑. ผู้เรียนมีสมรรถนะส าคัญตาม
หลักสูตร 
๒. ครูจัดการเรียนการสอนเน้น
ผู้เรียนมีสมรรถนะส าคัญตาม
หลักสูตรผู้เรียนมีสมรรถนะ
ส าคัญตามหลักสูตร 

กิจกรรมยุวกวี(ภาษาไทย) 
-ร้อยละ  ๘๗.๕๐ ของผู้เรียน
สมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรในการ
ใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้ในระดับดี
มาก 
กิจกรรม Math for fun  (คณิต) 
-ร้อยละ  ๘๐.๕๐ ของผู้เรียนมีทัศนคติ
ที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ 
กิจกรรม Applied Maths  (คณิต) 
-ร้อยละ  ๙๖.๐๖ ของผู้เรียนมี
ความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์
มากขึ้น 
กิจกรรม Way of Life  ( สังคม ) 
-ร้อยละ  ๙๑.๓๖  ของผู้เรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑- ระดับ

มาตรฐานที่    ๕ 
ตัวบ่งชี้  ๕.๒ 
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-กิจกรรม Creative 
Art (ศิลปะ) 
-กิจกรรม 
Technoiogy 
Ability 
-กิจกรรม Drama  
(ภาษาต่างประเทศ) 
-กิจกรรม Young 
Reporter 
(ภาษาต่างประเทศ) 

มัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีสมรรถนะทักษะ
การใช้ชีวิตตามหลักสูตรที่ก าหนดไว้ 
กิจกรรมวิทย์สัปยุทธ(์วิทย์) 
-ร้อยละ ๗๗.๖๗ ของผู้เรียนมีความรู้
และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไป
ใช้ในการศึกษา ค้นคว้าหาความรู้และ
แก้ปัญหาอย่างมีระบบ 
กิจกรรมสุขบัญญัติ ๑๐ ประการ
ทักษะชีวิต(พละ) 
-ร้อยละ ๙๓.๒๕  ของผู้เรียนระดับ
ประถมศึกษามีสุขภาพพลานามัยที่
สมบูรณ์แข็งแรงตามสุขบัญญัติ ๑๐ 
ประการ 
กิจกรรม Creative Art (ศิลปะ) 
-ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนมีความคิด
ริเริ่มและสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะ 
กิจกรรม Technoiogy Ability 
-ร้อยละ ๙๔.๓๐  ของผู้เรียนมี
สมรรถนะที่ส าคัญตามหลักสูตรใน
ระดับดีมาก 
กิจกรรม Drama  
(ภาษาต่างประเทศ) 
-ร้อยละ ๙๔.๗๗ ของผู้เรียนมี
สมรรถนะที่ส าคัญตามหลักสูตรในการ
ใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้ในระดับดี
มาก 
กิจกรรม Young Reporter 
(ภาษาต่างประเทศ) 
-ร้อยละ ๙๕.๗๗  ของผู้เรียนมี
สมรรถนะที่ส าคัญตามหลักสูตรในการ
ใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้ในระดับดี
มาก 

เสริมพลังปัญญารัก
การอ่าน 

เชิงปริมาณ   
เชิงปริมาณ   
๑. นักเรียนใช้ห้องสมุดเป็น
แหล่งเรียนรู้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๗๕ ต่อสัปดาห์ 
๒. นักเรียนอ่านหนังสือเพิ่มเติม
อย่างน้อยเดือนละ ๑ เล่ม 
๓. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น ร้อยละ ๓ ทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
๔. ผู้รับบริการไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
๗๕ มีความพึงพอใจในระดับ
มากขึ้นไป 
เชิงคุณภาพ 

ร้อยละ 80.00 ของผู้เรียนใช้ห้องสมุด
เป็นแหล่งเรียนรู้ 
-ร้อยละ 80.00  ของผู้เรียนมีนิสัยรัก
กรอ่าน 
-ร้อยละ 80.00  ของผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
- ร้อยละ 80.00 ของผู้รับบริการมี
ความพึงพอใจกับการด าเนินโครงการ 
กิจกรรมปฐมนิเทศ และนิเทศการใช้
ห้องสมุด 
-ร้อยละ ๙๐.๐๐ ของผู้เรียนเข้า
ห้องสมุดเพื่อการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเองและเป็นห้องเรียน 
กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 

มาตรฐานที่   11 
ตัวบ่งชี้  11.3, 3.1 
มาตรฐานที่   ๑๑ 
ตัวบ่งชี้  ๑๑.๓, ๓.๑ 
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     นักเรียน บุคลากรและ
ชุมชนใช้ห้องสมุดเป็นแหล่ง
เรียนรู้  นักเรียนมีนิสัยรักการ
อ่านและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนสูงขึ้น 
 

-ร้อยละ ๙๓.๐๐ ของนักเรียน 
บุคลากร ผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรม 
กิจกรรมตอบค าถามกับห้องสมุด 
-ร้อยละ ๘๐.๐๐  ของนักเรียนใช้เวลา
ว่างด้วยการอ่าน  ใฝ่รู้ใฝ่เรียนรักการ
อ่านและการค้นคว้า 

ส่งเสริมการอ่าน
เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัต
ราชสุดาสยามบรม
ราชกุมารี 
-กิจกรรม
Intelligence  
Bank 
-กิจกรรม Book 
Rally. 
-กิจกรรมหนังสือเล่ม
เล็ก 
-  กิจกรรม 
Science Reading 
-กิจกรรม Social 
Reporter 
-กิจกรรมการอ่าน
เพื่อสุขภาพ 
-กิจกรรม Reading 
Art Around 
-กิจกรรมนักอ่าน
น้อย 
-กิจกรรมModern  
IT 
-กิจกรรม  My 
Favorite Book 

เชิงปริมาณ 
 ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
๑ - มัธยมศึกษาปีที่ ๖  โรงเรียน
ยอแซฟอุปถัมภ์  จ านวน
ประมาณ ๒,๕๐๐ คน 
เชิงคุณภาพ 
   ๑. ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน 
และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
   ๒. ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน  
ฟัง  ดู  พูด  เขียนและตั้งค าถาม
เพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม 

กิจกรรมIntelligence  Bank 
-ร้อยละ  ๘๒.๘๐  ของผู้เรียนมีนิสัย
รักการอ่าน  โดยบันทึกความรู้ด้วย
ตนเองไม่น้อยกว่าปีละ ๖๐  เรื่อง 
กิจกรรม Book Rally. 
-ร้อยละ  ๐.๐๐  ของผู้เรียนเข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านแล้วน า
ความรู้ไปใช้ในการเรียน ท าให้มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่น้อยกว่า 
๓.๐๐ (ไม่ได้ด าเนินการ) 
กิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก 
-ร้อยละ ๙๕.๖๐ ของผู้เรียน อ่านและ
ค้นคว้าหนังสือในการอ่าน  
-ผู้เรียนมีหนังสือเล่มเล็กเป็นการ์ตูน  
๑ เล่ม 
กิจกรรม Science Reading 
-ร้อยละ ๘๓.๖๗ ของผู้เรียนมีนิสัยรัก
การอ่านและแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองจากห้องสมุด  แหล่งเรียนรู้ 
และสื่อ  ต่างๆ รอบตัว 
กิจกรรม Reading Art Around 
-ร้อยละ  ๙๑.๘๓  ของผู้เรียนมีนิสัย
รักการอ่าน 
-ร้อยละ  ๙๑.๘๓ ของผู้เรียนรู้จักการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 
กิจกรรมนักอ่านน้อย 
-ร้อยละ  ๘๐.๐๐  ของผู้เรียนอ่าน
หนังสือตอนพักกลางวันทุกวันพุธและ
มีการเช็คสถิติการเข้าร่วมกิจกรรม 
กิจกรรมModern  IT 
-ร้อยละ ๙๓.๐๗ ของผู้เรียนมีนิสัยรัก
การอ่าน และแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง 
กิจกรรม  My Favorite Book 
-ร้อยละ ๙๓.๒๒  ของผู้เรียนมีนิสัยรัก
การอ่านและแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง 
กิจกรรม Social  Reporte 

มาตรฐานที่ ๓ 
 ตัวบ่งชี้  ๓.๑, ๓.๒ 
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-ร้อยละ  ๙๐.๙๔  ของผู้เรียนมีนิสัย
รักการอ่าน แสวงหาความรู้ อย่าง
ต่อเนื่อง 

ใช้ภาษาเพื่อการ
สื่อสาร 
-กิจกรรม  Thai  
Skill 
-กิจกรรม Speak  It 
Out 

-กิจกรรม Junior  
Guid 

เชิงปริมาณ 
   ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
-  มัธยมศึกษาปีที่ ๖  โรงเรียน
ยอแซฟอุปถัมภ์  จ านวน
ประมาณ ๒,๕๐๐ คน 
เชิงคุณภาพ 
๑. ผู้เรียนใช้ภาษาเพื่อการ
สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๒. ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน  
ฟัง  ดู  พูด  เขียนและตั้งค าถาม
เพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม 
 

กิจกรรม  Thai  Skill 
-ผู้เรียนร้อยละ  ๘๖.๐๐  มี
ความสามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
กิจกรรม Speak  It Out 
-ผู้เรียนร้อยละ  ๙๓.๐๐  มี
ความสามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
กิจกรรม Junior  Guid 
-ผู้เรียนร้อยละ  ๙๓.๕๕  มี
ความสามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
จัดถึงหน้านี้ 

มาตรฐานที่ ๓,  ๑๗ 
ตัวบ่งชี้  ๓.๒, ๑๗.๑ 

Do It Yourself เชิงปริมาณ   
๑.ผู้เรียนประถมศึกษาปีที่  ๑ -
๖ จ านวน   ๙๖๘ คน และ
ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
๑-๖  จ านวน ๑,๔๓๒ คน 
เชิงคุณภาพ 
๑. โรงเรียนมีมาตรการส่งเสริม
(ภายในสถานศึกษา) 
๒. ผู้เรียนทุกคนสามารถใช้
ภาษาเพื่อพัฒนาทักษะการใช้
ภาษาเพื่อการสื่อสารได้อย่าง
น้อย ๒ ภาษา 
๓. ผู้เรียนได้ประเมินระดับ
ความรู้ของตนเองและเพื่อน าผล
การทดสอบไปใช้ในการเข้า
ศึกษาต่อ 

-ร้อยละ  ๙๐.๑๑ ของโรงเรียนมี
มาตรการส่งเสริม(ภายในสถานศึกษา) 
-ร้อยละ  ๙๐.๑๑ ของผู้เรียนสามารถ
ใช้ภาษาเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษา
เพื่อการสื่อสารได้อย่างน้อย2 ภาษา 
-ร้อยละ ๙๐.๑๑ ของผู้เรียนได้
ประเมินระดับความรู้ของตนเองและ
เพื่อน าผลการทดสอบไปใช้ในการเข้า
ศึกษาต่อ 
 
 

มาตรฐานที่ ๑๕,  ๑๗ 
ตัวบ่งชี้ ๑๕.๑.๕, 
๑๗.๑.๒, ๑๗.๓.๑ 
 

International 
English on Tour 
-กิจกรรม  
International 
English on Tour 
-กิจกรรมStudent 
Exchange 
Programme 

เชิงปริมาณ   
 ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ – 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ จ านวน ๔๐ 
คนเชิงคุณภาพ 
๑.ผู้เรียนมีผลการประเมิน
สมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร
ความสามารถในการสื่อสาร
เป็นไปตามเกณฑ์ 
๒.ผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ
ประสบการณ์ตรงจาก ต่างแดน
และสามารถใช้ภาษาเพื่อการ
สื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยน 

 
กิจกรรม  International English 
on Tour 
-ร้อยละ ๙๒.๙๕ ของผู้เรียนมีผลการ
ประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร
ความสามารถในการสื่อสารเป็นไป
ตามเกณฑ์ 
-ร้อยละ ๙๒.๙๕ของผู้เรียนเข้าร่วม
กิจกรรมค่ายต่างประเทศ ณ ประเทศ
สิงคโปร์  และนิวซีแลนด์ได้รับ
ประสบการณ์ตรงจากแดนและ
สามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมและ

มาตรฐานที่ ๕  
ตัวบ่งชี้  ๕.๒ 
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เรียนรู้วัฒนธรรมและเผยแพร่
วัฒนธรรมไทยไปสู่สายตา
ชาวต่างชาติด้วยความภาคภูมิใจ 
๓.ผู้เรียน เข้าร่วมกิจกรรม
แลกเปลี่ยนได้พัฒนาทักษะการ
ใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้อย่าง
สร้างสรรค์  
  
  
 

เผยแพร่วัฒนธรรมไทยสู่สายตา
ชาวต่างชาติด้วยความภาคภูมิใจ 
กิจกรรมStudent Exchange 
Programme 
-ร้อยละ ๙๑.๗๐ ของผู้เรียนมีผลการ
ประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร
ความสามารถในการสื่อสารเป็นไป
ตามเกณฑ์ 
-ร้อยละ ๙๑.๗๐ของผู้เรียนเข้าร่วม
กิจกรรมแลกเปลี่ยนกับโรงเรียนที่
ประเทศอินเดียได้พัฒนาทักษะการใช้
ภาษาเพื่อการสื่อสารได้อย่าง
สร้างสรรค ์

English On Tour เชิงปริมาณ   
๑. ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
๔– มัธยมศึกษาปีที่ ๖ แผนก
ชาย จ านวน ๑๒๐ คนได้เข้าร่วม
โครงการ 
เชิงคุณภาพ 
๑. ผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้จากประสบการณ์จริง 
๒.  ผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการ
สามารถน าความรู้ที่ได้มาใช้ใน
ชีวิตประจ าวันและในการสอบ 
๓.  ผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการได้
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ในการเรียน
การสอนมากขึ้น 
๔.  ผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการมี
เจตคติที่ดีต่อการเรียน
ภาษาอังกฤษ 

-ร้อยละ ๙๒.๑๙ ของผู้เรียนที่เข้าร่วม
โครงการสามารถฝึกใช้ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารจากประสบการณ์
โดยตรง 
-ร้อยละ  ๙๒.๑๙ ของผู้เรียนที่เข้าร่วม
โครงการสามารถน าความรู้ที่ได้มาใช้
ในชีวิตประจ าวันและในการสอบ 
-ร้อยละ  ๙๒.๑๙ ของผู้เรียนที่เข้าร่วม
โครงการได้พัฒนาผลสัมฤทธิ์ในการ
เรียนการสอนมากขึ้น 
--ร้อยละ  ๙๒.๑๙ ของผู้เรียนที่เข้า
ร่วมโครงการที่เจตคติที่ดีต่อการเรียน
ภาษาอังกฤษ 

มาตรฐานที่ ๕ 
ตัวบ่งชี้ ๕.๒ 

JS Gen Me 
-กิจกรรม IT รุ่นจิ๋ว 
-กิจกรรม 21st  
Century 

เชิงปริมาณ   
๑. ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ ๑ – ๖ 
เชิงคุณภาพ 
๑.  ผู้เรียนมีความรู้ทางด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่
ทันสมัยในศตวรรษที่ ๒๑ 
๒.  ผู้เรียนมีความรู้
ความสามารถในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนตามแนวคิดใน
ศตวรรษที่ ๒๑ 
๓.  สร้าง MOU กับหน่วยงานที่
สนับสนุนด้านเทคโนโลยีและ
การศึกษาของเยาวชน เช่น 
google, มหาวิทยาลัยมหิดล, 

ร้อยละ ๗๗.๗๘ ของผู้เรียนมีความคิด
สร้างสรรค์ในการออกแบบและมีจิต
สารธารณะ 
-ร้อยละ  ๗๗.๗๘ ของผู้เรียนได้รับการ
อบรมให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี
ฮาร์ดแวร์เบื้องต้น และระบบเครือข่าย 
-ร้อยละ  ๗๗.๗๘ ของผู้เรียนได้รับการ
อบรมให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี
และนวัตกรรมที่ทันสมัยในศตวรรษที่  
๒๑ 
-ร้อยละ  ๗๗.๗๘ ของผู้เรียนใช้
เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอ
ผลงาน 
 

มาตรฐานที่  ๓  
ตัวบ่งชี้ ๓.๔ 
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มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษม 

สวนเกษตรแนว
ประยุกต์ 

เชิงปริมาณ  
๑. ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
– มัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
เชิงคุณภาพ 
๒. ผู้เรียนใช้แหล่งการเรียนรู้
สวนเกษตร แนวประยุกต์ในการ
เรียน 

-ร้อยละ 0.00  ของผู้เรียนใช้แหล่งการ
เรียนรู้สวนเกษตร แนวประยุกต์ในการ
เรียน(ไม่ได้ด าเนินการ) 

มาตรฐานที่ ๑๓  
ตัวบ่งชี้ ๑๓.๑  
 

โครงการ Study 
Tour Project 

เชิงเชิงปริมาณ   
นักเรียนชั้น ป.๑ - ม.๖  จ านวน 
๒,๔๐๐ คน 
เชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนได้พัฒนา
กระบวนการเรียนรู้โดยใช้แหล่ง
การเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
๒. นักเรียนสร้างผลงานจากการ
เรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้
ภายนอกโรงเรียน 

ร้อยละ ๘๗.๑๘  ของผู้เรียนได้พัฒนา
กระบวนการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้
ภายนอกโรงเรียน 
-ร้อยละ  ๘๗.๑๘ ของผู้เรียนสร้าง
ผลงานจากการเรียนรู้โดยใช้แหล่ง
เรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 

มาตรฐานที่ ๑๓  
ตัวบ่งชี้ ๑๓.๑  
 

1 ศิลปะ  1 ดนตรี 1 
กีฬา 
-กิจกรรมศิลปนาฏ
ดุริยางค์ 
-กิจกรรมArt 
Exhibition 
-กิจกรรมทูต
วัฒนธรรม 
-กิจกรรม One 
Sport Of Life(
พละ) 

เชิงปริมาณ 
๑. ผู้เรียนโรงเรียนยอแซฟ
อุปถัมภ์ระดับประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษา   แผนกสามัญชาย 
เชิงคุณภาพ 
๑. ผู้เรียนสร้างผลงานจากการ
เข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ 
ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬาและ
นันทนาการ มีความคิดริเริ่มและ
สร้างสรรค์ผลงานด้วยความ
ภาคภูมิใจ 

 

-ร้อยละ  ๘๙.๙๒ ของผู้เรียนสร้าง
ผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ  
ดนตรี  นาฏศิลป์  กีฬาและ
นันทนาการ 
-ร้อยละ  ๘๙.๙๒ ของผู้เรียนมีการ
น าเสนอผลงานด้านศิลปะในรูปแบ
ผลงานทัศนศิลปใ์นปลายปีการศึกษา 
-ร้อยละ  ๘๙.๙๒ ของผู้เรียนได้แสดง
ความสามารถด้านดนตรีไทย  
นาฏศิลป์ไทย  เข้าร่วมกิจกรรมกับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆชุมชนต่างๆ 
-ร้อยละ ๘๙.๙๒ ของผู้เรียนมีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์และสร้างสรรค์ผลงาน
ด้วยความภาคภูมิใจ 
- ร้อยละ ๘๙.๙๒ ของผู้เรียนท างาน
อย่างมีความสุข  มุ่งพัฒนางานและ
ภูมิใจในผลงานของตนเอง 

มาตรฐานที่  
๑,๒,๓,๔,๕,๖,๑๐ 
ตัวบ่งชี้ ๑.๖,  ๒.๑.๓
(๕),  ๓.๓,  ๔.๔,  
๕.๑,  ๕.๒(๒), ๕.๓, 
๕.๔.๗, ๕.๔.๙,  
๕.๔.๑๐,  ๕.๔.๑๑, 
๖.๑,  ๖.๒, ๖.๓, 
๑๐.๓.๒,  ๑๐.๓.๓, 
๑๖.๑(๒), ๓.๑,  ๓.๒,  
๓.๔,  ๔.๑,  ๔.๒,  
๔.๓,  ๑๐.๑ (๖),  
๑๐.๓.๑  
 

โยธวาทิต 
-กิจกรรมค่ายโยธ
วาฑิต 
-กิจกรรมจัดซื้อซ่อม
บ ารุงเครื่องดนตรี
โยธวาฑิต 
-กิจกรรมส่งเสริม
ศักยภาพด้านโยธ
วาฑิต 

เชิงปริมาณ  
นักเรียนวงโยธวาทิตจ านวน ๔๕ 
คน  
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนร้อยละ ๙๐ มีคุณภาพที่
จะแสดงความสามารถด้าน
ดนตรี 
ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
 
 

ร้อยละ  ๙๑.๒๐  ของผู้เรียนได้รับ
พัฒนาศักยภาพ  ทักษะ  ความรู้  
ความสามารถและฝึกฝนในการ
บรรเลงดนตรีประเภทวงโยธวาทิต 
-ร้อยละ ๙๑.๒๐ของผู้เรียนได้รับการ
ส่งเสริมให้สร้างผลงานจากการเข้าร่วม
กิจกรรมศิลปะ  ดนตรี  นาฏศิลป์  
กีฬาและนันทนาการ 

มาตรฐานที่ ๑.๖ 
ตัวบ่งชี้ ๑.๖,  ๒.๑.๓
(๕),  ๓.๓,  ๔.๔,  
๕.๑,  ๕.๒(๒), ๕.๓, 
๕.๔.๗, ๕.๔.๙,  
๕.๔.๑๐,  ๕.๔.๑๑, 
๖.๑,  ๖.๒, ๖.๓, 
๑๐.๓.๒,  ๑๐.๓.๓, 
๑๖.๑(๒), ๓.๑,  ๓.๒,  
๓.๔,  ๔.๑,  ๔.๒,  
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-กิจกรรมส่งเสริม
ศักยภาพด้านเม
โลเดียน 

-ร้อยละ  ๙๑.๒๐ของผู้เรียนมีทักษะที่
โรงเรียนส่งเสริม  เช่นว่ายน้ า  เล่น
ดนตรี  มีทักษะการพิมพ์ เป็นต้น 

๔.๓,  ๑๐.๑ (๖),  
๑๐.๓.๑  

Beyond to ASEAN 
-กิจกรรม  GO TO 
ASEAN 
-กิจกรรมอาเซียน
สัญจร 

เชิงปริมาณ  
      ผู้เรียนระดับประถมศึกษา
ปีที่ ๑ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
จ านวน ๒,๔๐๐ คน 
 เชิงคุณภาพ 
       ร้อยละ 100 ผู้เรียนมี
ความรู้ ความเข้าใจในการเป็น
พลเมืองที่ดีในประชาคมอาเซียน 
ตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ เป็นต้นไป 
 

กิจกรรม  GO TO ASEAN 
-ร้อยละ  ๘๕.๓๓ สถานศึกษาจดั
โครงการกิจกรรมเพื่อเตรียมความ
พร้อมให้ผู้เรียนสู่ประชาคมอาเซียน 
(JS) และการส่งเสริมสนับสนุนศิลปะ
และวัฒนธรรม 
กิจกรรมอาเซียนสัญจร 
-ร้อยละ 91.46 กลุ่มสาระจัดโครงการ
กิจกรรมที่ส่งเสริมการใช้ภาษาให้ผุ้
เรียนสู่ประชาคมอาเซียน 

มาตรฐานที่ ๑๗  
ตัวบ่งชี้ ๑๗.๓ 

โครงการรักษ์
สิ่งแวดล้อม  

  เชิงปริมาณ    
นักเรียนในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6  ได้เข้าร่วม
กิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 เชิงคุณภาพ  
 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1- มัธยมศึกษาปีที่ 6 ร้อย
ละ 90 มีความรู้ ความเข้าใจ
และรักษ์สิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น 

1.นักเรียนร้อยละ 95.00 มีความรู้และ
เข้าใจปัญหาของสิ่งแวดล้อมได้ 
2.นักเรียนร้อยละ 90.00 มีส่วนร่วมใน
การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 
3.นักเรียนร้อยละ 89.49 สามารถน า
ความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้
อ ย่ า ง ถู ก ต้ อ ง แ ล ะ เ หม า ะ ส ม กั บ
สถานการณ์ปัจจุบัน 
 

มาตรฐานที่  2   
ตัวบ่งชี้ทางตรง 
ที่ 2.4     
ตัวบ่งชี้ ทางอ้อม   
3.3 4.4 6.1-6.3  
11.1 13.1   
 

โครงการคนดีศรียอ
แซฟ 

 เชิงปริมาณ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
–ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 
1,800 คน  
 เชิงคุณภาพ 
1.  ผู้เรียนเข้าร่วมโครงการ 
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
บรรลุตามเป้าหมาย  วิสัยทัศน์ 
ปรัชญาและจุดเน้นของ
สถานศึกษา  

1. ผู้เรียนร้อยละ 87.37 เข้าร่วม
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตาม
เป้าหมาย  วิสัยทัศน์ ปรัชญาและ
จุดเน้นของสถานศึกษา  
2. ผู้เรียนร้อยละ 85.20 มีผลการ
พัฒนา บรรลุปรัชญา ปณิธาน   
พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการ
จัดตั้งสถานศึกษา  
 
 

มาตรฐานที่ 2  14  
ตัวบ่งชี้เกณฑ์ทางตรง  
2.1 14.1  14.2    
ทางอ้อม 9.1  16.2 
ประเด็นการพิจารณา
เกณฑ์ย่อยที่ทางตรง 
ตัวบ่งชี้ 14.1.1   
14.1.2   
ทางอ้อม 9.1 .1 
 

ค่ายเนตรนารี    เชิงปริมาณ                
1.นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่  1 – 3  
จ านวน 371 คน   
2.นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่  4 – 6  
จ านวน 395 คน    
3.นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่  1–3  จ านวน 519 คน     
   เชิงคุณภาพ 
1. ผู้เรียนมีโอกาสฝึกทักษะและ
มีความรู้ตามกระบวนการทาง
ลูกเสือ/ เนตรนารี 

1. ผู้เรียนร้อยละ 83.80 มีโอกาสฝึก
ทักษะและมีความรู้ตามกระบวนการ
ทางลูกเสือ/ เนตรนารี 
2. ผู้เรียนร้อยละ 85.41 มีโอกาสอยู่
ร่วมกันด้วยความสามัคคี อดทน มี
ความสุข สนุกสนาน และน า
ประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิติ
ประจ าวัน 
3. ผู้เรียนร้อยละ 85.41 ได้รู้จักการ
บ าเพ็ญประโยชน์ มีจิตสาธารณะและ
รู้จักแบ่งปันให้กับผู้อื่น 

มาตรฐานที่ 1    
ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ 
ทางตรง 1.4  1.5     
ทางอ้อม  6.3   
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 2. ผู้เรียนมีโอกาสอยู่ร่วมกัน
ด้วยความสามัคคี อดทน มี
ความสุข สนุกสนาน และ น า
ประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้
ในชีวิติประจ าวัน 
3. ผู้เรียนได้รู้จักการบ าเพ็ญ
ประโยชน์ มีจิตสาธารณะและ
รู้จักแบ่งปันให้กับผู้อื่น 
4. ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มี
ความมั่นใจกล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม  
5. ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
และให้เกียรติผู้อื่น  

4. ผู้เรียนร้อยละ 84.50 เห็นคุณค่าใน
ตนเอง มีความมั่นใจกล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสม  
5. ผู้เรียนร้อยละ  76.86 มีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น  
 

โรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ 
 

   เชิงปริมาณ                
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1 
ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 
1,880 คน 
   เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนมีสุขนิสัยใน การดูแล
สุขภาพ และออกก าลังกายอย่าง
สม่ าเสมอ 
2. นักเรียนได้รับประทานอาหาร
ที่มีคุณภาพและเกิดประโยชน์
ต่อร่างกาย 

1. นักเรียนร้อยละ  90.67 มีสุขนิสัย
ใน การดูแลสุขภาพ และออกก าลัง
กายอย่างสม่ าเสมอ 
2. นักเรียนร้อยละ 84.93 ได้
รับประทานอาหารที่มีคุณภาพและเกิด
ประโยชน์ต่อร่างกาย 

มาตรฐานที่ 1, 11     
ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ 
ทางตรง 11.2        
ทางอ้อม   1.1 

JOSEPH PRIZE เชิงปริมาณ 
-ผู้เรียนทุกคนที่มีอัตลักษณ์ตาม
สถานศึกษาที่ก าหนด 
เชิงคุณภาพ  
-ผู้เรียนปฏิบัติตาม หลักการ
ก าหนดนโยบาย แนวทางการ
ด าเนินงานให้สอดคล้องกับอัต
ลักษณ์ผู้เรียน เอกลักษณ์
สถานศึกษา และมีผลการ
พิจารณาแผนปฏบิัติการ
ประจ าปี ที่ทันสมัยและผู้เรียน
ปฏิบัติได้  
-ผู้เรียนปฏิบัติตาม 
คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับ
ติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานของ สถานศึกษาให้
บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย (ต 
9.2) 
-ผู้เรียนมีอัตลักษณ์ตาม
สถานศึกษา (ก 14.1.1) 

-ผู้เรียนร้อยละ 80 ปฏิบัติตาม 
หลักการก าหนดนโยบาย แนวทางการ
ด าเนินงานให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์
ผู้เรียน เอกลักษณ์สถาน ศึกษา และมี
ผลการพิจารณาแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ที่ทันสมัยและผู้เรียนปฏิบัติ
ได้  
-ผู้เรียนร้อยละ 80 ปฏิบัติตาม 
คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับ
ติดตาม ดูแล และขับ เคลื่อนการ
ด าเนินงานของ สถานศึกษาให้
บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย  
-ผู้เรียนร้อยละ80 มีอัตลักษณ์ ตาม
สถานศึกษา 
-ผู้เรียนร้อยละ 80 สามารถปฏิบัติได้
ตามเอกลักษณ์สถานศึกษา 
-ผู้เรียนร้อยละ 80 เกิดผลการด าเนิน
ตามงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตาม
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุด 
เน้นของสถานศึกษา      

มาตรฐานที่  14     
ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ทางตรง   
14.1.1,14.1.2,14.2 
ประเด็นการพิจารณา/
เกณฑ์ย่อย ทางอ้อม 
9.1.1(1),12.2(112.1 
(1-2),16.2 
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-ผู้เรียนสามารถปฏิบัติได้ตาม
เอกลักษณ์สถานศึกษา ( ก 
14.1.2 ) 
-ผู้เรียนเกิดผลการด าเนินตาม
งานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตาม
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา 
และ จุดเน้นของสถานศึกษา     
( ต 14.2 ) 

-จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนร้อยละ 80 บรรลุตามเป้าหมาย
วิสัยทัศน์ ปรัชญา และ จุดเน้นของ
สถานศึกษา(14.1) 
 

Study Tour 
Project 

    เชิงปริมาณ   - นักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้เข้า
ร่วมกิจกรรม 
   เชิงคุณภาพ   - นักเรียนร้อย
ละ 90 ได้รับความรู้และได้ฝึก
ปฏิบัติจริงเกี่ยวกับภูมิปัญญา
แหล่งเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น 

1. นักเรียนร้อยละ 90.00 มีความรู้
เรื่องแหล่งเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น 
2. นักเรียนได้เห็นความส าคัญของ
แหล่งการเรียนรู้ภายในจังหวัดของ
ตนเองและจังหวัดใกล้เคียง 

มาตรฐานที่  13      
ตัวบ่งชี้ทางตรงที ่  
13.1-13.2   

แผนกสามัญหญิง 
1.ปันน้ าใจ 

   เชิงปริมาณ               
- ผู้เรียนทุกคน 
   เชิงคุณภาพ 
- ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม 
รู้จักเสียสละแบ่งปัน  รักและรับ
ใช้ 
- ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการพัฒนา
สถานศึกษา 
- มีโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อ
ชุมชนและสังคม 

1. ผู้เรียนร้อยละ 86.13 มีคุณธรรม
จริยธรรม รู้จักเสียสละแบ่งปัน  รัก
และรับใช้ 
2. ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาร้อยละ
82.00 
3. มีโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน
และสังคมร้อยละ 85.33 

 

มาตรฐานที่ 9  
ทางอ้อม  9.3 
 

2.เมล็ดพันธุ์แห่ง
ความด ี

เชิงปริมาณ               
1. ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
ประถมศึกษาปีที่ 6  มัธยมศึกษา
ปีที่ 3  และมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ทุกคน 
เชิงคุณภาพ 
1. ผู้เรียนเป็นคนดีมีคุณธรรม 
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมี
ความสุข 
2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตร 
3. สถานศึกษามีการจัดโครงการ 
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
บรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
ปรัชญาและจุดเน้นของ
สถานศึกษา 
4. สถานศึกษามีกระบวนการ
ด าเนินการและจัดกิจกรรม

1. ผู้เรียนร้อยละ93.33เป็นคนดีมี
คุณธรรม ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมี
ความสุข 
2. ผู้เรียนร้อยละ92.80 มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตร  
3. สถานศึกษามีการจัดโครงการ 
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตาม
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญาและ
จุดเน้นของสถานศึกษาร้อยละ92.67 
4. สถานศึกษามีกระบวนการ
ด าเนินการและจัดกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพด้านอัตลักษณ์การศึกษา
คาทอลิก ร้อยละ 92.80 
 

มาตรฐานที่ 2   
14  16   
ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลัก  
2.1   16.2   
ร่วม   14.1     
ประเด็นการพิจารณา/
เกณฑ์ย่อยที่ หลัก 
2.1.2  2.1.3   16.2.5  
16.2.6   
ร่วม 14.1.1  14.1.2 
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พัฒนาคุณภาพด้านอัตลักษณ์
การศึกษาคาทอลิก  

3.จาริกแสวงบุญ เชิงปริมาณ               
บุคลากรทุกคน  
เชิงคุณภาพ 
1. บุคลากรทุกคนได้ท าบุญ ฟัง
เทศน์ ฟังธรรมและปฏิบัติ
ศาสนกิจตามศาสนาร่วมกัน   
2. บุคลากรทุกคนเป็นคนดีมี
คุณธรรมจริยธรรมด ารงชีวิตอยู่
ในสังคมอย่างมีความสุข 
3. สถานศึกษามีการพัฒนาครู
และบุคลากรให้มีความรู้ความ
เข้าใจเรื่องอัตลักษณ์การศึกษา
คาทอลิกการเป็นครูมืออาชีพ
และเป็นแบบอย่างที่ดี 

1. บุคลากรร้อยละ88.00ได้ท าบุญ ฟัง
เทศน์ ฟังธรรมและปฏิบัติศาสนกิจ
ตามศาสนาร่วมกัน   
2. บุคลากรร้อยละ 89.33 เป็นคนดีมี
คุณธรรมจริยธรรมด ารงชีวิตอยู่ใน
สังคมอย่างมีความสุข 
3. สถานศึกษามีการพัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจ
เรื่องอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลกิการ
เป็นครูมืออาชีพและเป็นแบบอย่างที่ดี
ร้อยละ 88.00 
 

มาตรฐานที่ 16   
ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ 
หลัก - ร่วม  16.2    
ประเด็นการพิจารณา/
เกณฑ์ย่อยที่  
หลัก-ร่วม  16.2.6 
 

แผนกสามัญหญิง 
English Academic 
Test 

เชิงปริมาณ  
คุณครูและนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่  3 – ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้เข้าร่วม
กิจกรรม 
เชิงคุณภาพ   
- ร้อยละ 60 ของผู้เรียนที่เข้า
สอบผ่านเกณฑ์การประเมินใน
ระดับมาตรฐานสากล 
 

1. คุณครูและนักเรียนโรงเรียนยอแซฟ
อุปถัมภ์ (แผนกสามัญหญิง) ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 – ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 ที่  เข้าร่วมกิจกรรมและสามารถ
เพิ่มพูนความรู้ความสามารถทางด้าน
ภาษาต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นร้อยละ 
80.00 
2. ร้อยละ80.00 ของผู้เรียนที่เข้าสอบ
ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับ
มาตรฐานสากล 

มาตรฐานที่  15    
ตัวบ่งชี้ที ่ 15.1 , 
15.2  
เกณฑ์ที่  15.1.1 
 

พัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนสู่ความเป็น
เลิศ 

   เชิงปริมาณ  
ร้อยละ60 ของผู้เรียนสามารถ
พัฒนาตนเองได้เต็มตาม
ศักยภาพของแต่ละบุคคลมี
ผลงานและได้รับรางวัลจากการ
แข่งขันทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 
   เชิงคุณภาพ  
นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ
ความรู้ความสามารถทาง
วิชาการให้สูงขึ้นและมีเจตคติที่ดี
ในการพัฒนาตนเอง 

1.นักเรียนได้รับรางวัลการแข่งขัน
ระดับเขตการศึกษา ระดับจังหวัด 
ระดับภาค และระดับประเทศ 
2.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางเรียนดีขึ้น  
 

มาตรฐานที่5     ตัว
บ่งชี้ทางตรง 
ที ่5.4      
เกณฑ์ทางตรงที่  
5.4.1-5.4.8                                                                 
ตัวบ่งชี้ทางอ้อม  
(1.4)  (1.6) (3.1)  
(3.2)  (3.3)  (3.4)                                         
(4.1)  (4.2)  (4.3)  
(4.4)  (5.1)  (5.2) (6.1)  
(6.2)  (6.3)  (6.4) 
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ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

   เชิงปริมาณ     
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนของนักเรียนประถม 
ศึกษาปีที่ 1-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
   เชิงคุณภาพ    
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
สอบ O-NET ของนักเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 6  นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3  และนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
สอบ N.T.  ของนักเรียน
ประถมศึกษาปีที่  3 
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทาง 
การสอบประเมินคุณภาพผู้เรียน 
และการประเมินการอ่าน คิด  
วิเคราะห์ของฝ่ายการศึกษา  
อัครสังมณฑลกรุงเทพฯ  
ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่  3  
นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6   
และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

1.ร้อยละ 85.01 ของผู้เรียนสามารถ
เป็นผู้น าด้านวิชาการทุกกลุ่มสาระ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่น้อยกว่า 
3.00  และมีผลงานเผยแพร่เป็นที่
ยอมรับ 

 

มาตรฐานที่ 5    
ตัวบ่งทางตรง 
5.1 , 5.4       
ตัวบ่งทางอ้อม 
5.2-5.3         
 

แผนกสามัญหญิง 
1.พัฒนาสมรรถนะที่
ส าคัญตามหลักสูตร 

   เชิงปริมาณ     
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนของนักเรียนประถม 
ศึกษาปีที่ 1-ชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 6 
   เชิงคุณภาพ    
เพื่อให้ผลการประเมินสมรรถนะ
ส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตาม
เกณฑ์ 

ร้อยละ 85.34 ของผู้เรียนมีสมรรถนะ
ที่ส าคัญตามหลักสูตรในระดับดีมาก 

มาตรฐานที่ 5        
ตัวบ่งชี้ทางตรง 
ที่ 5.2                                        
ตัวบ่งชี้ทางอ้อม 
ที่  5.1    

รักษ์ไทย   เชิงปริมาณ   
- นักเรียนระดับชั้น ป.1 – ม.6 
ทุกคนเข้าร่วมโครงการรักษ์ไทย 
  เชิงคุณภาพ   
- ร้อยละ 80 ของ ผู้เรียนเข้า
ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์  สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย
มารยาทไทย การใช้ภาษาไทย 

1.ปีการศึกษา 2558  ร้อยละ 90.61 
ของ ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์  
สืบสานศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
ไทยมารยาทไทย การใช้ภาษาไทย  
(น.6) 

มาตรฐานที่ 2    
ตัวบ่งชี้ทางตรง 
ที่ 2.1     
เกณฑ์ทางตรง 
ที ่2.1.3  ข้อที่ 7    

ส่งเสริมการอ่าน
เฉลิมพระเกียรติ 

   เชิงปริมาณ   
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
- มัธยมศึกษาปีที่ 6   ได้เข้าร่วม
กิจกรรม 

1. นักเรียนร้อยละ87.41 มีนิสัยรักการ
อ่านและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

มาตรฐานที่  3  
ตัวบ่งชี้ทางตรง 
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  เชิงคุณภาพ   
- นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างในการ
แสวงหาความรู้จากการอ่าน
หนังสือด้วยตนเองเสมอ 
 

2. นักเรียนร้อยละ 89.33 สนใจ
ค้นคว้าแสวงหาความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ต่าง ๆ รอบตัว 
3. นักเรียนร้อยละ89.75 ใช้ห้องสมุด 
แหล่งความรู้ และสื่อต่างๆทั้งในและ
นอกสถานศึกษา 
4. นักเรียนร้อยละ 81.44 สามารถน า
ความรู้ ข้อคิด คุณธรรมจากเรื่องที่
อ่านไปพัฒนาตนเองได้ 

ที่  3.1 -3.2       
เกณฑ์ ตัวบ่งชี้
ทางอ้อมที่ 13.1           
 

โครงการส่งเสริม
สุนทรียภาพ ศิลปะ 
ดนตรีและกีฬา 

เชิงปริมาณ   
- นักเรียนในทุกระดับชั้นเข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริมสุนทรียภาพ มีผลงาน 
1 ศิลปะ 1 ดนตรี 1กีฬา 
เชิงคุณภาพ   
- นักเรียนทุกระดับชั้น มีการ
พัฒนาทักษะทางด้านศิลปะ 
ดนตรี และกีฬา จนเกิดความ
ช านาญ และมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเป็นไปตามเกณฑ์ 

1. นักเรียนทุกระดับชั้น มีการพัฒนา
ทักษะทางด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา 
จนเกิดความช านาญ และมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเป็นไปตามเกณฑ์ 
 

มาตรฐานที่ 1 , 5     
ตัวบ่งชี้ทางตรง 
ที่ 1.6           
เกณฑ์ ตัวบ่งชี้
ทางอ้อมที่ 5.1 -5.2    

English Academic 
Test 

เชิงปริมาณ  
คุณครูและนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่  3 – ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้เข้าร่วม
กิจกรรม 
เชิงคุณภาพ   
- ร้อยละ 60 ของผู้เรียนที่เข้า
สอบผ่านเกณฑ์การประเมินใน
ระดับมาตรฐานสากล 
 

1. คุณครูและนักเรียนโรงเรียนยอแซฟ
อุปถัมภ์ (แผนกสามัญหญิง) ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 – ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 ที่  เข้าร่วมกิจกรรมและสามารถ
เพิ่มพูนความรู้ความสามารถทางด้าน
ภาษาต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นร้อยละ 
80.00 
2. ร้อยละ80.00 ของผู้เรียนที่เข้าสอบ
ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับ
มาตรฐานสากล 

มาตรฐานที่  15    
ตัวบ่งชี้ที ่ 15.1 , 
15.2  
เกณฑ์ที่  15.1.1 
 

พัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนสู่ความเป็น
เลิศ 

   เชิงปริมาณ  
ร้อยละ 60 ของผู้เรียนสามารถ
พัฒนาตนเองได้เต็มตาม
ศักยภาพของแต่ละบุคคลมี
ผลงานและได้รับรางวัลจากการ
แข่งขันทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 
   เชิงคุณภาพ  
นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ
ความรู้ความสามารถทาง
วิชาการให้สูงขึ้นและมีเจตคติที่ดี
ในการพัฒนาตนเอง 

1.นักเรียนได้รับรางวัลการแข่งขัน
ระดับเขตการศึกษา ระดับจังหวัด 
ระดับภาค และระดับประเทศ 
2.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางเรียนดีขึ้น  
 

มาตรฐานที่5     ตัว
บ่งชี้ทางตรง 
ที ่5.4      
เกณฑ์ทางตรงที่  
5.4.1-5.4.8                                                                 
ตัวบ่งชี้ทางอ้อม  
(1.4)  (1.6) (3.1)  
(3.2)  (3.3)  (3.4)                                         
(4.1)  (4.2)  (4.3)  
(4.4)  (5.1)  (5.2) (6.1)  
(6.2)  (6.3)  (6.4) 
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ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

   เชิงปริมาณ     
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนของนักเรียนประถม 
ศึกษาปีที่ 1-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
   เชิงคุณภาพ    
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
สอบ O-NET ของนักเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 6  นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3  และนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
สอบ N.T.  ของนักเรียน
ประถมศึกษาปีที่  3 
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทาง 
การสอบประเมินคุณภาพผู้เรียน 
และการประเมินการอ่าน คิด  
วิเคราะห์ของฝ่ายการศึกษา  
อัครสังมณฑลกรุงเทพฯ  
ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่  3  
นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6   
และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

1.ร้อยละ 85.01 ของผู้เรียนสามารถ
เป็นผู้น าด้านวิชาการทุกกลุ่มสาระ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่น้อยกว่า 
3.00  และมีผลงานเผยแพร่เป็นที่
ยอมรับ 

 

มาตรฐานที่ 5    
ตัวบ่งทางตรง 
5.1 , 5.4       
ตัวบ่งทางอ้อม 
5.2-5.3         
 

ส่งเสริมการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญา 

เชิงปริมาณ                
- ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 
–ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 
1,800 คน  
- ครู 88 คน 
เชิงคุณภาพ 
1. เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีความ
สามัคคีในการเรียนรู้ร่วมกัน 
2.ผู้เรียนอนุรักษ์และเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมไทยสู่
สาธารณชน 
3. เสริมสร้างประสบการณ์และ
ทักษะการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
4. ปลูกฝังจิตส านึกในคุณค่า
ความเป็นไทยให้แก่ผู้เรียน 
5. ผู้เรียนและบุคลากรมี
ทัศนคติและค่านิยมที่ดีต่อ
ศิลปวัฒนธรรมไทย  

1. ผู้เรียนร้อยละ 93.47มีความสามัคคี
ในการเรียนรู้ร่วมกัน 
2. ผู้เรียนร้อยละ 93.60มีการอนุรักษ์
และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย สู่
สาธารณชน 
3. ผู้เรียนร้อยละ 93.60มีกิจกรรม
เสริมสร้างประสบการณ์และทักษะการ
เรียนรู้ 
4. ผู้เรียนร้อยละ91.20ได้รับการ
ปลูกฝังจิตส านึกในคุณค่าความเป็น
ไทย 
5. ผู้เรียนและบุคลากรร้อยละ95.20 มี
ทัศนคติและค่านิยมที่ดีต่อ
ศิลปวัฒนธรรมไทย  
 
 

มาตรฐานที่ 10    ตัว
บ่งชี้/เกณฑ์ ทางตรง 
10.3     
ทางอ้อม 10.3 
ประเด็นการพิจารณา/
เกณฑ์ย่อยที่ ทางตรง     
10.3.4.1      ทางอ้อม 
10.3.3 
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แผนกสามัญหญิง 
1.พัฒนาสมรรถนะที่
ส าคัญตามหลักสูตร 

   เชิงปริมาณ     
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนของนักเรียนประถม 
ศึกษาปีที่ 1-ชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 6 
   เชิงคุณภาพ    
เพื่อให้ผลการประเมินสมรรถนะ
ส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตาม
เกณฑ์ 

ร้อยละ 85.34 ของผู้เรียนมีสมรรถนะ
ที่ส าคัญตามหลักสูตรในระดับดีมาก 

มาตรฐานที่ 5        ตัว
บ่งชี้ทางตรง 
ที่ 5.2                                        
ตัวบ่งชี้ทางอ้อม 
ที่  5.1    

2.รักษ์ไทย   เชิงปริมาณ   
- นักเรียนระดับชั้น ป.1 – ม.6 
ทุกคนเข้าร่วมโครงการรักษ์ไทย 
  เชิงคุณภาพ   
- ร้อยละ 80 ของ ผู้เรียนเข้า
ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์  สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
ไทยมารยาทไทย การใช้
ภาษาไทย 

1.ปีการศึกษา 2558  ร้อยละ 90.61 
ของ ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์  
สืบสานศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
ไทยมารยาทไทย การใช้ภาษาไทย  
(น.6) 

มาตรฐานที่ 2    
ตัวบ่งชี้ทางตรง 
ที่ 2.1     
เกณฑ์ทางตรง 
ที ่2.1.3  ข้อที่ 7    

ส่งเสริมการอ่าน
เฉลิมพระเกียรติ 

   เชิงปริมาณ   
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6   ได้เข้า
ร่วมกิจกรรม 
  เชิงคุณภาพ   
- นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างในการ
แสวงหาความรู้จากการอ่าน
หนังสือด้วยตนเองเสมอ 
 

1. นักเรียนร้อยละ87.41 มีนิสัยรัก
การอ่านและใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ 
2. นักเรียนร้อยละ 89.33 สนใจ
ค้นคว้าแสวงหาความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ต่าง ๆ รอบตัว 
3. นักเรียนร้อยละ89.75 ใช้ห้องสมุด 
แหล่งความรู้ และสื่อต่างๆทั้งในและ
นอกสถานศึกษา 
4. นักเรียนร้อยละ 81.44 สามารถน า
ความรู้ ข้อคิด คุณธรรมจากเรื่องที่
อ่านไปพัฒนาตนเองได้ 

มาตรฐานที่  3  
ตัวบ่งชี้ทางตรง 
ที ่ 3.1 -3.2       
เกณฑ์ ตัวบ่งชี้ทางอ้อม
ที่ 13.1           
 

แผนกสามัญหญิง 
1.โครงการส่งเสริม
สุนทรียภาพ ศิลปะ 
ดนตรีและกีฬา 

เชิงปริมาณ   
- นักเรียนในทุกระดับชั้นเข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริมสุนทรียภาพ มีผลงาน 
1 ศิลปะ 1 ดนตรี 1กีฬา 
เชิงคุณภาพ   
- นักเรียนทุกระดับชั้น มีการ
พัฒนาทักษะทางด้านศิลปะ 
ดนตรี และกีฬา จนเกิดความ
ช านาญ และมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเป็นไปตามเกณฑ์ 

1. นักเรียนทุกระดับชั้น มีการพัฒนา
ทักษะทางด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา 
จนเกิดความช านาญ และมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเป็นไปตามเกณฑ์ 
 

มาตรฐานที่ 1 , 5     
ตัวบ่งชี้ทางตรง 
ที่ 1.6           
เกณฑ์ ตัวบ่งชี้ทางอ้อม
ที่ 5.1 -5.2    

แผนกสามัญหญิง 
1. JS Gen Me 

   เชิงปริมาณ   
นักเรียนร้อยละ 90 มี
ความสามารถในการใช้

1.นักเรียนร้อยละ 91.11 มี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัยในการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง  และสร้างผลงานที่เกิด

มาตรฐานที่3 ตัวบ่งชี้/
ทางตรง 3.4   เกณฑ ์
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เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง   
   เชิงคุณภาพ   
 นักเรียนสามารถเลือกใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยี  สร้าง
ผลงานที่เกิดประโยชน์ต่อ
ตนเองและสังคมได้อย่าง
เหมาะสม 

ประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้อย่าง
เหมาะสม 
 

 
กลยุทธ์ที่ ๒  2  (ด้านครู)  :-  ส่งเสรมิบุคลากรให้มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานวิชาชีพครู จัดการเรียน
การสอนที่บูรณาการความเช่ือ วัฒนธรรม และชีวิตตามคุณค่าพระวรสาร เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สามารถ
ใช้ภาษาในการสื่อสาร ใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม มจีรรยาบรรณและจิตวิญญาณของความเป็นครู 
และส่งเสริมขวัญก าลังใจให้บคุลากรตามความเหมาะสมของสภาพเศรษฐกิจ และสังคมในปัจจุบัน 

โครงการ/กิจกรรม 

 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา  
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

แผนกอนุบาล 
โครงการพัฒนาครู
ปฐมวัยยุคใหม่ 

 เชิงปริมาณ :   
-บุคลากรครูแผนกอนุบาล  
จ านวน  67  คน  เข้าร่วม
โครงการ 
-จ านวนชั่วโมงในการอบรม  
สัมมนา  ศึกษาดูงาน 50 ชั่วโมง 
ต่อปี 
 เชิงคุณภาพ :   

-บุคลากรพัฒนาการปฏิบัติงาน
ได้เหมาะสมทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของยุคสมัยและ  
สามารถน าความรู้มาพัฒนา
ผู้เรียนให้มีพัฒนาการเหมาะสม
ตามวัย 
-เด็กประพฤติตนตามวัฒนธรรม
และศาสนาที่ตนนับถือ   
-ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ และ
ธรรมชาติของการจัดการศึกษา
ปฐมวัย และสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในการจัด
ประสบการณ์  
-ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสม สอดคล้องกับการ
เรียนรู้ของเด็ก  
-ครูและผู้ดูแลเด็กได้รับการ
อบรมด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย
เป็นประจ าทุกปี   

- บุคลากรร้อยละ 80 พัฒนาการ
ปฏิบัติงานได้เหมาะสมทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของยุคสมัยและ  
สามารถน าความรู้มาพัฒนา
ผู้เรียนให้มีพัฒนาการเหมาะสม
ตามวัย 

- บุคลากร / ครูร้อยละ 80 เข้าใจ
ปรัชญา หลักการ และธรรมชาติ
ของการจัดการศกึษาปฐมวัย และ
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการ
จัดประสบการณ์  

- ครูร้อยละ 80 ใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้อง
กับการเรียนรู้ของเด็ก  

- บุคลากรร้อยละ 80 ได้รับการ
อบรมด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย
เป็นประจ าทุกปี   

- บุคลากรร้อยละ 80 ได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้มี
ประสิทธิภาพในการท างานอย่าง
ต่อเนื่อง 

มาตรฐานที่  5, 6 / 
ตัวบ่งชี้  5.1, 5.4, 
5.9, 6.5 
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-บุคลากรได้รับการพัฒนา
ศักยภาพให้มีประสิทธิภาพ 

กิจกรรมน าใช้
เทคโนโลยี 

 เชิงปริมาณ :   
-บุคลากร จ านวน 67 คน 
 เชิงคุณภาพ :   

-บุคลากร มีทักษะด้านการใช้
เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้
ใหม่ๆเพื่อพัฒนาตนเองและ
พัฒนางานอย่างมีประสิทธิภาพ 
-ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสม สอดคล้องกับการ
เรียนรู้ของเด็ก (5.4) 

- บุคลากร ร้อยละ 80 มีทักษะด้าน
การใช้เทคโนโลยีแสวงหาความรู้
ใหม่ๆเพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนา
งานอย่างมีประสิทธิภาพ  

- ครูร้อยละ 80 ใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้อง
กับการเรียนรู้ของเด็ก 

มาตรฐานที่  5 / ตัว
บ่งชี้   5.4 

กิจกรรมพัฒนาครู
ปฐมวัยสู่การเป็นครู
มืออาชีพ 

 เชิงปริมาณ :   
-บุคลากรแผนกอนุบาลจ านวน  
67  คน 
 เชิงคุณภาพ :   

-บุคลากรครูเข้าใจปรัชญา 
หลักการ และธรรมชาติของการ
จัดการศึกษาปฐมวัย และสามารถ
น ามาประยุกต์ใช้ในการจัด
ประสบการณ์ 
-บุคลากรได้รับการอบรมด้านการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นประจ าทุกปี   
-บุคลากรได้รับการพัฒนา
ศักยภาพให้มีประสิทธิภาพ 

- บุคลากรร้อยละ  80  เข้าใจ
ปรัชญา หลักการ และธรรมชาติ
ของการจัดการศกึษาปฐมวัย และ
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการจัด
ประสบการณ์ให้กับนักเรียน  

- บุคลากรร้อยละ  80  ได้รับการ
อบรมด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย
เป็นประจ าทุกปี 

- บุคลากรร้อยละ  80  ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพให้มีประสิทธิภาพ 

มาตรฐานที่  5, 6 / 
ตัวบ่งชี้  5.1, 5.9, 6.5 

กิจกรรมก้าวตาม
รอย 
นักบุญยอแซฟ 

 เชิงปริมาณ :   
-เด็กอนุบาล  1 – 3  จ านวน  
840  คน 
-บุคลากร  จ านวน  67  คน 
 เชิงคุณภาพ :   

-เด็กมีคุณธรรมจริยธรรมตาม
แบบอย่างของท่านนักบุญยอแซฟ 
-เด็กประพฤติตนตามวัฒนธรรม
และศาสนาที่ตนนับถือ 

- เด็กร้อยละ 80 มีคุณธรรม
จริยธรรมตามแบบอย่างของท่าน
นักบุญยอแซฟ 

- เด็กร้อยละ 80 ประพฤติตนตาม
วัฒนธรรมและศาสนาที่ตนนับถือ 

มาตรฐานที่  3, 5 / 
ตัวบ่งชี้  3.4 

แผนกสามัญชาย 
ส่งเสริมการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

เชิงปริมาณ 
1. ครูจ านวน 180  ตน   
2. ผู้เรียน ม.1 –ม.6 จ านวน 
2500 คน 
เชิงคุณภาพ 
1.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียนให้สูงขั้นในทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 
2.ผู้เรียนมีผลการอ่านคิด
วิเคราะห์เป็นไปตามเกณฑ์ 

-ร้อยละ ๔๐.๐๐ ของผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นในทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
-ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนมีผลการ
อ่าน คิดวิเคราะห์ เป็นไปตามเกณฑ์ 
-ร้อยละ ๘๐.๐๐ ของผู้เรียนมีผลการ
ทดสอบระดับชาติ NT/O-NET ของ
โรงเรียนให้สูงขึ้น 
-ร้อยละ ๘๐.๐๐ ของครูมีการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
แบบยั่งยืน มีนวัตกรรมเป็นของตนเอง 

มาตรฐานที่ ๕ 
ตัวบ่งชี้ ๕.๑, ๕.๓, 
๕.๔ 
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3.ผลการทดสอบสอบระดับชาติ 
NT / O – NET ของโรงเรียนให้
สูงขึ้น 
4..ครูมีการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญแบบยั่งยืน มี
นวัตกรรมเป็นของตนเอง 

 

ติวเข้มเตรียมพร้อม
สู่มหาวิทยาลัย 

เชิงปริมาณ 
๑. ครูจ านวน ๑๘๐  ตน   
๒. ผู้เรียน ม.๑ –ม.๖ จ านวน 
๒,๕๐๐ คน 
เชิงคุณภาพ 
๑.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียนให้สูงขั้นในทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 
๒.ผู้เรียนมีผลการอ่านคิด
วิเคราะห์เป็นไปตามเกณฑ์ 
๓.ผลการทดสอบสอบระดับชาติ 
NT / O – NET ของโรงเรียนให้
สูงขึ้น 
๔..ครูมีการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญแบบยั่งยืน มี
นวัตกรรมเป็นของตนเอง 

-ร้อยละ  ๓๐.๐๐ ของผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแต่ละ
รายวิชา เพิ่มข้ึนร้อยละ 4 
-ร้อยละ ๘๐.๐๐  ของผู้เรียนระดับ     
ป. ๖  ม. ๓  และม. ๖ มีผลทดสอบ
ระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ 

มาตรฐานที่ ๕    
ตัวบ่งชี้  ๕.๑ , ๕.๒, 
๕.๓, ๕.๔, ๕.๑(๑), 
๕.๒(๑.๕), ๕.๓(๑-๕),   
๕.๔(๑-๑๑) 
 

ภาษาจีน เชิงปริมาณ 
   บุคลากรครู จ านวน ๓๐๐ คน 
เข้าร่วมการเรียนรู้ ภาษาจีน
นักเรียน จ านวน ๕,๒๐๐ คน 
สามารถเรียนรู้ทักษะ การฟัง 
การพูด การอ่าน การเขียน 
ภาษาจีน    
เชิงคุณภาพ 
   บุคลากรครู และนักเรียน 
ร้อยละ ๗๐ สามารถมีความรู้
ค าศัพท์การ ฟัง และการพูด 
ภาษาจีนในชีวิตประจ าวันได้ 

-ร้อยละ ๘๙.๐๐ ของหลักสูตร
ภาษาจีนมีความสอดคล้องเหมาะสม
กับความต้องการของโรงเรียน  
นักเรียนและสังคมในปัจจุบัน 
-ร้อยละ ๘๙.๐๐ของบุคคลากรด้านกร
ด้านการสอนภาษาจีนที่มีคุณภาพ 
-ร้อยละ ๘๙.๐๐ ของผู้เรียนมีทักษะ
ด้านภาษาจีนในระดับ 

 

Let’s Speak 
English 

-กิจกรรม Teacher 
Said 
-กิจกรรม Peer to 
Peer Network 
-กิจกรรม English 
for 21stCentur 

เชิงปริมาณ   
๑. ครูกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ จ านวน ๒๐ 
คน 
๒. ครูทุกทุกลุ่มสาระจ านวน 
๑๑๐ คน 
เชิงคุณภาพ 
๑.ครูสามารถใช้ค าสั่ง
ภาษาอังกฤษง่ายๆในห้องเรียน 
๒.ครูกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อใช้สื่อสารใน

กิจกรรม Teacher Said 
-ร้อยละ ๙๓.๖๖ ของครูสามารถใช้
ค าสั่งภาษาอังกฤษง่ายๆในห้องเรียน 
-ร้อยละ ๙๓.๕๘ ของครูได้พัฒนา
ทักษะด้านการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
กิจกรรม Peer to Peer Network  
-ร้อยละ ๙๔.๔๔ ของครูกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศสอนภาษาอังกฤษ
ให้กับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นเพื่อ
ใช้สื่อสารในและนอกห้องเรียน 

มาตรฐานที่ ๑๗ 
ตัวบ่งชี้ ๑๗.๑.๑ 
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และนอกห้องเรียนให้กับครูกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อื่น 
๓.เพื่อครูทุกท่านสอบวัดความรู้
ภาษาอังกฤษ (TOEIC)ครูกลุ่ม
สาระภาษาต่างประเทศทุกคนมี
ผลไม่น้อยกว่า ๔๐๐คะแนนและ
ครูกลุ่มสาระอื่นมีคะแนนสอบ
(TOEIC) ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ 
คะแนน 

-ร้อยละ ๙๓.๕๘ ของครูกลุ่มสาระอื่น
ได้พัฒนาความสามารถด้าน
ภาษาต่างประเทศ 
กิจกรรม English for 21stCentur 
-ร้อยละ  ๙๒.๖๖ ของครูสอบวัด
ความรู้ภาษาอังกฤษ (TOEIC) (ครูกลุ่ม
สาระภาษาต่างประเทศทุกคนมีผล
สอบ (TOEIC)  ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ 
คะแนนและกลุ่มสาระอื่นมีคะแนน
สอบ(TOEIC) ไม่น้อยกว่า ๓๐๐
คะแนน 

ครูในยุค IT เชิงปริมาณ  
๑. ครูโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
แผนกสามัญชาย จ านวน ๑๓๐ 
คน 
เชิงคุณภาพ 
๒. ครูได้รับการพัฒนาความรู้
ทางด้านเทคโนโลยี 
๓.  ครูสามารถสร้างสื่อ
เทคโนโลยีในการจัดการเรียน
การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

-ร้อยละ  ๘๕.๑๓  ของครูใช้สื่อ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการน า
บริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมา
บูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 

มาตรฐานที่ ๗  
ตัวบ่งชี้ ๗.๔ 

ยอแซฟวิชาการ 58 เชิงปริมาณ   
 ครูแผนกสามัญชาย ๑๓๐
จ านวน 
 นักเรียน ป.๑-ม.๖ จ านวน 
๒,๔๐๐ คน 
 โรงเรียนในเขต ๕ และ
โรงเรียนใกล้เคียง จ านวน ๑๕ 
โรงเรียน 
เชิงคุณภาพ 
๑.ครูได้เผยแพร่ผลการจัดการ
เรียนการสอนครู 
 ๒.ผู้เรียนได้เผยแพร่ผลงาน
ให้กับผู้ปกครองและชุมชน
รับทราบ  

-ร้อยละ ๙๐.๐๐  ของครูได้เผยแพร่
ผลการจัดการเรียนการสอน 
-ร้อยละ ๘๐.๐๐  ของผู้เรียนได้
เผยแพร่ผลงานให้กับผู้ปกครองและ
ชุมชนทราบ 

มาตรฐานที่ ๕    
ตัวบ่งชี้  ๕.๑(๑), ๕.๒
(๑๕, ๕.๓(๑-๕), ๕.๔
(๑-๑๑) 

แผนกสามัญหญิง 
Let’s Speak 
English 

   เชิงปริมาณ   
- คุณครูโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
แผนกสามัญหญิงได้เข้าร่วม
กิจกรรมและได้รับความรู้
ทางด้านภาษาอังกฤษ 
   เชิงคุณภาพ   
- คุณครูสามารถจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนด้วยภาษาสากล 

1. คุณครูมีการพัฒนาความเข้าใจและ
น าทักษะด้านภาษา ฟัง พูด อ่าน 
เขียน ไปใช้ร้อยละ 84.33 
2. คุณครูมีความมั่นใจและกล้า
แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ในการใช้
ภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น 
3. คุณครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนด้วยภาษาสากล 

มาตรฐานที่  17  
ตัวบ่งชี้ทางอ้อม 
ที ่17.2     
เกณฑ์ทางอ้อม 
ที ่17.2.1 -17.2.2 
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กลยุทธ์ที่ ๓  (ด้านสถานศึกษา) :- ส่งเสริมการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เน้นความ
โปร่งใส และการมีส่วนร่วม ควบคู่กับการพัฒนาระบบประกันคุณภาพสถานศึกษา ทั้งภายในและภายนอก 
พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน โดยใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
เพื่อพัฒนาสถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

สถานศึกษาส่งเสริมจัดการศึกษาตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกเพื่อให้เยาวชนชายคาทอลิกที่มี
กระแสเรียกได้พัฒนาตนเองเพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้น าคาทอลิก พร้อมทั้งมีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน โดยพัฒนาหลักสูตรที่เข้มข้น เหมาะสมกับผู้เรียนและความต้องการของชุมชน มีการส่งเสริมการ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
รวมทั้งพัฒนาความพร้อมด้านภาษาและด้านอื่น ๆ เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และการเป็นพลเมืองโลก 

โครงการ/กิจกรรม 

 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา  
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

แผนกอนุบาล 
โครงการอบรม / 
สัมมนา / ศึกษาดู
งาน 

 เชิงปริมาณ :   
-บุคลากรครูแผนกอนุบาล  
จ านวน  67  คน  เข้าร่วม
โครงการ 
-จ านวนชั่วโมงในการอบรม  
สัมมนา  ศึกษาดูงาน 50 ชั่วโมง 
ต่อปี 
 เชิงคุณภาพ :   

-บุคลากรพัฒนาการปฏิบัติงาน
ได้เหมาะสมทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของยุคสมัยและ  
สามารถน าความรู้มาพัฒนา
ผู้เรียนให้มีพัฒนาการเหมาะสม
ตามวัย 
-ครูและผู้ดูแลเด็กได้รับการ
อบรมด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย
เป็นประจ าทุกปี   
-บุคลากรได้รับการพัฒนา
ศักยภาพให้มีประสิทธิภาพ 

- บุคลากรร้อยละ 80 พัฒนาการ
ปฏิบัติงานได้เหมาะสมทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของยุคสมัยและ  
สามารถน าความรู้มาพัฒนา
ผู้เรียนให้มีพัฒนาการเหมาะสม
ตามวัย 

- บุคลากรร้อยละ 80 ได้รับการ
อบรมด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย
เป็นประจ าทุกปี   

- บุคลากรร้อยละ 80 ได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้มี
ประสิทธิภาพในการท างานอย่าง
ต่อเนื่อง 

มาตรฐานที่  5, 6 / 
ตัวบ่งชี้  5.9, 6.5 

โครงการปรับปรงุ
ห้องปฏิบัติการ 

 เชิงปริมาณ :   
-ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  
จ านวน  1  ห้อง 
-วัสดุอุปกรณ์ในห้อง
คอมพิวเตอร์ 
 เชิงคุณภาพ :   

-โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ 

- โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ  
ร้อยละ  80  

- โรงเรียนปรับปรุงและพัฒนา
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้มี
คุณภาพอยู่เสมอ  ร้อยละ  80 

- ครูร้อยละ  80  ใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมสอดคล้อง
กับการเรียนรู้ของเด็ก 

มาตรฐานที่  5  / ตัว
บ่งชี้  5.4 
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-โรงเรียนปรับปรุงและพัฒนา
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้มี
คุณภาพอยู่เสมอ 
-ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมสอดคล้องกับการ
เรียนรู้ของเด็ก 

โครงการงานเอกสาร
ประกอบการเรียน 

 เชิงปริมาณ :   
-เด็กระดับอนุบาล  จ านวน  
915  คน  เข้าร่วมกิจกรรม 
-บุคลากรครูจ านวน   39  คน 
 เชิงคุณภาพ :   

-โรงเรียนมีแบบเรียน 
แบบฝึกหัดและเอกสารเสริม ที่
เหมาะสมกับวัยของเด็ก 
-โรงเรียนมีข้อมูลที่สามารถ
น ามาใช้ในการวางแผน จัดท า
และพัฒนาเอกสารประกอบการ
เรียนในปีต่อไป 
-ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสม สอดคล้องกับการ
เรียนรู้ของเด็ก 

- ร้อยละ 80 ของแบบเรียน 
แบบฝึกหัดและเอกสารเสริม ที่
เหมาะสมกับวัยของเด็ก 

- ร้อยละ 80 ของข้อมูล สามารถ
น ามาใช้ในการวางแผน จัดท า
และพัฒนาเอกสารประกอบการ
เรียนในปีต่อไป 

- ร้อยละ 80 ของครูใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้อง
กับการเรียนรู้ของเด็ก 

มาตรฐานที่  5  / ตัว
บ่งชี้  5.4 

โครงการงานภาคฤดู
ร้อน 

 เชิงปริมาณ :   
-เด็กระดับอนุบาล  จ านวน  
915  คน  เข้าร่วมกิจกรรม 
-บุคลากรครูจ านวน   39  คน 
 เชิงคุณภาพ :   

-โรงเรียนมีแผนการด าเนินงาน
และกิจกรรมภาคฤดูร้อนที่
เหมาะสมกับเด็ก 
-เด็กมีความพร้อมก่อนเข้าสู่
ระบบโรงเรียนเรียนและมีความรู้
พื้นฐานความรู้เพื่อใช้ในการ
เรียนในระดับชั้นต่อไปอยู่ใน
ระดับดี 
-เด็กได้เลือกท ากิจกรรมตาม
ความสนใจ ความถนัด
ความสามารถ และความพอใจ
ของเด็ก 

- ร้อยละ 80 ของแผนการ
ด าเนินงานและกิจกรรมภาคฤดู
ร้อนท่ีเหมาะสมกับเด็ก 

- ร้อยละ 80 ของเด็กมีความ
พร้อมก่อนเข้าสู่ระบบโรงเรียน
เรียนและมีความรู้พื้นฐานความรู้
เพื่อใช้ในการเรียนในระดับชั้น
ต่อไปอยู่ในระดับดี 

- ร้อยละ 80 ของเด็กได้เลือกท า
กิจกรรมตามความสนใจ ความ
ถนัดความสามารถ และความ
พอใจของเด็ก 

มาตรฐานที่  5 / ตัว
บ่งชี้  5.2 

โครงการห้องเรียน  
KEEC 

 เชิงปริมาณ :   
-สื่ออุปกรณ์ห้องเรียน KEEC  
จ านวน  3  ห้องเรียน 
-ครูผู้สอนหลักสูตร KEEC  
จ านวน  6  คน 
 เชิงคุณภาพ :   

- ร้อยละ  80  ของสื่ออุปกรณ์ 
เหมาะสมกับวัยและมี
ประสิทธิภาพ   

- ร้อยละ  80 ของสถานศึกษาเป็น
แหล่งเรียนรู้ พัฒนาการเรียนรู้
ของเด็กและบุคลากรใน
สถานศึกษา   

มาตรฐานที่  5, 7, 9  
/ ตัวบ่งชี้  9.1 
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-เด็กที่เรียนหลักสูตร KEEC มีสื่อ
อุปกรณ์ที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 
-โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ 
พัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและ
บุคลากรในสถานศึกษา 

แผนกสามัญชาย 
จัดบรรยากาศ
ห้องสมุดให้มี
ชีวิตชีวา 

เชิงปริมาณ   
๑. มีวัสดุครุภัณฑ์ที่ใช้ใน
กิจกรรมห้องสมุดที่เพียงพอกับ
ความต้องการของผู้รับบริการ 
๒. มีสื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศ 
และนวัตกรรมที่เหมาะสมต่อ
การศึกษาค้นคว้า (คอมพิวเตอร์) 
อย่างน้อย ๑๐ ชุด  
เชิงคุณภาพ 
สามารถพัฒนาห้องสมุดให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิตชีวาและ
ส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการห้องสมุดมี
นิสัยรักการอ่าน ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

-โครงการจัดบรรยากาศห้องสมุดให้มี
ชีวิตชีวาบรรลุวัตถุประสงค์ร้อยละ 
๙๐.๐๐ 
-ร้อยละ ๘๖.๖๖ ของผู้เรียนใช้
ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ 
-ร้อยละ ๙๐.๐๐ ของผู้เกี่ยวข้อง มี
ความพึงพอใจในระดับดี-ดีมาก 

มาตรฐานที่  ๑๑ 
ตัวบ่งชี้  ๑๑.๓,  ๓.๑ 

ประเมินโรงเรียน
พระราชทาน 

เชิงปริมาณ 
ครูจ านวน ๘๐ คน นักเรียน
ระดับมัธยม จ านวน ๒,๔๐๐ คน
เอกสารตามเกณฑ์การประเมิน
โรงเรียนพระราชทาน 
เชิงคุณภาพ 
๑.โรงเรียนมีการะบวนการ
ด าเนินงานของทางโรงเรียน
อย่างเป็นระบบ 
๒.ครูและนักเรียนได้รับการ
พัฒนาตามเกณฑ์การประเมิน
โรงเรียนพระราชทาน 
 ๓.ความพร้อมของเอกสารใน
การขอรับการประเมินโรงเรียน
เพื่อรับรางวัลพระราชทาน 

โรงเรียนมีกระบวนการด าเนินงานของ
ทางโรงเรียนอย่างเป็นระบบในระดับดี
มาก  คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๐๐ 
-ร้อยละ ๔๐.๐๐ของครูและนักเรียน
ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์การ
ประเมินโรงเรียนพระราชทาน 
-เอกสารในการขอรับการประเมิน
โรงเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานมี
ความพร้อมในระดับดีมาก คิดเป็นร้อย
ละ ๔๐.๐๐ 

 

1. Learning 
Resources 

   เชิงปริมาณ     
- แหล่งเรียนรู้ของ 8 กลุ่มสาระ 
   เชิงคุณภาพ    
- มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และ
ห้องปฏิบัติการต่างๆของกลุ่ม
สาระเพื่อให้เหมาะสมกับการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 

 1. มีแหล่งเรียนรู้หรือห้องปฏิบัติการ
ทั้ง 8 กลุ่มสาระส าหรับรองรับการ
เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 
 

มาตรฐานที่ 13  
ตัวบ่งชี้ทางตรง 
ที ่13.1    

แผนกสามัยหญิง 
1.โครงการ Beyond 
to Asean    

     เชิงปริมาณ    
โรง เรียนมีห้องศูนย์อา เซียน   
และมีห้องเรียนที่มีบรรยากาศ
การเรียนรู้อาเซียน 
    เชิงคุณภาพ    

1.ปีการศึกษา 2558 ร้อยละ86.05 
ของผู้เรียนมีการพัฒนาความพร้อม
ด้านภาษาเพื่อการสื่อสารในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 
 

มาตรฐานที่ 2   3ตัว
บ่งชี้ทางตรงที่ 2.3   
3.1 
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ครูมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เ กี่ ย ว กั บ อ า เ ซี ย น   ค รู แ ล ะ
นักเรียนมีการจัดกิจกรรมเพื่อ
ก า ร เ รี ย น รู้ ร ะ ห ว่ า ง กั น ใ น
ห้องเรียนและบุคคลภายนอก 

มาตรฐานที่  17     
ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ 
ทางตรง 17.3   

 
 
๒. ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 

ด้านที่  ๑  มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 
 

มาตรฐานที่ ๑ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย 

ตัวบ่งชี้ 

จ านวน นร./
ครู ที่อยู่ใน
ระดับ 3 ขึ้น

ไป 

 
จ านวน นร./
ครูทั้งหมด 

 
ร้อยละที่

ได ้

น้ าหนัก 
(คะแนน) คะแนน 

ที่ได ้

๑.๑ มีน้ าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์ 
      มาตรฐาน 

๗๐๒ ๗๗๗ ๙๐.๓๕ ๑ ๐.๙ 

๑.๒ มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย ๗๗๖ ๗๗๗ ๙๙.๘๗ ๑.๕ ๑.๕ 
๑.๓ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน ๗๗๖ ๗๗๗ ๙๙.๘๗ ๑.๕ ๑.๕ 
๑.๔ หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค  
      อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด  

๗๗๕ ๗๗๗ ๙๕.๘๘ ๑ ๐.๙๖ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที ่๑       ๕ ๔.๘๖ 
ร่องรอยความพยายาม 

- ตารางกิจกรรมประจ าวัน   - แผนการจัดประสบการณ ์
- โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย  - งานกิจกรรมยามเช้า 
- กิจกรรมแอโรบิกเพ่ือสุขภาพ   - งานอาหารดีมีประโยชน์ 
- งานอนามัยดีมีสุข    - ระเบียนสะสม 
- แบบสรุปบันทกึน้ าหนัก – ส่วนสูง  - แผนปฏิบัติการประจ าปี  2558  
- บันทึกการตรวจสุขภาพ   - สมุดรายงานประจ าตัวนักเรียน 

วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนมีแผนงานส่งเสริมใหน้ักเรียนมีพัฒนาการด้านร่างกายที่ดีเหมาะสมตามวัยโดยผ่านการ
ปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน  กิจกรรมการเรียนการสอน  งาน / โครงการ / กิจกรรมต่าง ๆ ได้แก ่
 ด้านสุขนิสัย  มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้กับเด็กในเรื่องดูแลรักษาความสะอาดของร่างกายของ
ตนเองอยู่เสมอ โดยมีครูประจ าช้ันเป็นผู้ให้ความรู้กับนักเรียน ในเรื่องของการรักษาสุขอนามัยและปลูกฝัง
สุขนิสัยที่ดใีห้กับเด็ก พร้อมทั้งด าเนินการตรวจสุขอนามัยและสุขนิสัยที่ดีเพื่อดูผลการพัฒนาของเด็กทุกคน 
เป็นประจ าทุกสัปดาห์  มีการส่งเสริมนักเรยีนให้ล้างมือกอ่นรับประทานอาหาร หลังจากการเล่นและหลัง
การเข้าห้องน้ าเป็นประจ าทุกวัน  จัดให้เด็กแปรงฟันหลังรับประทานอาหารกลางวันทุกครั้ง และให้ผู้เรียน
รู้จักเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายโดยผ่านกิจกรรม อาหารดีมีประโยชน์ กิจกรรม
เกษตรกรตัวน้อย จัดให้มีอาหารว่าง  มีนม  ขนม  อาหารกลางวันที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ และมีการ
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ออกก าลังกายโดยมีกิจกรรมกายบริหารยามเช้า  กิจกรรมแอโรบิกเพ่ือสุขภาพ  เพื่อให้ผู้เรียนมสีุขภาพ
แข็งแรงเจริญเติบโตตามวัย  
 ด้านสุขภาพกาย โรงเรียนได้จัดกิจกรรมให้ครูและนักเรยีนได้ออกก าลังกายในยามเช้าร่วมกันทุก
ระดับชั้นต้ังแต่เตรียมอนุบาล – อนุบาล  3  เป็นประจ าทกุวัน ผู้เรียนจะได้พัฒนาสุขภาพกายผ่านกิจกรรม
หลักที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายของเด็ก  เช่น  กิจกรรมกลางแจง้  เด็กได้เล่นเครื่องเล่นสนาม  เล่น
น้ า  เล่นทราย  การละเล่นไทย การเล่นอิสระต่าง ๆ และทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมเสริมทักษะทางด้าน
กีฬา  เช่น  โครงการกีฬาสี กิจกรรมว่ายน้ า เพื่อให้ผู้เรียนมีพ้ืนฐานของการออกก าลังกาย นอกจากนี้ยังมี
การจัดตรวจสุขภาพประจ าปีโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลเซ็นหลุยส ์ มีการดูแลสุขภาพนักเรียน
โดยให้บริการเคลือบฟลูออไรด์ และฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่  หัดเยอรมัน อีสุกอีใสฯ ให้กับผู้เรียน  มี
การช่ังน้ าหนัก   วัดส่วนสูง  และบันทึกข้อมูลเพื่อดูการเจริญเติบโตของเด็กอย่างต่อเนื่องทุกเดือน มีการจัด
กิจกรรมเพื่อช่วยลดปัญหาเด็กมีน้ าหนักเกินเกณฑ์มาตรฐานที่กรมอนามัยก าหนด จัดท าแผ่นพับใหค้วามรู้
กับผู้ปกครอง  จัดกิจกรรมแอโรบิกเพื่อสุขภาพให้เด็กได้ออกก าลังกายทุกสัปดาห์  ให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง
และเด็กในเรื่องประโยชน์และโทษของการมีน้ าหนักเกินเกณฑ์ มีการประเมนิพัฒนาการด้านร่างกายโดยครู
ประจ าชั้นอย่างต่อเนื่อง  เพื่อสรุปผลและพัฒนาผู้เรียนต่อไป 
 ด้านสุขภาพจิต  ผู้เรียนร่าเริง แจ่มใส มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือน ครูและผู้อื่น โดยการเรียนรู้ผ่าน
การเล่นจากกิจกรรมหลัก  6  กิจกรรม  ซึ่งจัดให้มีการเรียนการสอนที่หลากหลาย  เช่น  กิจกรรมกลางแจ้ง  
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ  กิจกรรมเสริมประสบการณ์  กิจกรรมสร้างสรรค์และเสรี  เกมการศึกษา  
กิจกรรมเสริมพิเศษ   เช่น  พลศึกษา  ดนตรี  ศลิปะ  คอมพิวเตอร์    ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
อย่างสนุกสนาน  มีการฝึกสมาธิ  เตรียมพร้อมส าหรับการเรียนรู้ในกิจกรรมต่างๆ  นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม
ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนไดแ้สดงความสามารถตามศักยภาพ  ส่งเสริมความเชื่อมั่น  ความภาคภูมิใจ  และช่ืนชม
ในผลงานของตนเองและผู้อื่น  ในส่วนบรรยากาศ  สภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรูท้ี่ช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้
อย่างสนุกสนาน  ได้แก ่ สนามเครื่องเล่นที่พร้อมด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัยที่เอื้อต่อการเรียนรู้   กิจกรรมทัศน
ศึกษาและการเรียนรู้แบบ  Project  Approach  เปน็กิจกรรมทีใ่ห้ผู้เรียนเรียนรู้จากของจริง  ได้รับ
ประสบการณ์ตรงที่น่าตื่นเต้นและมีความหมาย  กิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ เช่น  วันพ่อ  วันแม่  วันไหวค้รู  
วันส าคัญทางศาสนา เหล่านี้ช่วยให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อผู้อื่น  ต่อศาสนา มีความรู้สกึที่ดี  มีความร่าเริง
แจ่มใส  มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  กิจกรรมต่าง ๆ  เหล่านีท้ าให้ผู้เรียนไดเ้กิดการเรียนรู้อย่างมีความสุขและ
มีสุขภาพจิตที่ดอีย่างเหมาะสมตามวัย 
ผลการพัฒนา 
 จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆให้กับผู้เรียน เพื่อฝึกทักษะทุก ๆ ด้าน  ส่งผลให้
ผู้เรียนมีทักษะการเคลื่อนไหวเหมาะสมตามวัย  มีน้ าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  และผู้เรียนมี
สุขนิสัยที่ดใีนการดูแลสุขภาพของตนเอง  รวมถึงรู้จักการหลีกเลี่ยงต่อภาวะที่เสี่ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บ  
อุบัติเหตุ  และสิ่งเสพติด  มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่  1  อยูใ่นระดับ  ดีเยี่ยม   
 
แนวทางการพฒันาปรับปรุง 

-ควรจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสขุนสิัย  สุขภาพกายและสุขภาพจติที่ดีอย่างทั่วถึง  โดย
ให้ผู้เรียนและคุณครูได้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน  หรือมีการสลับผลัดเปลี่ยนกันไปเข้าร่วมกิจกรรม  และมี
การให้ความรูก้ับผู้ปกครองนักเรียนในกลุ่มที่มีน้ าหนักไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 
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มาตรฐานที่ ๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ 

 
ร่องรอยความพยายาม 

- ตารางกิจกรรมประจ าวัน 
- แผนการจัดประสบการณ ์
- โครงการ / กิจกรรม 
- แผนการปฏิบัติงานประจ าปี  2558 

 
วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนมีแผนงานส่งเสริมและพัฒนา ให้นักเรียนมีอารมณ์ และจิตใจที่ดี โดยผ่านการปฏิบัติ
กิจวัตรประจ าวัน กิจกรรมการเรียนการสอน งาน/โครงงาน/กิจกรรม ต่างๆได้แก่ กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม 
ซึ่งช่วยส่งเสริมผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างสนุกสนาน หลังเคารพธงชาติ มีการฝึกสมาธิ เพือ่เตรียมความพร้อม
ส าหรับการเรียนรู้ในกิจกรรมต่อไป มีกิจกรรมร้องเล่นเต้นร า เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน แสดงความสามารถตาม
ศักยภาพ ส่งเสริมความเช่ือมั่น ความภาคภูมิใจมีความมั่นใจกล้าแสดงออก ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออก
ตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ โดยจัดกิจกรรมจติรกรน้อย ให้นักเรียนได้วาดภาพระบายสี เพื่อ
ชื่นชมศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว เปน็การปลูกฝังให้นักเรียน รักการออกก าลังกาย จัดโครงการกีฬา
สีให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีการเรียนรู้แบบ กิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงการ เป็น
กิจกรรมที่ให้ผูเ้รียนเรียนรู้จากของจริง ได้รับประสบการณ์ตรงที่ได้ค้นคว้า สนุกสนาน และมีความรูส้ึกที่ดี
ต่อการเรียนรู้ มีความร่าเริงแจ่มใสมีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง กิจกรรมตา่งๆเหล่านี้ ท าให้ผู้เรียนได้เกิดการ
เรียนรู้อย่างมีความสุขและมีสขุภาพจิตที่ดี 
ผลการพัฒนา 
 จากการจัดกิจกรรมดังกล่าว  เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีอารมณ์ร่าเริง  แจ่มใส  มีความรู้สึกที่ดี
ต่อตนเองและผู้อื่น  สามารถท ากิจกรรมต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดีมีความสุข  กล้าแสดงออกและมีพัฒนาการ
ด้านอารมณ์ของตนเองได้เหมาะสมตามวัย  การประเมินคุณภาพมาตรฐานที่  2  อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ 
จ านวน นร./ครู 
ที่อยู่ในระดับ 3 

ขึ้นไป 

จ านวน นร./
ครูทั้งหมด 

ร้อยละที่
ได้ 

 
น้ าหนัก 

(คะแนน) 
คะแนน 

ที่ได ้

๒.๑ ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดี 
      ต่อตนเอง 

๗๗๕ ๗๗๗ ๙๙.๗๔ ๑ ๑ 

๒.๒ มีความมั่นใจและกล้า
แสดงออก 

๗๗๓ ๗๗๗ ๙๙.๔๙ ๑ ๐.๙๙ 

๒.๓ ควบคุมอารมณ์ตนเองได ้
      เหมาะสมกับวัย 

๗๗๕ ๗๗๗ ๙๙.๗๔ ๑ ๑ 

๒.๔ ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การ 
     เคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ 

๗๗๓ ๗๗๗ ๙๙.๔๙ ๒ ๑.๙๙ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที ่๒       ๕ ๔.๙๘ 
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แนวทางการพฒันาปรับปรุง 
 ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านอารมณ์ และ จิตใจที่ดอีย่างทั่วถึง โดยให้ผู้เรียน
ได้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน หรือ มีการสลับผลัดเปลี่ยนกันไปเข้าร่วมทุกกิจกรรม ตามความสามารถและ
ศักยภาพของนักเรียนแต่ละบุคคล 
 
มาตรฐานที่ ๓  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม 

ตัวบ่งชี้ 
จ านวน นร./
ครู ที่อยู่ใน

ระดับ 3 ขึ้นไป 

จ านวน นร./
ครูทั้งหมด 

ร้อยละ
ที่ได ้

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได ้

๓.๑ มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังค าสั่งสอน 
      ของพ่อแม่ ครูอาจารย์ 

๗๗๕ ๗๗๗ ๙๙.๗๔ ๒ ๑.๙๙ 

๓.๒ มีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน ๗๗๕ ๗๗๗ ๙๙.๗๔ ๑ ๑ 
๓.๓ เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ๗๗๔ ๗๗๗ ๙๙.๖๑ ๑ ๑ 
๓.๔ ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและ 
      ศาสนาที่ตนนับถือ 

๗๗๓ ๗๗๗ ๙๙.๔๙ ๑ ๐.๙๙ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที ่๓       ๕ ๔.๙๘ 
 
ร่องรอยความพยายาม 

- แผนการจัดประสบการณ ์  - แบบสรุปพัฒนาการทั้ง  4  ด้าน 
- งานผู้น านักเรียน    - งานศักยภาพนักเรียน 
- งานวันไหว้ครู   - งานวันเข้าพรรษา 
- งานวันแม ่    - งานวันพ่อ 
- งานวันคริสต์มาส   - กิจกรรม  SA  PAPER 
- กิจกรรมวัสดุเหลือใช้ให้คุณคา่  - กิจกรรมหนนู้อยนักออม 
- กิจกรรมงามอย่างไทย 
- สมุดสานสัมพนัธ์บ้านและโรงเรียน / สมุดรายงานประจ าตัวนักเรียน 

 
วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนมีการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีวินัย  ความรับผิดชอบ  และรู้จักเชื่อฟังค าสั่งสอน
ของพ่อแม่  ครูอาจารย์  โดยฝึกนักเรียนผา่นกิจกรรมประจ าวัน  เช่น  การเดินแถว  เข้าแถวเคารพธงชาติ  
ฝึกความรับผิดชอบในการส่งงาน  ปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันต่าง ๆ ด้วยตนเอง  รู้จักรอคอยในการเลน่และ
การท างานร่วมกับเพื่อน ๆ  มีการจัดงานวันไหว้ครู  วันแม ่– วันพ่อ  เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักความกตัญญู
กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ  นอกจากนี้ยังปลูกฝังคุณธรรมจรยิธรรมเรื่องความซื่อสัตย์สุจรติ  ผ่านกิจวัตร
ประจ าวันอย่างสม่ าเสมอ  มีการบันทึกความดีลงในสมุดบันทึก  การเก็บของไว้เพ่ือให้นักเรียนเกิดความ
ภาคภูมิใจในความดีของตนเอง  และส่งเสรมิให้นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่
ตนนับถือ  โดยผ่านกิจกรรมตา่ง ๆ เช่น  กิจกรรมงามอย่างไทย  ฝึกให้นักเรียนได้ปฏิบัติตนในการไหว้  การ
เดินผ่านผู้ใหญ่และการรับของตามมารยาทไทยอย่างสม่ าเสมอ  มีการประกวดหนูน้อยมารยาทงาม  ภาค
เรียนละ  1  ครั้ง  จัดงานวันส าคัญทางศาสนา  เช่น  การแห่เทียนในวันเข้าพรรษา  การรดน้ าขอพรผู้ใหญ่
ในวันสงกรานต์  งานวันคริสต์มาสเพ่ือให้นักเรียนรู้จักการให้และแบ่งปันสิ่งของให้กับผู้อ่ืนอย่างต่อเนื่องทุก
ปีการศึกษา      
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ผลการพัฒนา 
 จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย  เพื่อฝึกให้ผู้เรียนมีวินัย  มีความรับผิดชอบ  เชื่อฟัง
ค าสั่งสอนของพ่อแม่  ครูอาจารย์  มีความซื่อสัตย์สุจริต  รู้จักช่วยเหลือแบ่งปัน  เล่นและท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้  สามารถประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ  มีผลการประเมินคุณภาพ
มาตรฐานที่  3 อยูใ่นระดับดีเยี่ยม 
แนวทางการพฒันาปรับปรุง 
 โรงเรียนให้ความส าคัญและจัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียน  เพื่อรณรงค์ให้นักเรียนรักษาวัฒนธรรม
ไทยในการพูด  การฟัง  การไหว้  และการแสดงความเคารพผู้ใหญ ่ และน าผลการประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์มาประเมินนักเรียนในปีการศึกษาต่อไป 
 
มาตรฐานที่ ๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสตปิัญญา  

ตัวบ่งชี้ 
จ านวน นร./ครู 
ที่อยู่ในระดับ 3 

ขึ้นไป 

จ านวน 
นร./ครู
ทั้งหมด 

ร้อยละที่
ได ้
 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได ้

๔.๑ สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ  
      และรักการเรียนรู้ 

๗๗๓ ๗๗๗ ๙๙.๔๙ ๑ ๐.๙๙ 

๔๒  มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ท่ีเกิดจาก
ประสบการณ์การเรียนรู้ 

๗๗๔ ๗๗๗ ๙๙.๖๑ ๑ ๑ 

๔.๓ มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย ๗๗๔ ๗๗๗ ๙๙.๖๑ ๑ ๑ 
๔.๔ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร ์
๗๗๕ ๗๗๗ ๙๙.๗๔ ๑ ๑ 

๔.๕ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ๗๗๗ ๗๗๗ ๙๗.๔๓ ๑ ๐.๙๗ 
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที ่๔       ๕ ๔.๙๖ 

 
ร่องรอยความพยายาม 

- โครงการ / กิจกรรม 
- Portfolio  ของนักเรียน 
- แบบสรุปประเมินพัฒนาการทั้ง  4  ด้าน  ระดับชั้นอนุบาล  1 – 3   
- แผนการจัดประสบการณ ์
- กิจกรรมหนังสอืสื่อสัมพันธ์ 
- กิจกรรมเรียนรูสู้่โลกกว้าง 
- การจัดการเรียนการสอนแบบโครงการ  (Project  Approach) 
- แบบสรุปผลการเรียนรู้ตามหน่วยการเรียน 

วิธีการพัฒนา 
 ทางโรงเรียนได้ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีพัฒนาการด้าน
สติปัญญาสนใจเรียนรู้ด้วยตนเอง  รักการอ่าน  เกิดความคิดรวบยอดในสิ่งที่เรียนรู้มีความคิดสร้างสรรค์
และจินตนาการ  มีทักษะในการสื่อสาร  และสามารถแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย  โดยครูจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน  เช่น  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงการ  
ภาคเรียนละ  1  ครั้ง  จัดการเรียนรู้ตามหน่วยการเรียนรู้เรื่องราวทั้ง  4  สาระ  โดยบูรณาการสัมพันธ์
วิชาต่าง ๆ ผ่านการเรียนรู้จากกิจกรรมหลัก  6  กิจกรรม  มีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ค้นคว้าหา
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ความรู้จากแหล่งเรียนรู้  เกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ 
เช่น  โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  กิจกรรมภูมิปัญญาสัญจร  กิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง  งานอาหาร
ดีมีประโยชน์  กิจกรรมที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ  มีทักษะทางภาษา  เช่น  กิจกรรม
จิตรกรน้อย  กิจกรรมวัสดุเหลือใช้ให้คุณค่า    กิจกรรมภาษาน่ารู้  กิจกรรมเล่านิทานประกอบท่าทาง  
กิจกรรมหนูน้อย IT และกิจกรรมหนังสือสื่อสัมพันธ์   เป็นต้น  เพื่อพัฒนาให้นักเรียนเป็นผู้ใฝ่เรียนใฝ่รู้   
เรียนรู้ด้วยตนเอง  มีความคิดสร้างสรรค์และมีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย     
ผลการพัฒนา 
 จากการเรียนรูใ้นรูปแบบโครงการ / กิจกรรมอย่างหลากหลาย  เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการด้าน
สติปัญญา  สนใจเรียนรู้สิ่งตา่ง ๆ รอบตัว  รักการเรียนรู ้ มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่เกดิจาก
การเรียนรู้  รูจ้ักแก้ปัญหา  มีทักษะทางภาษาในการพูด  อ่าน  เขยีน  มีทักษะทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์  มีจินตนาการ  ความคิดสร้างสรรค์  และมีความรู้พื้นฐานสมวัย  ส่งผลให้นักเรียนมีพัฒนาการ
ด้านสติปัญญา  มผีลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่  4  อยูใ่นระดับดีมาก 
แนวทางการพฒันาปรับปรุง 
 โรงเรียนมีเป้าหมายในการพัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง  และมีสื่อที่
หลากหลาย  เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  มีความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ  เกิด
ทักษะทางภาษา  กระบวนการคิดจากการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ  ได้เต็มตามศักยภาพเป็นรายบุคคล  เป็นกลุ่มเพ่ือ
ส่งเสริมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 

มาตรฐานที่ ๕ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธผิล 

ตัวบ่งชี้ 

จ านวน นร./
ครู ที่อยูใ่น
ระดับ 3 ขึ้น

ไป 

จ านวน 
นร./ครู
ทั้งหมด 

ร้อยละ
ที่ได ้

 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได ้

๕.๑ ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของ
การ 

      จัดการศึกษาปฐมวัย และสามารถน ามา 
      ประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ 

๓๘ ๓๘ ๑๐๐ ๒ ๒ 

๕.๒ ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้อง
กับ 

     หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและสามารถจัด 
     ประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคล้อง 
     กับความแตกต่างระหว่างบุคคล 

๓๘ ๓๘ ๑๐๐ ๒ ๒ 

๕.๓ ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก ๓๘ ๓๘ ๑๐๐ ๒ ๒ 
๕.๔ ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้อง

กับ 
     พัฒนาการของเด็ก 

๓๘ ๓๘ ๑๐๐ ๒ ๒ 

๕.๕ ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการ
ของ 

     เด็กอย่างหลากหลาย และสรุปรายงานผล 
     พัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง 

๓๘ ๓๘ ๑๐๐ ๒ ๒ 

๕.๖ ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิด 
     ชอบและใช้ผลในการปรับการจัดประสบการณ์ 

๓๘ ๓๘ ๑๐๐ ๒ ๒ 

๕.๗ ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา ๓๘ ๓๘ ๑๐๐ ๒ ๒ 
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๕.๘ ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง ๓๘ ๓๘ ๑๐๐ ๒ ๒ 
๕.๙ ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้าน

การศึกษาปฐมวัย 
๓๘ ๓๘ ๑๐๐ ๒ ๒ 

๕.๑๐ ครูจัดท าสารนิทัศน์และน ามาไตร่ตรองเพื่อใช้ 
       ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก 

๓๘ ๓๘ ๑๐๐ ๒ ๒ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที ่๕       ๒๐ ๒๐ 
 
ร่องรอยความพยายาม 

- หลักสูตรสถานศึกษา   - แผนการจัดประสบการณ์ตามหน่วยการเรียนรู้ 
- แบบประเมินพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน - แฟ้มผลงานของนักเรียน 
- แบบันทึกการตรวจสุขอนามัย  - บัญชีเรียกช่ือ 
- สมุดรายงานผลการประเมิน  - JS  STORY  KIDS 
- สมุดสานสัมพนัธ์บ้านกับโรงเรียน - ข่าวสารถึงผู้ปกครอง 
- บันทึกการใช้หอ้งปฏิบัติการต่าง ๆ  - บรรยากาศภายใน – ภายนอก 
- กิจกรรมกีฬาส ี   - กิจกรรมร้องเล่นเต้นร า 
- กิจกรรมวัสดุเหลือใช้ให้คุณคา่  - กิจกรรมภูมปิัญญาสัญจร 
- วิจัยในชั้นเรียน   - Project  Approach 
- แบบประเมินพัฒนาการนักเรียนตามหน่วยการเรียนรู้ 
- แบบบันทึกการตรวจสุขภาพ / รายปี / รายสัปดาห ์
- บันทึกผลิตสื่อ / การส่งสื่อการเรียนการสอน 

 
วิธีการพัฒนา 
 ครูมีความเข้าใจ  หลักการ  และธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย  และสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ให้กับนักเรียน  โดยการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนให้
สอดคล้องกับเป้าหมาย  และนโยบายของโรงเรียน  และจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรสถานศึกษา  ครูจัดการเรียนการสอนในรูปแบบเสริมประสบการณ์หน่วยการเรียนรู้และแบบ
โครงการ  โดยผ่านกิจกรรมหลัก  6  กิจกรรม  เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนทั้งทางด้านร่างกาย  
อารมณ์ – จิตใจ  สังคม  และสติปัญญา  จัดบรรยากาศทั้งภายใน  ภายนอกห้องเรียนให้มีความอบอุ่น  
ปลอดภัย  ครูน าสื่อและเทคโนโลยีมาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักเรียนให้เรียนรู้ได้ดีและ
ใช้เทคโนโลยีเหมาะสมกับวัย มีการวัดและประเมินผลสอดคล้องกับพัฒนาการของนักเรียน  โดยวัดและ
ประเมินผลเป็นรายสัปดาห์  รวบรวมผลการประเมินและแจ้งให้ผู้ปกครองรับทราบ  น าผลการเรียนรู้ของ
นักเรียนมาวิเคราะห์และปรับปรุงแก้ไขแผนการเรียนการสอนให้สอดคล้องและเหมาะสมกับนักเรียน  อีก
ทั้งยังมีการน าปัญหาต่าง ๆ ของนักเรียนมาท างานวิจัยเพื่อส่งเสริมพัฒนานักเรียนให้ดียิ่งขึ้น  มีการเชิญ
ผู้ปกครองให้เข้ามาร่วมในการเรียนการสอนภายในห้องเรียน  และในการท ากิจกรรมต่าง ๆ อย่าง
สม่ าเสมอ  มีการจัดท าสารนิทัศน์เพื่อสะท้อนการเรียนรู้ของนักเรียนให้กับผู้ปกครองได้ทราบถึงการเรียนรู้
ของนักเรียน  ทางโรงเรียนได้จัดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถตรงกับวุฒิการศึกษา  และมีอัตราส่วน
ต่อนักเรียนที่เหมาะสม  ครูได้รับการพัฒนาตนเองโดยการเข้าร่วมประเมินครูดีเด่น  ครูวิทยฐานะจากฝ่าย
การศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  ทุกปีการศึกษา  
ผลการพัฒนา 
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 จากการตรวจแผนพัฒนา  5  ปี  หลักสูตรสถานศึกษา  แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  ครู
มีความเข้าใจปรัชญา  หลักการและธรรมชาติในการจัดการศึกษาปฐมวัย  สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการ
จัดท าแผนการจัดประสบการณ์ได้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  มีการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่หลากหลายสอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคลได้  ครูสามารถจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัย
เชิงบวก  ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสม  สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก  มีการวัดและประเมินพัฒนาการ
ของเด็กอย่างหลากหลาย  และสรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กให้ผู้ปกครองได้ทราบเป็นระยะ   ครู
จัดท าวิจัยในชั้นเรียนและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบน าผลมาใช้ในการปรับการจัด
ประสบการณ์ให้กับเด็ก จัดสิ่งแวดล้อมให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลาทั้งในและนอกห้องเรียน  มี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง  ครูมีวุฒิและความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัยตามเกณฑ์ที่
ก าหนด  มีการจัดท าสารานิทัศน์และน ามาไตร่ตรองเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็กอย่างต่อเนื่อง  มีผล
การประเมินคุณภาพมาตรฐานที่  5  อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
แนวทางการพฒันาปรับปรุง 
 - 
 
มาตรฐานที่ ๖ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได ้
น้ าหนัก 

(คะแนน) 
คะแนน 

ที่ได ้

๖.๑ ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย ๕ ๓ ๓ 

๖.๒ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิดริเริ่มที่เน้นการ 
      พัฒนาเด็กปฐมวัย 

๕ ๓ ๓ 

๖.๓ ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลการ 
      ประเมินผลหรือการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการ 
      จัดการ 

๕ ๓ ๓ 

๖.฿ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย 
      ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

๕ ๓ ๓ 

๖.๕ ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มี 
      ประสิทธิภาพ 

๕ ๓ ๓ 

๖.๖ ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรกึษาทางวิชาการและเอาใจใส่ 
      การจัดการศึกษาปฐมวัยเด็กเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

๕ ๓ ๓ 

๖.๗ เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัด 
      การศึกษาปฐมวัย 

๕ 
๒ ๓ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที ่๖  ๒๐ ๒๐ 
 
ร่องรอยความพยายาม 

- แผนพัฒนาสถานศึกษา 2558 - 2562 
- หลักสูตรสถานศึกษา แผนการจัดประสบการณ ์
- การประเมินใช้หลักสูตรสถานศึกษา 2558 
- แผนปฏิบัติงานประจ าปี 
- บันทึกการประชุมฝ่ายบริหาร 
- รายงาน โครงการ / กิจกรรม 
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- รายงานการประเมิน คุณภาพภายใน 
- แผนงานการอบรม สัมมนาและนิเทศบุคลากร 
- แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองและชุมชนในการบริหารการจัดการศึกษาปฐมวัย  

วิธีการพัฒนา 
 ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจปรัชญา แนวคิด หลักการและจุดหมายของการจัดการศึกษาปฐมวัย 
 มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มีความสามารถในการเป็นผู้น า วิเคราะห์วางแผนการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยให้
มีพัฒนาการครบทั้ง 4  ด้าน โดยยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม มีการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย มีความเป็นประชาธิปไตยในการบริหารงานเป็นที่ยอมรับของผู้ร่วมงาน ก าหนดนโยบายในการ
พัฒนาคุณภาพเด็กโดยมีการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษาปี 2558 - 2562 มีการจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษา และแผนปฏิบัติงานประจ าปี โครงการกิจกรรม ข้อเสนอแนะและจัดท าข้อมูลสารสนเทศให้
ทุกหน่วยงานรับรู้ก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน เพื่อเป็นการติดตามตรวจสอบให้
ด าเนินการตามมาตรฐานที่ก าหนด มีการประเมินติดตาม ปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง โดยใช้กระบวนการ 
PDCA โดยให้บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานโครงการ / กิจกรรม มีผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
มีการส่งเสริมให้บุคลากร มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งผู้บริหารสามารถให้ค าแนะน า ค าปรึกษา
ทั้งการพัฒนาและใช้หลักสูตรปฐมวัย การจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินพัฒนาการเด็ก และการวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจใน
การบริหารการศึกษาของสถานศึกษาอยู่ในระดับดีมาก  
ผลการพัฒนา 
 ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจปรัชญาและหลักการศึกษาปฐมวัยเป็นอย่างดี  มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล  
มีความสามารถในการเป็นผู้น า  ก าหนดนโยบายในการพัฒนาคุณภาพเด็กโดยมีการจัดท าแผนพัฒนา
สถานศึกษาปี  2558 – 2562  มีการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา  และแผนปฏิบัติงานประจ าปี  โครงการ / 
กิจกรรม  มีการวิเคราะห์วางแผนการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการครบทั้ง  4  ด้าน  โดยยึด
หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  มีความเป็นประชาธิปไตย
ในการบริหารงานเป็นที่ยอมรับของผู้ร่วมงาน  โดยระบบการประกันคุณภาพภายใน  เพื่อเป็นการติดตาม
ตรวจสอบให้ด าเนินการตามมาตรฐานที่ก าหนด  มีการประเมินติดตาม  ปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง  โดย
ใช้กระบวนการ  PDCA  โดยให้บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม  มี
ผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์  บุคลากรได้รับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  ผู้บริหารสามารถให้ค าแนะน า
ปรึกษาทั้งการพัฒนาและใช้หลักสูตรปฐมวัย  การจัดการเรียนรู้การวัดและประเมินพัฒนาการเด็ก  และ
การวิจัยเพื่อส่งผลให้นักเรียนมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย  บุคลากรครู  ผู้ปกครอง  และชุมชนมีความพึง
พอใจในการบริหารการศึกษาอยู่ในระดับดีมาก 
แนวทางการพฒันาปรับปรุง 

- น าผลการประเมินโครงการกิจกรรมและงานประจ าต่างๆ มาปรับปรุงพัฒนางานให้ดีขึ้น 
 

มาตรฐานที่ ๗ แนวการจัดการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได ้
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได ้

๗.๑ มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและ 
     น าสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๕ ๔ 
๔ 

๗.๒ มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนัก ๕ ๔ ๔ 
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     และเข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 
๗.๓ จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และความ 
     เข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย 

๕ ๔ ๔ 

๗.๔ สร้างการมสี่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับ 
     ผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่น 

๕ ๔ ๔ 

๗.๕ จัดสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็กอย่าง 
     รอบด้าน 

๕ ๔ ๔ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที ่๗   ๒๐ ๒๐ 
 
ร่องรอยความพยายาม 

- แผนพัฒนาคณุภาพสถานศึกษา   - แผนปฏิบัติการประจ าปี 
- หลักสูตรสถานศึกษา    - กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงการ 
- งานบริการงานยานพาหนะรับ–ส่งนักเรียน/จราจร - แบบสอบถามนักเรียนเข้าใหม่  
- แบบประเมินการใช้หลักสูตร    - แบบรายงานผลการอบรมสัมมนา 
- แบบบันทึกการรับส่งนักเรียน      - บันทึกการประชุมฝ่ายบริหาร 
- ข่าวสาร / สารสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน  - งานปฐมนิเทศผู้ปกครอง 

     - งานดูแลพฤติกรรมนักเรียน /สถิติการมาโรงเรียน - งานโภชนาการ   
- งานประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับอนุบาล 3   - งานพิทักษ์ความสะอาด 
- งานประพฤติดี โดยสมาคมผู้ปกครอง   - งานอาคารสถานที่    
- แบบบันทึกการตรวจสุขอนามัย และสุขนสิัย  - แบบติดตามเจ็บป่วย 
- แบบบันทึกให้การช่วยเหลือเด็กพิเศษ   - ตารางการปฏิบัติเวรของครู 
- แผนการสอน  หน่วย ปลอดภัยไว้ก่อน   - ตารางเวรการปฏิบัติงานครูผู้ช่วย 
- งานรักษาความปลอดภัย (บันทึกการปฏิบัติเวรครู) - งานพยาบาล 

     - งานรักษาความปลอดภัย  (ตารางการปฏิบัติเวร) - กิจกรรมภูมปิัญญาสัญจร 
- แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษา 

 
วิธีการพัฒนา 

ปีการศึกษา 2558 แผนกอนุบาล ด าเนินการวางแผนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  ที่
สอดคล้องกับแผนพัฒนาสถานศึกษา ปี  2558 - 2562 มาตรฐานเป้าหมายทางการศึกษา  มาตรฐานตาม
หลักสูตร  ครอบคลุมความต้องการของชุมชน สังคม  ท้องถิ่น   โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  จัดประชุม
วางแผนเพื่อสอบถามความต้องการของผู้ปกครอง ครู และชุมชนเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้ตรง
ตามความต้องการของชุมชน  แต่งตั้งคณะกรรมการในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การด าเนินการ
วิเคราะห์  พัฒนาหลักสูตรและน าหลักสูตรไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนส าหรับเด็ก  ทาง
โรงเรียนได้เชิญผู้ปกครองและชุมชนเข้ามาเป็นคณะกรรมการในการบริหารหลักสูตรเพื่อก าหนดเป้าหมาย   
ด าเนินการตรวจสอบการใช้หลักสูตร จากสภาพจริงของการใช้หลักสูตรในชั้นเรียน การประเมินหลังสอน
ของผู้สอน และงานนิเทศการสอน  มีการประเมินการใช้หลักสูตรอย่างต่อเนื่องจากคุณครูผู้สอนภาคเรียน
ละ 1 ครั้งและประเมินโดยรวมของกระบวนการท าหลักสูตรปีละ 1 ครั้ง  ทางอนุบาลได้น าผลการประเมิน
หลักสูตรมาปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีการศึกษานี้ทางโรงเรียนได้ปรับปรุงเนื้อหาใน
หลักสูตรให้มีความเข้มข้นรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  จัดให้นักเรียนระดับอนุบาล 1-3 ได้เรียนรู้
ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นในหลักสูตร Intensive นักเรียนจะได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารจากครู
ต่างชาติและครูไทยเพื่อเพิ่มทักษะทางด้านภาษาให้กับเด็ก สัปดาห์ละ 5  คาบเรียน    จัดท าหลักสูตรใหม่  
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KEEC  เป็นการเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นพิเศษ  มีครูต่างชาติเป็นรครูประจ าชั้น  การเรียนการสอน
เป็นภาษาอังกฤษใน  3  กิจกรรม  ได้แก่  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และภาษาอังกฤษ  โดยโรงเรียนได้
ก าหนดเป้าหมายความส าเร็จของการประเมินการใช้อยู่ในระดับ ร้อยละ 80 ของการประเมิน และผลจาก
การประเมินด้านการใช้หลักสูตรการใช้ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น อยู่ในระดับร้อยละ  94.05  และผลการ
ประเมินการใช้หลักสูตรโดยภาพรวม อยู่ในระดับร้อยละ  97.24   ซึ่งอยู่ในระดับ  ดีเยี่ยม บรรลุผลตามที่
ได้วางแผนไว้ 

สถานศึกษามีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย ทั้งบุคลากรครู  เจ้าหน้าที่  พี่เลี้ยง  และ
ชุมชนตระหนักและเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับเด็กทุกคน มีความเข้าใจการจัด
การศึกษาปฐมวัย  มีความรู้  ความสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ  โดยจัดให้มีการประชุมเพื่อรับทราบข้อมูลด้านการจัดการศึกษาเป็นประจ า  จัดให้บุคลา
การเข้ารับการอบรม  สัมมนา  ศึกษาดูงานด้านปฐมวัยอย่างต่อเนื่องโดยในปีการศึกษานี้บุคลากรได้เข้ารับ
การอบรม เฉลี่ย 50 ชั่วโมงต่อปี ต่อ : คน    

ด้านชุมชน ทางโรงเรียนด าเนินการ สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง 
ชุมชนและท้องถิ่นโดยการน าผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  ทั้งทางด้านการพัฒนา
หลักสูตร การจัดกิจกรรมให้ความรู้กับเด็กในกิจกรรมภูมิปัญญาสัญจร โดยจัดให้เป็นวิทยากรในฐาน
กิจกรรมในการใช้ความรู้ในเรื่องของชุมชน หมอศรี ซึ่งเป็นสถานที่ในชุมชน  เชิญผู้ปกครองมาให้ความรู้
กับเด็กในเรื่องส้มโอซึ่งเป็นผลไม้ประจ าจังหวัดนครปฐม  เชิญชุมชนได้แก่วัด โดยเรียนเชิญบาทหลวงมาให้
ความรู้กับเด็กเกี่ยวกับวัดพระเยซู ซึ่งอยู่ในบริเวณโรงเรียน  เชิญเจ้าหน้าที่ต ารวจมาให้ความรู้เกี่ยวกับ
การจราจรในชุมชน  เชิญเจ้าหน้าที่มาให้ความรู้กับนักเรียนในเรื่องการปฏิบัติตนกรณีเกิดไฟไหม้  เชิญ
ผู้ปกครองเข้ามาร่วมสาธิตให้ความรู้กับนักเรียนในกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงการ  และเชิญผู้ปกครอง
เข้ามามีส่วนร่วมใน กิจกรรมประกอบอาหาร Cooking ได้แก่  การสาธิตการท าเม็ดขนุน   อีกทั้งยังมีการ
จัดตั้ง  เครือข่ายผู้ปกครอง  เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้กับเด็ก เช่น 
การเล่านิทาน  การแสดงประวัติวันลอยกระทง การส่งความสุขด้วยการแสดงและการมอบของขวัญให้กับ
เด็ก ๆ โอกาสวันคริสต์มาส  เป็นต้น 

การสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย   ทางสถานศึกษาได้
จัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย แก่ผู้เกี่ยวข้องกับเด็กอย่าง
ต่อเนื่อง ผ่านกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน โดยสอดแทรกความรู้ความเข้าใจในเรื่อง วัยและ
พัฒนาการของเด็ก  วิธีการเรียนรู้ของเด็ก รูปแบบการจัดการเรียนการสอน  เพื่อเป็นแนวทางในการ
ประสานความร่วมมือในการพัฒนาเด็ก ให้เติบโตอย่างเหมาะสมกัยวัย   จัดให้มีการอบรมให้ความรู้กับ
ผู้ปกครองในเรื่องของการดูแลเด็กในโอกาสวันแม่   เผยแพร่ความรู้ด้านปฐมวัยผ่านสื่อทั้งสิ่งพิมพ์  ได้แก่  
ข่าวสาร จุลสาร เพื่อนอนบุาล  วรสารซ่อนกลิ่น  และ website ของทางโรงเรียน  

    สถานศึกษาจัดสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน   โดยจัดให้มีสภาพแวดล้อม
ภายนอกอาคาร  สภาพภายในอาคารที่เหมาะสม  ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณภาพ
สถานศึกษา   มีความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บของเด็กได้เป็นอย่างดีโดยด าเนินการ  วางแผนงาน  
ก าหนดเป้าหมาย  งบประมาณในการจัดสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์สะอาด  สวยงาม  ร่มรื่น  เป็น
ระเบียบ  อาคารสถานที่มีความมั่นคง  ถาวร  มีความปลอดภัยเอื้อต่อการเรียนรู้ โดย ทางแผนกอนุบาลได้
จัดให้มี มุมการเรียนรู้ตามมุมของอาคารต่างๆ   จัดให้มีห้องปฏิบัติการเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็ก ได้แก่ 
ห้องเลโก้ เพื่อส่งเสริมในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์    ห้องดนตรีคีย์บอร์ดเพื่อส่งเสริม  สุนทรียภาพด้าน
ดนตรี จัดให้มีห้องคอมพิวเตอร์เพื่อส่งเสริมในเรื่องของทักษะการใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้  ห้อง
อาเซียน เพื่อเสริมสร้างความรู้ในเรื่องของประเทศในกลุ่มอาเซียน  ห้องเสริมพัฒนาการ เพื่อส่งเสริม
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พัฒนาการนักเรียนด้านการคิดวิเคราะห์ผ่านการเล่นในรูปแบบต่างๆ  ห้อง  Basic English เพื่อส่งเสริม
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษจากครูต่างๆชาติ  ห้อง cooking เพื่อเป็นสถานที่ในการประกอบอาหารแบบ
ง่ายๆที่สัมพันธ์กับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  จัดกิจกรรมว่ายน้ าเพื่อส่งเสริมการออกก าลังกาย  
จัดให้มีสวนเกษตรส่งเสริมการรักษ์ธรรมชาติ และจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้วิธีการปลูกต้นไม้
แบบง่ายๆเพื่อลดภาวะโลกร้อน  จัดให้มีสนามเด็กเล่นที่มีความปลอดภัย  สวยงาม เหมาะกับวัยของ
ผู้เรียน และจัดให้มีมุมส าหรับผู้ปกครองในการแสวงหาความรู้ ในเรื่องต่างๆผ่านมุมหนังสือที่ทางโรงเรียน
จัดไว้ให้ 
ผลการพัฒนา 
 จากการด าเนินงานตามแนวทางการจัดการศึกษา ส่งผลให้โรงเรียนมีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
ของสถานศึกษาและน าสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ  มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนัก
และเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย ผ่านการอบรมสัมมนาการศึกษาดูงานการเผยแพร่ผ่านทางช่องทาง
ต่างๆ จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย  แก่ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่นผ่าน
กิจกรรม โครงการต่างๆ อีกทั้งจัดสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็กอย่างรอบด้านเป็นที่ยอมรับแก่
ชุมชนและสังคม   สงผลปีการศึกษา 2558 ให้มีผลการประเมินคุณภาพ ตามมาตรฐานที่ 7  อยู่ในระดับดี
มาก 
แนวทางในการปรับปรุงพัฒนา 

เพื่อการน าสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ในปีการศึกษา 2559 จะด าเนินการจัดเตรียมข้อมูล
เพื่อเตรียมปรับหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาสถานศึกษาที่จะเริ่มด าเนินการใช้ในปี
การศึกษา 2559  ได้แก่ การบูรณาการคุณธรรม(คุณค่าพระวรสาร)ลงสู่ภาคปฏิบัติผ่านการวางแผนการ
สอนที่ชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของแผนพัฒนาสถานศึกษาในเรื่อง ส่งเสริมให้เด็กมีคุณธรรม 
จริยธรรมและมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข     จัดให้มีการพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นในระดับอนุบาล 1-3 ให้มี พัฒนาการด้าน
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ เด็กต้องกล้าพูด และสามารถฟังค าสั่งง่ายๆได้ มากยิ่งขึ้น โดยด าเนินการนิเทศ
ติดตามการใช้ภาษาอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง จัดทางเลือกส าหรับผู้ปกครองและเด็กในการส่งเสริม
ด้านการเรียนรู้ภาษาต่างชาติให้กับเด็กโดยจัดท าหลักสูตรเข้มขึ้นมากกว่าเดิมโดยเน้นการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนโดยครูต่างชาติทุกกระบวนการเรียนการสอนผ่านกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม  ซึ่งสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาสถานศึกษาในเรื่อง การส่งเสริมให้เด็กมีทักษะด้านการใช้ภาษาในการสื่อสาร สามารถฟัง พูด 
อ่าน เขียน เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ได้อย่างเหมาะสมกับวัย   

ด้านการสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย ด าเนินการส ารวจ
ความ ต้องการของผู้ปกครองเพื่อศึกษาถึงความต้องการที่แท้จริงในเรื่องที่ผู้ปกครองต้องการรู้เพื่อการจัด
อบรมให้ความรู้ที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับความต้องการของผู้ปกครองอย่างแท้จริ ง ผ่านการท า
แบบสอบถาม  
         ด้านการสร้างการมีส่วนร่วมและการแสวงหาความร่วมมือของผู้ปกครอง  ชุมชน และท้องถิ่น จะ
ด าเนินการส ารวจความถนัดและความสามารถของผู้ปกครอง และขอความร่วมมือจากผู้ปกครองที่มี
ความสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้กับเด็กในโอกาสต่างๆอย่างต่อเนื่อง  
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มาตรฐานที่ ๘ สถานศึกษามกีารประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได ้ น้ าหนัก (คะแนน) 
คะแนน 

ที่ได ้

๘.๑ ก าหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา ๕ ๑ ๑ 
๘.๒ จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ 
      สถานศึกษาที่ 

๕ ๑ ๑ 

๘.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ ๕ ๑ ๑ 

๘.๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานคุณภาพภายใน 
     ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

๕ ๐.๕ ๐.๕ 

๘.๕ น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผน 
     พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

๕ 
๐.๕ ๐.๕ 

๘.๖ จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ๕ ๑ ๑ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที ่๘   ๕ ๕ 
 
ร่องรอยความพยายาม 

- แผนพัฒนาสถานศึกษา   - แผนปฏิบัติงานประจ าปี 
- สารสนเทศ    - สรุปผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม 
- เว็บไซต์โรงเรียน   - หลักสูตรสถานศึกษา 
- มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  - รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปี 2558 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 
วิธีการพัฒนา 

สถานศึกษาได้ด าเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ
หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติและมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2554 เพื่อน ามา
ศึกษา วิเคราะห์ มาตรฐานและตัวบ่งชี้ความส าเร็จ ซึ่งครอบคลุมกับทุกปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพการศึกษา
ตามหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย จากนั้นจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาโดยเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบและก าหนด
ผู้รับผิดชอบจัดท าระบบสารสนเทศให้บุคคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องน าแผนปฏิบัติการประจ าปีไป
ปฏิบัติการตามกรอบระยะเวลาและกิจกรรม/โครงการ ตามที่ก าหนด มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา และเสนอผลการด าเนินการต่อหน่วยงานต้นสังกัด จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงาน
ประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
ผลการพัฒนา 
 ทางโรงเรียนได้มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบมีการศึกษา
วิ เคราะห์   มาตรฐานและตัวบ่ งชี้ ว่ าด้วยการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่
กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้  มีการก าหนดมาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่สะท้อนอัตลักษณ์และมาตรการ
ส่งเสริมของสถานศึกษา  ก าหนดเป้าหมายความส าเร็จของแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้ชัดเจน  มีการ
ประกาศค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้ว่าด้วยการประกาศคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้
กลุ่มผู้เกี่ยวข้องภายในและภายนอกรับทราบแล้ว  มีผลการพัฒนาอยู่ในระดับดีเยี่ยม 
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แนวทางการพฒันาปรับปรุง 
 คณะกรรมการสถานศึกษา ประชุมสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อชี้แจงผลการประเมิน 
รายมาตรฐาน จุดเด่น และจุดควรพัฒนา รวมทั้งข้อเสนอแนะเพื่อน ามาพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 
ทั้งนี้จะมีการด าเนินการติดตามผลการแก้ไขตามข้อเสนอแนะและจุดที่ควรพัฒนาของการตรวจที่ได้รับใน
ครั้งก่อน 
 
มาตรฐานที่ ๙ สถานศึกษามกีารสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ใหส้ถานศึกษาเปน็สังคมแหง่การเรียนรู ้

ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได ้
น้ าหนัก 

(คะแนน) 
คะแนน 

ที่ได ้

๙.๑ เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและ 
     บุคลากรในสถานศึกษา 

๕ ๒.๕ ๒.๕ 

๙.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา 
ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่
เกี่ยวข้อง 

๕ ๒.๕ ๒.๕ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที ่๙   ๕ ๕ 
 
ร่องรอยความพยายาม 
 -   โครงการ / กิจกรรม    -   ภาพถ่าย  
 -   การสังเกต/การสัมภาษณ ์  -   บรรยากาศและอาคารสถานที่   
 -   สรุปผลการส ารวจความคิดเห็นผู้ปกครองเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย 
 
วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนมีนโยบายมุ่งส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้กับนักเรียนและผู้ปกครองมาก
ขึ้น มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข นอกจากนั้นยังเปิดโอกาส
ให้กับผู้ปกครองและชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา โดยฝ่ายบริหารและ
คณะครูอนุบาลร่วมประชุมก าหนดนโยบายสร้างสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ โดยก าหนดเป้าหมายที่
ชัดเจนให้กับคุณครูผู้รับผิดชอบดังกล่าวพร้อมทั้งมีการติดตามงานและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ เช่น กิจกรรมภูมิปัญญาสัญจร  กิจกรรมมัคคุเทศก์น้อย กิจกรรม Reading 
Corner  กิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงการ งานเครือข่ายผู้ปกครอง ข่าวสารตามหน่วยการเรียนรู้ 
สานสัมพันธ์บ้านและเว็บไซต์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการติดตามความพึงพอใจของการเข้าร่วมกิจกรรม
ดังกล่าว โดยการประเมินผล สังเกต สัมภาษณ์ และประเมินจากสภาพความเป็นจริง เพื่อน ามาพัฒนา
สถานศึกษาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
ผลการพัฒนา 
 ทางสถานศึกษามีการสร้างแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน  มีการส่งเสริม  
สนับสนุนให้เด็กได้เข้ามาเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งบุคลากรในสถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา  ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว  ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้องอย่าง
สม่ าเสมอ  มีการด าเนินการก ากับ  ติดตาม  และประเมินผล  และน าผลมาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  มีการ
สรุปรายงานผลการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา  มีผลการพัฒนาอยู่ในระดับดีมาก 
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แนวทางการพฒันาปรับปรุง 
โรงเรียนได้มีแนวทางการพัฒนา  มุ่งส่งเสริมสนับสนุนผู้ปกครองและชุมชนที่มีความรู้

ความสามารถทางการศึกษา  ความถนัดด้านอาชีพต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน
ภายในโรงเรียน  รวมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงให้มากที่สุด  โดยทางโรงเรียนได้มี
การวางแผนและจัดบรรยากาศของโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนให้มากที่สุด  เพื่อสนอง
นโยบายของโรงเรียนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตามที่ก าหนดไว้ในนโยบายของโรงเรียน   

 
มาตรฐานที่ ๑๐ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นของ
การศึกษาปฐมวัย 

 
ร่องรอยความพยายาม 

- แผนพัฒนาสถานศึกษา   - แผนปฏิบัติงานประจ าปี 
- กิจกรรมหลัก  6  กิจกรรม   - สรุปการประเมินพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน 
- สรุปผลการด าเนินงาน โครงการ กิจกรรม - สรุปการปฏิบัติงานประจ าปี  
- สรุปความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

 
วิธีการพัฒนา 
 สถานศึกษาจัดโครงการ  กิจกรรมเพื่อพัฒนานักเรียนให้บรรลุตามเป้าหมาย  ปรัชญา  วิสัยทัศน์  
และจุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา  โดยผ่านงานโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ โดยเน้นที่
กิจกรรมหลัก  6 กิจกรรม  ซึ่งประกอบด้วย กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ  กิจกรรมสร้างสรรค์  กิจกรรม
เสรี  กิจกรรมเสริมประสบการณ์  กิจกรรมกลางแจ้ง  และเกมการศึกษา   ที่โรงเรียนจัดให้กับนักเรียน
และในการด าเนินชีวิตประจ าวันนักเรียนได้เรียนรู้จุดเน้นต่างๆ ผ่านหลักสูตร  KIEC และหลักสูตร KEEC  
ที่เน้นความเข้มข้นด้านภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนและกิจกรรมยามเช้าที่ให้นักเรียนได้ออกก าลังกาย  
แสดงศักยภาพ  เรียนรู้ภาษา  และฝึกสมาธิอย่างสม่ าเสมอ  เป็นต้น  ซึ่งโครงการ / กิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้
สถานศึกษาได้ด าเนินการตามนโยบาย  โดยให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการด าเนินการตามแผนปฏิบัติงาน
ของสถานศึกษา และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาน าแผนปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้ ไป
พัฒนาผู้เรียนเพื่อให้ บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ มีการก าหนดผู้รับผิดชอบ 
โครงการ / กิจกรรม และน ากิจกรรมไปจัดให้กับผู้เรียน ได้เข้าร่วมและลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง ให้
ตรงตามวัตถุประสงค์ มีการติดตามผล และสรุปผลการด าเนินงานทุกปีการศึกษา  
ผลการพัฒนา 
 นักเรียนสว่นใหญ่มีคณุลักษณะสอดคล้องกับปรัชญา  วิสัยทัศน์  และแนวทางที่โรงเรียนก าหนด
โดยนักเรียนมีความสุขสนุกสนานกับการมาโรงเรียน  การปฏิบัติกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน  

ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได ้ น้ าหนัก (คะแนน) 
คะแนน 

ที่ได ้

๑๐.๑  จัดโครงการ  กิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุตามเป้าหมาย 
ปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัย
ของสถานศึกษา 

๕ ๓ ๓ 

๑๐.๒ ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย ๕ ๒ ๒ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที ่๑๐   ๕ ๕ 
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สามารถเรียนรูไ้ด้ดี  มีความมัน่ใจในการน าเสนอเรื่องราวต่างๆ  ใช้ทักษะทางภาษาในการสื่อสาร ได้อย่าง
มั่นใจ  กล้าพูด  กล้าแสดงออก  ได้เหมาะสมกับวัย 
แนวทางการพฒันาปรับปรุง 
 สถานศึกษาควรน าผลจากการด าเนินงาน  โครงการ  กิจกรรมที่โรงเรียนจัดมาวางแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาปฐมวัยใหส้อดคล้องกับเป้าหมาย  ปรัชญา  วิสัยทัศน์  และจุดเน้นของการจัดการศึกษา
ปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง 

 
  มาตรฐานที่ ๑๑  การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษา 
                       เพื่อยกระดับ  คุณภาพใหสู้งขึ้น 

ตัวบ่งชี ้ ระดบัที่ได ้
น้ าหนัก 

(คะแนน) 
คะแนน 

ที่ได ้

๑๑.๑ จัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตาม   
       นโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย 

๕ ๓ ๓ 

๑๑.๒ ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย ๕ ๒ ๒ 
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๑๑  ๕ ๕ 

 
ร่องรอยความพยายาม 

- โครงการเด็กดีศรียอแซฟ  - กิจกรรมยุวชนน้อย 
- กิจกรรมหนูน้อยนักออม  - กิจกรรมงามอย่างไทย 
- กิจกรรมมัคคุเทศก์น้อบ  - โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 

 
วิธีการพัฒนา 
 สถานศึกษามีการวางแผนก าหนดเป้าหมายแนวทางในการด าเนินงานเพื่อพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องตามนโยบายและแนวทางในการปฏิรูปการศึกษา  โดยจัดให้มีโครงการ
พิเศษ  คือ  โครงการเด็กดีศรียอแซฟ  เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี  มี
คุณธรรมจริยธรรม มีกิริยามารยาทที่ดี   รู้จักการประหยัดและออม  มีความมั่นคงทางอารมณ์  มั่นใจใน
ตนเอง กล้าแสดงออก  รับผิดชอบต่อตนเองและรู้จักช่วยเหลือผู้อื่นอย่างเหมาะสมกับวัย  ซึ่งในโครงการ
ประกอบด้วยกิจกรรม 4 กิจกรรม  ได้แก่  กิจกรรมยุวชนน้อย  กิจกรรมหนูน้อยนักออม  กิจกรรมงาม
อย่างไทย และกิจกรรมมัคคุเทศก์น้อย  ส าหรับโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  เป็นโครงการที่ส่งเสริม
ให้นักเรียนได้มีทักษะกระบวนการคิด  วิเคราะห์ การสังเกต ซักถาม สืบค้นข้อมูล และแก้ไขปัญหาเฉพาะ
หน้าด้วยตนเอง   จากการลงมือปฏิบัติกิจกรรมผ่านการทดลองที่หลากหลายตามแนวบูรณาการของ
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  
ผลการพัฒนา 
 นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี  มีความมั่นใจในตนเอง  มีกิริยามารยาทที่ดี ท า
ความเคารพผู้ใหญ่ได้ถูกต้องสวยงาม รู้จักการประหยัดและออมเพิ่มมากขึ้น  มีน้ าใจรู้จักการช่วยเหลือผู้อื่น   
มีจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ในการถ่ายทอดเรื่องราว  รักการอ่าน  ใช้ภาษาในการถ่ายทอดเรื่องราวได้
ดี  รู้จักใช้เหตุผล  มีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ด้วยตนเอง  รู้จักการคิดวิเคราะห์หาเหตุผลในการลงมือ
ปฏิบัตกิารทดลอง 
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แนวทางการพฒันาปรับปรุง 
 สถานศึกษามีแนวทางในการพัฒนา  ปรับปรุงการจัดโครงการ / กิจกรรม  เพื่อพัฒนาแก้ไขงาน
ต่าง ๆ ให้เหมาะสม  โดยจัดโครงการ / กิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
ปฐมวัย  และส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาให้มีมาตรฐานสอดคล้องกับแนวทางปฏิรูปการศึกษา ส่งเสริมให้
นักเรียนมีความมั่นใจในตนเอง  กล้าพูด  กล้าแสดงออก  และเน้นการลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ด้วย
ตนเองอย่างหลากหลาย  โดยอาศัยความร่วมมือของผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
โรงเรียนเพิ่มมากขึ้น 
 
 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ด้านที่ ๑ มาตรฐานด้านคุณภาพผูเ้รียน   
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 

ตัวบ่งชี ้

จ านวน นร. 
ที่อยู่ใน

ระดบั 3 ขึ้น
ไป 

จ านวน นร.
ทั้งหมด 

ร้อยละที่ได ้
 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได ้

๑.๑  มีสุขนสิัยในการดูแลสุขภาพ
และออกก าลังกายสม่ าเสมอ 

๔,๖๕๙ ๔,๖๕๙ ๑๐๐ ๐.๕ ๐.๕๐ 

๑.๒ มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมี
สมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

๔,๖๔๑ ๔,๖๕๙ ๙๙.๖๑ ๐.๕ ๐.๔๙ 

๑.๓ ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติด
ให้โทษและหลกีเลี่ยงตนเอง
จากสภาวะที่เสี่ยงต่อความ
รุนแรง โรค ภยั อุบัติเหตุ 
และปัญหาทางเพศ 

 
 

๔,๖๓๕ 
 
 

๔,๖๕๙ 
๙๙.๔๘ 

 
๑ ๐.๙๙ 

๑.๔ เห็นคุณคา่ในตนเอง มีความ
มั่นใจ กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม 

๔,๕๙๘ ๔,๖๕๙ ๙๘.๖๙ ๑ ๐.๙๘ 

๑.๕ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้
เกียรติผู้อ่ืน 

๔,๖๓๘ ๔,๖๕๙ ๙๙.๕๕ ๑ ๐.๙๙ 

๑.๖ สร้างผลงานจากการเข้าร่วม
กิจกรรมด้านศลิปะ ดนตรี/
นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการ
ตามจินตนาการ 

 
๔,๖๕๑ 

 

 
๔,๖๕๙ 

 
๙๙.๘๓ 

 
๑ ๐.๙๙ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๑   ดีเยี่ยม ๕ ๔.๙๔ 
 
ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
       ทางฝ่ายกิจการนักเรียนได้จัดท าโครงสร้างการด าเนินงาน กิจกรรม และโครงการต่างๆที่
สอดคล้องกับมาตรฐานที่ 1  ดังนี ้
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1. งานปกครอง 
- งานดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
- งานปฐมนิเทศนักเรียน /งานปัจฉิมนิเทศนักเรียน 
- โครงการสุขภาวะ JS HEALTHY LIVING  

2. งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย 
- งานตรวจสารเสพติด 
- งานรณรงค์ป้อมปรามสารเสพติด 
- งานรักษาความปลอดภัย 
- งานจราจรภายในโรงเรียน 
- งานซ้อมภัยพิบัติ อัคคีภัย และแผ่นดินไหว 

3. งานสภานักเรียน 
- งานส่งเสริมประชาธิปไตย  
- งานคณะกรรมการนักเรียน 
- งานหน้าเสาธง 

4. งานสัมพันธ์ชุมชน 
- งานวันส าคัญ 
- งานสัมพันธุ์ชุมชนภายใน และภายนอก 

5. งานกิจกรรมนักเรียน 
- งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีกิจกรรมเพ่ือสาธารณประโยชน์  
- งานส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน 

6. งานกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี  
- งานจัดการเรียนการสอน 
- งานค่ายลูกเสือ-เนตรนารี 

 
๑.  วิธีการพัฒนา(Awarness ความตระหนัก,Attempt ความพยายาม) 
ตัวบ่งชี้ ๑.๑   มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ 
 สถานศึกษาให้ความส าคัญและด าเนินการงานงานส่งเสริมลักษณะนิสัย ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง แต่งกายสะอาดเรียบร้อย เครื่องแต่งกายและเครื่องใช้ส่วนตัวสะอาด มีการตรวจสุขภาพประจ าปี
ของนักเรียนของห้องพยาบาล ชั่งน้ าหนัก ส่วนสูงของครูประจ าชั้น มีการบันทึกการเจริญเติบโตของ
นักเรียน รวมทั้งฝึกปฏิบัติการปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ ๑๐ ประการตามกิจกรรมกิจกรรมเด็กไทยฟันดี 
และกิจกรรมถุงสะอาดซึ่ง อยู่ในงานส่งเสริมลักษณะนิสัยมีการบันทึกสรุปข้อมูลลงในสมุดประจ าตัวผู้เรียน
ให้ผู้ปกครองทราบภาคเรียนละ ๑ ครั้ง และงานช่วยเหลือนักเรียนฝ่ายกิจการนักเรียนยังมีการปลูกฝังให้
นักเรียนเข้าร่วมโครงการสุขภาวะ JS HEALTHY LIVING กิจกรรมการออกก าลังกายและมีส่วนร่วมในการ
เผยแพร่และรณรงค์เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพโดยงานการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรม
แอโรบิค กิจกรรมโภชนาการกีฬาพาสุข กิจกรรมรักการออกก าลังกาย ศักยภาพวันเสาร์ และกิจกรรมรัก
การออกก าลังกายรณรงค์ให้ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ด ี
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ตัวบ่งชี้ ๑.๒  มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑม์าตรฐาน 
สถานศึกษาได้สนับสนุนละสง่เสริมให้นักเรยีนน้ าหนัก ส่วนสูง สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 

โดยมีการตรวจสุขภาพประจ าปี และชั่งน้ าหนัก ส่วนสูง และทดสอบสมรรถภาพทางกายตามโครงการสุข
ภาวะ JS HEALTHY LIVING  ที่พัฒนาผู้เรยีนให้มีสุขภาวะที่ดแีละมีสุนทรียภาพ โครงการอาหารกลางวัน
และอาหารเสริม (นม)  กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย กิจกรรมการชั่งน้ าหนัก วัด
ส่วนสูง มีการบนัทึกภาวะการเจรญิเติบโต สมุดประจ าตัวผู้เรยีน ใหผู้้ปกครองทราบภาคเรยีนละ ๑ ครั้ง   

ตัวบ่งชี้ ๑.๓  ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะทีเ่สี่ยงต่อความ
รุนแรง โรค ภยั อุบัติเหตุ และปญัหาทางเพศ 
 สถานศึกษาได้ร่วมมือกับชุมชนภายนอกและให้ความส าคัญเรื่องของผู้เรียนที่ปลอดจากปัญหา
ทางเพศ ยาเสพติด และสิ่งมอมเมา เช่น สุรา บุหรี่ เครื่องดื่มและ แอลกอฮอลล์ เกม เป็น ต้น ทาง
สถานศึกษาได้มอบหมายให้ฝ่ายกิจการนักเรียน งานสวัสดิภาพปละความปลอดภัย รับผิดชอบในเรื่องของ
การจัดกิจกรรมเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าว เช่น งานตรวจสารเสพติด งานรณรงค์ป้อมปรามสารเสพติด 
งานรักษาความปลอดภัย งานจราจรภายในโรงเรียน งานซ้อมภัยพิบัติ อัคคีภัย และแผ่นดินไหว โครงการ
พัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ พบว่าสถานศึกษามีการจัดกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน 
กิจกรรมกีฬาเครือข่าย กิจกรรมรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน กิจกรรมศิลปะ 
ดนตรี กีฬา กิจกรรมส่งเสริมกีฬาและนันทนาการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ผู้เรียนทุกคนไม่มีปัญญาทาง
เพศ หรือเสพยาเสพติด 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔  เหน็คุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
 สถานศึกษาได้มองเห็นความส าคัญและมุ่งเน้นให้นักเรียนได้รู้จักตนเอง  ภูมิใจในตนเอง พัฒนา
และปรับปรุงตนเองการมีความมั่นคงทางอารมณ์ และมีความมั่นใจในตนเอง. การกล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม พร้อมทั้งได้มอบหมายฝ่ายที่รับผิดชอบจัดกิจกรรมรองรับ คือโครงการคนดีศรียอแซฟ กิจกรรม
ชมรม กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมกุลสตรี ลูกเสือ เนตรนารี กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
นักเรียนให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรม ท าให้เกิดทักษะการรู้จักตนเอง  ภูมิใจในตนเอง พัฒนาและ
ปรับปรุงตนเอง 
ตัวบ่งชี้ ๑.๕  มีมนุษยสัมพนัธ์ที่ดีและใหเ้กียรติผู้อื่น 

สถานศึกษาได้ให้ความส าคัญในการปลูกฝังให้นักเรียนการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น การ
ปรับตัวเข้ากับผู้อื่น  การปฏิบัติตนต่อผู้อื่นอย่างเหมาะสมการปฏิบัติตนที่ค านึงถึงสิทธิหน้าที่ของตนเอง
และผู้อื่นจึงได้มอบหมายให้งานสภานักเรียน งานกิจกรรมนักเรียน งานลูกเสือ-เนตรนารี ที่รับผิดชอบ
ด าเนินการจัดกิจกรรมรองรับเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ เช่น  ของกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ งานลูกเสือ-เนตรนารี กีฬาสีประจ าปี แข่งขันกีฬาภายนอก แข่งขันกีฬาภายใน 
การเลือกต้ังกรรมการนักเรียน ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค ์
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๖  สร้างผลงานจากการเขา้ร่วมกิจกรรมด้านศลิปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการ
ตามจินตนาการ 

สถานศึกษาได้มุ่งเน้นผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในและนอกหลักสูตรด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ 
และนันทนาการพบว่าสถานศึกษามีการก าหนดนโยบายส่งเสริมสุนทรียภาพในแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา และในแผนปฏิบัติการประจ าปี ไดเทอบให้ฝ่ายกิจการนักเรียนด้านงานสัมพันธ์
ชุมชน งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน พัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ กิจกรรมส่งเสริม
สนับสนุนนาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป ์เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุขภาวะที่ดีมีสุนทรียภาพ และกิจกรรมพัฒนา
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ผู้เรียนอย่างหลากหลายมีการด าเนินงาน เช่น โครงการสุขภาวะ JS HEALTHY LIVING  โครงการส่งเสริม
และอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น งานวันส าคัญ งานสัมพันธ์ชุมชน กิจกรรมชมรม งาน
ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน ตามแผนโดยมอบหมายงานให้บุคลากรรับผิดชอบ ผู้เรียนส่วนใหญ่ร่วมในกิจกรรม 
มีการนิเทศ ติดตามการท างานเป็นระยะ มีการประเมินผลการด าเนินงาน มีการสรุปผลการด าเนินงาน น า
ผลมาวิเคราะห์สรุปเป็นจุดเด่น จุดควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ เพื่อน ามาพัฒนาการท างานในปีต่อไป
อย่างเป็นระบบครบวงจร 
 
๒.ผลการพัฒนา (Achievement การบรรลุผลส าเร็จ) 
  ตัวบ่งชี้ ๑.๑   มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ 
 สถานศึกษาให้ความส าคัญและด าเนินการงานงานส่งเสริมลักษณะนิสัย ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง แต่งกายสะอาดเรียบร้อย เครื่องแต่งกายและเครื่องใช้ส่วนตัวสะอาด มีการตรวจสุขภาพประจ าปี
ของนักเรียนของห้องพยาบาล ชั่งน้ าหนัก ส่วนสูงของครูประจ าชั้น มีการบันทึกการเจริญเติบโตของ
นักเรียน รวมทั้งฝึกปฏิบัติการปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ ๑๐ ประการตามกิจกรรมกิจกรรมเด็กไทยฟันดี 
และกิจกรรมถุงสะอาดซึ่ง อยู่ในงานส่งเสริมลักษณะนิสัยมีการบันทึกสรุปข้อมูลลงในสมุดประจ าตัวผู้เรียน
ให้ผู้ปกครองทราบภาคเรียนละ ๑ ครั้ง และงานช่วยเหลือนักเรียนฝ่ายกิจการนักเรียนยังมีการปลูกฝังให้
นักเรียนเข้าร่วมโครงการสุขภาวะ JS HEALTHY LIVING กิจกรรมการออกก าลังกายและมีส่วนร่วมในการ
เผยแพร่และรณรงค์เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพโดยงานการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรม
แอโรบิค กิจกรรมโภชนาการกีฬาพาสุข กิจกรรมรักการออกก าลังกาย ศักยภาพวันเสาร์ และกิจกรรมรัก
การออกก าลังกายรณรงค์ให้ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ด ีโดยคิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เรียนทั้งหมด 

ตัวบ่งชี้ ๑.๒  มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑม์าตรฐาน 
สถานศึกษาได้สนับสนุนละสง่เสริมให้นักเรยีนน้ าหนัก ส่วนสูง สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 

โดยมีการตรวจสุขภาพประจ าปี และชั่งน้ าหนัก ส่วนสูง และทดสอบสมรรถภาพทางกายตามโครงการสุข
ภาวะ JS HEALTHY LIVING  ที่พัฒนาผู้เรยีนให้มีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ โครงการอาหารกลางวัน
และอาหารเสริม (นม)  กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย กิจกรรมการชั่งน้ าหนัก วัด
ส่วนสูง มีการบนัทึกภาวะการเจรญิเติบโต สมุดประจ าตัวผู้เรยีน ใหผู้้ปกครองทราบภาคเรยีนละ ๑ ครั้ง  โดย
คิดเป็นร้อยละ 99.61 ของผู้เรียนทั้งหมด 

ตัวบ่งชี้ ๑.๓  ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะทีเ่สี่ยงต่อความ
รุนแรง โรค ภยั อุบัติเหตุ และปญัหาทางเพศ 
 สถานศึกษาได้ร่วมมือกับชุมชนภายนอกและให้ความส าคัญเรื่องของผู้เรียนที่ปลอดจากปัญหา
ทางเพศ ยาเสพติด และสิ่งมอมเมา เช่น สุรา บุหรี่ เครื่องดื่มและ แอลกอฮอลล์ เกม เป็นต้น ทาง
สถานศึกษาได้มอบหมายให้ฝ่ายกิจการนักเรียน งานสวัสดิภาพปละความปลอดภัย รับผิดชอบในเรื่องของ
การจัดกิจกรรมเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าว เช่น งานตรวจสารเสพติด งานรณรงค์ป้อมปรามสารเสพติด 
งานรักษาความปลอดภัย งานจราจรภายในโรงเรียน งานซ้อมภัยพิบัติ อัคคีภัย และแผ่นดินไหว โครงการ
พัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ พบว่าสถานศึกษามีการจัดกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน 
กิจกรรมกีฬาเครือข่าย กิจกรรมรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน กิจกรรมศิลปะ 
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ดนตรี กีฬา กิจกรรมส่งเสริมกีฬาและนันทนาการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ผู้เรียนทุกคนไม่มีปัญญาทาง
เพศ หรือเสพยาเสพติด โดยคิดเป็นร้อยละ 99.48 ของผู้เรียนทั้งหมด 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔  เหน็คุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
 สถานศึกษาได้มองเห็นความส าคัญและมุ่งเน้นให้นักเรียนได้รู้จักตนเอง  ภูมิใจในตนเอง พัฒนา
และปรับปรุงตนเองการมีความมั่นคงทางอารมณ์ และมีความมั่นใจในตนเอง. การกล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม พร้อมทั้งได้มอบหมายฝ่ายที่รับผิดชอบจัดกิจกรรมรองรับ คือโครงการคนดีศรียอแซฟ กิจกรรม
ชมรม กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมกุลสตรี ลูกเสือ เนตรนารี กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
นักเรียนให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรม ท าให้เกิดทักษะการรู้จักตนเอง  ภูมิใจในตนเอง พัฒนาและ
ปรับปรุงตนเอง โดยคิดเป็นร้อยละ 98.69 ของผู้เรียนทั้งหมด 
ตัวบ่งชี้ ๑.๕  มีมนุษยสัมพนัธ์ที่ดีและใหเ้กียรติผู้อื่น 

สถานศึกษาได้ให้ความส าคัญในการปลูกฝังให้นักเรียนการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น การ
ปรับตัวเข้ากับผู้อื่น  การปฏิบัติตนต่อผู้อื่นอย่างเหมาะสมการปฏิบัติตนที่ค านึงถึงสิทธิหน้าที่ของตนเอง
และผู้อื่นจึงได้มอบหมายให้งานสภานักเรียน งานกิจกรรมนักเรียน งานลูกเสือ-เนตรนารี ที่รับผิดชอบ
ด าเนินการจัดกิจกรรมรองรับเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ เช่น  ของกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ งานลูกเสือ-เนตรนารี กีฬาสีประจ าปี แข่งขันกีฬาภายนอก แข่งขันกีฬาภายใน 
การเลือกตั้งกรรมการนักเรียน ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์ โดยคิดเป็นร้อยละ 99.55 ของ
ผู้เรียนทั้งหมด 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๖  สร้างผลงานจากการเขา้ร่วมกิจกรรมด้านศลิปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการ
ตามจินตนาการ 

สถานศึกษาได้มุ่งเน้นผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในและนอกหลักสูตรด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ 
และนันทนาการพบว่าสถานศึกษามีการก าหนดนโยบายส่งเสริมสุนทรียภาพในแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา และในแผนปฏิบัติการประจ าปี ไดเทอบให้ฝ่ายกิจการนักเรียนด้านงานสัมพันธ์
ชุมชน งานกิจกรรมพ มนาผู้เรียน พัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ กิจกรรมส่งเสริม
สนับสนุนนาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์ เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุขภาวะที่ดีมีสุนทรียภาพ และกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนอย่างหลากหลายมีการด าเนินงาน เช่น โครงการสุขภาวะ JS HEALTHY LIVING  โครงการ รส่ง
เสริมและอนุรักษ์ศิลป วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น งานวันส าคัญ งานสัมพันธุ์ชุมชน กิจกรรมชมรม 
งานส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน ตามแผนโดยมอบหมายงานให้บุคลากรรับผิดชอบ ผู้เรียนส่วนใหญ่ร่วมใน
กิจกรรม มีการนิเทศ ติดตามการท างานเป็นระยะ มีการประเมินผลการด าเนินงาน มีการสรุปผลการ
ด าเนินงาน น าผลมาวิเคราะห์สรุปเป็นจุดเด่น จุดควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ เพื่อน ามาพัฒนาการท างาน
ในปีต่อไปอย่างเป็นระบบครบวงจร โดยคิดเป็นร้อยละ 99.83 ของผู้เรียนทั้งหมด 
 
๓.แนวทางการพัฒนา 

สถานศึกษาใหค้วามส าคญักับการพัฒนาผู้เรยีนให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ ์ มีน้ าหนกั 
ส่วนสูง สมรรถภาพทางกายผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ปลอดภัยจากปญัหาทางเพศ ยาเสพติด และสิ่งมอมเมา เช่น 
สุรา บหุรี ่ เครือ่งดื่ม แอลกอฮอล์ เกม เป็นต้น โดยร่วมรับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและมีการน าหน่วยงานภายนอก 
อาทิเช่น โรงพยาบาลวิชัยเวท สภต. โพธ์ิแก้ว มาอบรมและให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง จัดท าโครงการสุขภาวะ 
JS HEALTHY LIVING พัฒนาผู้เรียนให้มสีุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ นอกจากนี้ยังมีบริการด่ืมนมเพื่อ
สุขภาพทุกวันซึ่งเป็นเงินงบประมาณที่จัดสรรผ่านองค์การบริหารส่วนต าบล บ้านจารย ์ โครงการโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ   ตรวจสุขภาพ  ชั่งน้ าหนัก  วัดส่วนสูงภาคเรียนละ  ๒ ครั้ง  ดูแลนักเรียนด้านสุขภาพ   ให้
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ค าปรึกษาด้านอนามัย  เฝ้าระวังทันตสุขภาพ  ภาวะทุพโภชนาการ   ให้ความรู้และเฝ้าระวังเกี่ยวกับปัญหา
สิ่งเสพติด   ภาวะเสี่ยงต่อความรุนแรง   โรคภัย   อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุน
นาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์ เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้มสีุขภาวะที่ดีมีสุนทรียภาพ มีการบันทึกภาวะการ
เจรญิเติบโต สมุดประจ าตัวผู้เรียน ให้ผู้ปกครองทราบภาคเรียนละ ๑ ครั้ง มีการตรวจสอบสุขภาพจาก
โรงพยาบาลวิชัยเวช  สถานศกึษาส่งเสรมิการใช้เวลาว่างใหเ้กิดประโยชน์ ท าใหผู้้เรียนรัก และเหน็คณุคา่ของ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นสนับสนุนนาฏศิลป์ไทย มีโครงการพฒันาระบบการดแูลช่วยเหลือนกัเรียน และการแนะ
แนว จัดกจิกรรมการแข่งขันกฬีา จัดการเรียนการสอนตามแผนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัด
งานวันส าคญัเช่น วันพ่อแห่งชาติและวนัเด็กแห่งชาต ิกิจกรรมวันคริสต์มาส กิจกรรมวนัขึ้นปีใหม่ กิจกรรม
ชุมนุม กิจกรรมวันส าคญัต่างๆ การแสดงนาฏศิลป์ ให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม โดยมีการด าเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง อย่างเป็นระบบครบวงจร PDCA ผู้มีส่วนเกีย่วข้องทุกฝ่าย  
 
มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค ์
 

ตัวบ่งชี้ 
จ านวน นร. ที่อยู่
ในระดับ 3 ขึ้นไป 

จ านวน นร.
ทั้งหมด 

ร้อยละที่
ได ้
 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได ้

๒.๑ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม 
      หลักสูตร 

๔,๕๘๕ ๔,๖๕๙ ๙๘.๔๑ ๒ ๑.๙๖ 

๒.๒ เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวที 
      ต่อผู้มีพระคุณ 

๔,๖๓๗ ๔,๖๕๙ ๙๙.๕๓ ๑ ๐.๙๙ 

๒.๓ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่ 
      แตกต่าง 

๔,๖๒๕ ๔,๖๕๙ ๙๙.๒๗ ๑ ๐.๙๙ 

๒.๔ ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และ 
      พัฒนาสิ่งแวดล้อม 

๔,๖๓๐ ๔,๖๕๙ ๙๙.๓๘ ๑ ๐.๙๙ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที ่๒   ดีเยี่ยม ๕ ๔.๙๓ 
 
ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
ทางฝ่ายกิจการนักเรียนได้จัดท าโครงสร้างการด าเนินงาน กิจกรรม และโครงการต่างๆที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานที่ 2  ดังนี ้

7. งานปกครอง 
- งานระเบียบวินัยและปกครอง  - งานดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
- งานสถิตินักเรียน (สาย ลา ขาด)  - งานกิจกรรมเพื่อปรับพฤติกรรม 
- งานความสะอาด    - งานครูเวร 
- งานปฐมนิเทศนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปัจฉมินิเทศนักเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 6 
8. งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย 

- งานตรวจสารเสพติด   - งานรณรงค์ป้อมปรามสารเสพติด 
- งานรักษาความปลอดภัย   - งานจราจรภายในโรงเรียน 
- งานซ้อมภัยพิบัติ อัคคีภัย และแผ่นดินไหว  

9. งานสภานักเรียน 
- งานส่งเสริมประชาธิปไตย   - งานคณะกรรมการนักเรียน 
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- งานหน้าเสาธง 
10. งานสัมพันธ์ชุมชน 

- งานวันส าคัญ  - งานสมาคมผู้ปกครองและครู  - งานสมาคมศิษย์เก่า 
- งานปฐมนิเทศผู้ปกครอง งานสัมพันธ์ชุมชน ภายใน ภายนอก 

11. งานกิจกรรมนักเรียน 
- งานคุณลักษณะอันพึงประสงค์ จัดท าเอกสารการประเมินคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี 2551 จ านวน 8 ข้อ และจากนโยบาย
ของโรงเรียนคาทอลิกอีก 1 ข้อ ได้แก่ ข้อ1  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย ์ ข้อ2  ซื่อสัตย์
สุจริต 
ข้อ3  มีวินัย   ข้อ4  ใฝ่เรียนรู ้
ข้อ5  อยู่อย่างพอเพียง  ข้อ6  มุ่งมั่นในการท างาน 
ข้อ7  รักความเป็นไทย  ข้อ8  มีจิตสาธารณะ 
ข้อ9  รักและรบัใช้   

- งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีกิจกรรมเพ่ือสาธารณประโยชน์  
- งานส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน 

12. งานลูกเสือ-เนตรนาร ี
- งานจัดการเรียนการสอนลูกเสือ-เนตรนาร ี  - งานกองร้อยพิเศษ 
- งานค่ายลูกเสือ-เนตรนารี โดยมีการจัดท าเป็นโครงการลูกเสือ-เนตรนาร ี

13. งานรักษาดินแดน/บ าเพ็ญประโยชน์ 
- งานรักษาดินแดน   - งานบ าเพ็ญประโยชน์ 

14. งานอัตลักษณ์/เอกลักษณ ์
- งานเอกลักษณ์ ร่วมกับฝ่ายวิชาการในรูปแบบของการจัดการเรียนการสอน 
- งานอัตลักษณ์ โดยการจัดท าโครงการ JS PRIZE คนดีศรียอแซฟ แผนกสามัญชาย 

กิจกรรม“GENTLEMAN สุภาพบุรุษ” แผนกสามัญหญิง กิจกรรม“LADY กุลสตรีศรียอ
แซฟ” และแผนกENGLISH PROGRAM กิจกรรม “SMART ฉลาด” 

 
๑. วิธีการพัฒนา(Awarnessความตระหนกั,Attempt ความพยายาม) 
ตัวบ่งช้ีที่ 1 มีคุณลักษณะทีพ่ึงประสงค์ตามหลักสูตร 
      สถานศึกษาจัดเอกสารการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๙ ประการ ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี๒๕๕๑ ๘ ข้อ และจากนโยบายโรงเรียนคาทอลิค ๑ ข้อ ได้แก่ ข้อ ๑ รัก
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ข้อ ๒ ซื่อสัตย์สุจริต ข้อ๓ มีวินยั  ข้อ ๔ ใฝ่เรียนรู้ ข้อ ๕ อยู่อย่างพอเพียง ข้อ ๖ มุ่งมั่น
ในการท างาน ข้อ ๗ รักความเป็น ข้อ ๘ มีจิตสาธารณะ ข้อ๙ รักและรับใช้ ให้กับผู้เรียน และจัดงาน
คณะกรรมการนักเรียน งานสภานักเรียน งานส่งเสริมประชาธิปไตย งานด้านการสอนจริยะธรรม งาน
รักษาดินแดน งานลูกเสือเนตรนารี งานแนะแนว งานระเบียบวินัย งานสถิตินักเรียน งานครูปฏิบัติหน้าที่
เวร งานปกครอง งานสัมพันธ์ชุมชนในด้านสัมพันธ์ชุมชนภายในภายนอก (จิตอาสา)  งานกิจกรรมนักเรียน 
งานบ าเพ็ญประโยชน์ งานวันส าคัญ งานดูแลช่วยเหลือนักเรียน งานกิจกรรมเพื่อปรับพฤติกรรม งาน
ปฐมนิเทศผู้ปกครอง กิจกรรมการเรียนการสอน โครงการ JS PRIZE คนดีศรียอแซฟ โดยแผนกสามัญชาย 
กิจกรรม“GENTLEMAN สุภาพบุรุษ” แผนกสามัญหญิง กิจกรรม“LADY กุลสตรีศรียอแซฟ” และแผนก
ENGLISH PROGRAM กิจกรรม “SMART” ที่คัดเลือกนักเรียนที่มีความสุภาพนอบน้อม  การอบรมหน้า
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เสาธง  การอบรมผู้เรียนในแต่ละช่วงชั้น มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม อบรมจริยธรรม
หน้าเสาธงและอบรมในแต่ละช่วงชั้น  การจัดการเรียนการสอนในคาบจริยะ  กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรม
ปันน้ าใจ กิจกรรมศุกร์ละบาท กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ กิจกรรม JS Green School กิจกรรมค่าย
ลูกเสือเนตรนารี กิจกรรมชมรม กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ (IS๓) กิจกรรมธนาคารความดี 
การบันทึกลูกที่ดี กิจกรรมธนาคารโรงเรียน กิจกรรมเยี่ยมบ้านเพื่อน กิจกรรมสานรัก กิจกรรมClassroom 
Meeting กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน  จากการสังเกตผู้เรียนพบว่า ผู้เรียนจะปฏิบัติตามระเบียบวินัยและ
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง เช่น การเดินแถวตามแนวที่ก าหนดให้เวลาอยู่ในสถานศึกษา  มีความสุภาพ
อ่อนน้อมผู้เรียนสามารถปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาและประเพณีไทยผู้เรียนมีน้ าใจ ช่วยเหลือน้องๆ
ในการยกกระเป๋าขึ้นอาคารเรียน  ช่วยปิดตึกในช่วงพักกลางวัน ลงเวรดูแลความสะอาดแต่ละพื้นที่ ผู้เรียน
สามารถรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีการเสนอแนะเพื่อให้งานส าเร็จไปได้ด้วยดี ผู้เรียนเกิดคุณธรรม จริ
ยะธรรมทางด้านความซื่อสัตย์ การตรงต่อเวลาในการเข้าแถว เข้าเรียนในแต่ละคาบเรียน ส่งงานงานตรง
เวลา มีระเบียบวินัยในการเข้าแถว  ผู้เรียนมีความมุ่งมานะในการเรียน โดยดูจากสถิติการมาเรียนของ
นักเรียนในแต่ละวัน กระบวนการท างานกลุ่ม การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน  ผู้เรียนดูแล
รักษาอาคารสถานที่จนท าให้สถานที่สะอาด น่าอยู่ เอื้อต่อการเรียนรู้ ตลอดจนการดูแลสิ่งของส่วนตัวได้
เป็นอย่างดี ผู้เรียนมีความตระหนักเกี่ยวกับการอยู่อย่างพอเพียงแล้วสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้
เป็นอย่างดี  ผู้เรียนมีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ด้วยความมีระเบียบวินัยในการเข้าแถวเคารพธงชาติทุก
ชาติ และร้องเพลงชาติไทยอย่างพร้อมเพียงกัน พร้อมทั้งให้ความร่วมมือในกิจกรรมที่เกี่ยวกับชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์ เป็นอย่างดี  ผู้เรียนมีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ด้วยความมีระเบียบวินัยในการเข้าแถวเคารพธง
ชาติ สถิติของผู้เรียนที่ได้มีส่วนร่วมในการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน และคณะกรรมการในห้องเรียน  
ผู้เรียนสถิติการสาย ลา มา ขาด ของผู้เรียนมีจ านวนลดลงทุกปี  ผู้เรียนที่ไม่มีปัญหาด้านการปกครอง มี
ระเบียบวินัย แต่งกายถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน เคารพ เชื่อฟังครู สุภาพอ่อนน้อม จากแบบบันทึก
ของครูฝ่ายปกครอง 
 
มาตรฐานที่ 2  เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
   สถานศึกษาจัดเอกสารการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๙ ประการ ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี๒๕๕๑ ๘ ข้อ และจากนโยบายโรงเรียนคาทอลิค ๑ ข้อ ได้แก่ ข้อ ๑ รัก
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ข้อ ๒ ซื่อสัตย์สุจริต ข้อ๓ มีวินัย  ข้อ ๔ ใฝ่เรียนรู้ ข้อ ๕ อยู่อย่างพอเพียง ข้อ ๖ มุ่งมั่น
ในการท างาน ข้อ ๗ รักความเป็น ข้อ ๘ มีจิตสาธารณะ ข้อ ๙ รักและรับใช้ แบบประเมินลูกที่ดี  และจัด
งานปฐมนิเทศผู้ปกครอง งานผู้ปกครองเครือข่าย  งานกิจกรรมนักเรียน งานระเบียบวินัย กิจกรรมการ
อบรมหน้าเสาธง บันทึกความดี กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ การประกวดเรียงความ
พระคุณพ่อ คุณแม่ กิจกรรมเข้าค่ายธรรมะ อบรมจริยธรรมหน้าเสาธง กิจกรรมชมรม กิจกรรมวันแม่ 
กิจกรรมวันพ่อ โครงการ JS PRIZE คนดีศรียอแซฟ โดยแผนกสามัญชาย กิจกรรม“GENTLEMAN 
สุภาพบุรุษ” แผนกสามัญหญิง กิจกรรม“LADY กุลสตรีศรียอแซฟ” และแผนกENGLISH PROGRAM 
กิจกรรม “SMART”  ส่งผลให้ผู้เรียนส่วนใหญ่ปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ตามเกณฑ์ ผู้เรียนมีการเอา
ใจใส่ในและกระตือรือร้นในการช่วยงานคุณครู ช่วยงานผู้ปกครอง  ผู้เรียนเป็นผู้สืบทอดและรักษาวงศ์
ตระกูลเป็นอย่างดี ผู้เรียนประพฤติตนเหมาะสมกับความเป็นลูกที่ดี โดยสังเกตจากจ านวนนักเรียนที่ได้รับ
เกียรติบัตรคนดีศรียอแซฟประจ าแต่ละเดือน การแต่งกายที่เป็นระเบียบเรียบร้อย  จ านวนผู้เรียนที่ไม่ขาด
เรียน มาสาย ออกจากการศึกษากลางคัน  จ านวนผู้เรียนที่ไม่มีปัญหาด้านการปกครอง 
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มาตรฐานที่ 3  ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 
 สถานศึกษาจัดเอกสารการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๙ ประการ ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี๒๕๕๑ ๘ ข้อ        และจากนโยบายโรงเรียนคาทอลิก ๑ ข้อ พบว่า
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้อที่ ข้อ ๖ มุ่งมั่นในการท างาน ข้อ ๗ รักความเป็นไทย ตรงกับตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ 
และได้มีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็น และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยความเข้าใน
ในรูปแบบของงานสภานักเรียน งานส่งเสริมประชาธิปไตย งานคณะกรรมการนักเรียน กิจกรรมค่าย
ลูกเสือเนตรนารี งานรักษาดินแดนกิจกรรมชมรม กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์  และงาน
ด้านการสอนจริยะธรรม จากการสังเกตพบว่าผู้เรียนสามารถรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีการเสนอแนะ
เพื่อให้งานส าเร็จไปได้ด้วยดี โดยสอดแทรกในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โครงการคนดีศรียอแซฟที่
คัดเลือกนักเรียนที่มีความสุภาพนอบน้อม  การอบรมหน้าเสาธง  การอบรมผู้เรียนในแต่ละช่วงชั้น มีการ
จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยมีการสอนจริยะศึกษา ฝึกมารยาทการไหว้ที่ถูกต้อง
สวยงาม  ตามขั้นตอนการไหว้ งานสัมพันธ์ชุมชนเกี่ยวกับวันส าคัญทางศาสนา จากการสังเกตผู้เรียนในชั้น
เรียนพบว่า ผู้เรียนจะปฏิบัติตามระเบียบวินัยและมีความรับผิดชอบต่อตนเอง เช่น การเดินแถวตามแนวที่
ก าหนดให้เวลาอยู่ในสถานศึกษา และมีส่วนร่วมในกิจกรรมวันส าคัญเป็นอย่างดี 
 
มาตรฐานที่ 4  ตระหนัก รู้คณุค่า ร่วมอนุรกัษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
      สถานศึกษาได้มีการจัดท าเอกสารแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา๒๕๕๓-๒๕๕๗ เอกสาร
โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ กิจกรรมอบรมจริยธรรมหน้าเสาธง และการ
สังเกตการท ากิจกรรมของผู้เรียนในตอนเช้า กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมปัน
น้ าใจ กิจกรรมบริจาคโลหิต กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ของลูกเสือเนตรนารี กิจกรรม JS Green School 
จากการสังเกตพบว่าผู้เรียนที่ท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมในสถานศึกษาโดยผ่านกระบวนการคิด 
วางแผน ก าหนดกิจกรรม และด าเนินการโดยสถานศึกษาหรือโดยผู้เรียนเองอย่างต่อเนื่อง ผู้เรียนแต่ละคน
จะมีหน้าที่ตามกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ในสถานศึกษาทุกวัน รวมทั้งเวลามีการจัดกิจกรรมในสถานศึกษา
ผู้เรียนจะมีส่วนร่วมในการช่วยครูและร่วมต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างดี 

 
๒. ผลการพัฒนา (Achievement การบรรลุผลส าเร็จ) 
ผู้เรียนปฏิบัติตามระเบียบวินัยและมีความรับผิดชอบต่อตนเอง เช่น การเดินแถว 

ตามแนวที่ก าหนดให้เวลาอยู่ในสถานศึกษา มีความสุภาพอ่อนน้อมผู้เรียนสามารถปฏิบัติตามหลักธรรม
ของศาสนาและประเพณีไทยผู้เรียนมีน้ าใจ ช่วยเหลือน้องๆในการยกกระเป๋าขึ้นอาคารเรียน  ช่วยปิดตึก
ในช่วงพักกลางวัน ลงเวรดูแลความสะอาดแต่ละพื้นที่ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีการเสนอแนะเพื่อให้
งานส าเร็จไปได้ด้วยดี เกิดคุณธรรม จริยะธรรมทางด้านความซื่อสัตย์ การตรงต่อเวลาในการเข้าแถว เข้า
เรียนในแต่ละคาบเรียน ส่งงานงานตรงเวลา มีระเบียบวินัยในการเข้าแถว  มีความมุ่งมานะในการเรียน 
โดยดูจากสถิติการมาเรียนของผู้เรียนในแต่ละวัน กระบวนการท างานกลุ่ม การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ 
ของโรงเรียน ดูแลรักษาอาคารสถานที่จนท าให้สถานที่สะอาด น่าอยู่ เอื้อต่อการเรียนรู้ ตลอดจนการดูแล
สิ่งของส่วนตัวได้เป็นอย่างดี มีความตระหนักเกี่ยวกับการอยู่อย่างพอเพียงแล้วสามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้เป็นอย่างดี  เกิดความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ด้วยความมี ระเบียบวินัยในการเข้าแถว
เคารพธงชาติทุกชาติ และร้องเพลงชาติไทยอย่าง ผู้เรียนมีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ด้วยความมี
ระเบียบวินัยในการเข้าแถวเคารพธงชาติ สถิติของผู้เรียนที่ได้มีส่วนร่วมในการเลือกตั้งคณะกรรมการ
นักเรียน และคณะกรรมการในห้องเรียน  สถิติการสาย ลา มา ขาด ของผู้เรียนมีจ านวนลดลงทุกปี  ไม่พบ
ผู้เรียนที่มีปัญหาด้านการปกครอง มีระเบียบวินัย แต่งกายถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน เคารพ เชื่อฟัง
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ครู สุภาพอ่อนน้อม จากแบบบันทึกของครูฝ่ายปกครอง ตลอดจนผู้เรียนส่วนใหญ่ปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดีของ
พ่อแม่ตามเกณฑ์ มีการเอาใจใส่ในและกระตือรือร้นในการช่วยงานคุณครู ช่วยงานผู้ปกครอง เป็นผู้สืบ
ทอดและรักษาวงศ์ตระกูลเป็นอย่างดี ประพฤติตนเหมาะสมกับความเป็นลูกที่ดี โดยสังเกตจากจ านวน
ผู้เรียนที่ได้รับเกียรติบัตรคนดีศรียอแซฟประจ าแต่ละเดือน การแต่งกายที่เป็นระเบียบเรียบร้อย  จ านวน
ผู้เรียนที่ไม่ขาดเรียน มาสาย ออกจากการศึกษากลางคัน  จ านวนผู้เรียนที่ไม่มีปัญหาด้านการปกครอง 
ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมในสถานศึกษาโดยผ่านกระบวนการคิด วางแผน ก าหนด
กิจกรรม และด าเนินการโดยสถานศึกษาหรือโดยผู้เรียนเองอย่างต่อเนื่อง ผู้เรียนแต่ละคนจะมีหน้าที่ตาม
กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ในสถานศึกษาทุกวัน รวมทั้งเวลามีการจัดกิจกรรมในสถานศึกษาผู้เรียนจะมี
ส่วนร่วมในการช่วยครูและร่วมต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างดี และจากการประเมินจากคณะครู นักเรียน 
ตามตัวบ่งช้ีของมาตรฐานที ่2  มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 2 ยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 

 
๓. แนวทางการพัฒนา 

 สถานศึกษา มุ่งเน้นให้มีการจัดโครงการ กิจกรรมต่างๆทั้งทางด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน เพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้เรียนมคีุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร โดยจดให้มีการประเมิน
นักเรียนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๙ ข้อ  ผู้เรียนมีความเอ้ืออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มี
พระคุณ เป็นผู้ยอบรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง และเป็นผู้ตระหนักรู้คุณคา่ ร่วมอนุรักษ์และ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม 
 
มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู ้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 

ตัวบ่งชี้ 
จ านวน นรที่
อยู่ในระดับ ๓ 

ขึ้นไป 

จ านวน 
นร

ท้ังหมด 

ร้อยละที่
ได ้

น้ าหนัก
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได ้

๓.๑ มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วย 
      ตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่างๆ  
      รอบตัว 

 
๔,๕๓๘ 

 
๔,๖๕๙ ๙๗.๔๐ ๒ ๑.๙๔ 

๓.๒ มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู  พูด เขียน และตั้ง 
      ค าถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม 

๔,๕๔๙ ๔,๖๕๙ ๙๗.๖๔ ๑ ๐.๙๗ 

๓.๓ เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความ 
      คิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน 

๔,๕๘๙ ๔,๖๕๙ ๙๘.๕๐ ๑ ๐.๙๗ 

๓.๔ ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน ๔,๕๙๒ ๔,๖๕๙ ๙๘.๕๖ ๑ ๐.๙๘ 
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที ่๓   ดีเยี่ยม ๕ ๔.๙๖ 

 
ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
 โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาโดยจัดการเรียนรู้และจัดโครงการ/กิจกรรมดังนี้ 
๑.กิจกรรมรักศาสตร์ รักศิลป์ รักไทย  ๒.กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเฉลิมพระเกียรต ิ
๓.กิจกรรม Book Rally     ๔.กิจกรรมหนงัสือเล่มเล็ก 
๕.กิจกรรม Science Reading   ๖.กิจกรรม Social Reporter 
๗.กิจกรรมการอ่านเพื่อสุขภาพ     ๘.กิจกรรม Reading Art Around 
๙.กิจกรรมนักอ่านน้อย     ๑๐. กิจกรรมModern  IT   
๑๑.กิจกรรม  My Favourit Book    ๑๒.แบบบันทกึการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
๑๓.แบบบันทกึการใช้แหล่งเรียนรู ้  
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๑.วิธีการพัฒนา(Awarnessความตระหนกั,Attempt ความพยายาม) 
 โรงเรียนส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องโดยจัดการเรียนการสอน ที่ส่งเสริมการอ่าน การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้
ร่วมกันเป็นกลุ่ม มีการใช้เทคโนโลยีในการค้นคว้าหาความรู้ มีการน าเสนอผลงานที่หลากหลายและ
น่าสนใจ โดยจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมธนาคารปัญญา รักการอ่าน กิจกรรมรักศาสตร์ รักศิลป์ รัก
ไทย วันสุนทรภู่  วันภาษาไทย  กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรม Book Rally  กิจกรรม
หนังสือเล่มเล็ก   กิจกรรม Science Reading กิจกรรม Social Reporter กิจกรรมการอ่านเพื่อสุขภาพ   
กิจกรรม Reading Art Around กิจกรรมนักอ่านน้อย   กิจกรรมModern  IT   กิจกรรม  My Favourit 
Book   กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด กิจกรรมวิชาการสัญจร การเรียนโครงงาน ครูมีการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่เน้นกระบวนการกลุ่ม เพื่อให้นักเรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่
ตนได้รับ มีการสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้เทคโนโลยี และนาเสนอผลงานได้อย่างน่าสนใจ 
 
 ๒.ผลการพัฒนา (Achievement การบรรลุผลส าเร็จ) 
 จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลายเพื่อฝึกทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้  และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะในการ
อ่านการเรียนรู้กันเป็นกลุ่ม การใช้เทคโนโลยีในการนาเสนอผลงานมีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๓ 
อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
 
๓. แนวทางการพัฒนา 
 โรงเรียนควรมีแผนพัฒนาในเรื่องการอ่านอย่างต่อเนื่อง มีการสนับสนุนงบประมาณในการขยาย
ห้องสมุดให้ใหญ่ขึ้นเพียงพอกับจานวนนักเรียน มีการเพิ่มปริมาณหนังสือ ความหลากหลายของหนังสือให้
เพียงพอกับนักเรียนทุกช่วงวัย และมีการจัดแหล่งเรียนรู้ให้หลากหลายครอบคลุมทุกกลุ่มสาระ 
 
มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมี
สติสมเหตุผล   
 

ตัวบ่งชี้ 
จ านวน นร. ที่อยู่
ในระดับ 3 ขึ้นไป 

จ านวน นร.
ทั้งหมด 

ร้อยละ
ที่ได ้

 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได ้

๔.๑  สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู 
และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตาม
ความคิดของตนเอง 

 
๔,๕๖๙ 

 
๔,๖๕๙ 

 
๙๘.๐๗ 

 
๒ ๑.๙๖ 

๔.๒  น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษา
หรือวิธีการของตนเอง 

๔,๕๕๓ ๔,๖๕๙ ๙๗.๗๒ 
๑ ๐.๙๘ 

๔.๓  ก าหนดเปา้หมายคาดการณ์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 

๔,๖๓๔ ๔,๖๕๙ ๙๙.๔๖ 
๑ ๐.๙๙ 

๔.๔มีความคิดริเริ่ม และสรา้งสรรค์ผลงาน
ด้วยความภาคภูมิใจ 

๔,๖๑๘ ๔,๖๕๙ ๙๙.๑๒ 
๑ ๐.๙๙ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที ่๔   ดีเยี่ยม ๕ ๔.๙๒ 
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ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

1. แบบสรุปการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียนของผู้เรยีน 
2. แบบสรุปการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
3. แบบสรุปการประเมินแฟ้มสะสมผลงานนักเรียน 
4. ชิ้นงาน /ผลงานนักเรียน เช่นแผนผังความคดิ รายงาน เรียงความ สื่อเทคโนโลยีต่างๆ 
5. รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระด้วยตนเอง (IS) 
6. โครงงาน หรือ Big Job 
7. แฟ้มสะสมผลงานนักเรียน 
8. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 8 กลุม่สาระ 
9. กิจกรรม Reading Memo 
10. กิจกรรมธนาคารปัญญา 
11. กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 
12. กิจกรรมชมรม 
13. กิจกรรมกีฬาส ี

 
วิธีการพัฒนา(Awarenessความตระหนกั,Attempt ความพยายาม) 
 สถานศึกษาด าเนินการวางแผนการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผลโดยมีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน ก ากับติดตาม การท าโครงการ /กิจกรรมที่น าไปสู่การพัฒนาทักษะการ
คิดของผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ เช่นกิจกรรมการเรียนการสอนแต่ละรายวิชาของทั้ง 8 กลุ่มสาระ 
กิจกรรม Reading Memo กิจกรรมธนาคารปัญญา กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมชมรม กิจกรรม
กีฬาสีภายใน การท าโครงงาน /Big Job ของนักเรียนแต่ละระดับชั้นซึ่งกิจกรรมต่างๆนักเรียนจะเป็นผู้
สืบค้นข้อมูล รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์สังเคราะห์ ที่น าไปสู่องค์รวมของความรู้โดยการน าเสนอข้อมูล
ความรู้ต่างๆ และแสดงความคิดเห็น ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ด้วยผลงานที่เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจของ
ตนเอง และหมู่คณะ เช่นการเขียนแผนผังความคิด (Mind Mapping) การเขียนรายงาน การอธิบาย การ
น าเสนอหน้าชั้นเรียน โดยใช้สื่อประกอบการท าโครงงาน การสรุปสาระส าคัญลงสมุดบันทึกการอ่านทุก
รายวิชา การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆเพื่อน ามาประกอบการอ้างอิง เป็นต้น  ส่วนกิจกรรม
ต่างๆของโรงเรียนยังเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของผู้ เรียนในการคิดอย่างเป็นระบบอีกด้วย เช่น
กิจกรรม Reading Memo กิจกรรมธนาคารปัญญา ซึ่งช่วยส่งเสริมแนวทางในการสรุปความคิดจากเรื่องที่
อ่าน ฟัง และดู สื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดเห็นของตนเอง ส่วนการท าโครงงาน และ
กิจกรรมชมรมของนักเรียนยังช่วยส่งเสริมการน าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหา ด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 
ตลอดจนก าหนดเป้าหมายคาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ และการจัดท าแฟ้มสะสม
ผลงานของนักเรียน ยังช่วยส่งเสริมการน าเสนอ วิธีการคิด วิธีการแก้ปัญหาด้วยภาษา หรือวิธีการของ
ตนเอง ตลอดจนก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ และการจัดท าแฟ้ม
สะสมผลงานของนักเรียนยังเป็นการรวบรวมผลงานจากร่องรอยหลักฐานการเรียนรู้แต่ละรายวิชาที่แสดง
ถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ นอกจากนี้ สถานศึกษายังด าเนินการประเมิน
ผู้เรียนทุกคนเกี่ยวกับการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความในแต่ละรายวิชาตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 2551 ได้แก่ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา 
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  ตลอดจนมีการประเมินคุณภาพ
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ผู้เรียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนทุกระดับชั้น ครูจัดการกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
โดยมีรูปแบบการสอนที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหา การสอนแบบโครงงาน มีการจัดกิจกรรมให้นักเรียน
วิเคราะห์ข่าว สถานการณ์ต่างๆทั้งในและนอกห้องเรียน ดังนั้น การด าเนินการพัฒนางานต่างๆน าไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้
อย่างมีสติสมเหตุผล ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเติมเต็มประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้เรียนทั้งภายในห้องเรียน และ
นอกห้องเรียนที่จะน าไปสู่การพัฒนาตนเองไปสู่ทักษะการคิดขั้นสู ง เกิดความภาคภูมิใจในผลงานของ
ตนเอง 
 
ผลการพัฒนา (Achievement การบรรลุผลส าเร็จ) 
 จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการ /กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพื่อฝึกทักษะการคิดอย่าง
เป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผลในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และทกุ
ระดับชั้น ช่วยพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิด
อย่างเป็นระบบ ส่งผลให้ผู้เรยีนสามารถตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล ส่งผลให้ผลการประเมิน
คุณภาพมาตรฐานที่ 4 อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
 
แนวทางการพฒันา 
 สถานศึกษาด าเนินการจัดกิจกรรมทั้งภายในห้องเรียน และนอกห้องเรียนเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสนิใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล ทั้งนี้ควร
เพิ่มเติมทักษะกระบวนการคิดที่มีความหลากหลายในการท าโครงงาน การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในทุก
ระดับชัน้  ตลอดจนส่งเสริมนักเรียนให้มีความกล้าแสดงออกในการน าเสนอข้อมูลโดยมีวิธีการคิดแก้ปัญหา
ด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเองอย่างสร้างสรรค์และภาคภูมิใจ นอกจากนี้ ควรจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนให้รู้จกัวางแผนเพื่อน าไปสู่การก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจในการ
แก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ ทั้งนี้ เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้สามารถปฏิบัติงาน หรือเรียนรู้สิง่
ต่างๆรอบตัวโดยสามารถคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล 
รวมทั้ง มีการทดสอบนักเรียนตามความสามารถด้านการคิดเพ่ือประเมินความสามารถด้านการคิดของ
นักเรียนตามเกณฑ์ทีก่ าหนดในหลักสตูรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
 
มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
 

ตัวบ่งชี ้
ระดบัที่ได ้

 
น้ าหนัก (คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได ้

๕.๑  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่ม
สาระเป็นไปตามเกณฑ ์

 
๔ 

๑ 
 

๐.๗๑ 
๕.๒  ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตาม

หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ ์
 

๕ 
๑ 

 
๐.๘๒ 

๕.๓  ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และ
เขียนเป็นไปตามเกณฑ ์

 
๔ 

๒ ๐.๘๙ 

๕.๔  ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์  
๓ 

๑ ๐.๗๒ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๕ ดีมาก ๕ ๓.๑๔ 
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ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
 โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยใช้ครูที่สอนในระดับชั้น
เดียวกันวางแผนจัดการเรียนการสอน มีการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ วิพากษ์วิจารณ์แสดงความคิดเห็น 
เทคนิคในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผลิตสื่อการเรียนการสอนประเภทต่างๆ สื่อ ICT การประเมิน
การเรียนการสอนเชิงพัฒนา และพัฒนาการเรียนการสอน โดยใช้วิจัยในห้องเรียน ตลอดจนการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีการประเมินความก้าวหน้าโดยใช้วิธีการประเมินผลตามสภาพจริง 
โรงเรียนมีโครงการเก่งเพิ่ม เสริมอ่อนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนให้มีผลการเรียนระดับ ๓ ขึ้นไปและ
เป็นไปตามเกณฑ์ มีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนจากการสอบวัดคุณภาพทางการศึกษาระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๖ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ และมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ระดับโรงเรียน จังหวัด และประเทศ โดยน า
ผลการทดสอบจากสถาบันการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ. /O-NET) เพื่อเป็นแนวทางในการ
พัฒนาในปีการศึกษาต่อไป  นอกจากนี้ ผู้เรียนยังสามารถสื่อความคิดผ่านทางการพูด เขียน หรือน าเสนอ
ด้วยวิธีต่างๆ  ทางโรงเรียนก็ด าเนินการให้ผู้สอนสอดแทรกการเรียนการสอนในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ และบูรณาการกับกลุ่มสาระอื่นๆเพื่อให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิด
อย่างสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดเป็นระบบ น าไปสู่การสร้างองค์ความรู้ อีกทั้ง สามารถใช้ภาษา
เพื่อการสื่อสารได้ทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ  โรงเรียนด าเนินการสอนโดยผู้สอนสอดแทรกการ
เรียนการสอนในกลุ่มสาระภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และบูรณาการกับกลุ่มสาระอื่นๆเพื่อให้ผู้เรียน
เป็นผู้มีความสามารถในการรับและสื่อสาร มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา ถ่ายทอดความคิด ความรู้ความ
เข้าใจเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ประสบการณ์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม 
ส่วนความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ โรงเรียนด าเนินการโดยผู้สอนใน
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี  บูรณาการกับกลุ่มสาระอื่นๆเป็นความสามารถในการเลือกและใช้
เทคโนโลยีด้านต่างๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการ
เรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ถูกต้องเหมาะสมและมีคุณธรรม นอกจากนี้ 
โรงเรียนได้จัดโครงการและกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และศักยภาพให้กับผู้เรียนมีคุณภาพตาม
ตัวบ่งช้ี ประกอบด้วย 
 ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ โครงการและกิจกรรมที่โรงเรียนจัด ได้แก่ กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  กิจกรรมห้องเรียนอัจฉริยภาพ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียน 
 ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒ โครงการและกิจกรรมที่โรงเรียนจัด ได้แก่ กิจกรรมพัฒนาสื่อเทคโนโลยีผู้เรียน
ภาษาต่างประเทศ แบบบันทึกผลการประเมินสมรรถนะผู้เรียนส าหรับครู 
 ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๓ โครงการและกิจกรรมที่โรงเรียนจัด ได้แก่ กิจกรรมธนาคารปัญญา กิจกรรม 
Reading Memo กิจกรรมการสอนที่สอดแทรกกระบวนการคิดแบบ Mind Mapping 
 ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๔ โครงการและกิจกรรมที่โรงเรียนจัด ได้แก่ กิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนภาษาต่างประเทศ 
 

๑. วิธีการพัฒนา (Awareness ความตระหนกั, Attempt ความพยายาม) 
  ผลิตสื่อการเรียนการสอนประเภทต่างๆ สื่อ ICT การประเมินการเรียนการสอนเชิงพัฒนา 
และพัฒนาการเรียนการสอน โดยใช้วิจัยในห้องเรียน ตลอดจนการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีการ
ประเมินความก้าวหน้าโดยใช้วิธีการประเมินผลตามสภาพจริง โรงเรียนมีโครงการเก่งเพิ่ม เสริมอ่อนเพื่อ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนให้มีผลการเรียนระดับ ๓ ขึ้นไปและเป็นไปตามเกณฑ์ มีการวิเคราะห์
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ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนจากการสอบวัดคุณภาพทางการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มัธยมศึกษาปีที่ 
๓ และมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ระดับโรงเรียน จังหวัด และประเทศ โดยน าผลการทดสอบจากสถาบันการ
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ. /O-NET) เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป  
นอกจากนี้ ผู้เรียนยังสามารถสื่อความคิดผ่านทางการพูด เขียน หรือน าเสนอด้วยวิธีต่างๆ  ทางโรงเรียนก็
ด าเนินการให้ผู้สอนสอดแทรกการเรียนการสอนในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ และ
บูรณาการกับกลุ่มสาระอื่นๆเพื่อให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ คิดเป็นระบบ น าไปสู่การสร้างองค์ความรู้ อีกทั้ง สามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้ทั้ง
ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ  โรงเรียนด าเนินการสอนโดยผู้สอนสอดแทรกการเรียนการสอนในกลุ่ม
สาระภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และบูรณาการกับกลุ่มสาระอื่นๆเพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้มีความสามารถใน
การรับและสื่อสาร มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา ถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสาร ประสบการณ์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม ส่วนความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ โรงเรียนด าเนินการโดยผู้สอนในกลุ่มสาระการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี  บูรณาการกับกลุ่มสาระอื่นๆเป็นความสามารถในการเลือกและใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆ และมี
ทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การ
ท างาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ถูกต้องเหมาะสมและมีคุณธรรม นอกจากนี้ โรงเรียนได้จัดโครงการ
และกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และศักยภาพให้กับผู้เรียน 
 

๒. ผลการพัฒนา (Achievement การบรรลุผลส าเร็จ) 
 จากการจัดโครงการ และกิจกรรมอย่างหลากหลายเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่
จ าเป็นตามหลักสูตร ช่วยพัฒนาผู้เรียนมีความรู้ความสามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ สามารถสื่อความคิดผ่านทางการพูด เขียน หรือน าเสนอวิธีต่างๆ สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ จึงท าให้มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ์ และผลการ
ทดสอบรวมระดับชาติเฉลี่ยเป็นไปตามเกณฑ์ มีผลประเมินคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๕ ในระดับพอใช ้
 

๓. แนวทางการพฒันา 
 โรงเรียนควรก าหนดแผนพัฒนาเพื่อยกระดับความสามารถในการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นทักษะการ
คิด เพื่อพัฒนานักเรียนด้านความคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ ได้แก่จัด
กิจกรรมการสอนที่สอดแทรกกระบวนการคิดแบบ Mind Mapping การสอนแบบโครงงานกระบวนการ
อ่านอย่างมีวิจารณญาณ กระบวนการการแก้ปัญหา การผลิตสื่อประเภทต่างๆโดยเฉพาะสื่อ ICT กระดาน
อัจฉริยะ และมีการติดตามนิเทศการเรียนการสอนของครูอย่างเป็นระบบ รวมทั้ง มีการทดสอบผู้เรียนด้าน
การคิดเพื่อประเมินความสามารถด้านการคิดของผู้เรียนตามที่ก าหนดในหลักสูตร และน าแบบทดสอบจาก
สถาบันการทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (สทศ. /O-NET) ในหลายๆปีการศึกษามาให้ผู้เรียนได้ทดสอบ ฝึก
ทักษะความช านาญอย่างสม่ าเสมอ 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ปีการศึกษา 2558 หนา้ 148 

 

มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผูอ้ื่นได้ และมีเจตคติ
ที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
 

ตัวบ่งชี้ 
จ านวน นร. ที่อยู่ใน

ระดับ 3 ขึ้นไป 
จ านวน นร  ครู

ทั้งหมด 

ร้อยละที่
ได ้
 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได ้

๖.๑  วางแผนการท างานและ
ด าเนินการจนส าเร็จ 

๔,๕๔๐ ๔,๖๕๙ ๙๗.๔๕ 
๒ ๑.๙๔ 

๖.๒  ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่น
พัฒนางาน และภูมิใจในผลงาน
ของตนเอง 

๔,๕๗๘ ๔,๖๕๙ ๙๘.๒๖ 
๑ ๐.๙๘ 

๖.๓  ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ๔,๕๗๑ ๔,๖๕๙ ๙๘.๑๑ ๑ ๐.๙๘ 
๖.๔  มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจรติและ

หาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเอง
สนใจ 

๔,๖๓๖ ๔,๖๕๙ ๙๙.๕๑ 
๑ ๐.๙๙ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที ่๖   ดีเยี่ยม ๕ ๔.๘๙ 
 
ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
        1. แบบจัดต้ังกิจกรรม / ชมรม  2. รูปเล่มโครงงาน/ Big Job 
        3. แฟ้มสะสมงานของผู้เรียน  4.กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน ์
        5.กิจกรรมค่ายลูกเสือส ารอง,ลูกเสือสามัญ, ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ,่ เนตรนารี 
        6.งานสภา และกรรมการนักเรียน 
        7.กิจกรรมแนะแนวการศึกษาและอาชีพ  ทั้งภายในและจากหน่วยงานภายนอก 
        
 ๑. วิธีการพัฒนา (Awarness ความตระหนัก, Attempt ความพยายาม) 
                 สถานศึกษามีการก าหนดนโยบายตามแผนปฏิบัติงานของสถานศึกษา ปี 2558 - 2562 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน ท างานร่วมกับผู้อื่นเป็นหมู่คณะ โดยฝ่ายบริหารมอบหมายให้ฝ่าย
วิชาการ และฝ่ายกิจการนักเรียน  วางแผนและด าเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรี ยนมีทักษะในการ
ท างาน ท างานร่วมกับผู้อื่นเป็นหมู่คณะ โดยจัดกิจกรรม/ชมรม  กิจกรรมโครงงาน / Big Job   การจัด
แฟ้มสะสมผลงานผู้เรียน  การเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี  กิจกรรมจิตอาสาและบ าเพ็ญประโยชน์งานสภา 
และกรรมการนักเรียน กิจกรรมแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (SDQ) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 6   โดยมีเป้าหมายให้ผู้เรียนมีการวางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ ท างาน
อย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเองท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีความรู้สึกที่ดี
ต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ    
          ๒. ผลการพัฒนา (Achievement การบรรลผุลส าเร็จ) 
 จากการจัดกิจกรรม/ชมรม  กิจกรรมโครงงาน / Big Job   การจัดแฟ้มสะสมผลงานผู้เรียน  การ
เข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี  กิจกรรมจิตอาสาและบ าเพ็ญประโยชน์งานสภา และกรรมการนักเรียน กิจกรรม
แนะแนวการศึกษาและอาชีพ (SDQ) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6พบว่า ผู้เรียน
ท างานร่วมกันอย่างเป็นระบบ ด าเนินการจัดกิจกรรมโดยผู้เรียนด าเนินการประชุมวางแผนการด าเนินงาน
ก าหนดบทบาทหน้าที่ของสมาชิก มีการประชุมวางแผนการปฏิบัติงานร่วมกัน เสนอและร่วมฟังความ
คิดเห็น ด าเนินการปฏิบัติงานร่วมกันตามแผนงานที่ก าหนด  ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และ
ภูมิใจในผลงานของตนเอง ฝ่ายวิชาการ และฝ่ายกิจการนักเรียน  ประชุมวางแผนและด าเนินการจัด
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กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเองภูมิใจใน
ผลงานของตนเอง และฝึกให้ผู้เรียนรู้จักอาชีพที่สุจริต  ฝึกให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง  เกิดทักษะในการ
ท างานผู้เรียนเห็นคุณค่าในการประกอบอาชีพสุจริต มีความรู้ ใฝ่หาความรู้เกี่ยวกับอาชีพสุจริตที่ตนสนใจ 
ผู้เรียนมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจมีผลการประเมินคุณภาพ
มาตราฐานที่ ๖ในระดับดีเยี่ยม 
 ๓. แนวทางการพัฒนา   
 สถานศึกษาเปิดโอกาสให้ ผู้เรียนมีการก าหนดบทบาทหน้าที่ของสมาชิก  มีการวางแผนการ
ด าเนินงานรับผิดชอบการปฏิบัติงานตามความถนัดของตนเอง ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  แก้ปัญหาต่างๆ
ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน ให้ผู้เรียนได้แสดงผลงานและศักยภาพของตนเอง ผู้เรียนจะเกิดความ
ภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าของงานครูต้องส่งเสริมสนับสนุนและด าเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ เน้นให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง ไม่ปิดกั้นทาง
ความคิด ประเมินผลการปฏิบัติงานร่วมกันของผู้เรียนอย่างเป็นระยะ ส่งเสริมและพัฒนาการท างานของ
ผู้เรียนให้เด่นชัดมากขึ้น เพื่อผู้เรียนได้แสดงศักยภาพของตนเอง ส่งเสริมพัฒนาการด้านต่าง ๆ มีทักษะใน
การท างานให้ส าเร็จ ผู้เรียนต้องพัฒนาการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงานร่วมกัน 
วิเคราะห์หาสาเหตุที่ท าให้เกิดปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นน าผลการพัฒนาไปวางแผนการ
ปฏิบัติงานครั้งต่อไปควรจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่หลากหลายและต่อเนื่อง  ให้นักเรียนรู้จักอาชีพที่
สุจริต ฝึกให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจริงและเกิดทักษะในการท างาน และเน้นให้ครูผู้สอนสอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรมในการด าเนินชีวิต   
 
ด้านที่ ๒ มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธผิล 
 

ตัวบ่งชี้ 
จ านวน ครู ที่
อยู่ในระดับ 3 

ขึ้นไป 

จ านวน ครู
ทั้งหมด 

ร้อยละที่
ได ้
 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได ้

๗.๑  ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้ง
ด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

๒๒๒ ๒๔๑ ๙๒.๑๒ ๑ ๐.๙๒ 

๗.๒  ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และ
ใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 

๒๔๑ ๒๔๑ ๑๐๐ ๑ ๑.๐๐ 

๗.๓  ครูออกแบบและการจัดการเรียนรู้ที่
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
พัฒนาการทางสติปัญญา   

๒๓๐ ๒๔๑ ๙๕.๔๔ ๒ ๑.๙๑ 

๗.๔  ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับ
การน าบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมา
บูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 

๒๑๒ ๒๔๑ ๘๗.๙๗ ๑ ๐.๘๘ 

๗.๕  ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย 

๒๒๔ ๒๔๑ ๙๒.๙๕ ๑ ๐.๙๓ 
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๗.๖ ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหา
ให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพ
ชีวิตด้วยความเสมอภาค 

๒๓๖ ๒๔๑ ๙๗.๙๓ ๑ ๐.๙๘ 

๗.๗  ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลใน
การปรับการสอน 

๒๐๒ ๒๔๑ ๘๓.๘๒ ๑ ๐.๘๔ 

๗.๘  ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และ
เป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 

๒๒๖ ๒๔๑ ๙๓.๗๘ ๑ ๐.๙๔ 

๗.๙  ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับ
มอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ 

๒๒๕ ๒๔๑ ๙๓.๓๖ ๑ ๐.๙๓ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที ่๗ ๒๐๑๘ ๒๑๖๙ ดีมาก ๑๐ ๙.๓๓ 
 
ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
งานฟื้นฟูจิตใจบุคลากรคาทอลิค     งานอบรมคุณธรรมคร ู  แผนการจัดการเรียนรู้ 
แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้    ข้อสอบก่อน – หลังเรียน การสอบพัฒนาคุณภาพวิชาการ 
ทะเบียนสื่อการสอน     แบบทดสอบลีลาการเรียนรู้ แบบวัดแววการเรียนรู้ 
งานสอนซ่อมเสริมนักเรียน    งานแนะแนว   งานวิจัยในช้ันเรียนของครู 
แบบประเมินงานวิจัยในช้ันเรียน    แบบบันทึกการมาปฏิบัติงาน  สถิติการมาปฏิบัติงานของครู 
ครูดีเด่น       ครูช านาญการ   โครงการอบรมครู 
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM    โครงการ THANK YOU TEACHER 
 
๑. วิธีการพัฒนา(Awareness ความตระหนัก,Attempt ความพยายาม) 
 สถานศึกษามีแผนงานในการพัฒนาครูอย่างชัดเจนและเป็นระบบ  ส่งเสริมให้ครูได้ปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ในการจัดการเรียนการสอน ครูมีการก าหนด
เป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มี
การวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ผู้เรียน ออกแบบ และการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล และพัฒนาการทาง
สติปัญญา  ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการน าบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการ
ในการจัดการเรียนรู้  มีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย ให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหา ให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วย
ความเสมอภาค มีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับ
การสอนประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา  จัดการเรียนการสอน
ตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา  เต็มความสามารถและเต็มตามศักยภาพ มีการจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้  บันทึกหลังสอนและน าปัญหาไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในครั้งต่อไป  มีการ
ประเมินแผนการสอนภาคเรียนละ ๑ ครั้ง มีการนิเทศการสอนภาคเรียนละ ๑ ครั้ง มีการจัดกิจกรรม
โครงการต่างๆ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เช่น  งาน
ฟื้นฟูจิตใจบุคลากรคาทอลิค งานอบรมคุณธรรม  โครงการอบรมครู  กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM 
โครงการ THANK YOU TEACHER ฯลฯ 

นอกจากนี้สถานศึกษายังส่งเสริมให้ครูจัดท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน มีการประเมินผล
งานวิจัยปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง มีการวางแผนในการพัฒนาครูโดยส่งครูเข้ารับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
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๒.  ผลการพัฒนา ( Achievement การบรรลผุลส าเรจ็ ) 
ครูได้รับการพัฒนาตามแผนงานที่ก าหนดไว้  มีการส่งเอกสารรายงานผลการด าเนินงาน เช่น 

เอกสารประจ าช้ัน บันทึกการส่งแผนการสอน บันทึกการส่งงาน แฟ้มสะสมผลงานครู รายงานการอบรม 
สัมมนา ดูงาน แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ KM 

ครูปฏิบัติหน้าที่มีความรับผิดชอบและท างานตามงานที่ได้รับมอบหมาย ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี 
รางวัลครูดีเด่น ครูช านาญการ ตลอดจนมีการพัฒนานักเรียนได้อย่างเป็นระบบ นักเรียนมีผลการทดสอบ
ระดับชาติสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของประเทศ มีผลการทดสอบ O-NET ในระดับชั้น ป.6 คะแนนเต็ม 100 
คะแนน ในวิชาภาษาต่างประเทศ และวิชาคณิตศาสตร์ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล มีผลประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 7 ในระดับ ดีมาก 
๓. แนวทางการพัฒนา 

สถานศึกษาได้ก าหนดและจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา ในเรื่องของการพัฒนาครูอย่างเป็นระบบ 
มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อยา่งมีประสิทธิภาพและ เกิดประสิทธิผล 
 

ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได ้
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได ้

๘.๑  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนา
ผู้เรียน 

๕ ๑ ๑ 

๘.๒  ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการ
ประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ 

๕ ๒ ๒ 

๘.๓  ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 

๕ ๒ ๒ 

๘.๔  ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการ
กระจายอ านาจ 

๕ ๒ ๒ 

๘.๕  นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัด
การศึกษา 

๔ ๑ ๐.๗๖ 

๘.๖  ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรกึษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัด
การศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

๕ ๒ ๒ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที ่๘ ดีเย่ียม ๑๐ ๙.๗๖ 
 
ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
- แผนพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี    - แผนปฏิบัติการประจ าปี 2557 
- บันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  - บันทึกการประชุมบอร์ดบริหาร 
- แบบรายงานผลการแข่งขันทางวิชาการและศักยภาพ - โครงการพัฒนาหัวหน้างาน 
- สถิติการเข้ารับการอบรม / สัมมนาของบุคลากร  - แผนภูมิโครงสร้างบริหารงานปี 2557  
- บันทึกข้อตกลงการพัฒนากับกลุ่มสาระ 5 วิชาหลัก  - หลักสูตรสถานศึกษา 
- โครงการอบรมการใช้เทคโนโลยีของครูและเจ้าหน้าที่ - ค าสั่งแต่งตั้ง 
 ๑. วิธีการพัฒนา (Awarness ความตระหนัก, Attempt ความพยายาม) 
 สถานศึกษามีการจัดท าแผนพัฒนาแบบต่อเนื่อง 5 ปี (2558-2562) มีแผนปฏิบัติการประจ าปี 
และโครงสร้างการบริหารงานที่เด่นชัด มีการกระจายอ านาจในการบริหารงานในแต่ละส่วนต่าง ๆ มีค าสั่ง
แต่งตั้งมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบอย่างมีระบบชัดเจน มีการก ากับติดตามผลการด าเนินงาน ตามแผน
ปฏิบัติงานของโรงเรียนที่ก าหนดไว้อย่างต่อเนื่อง ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
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ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม โดยเฉพาะด้านการใช้ภาษาอังกฤษในการเพื่อการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเอง 
และมีการนิเทศติดตามงานอย่างเป็นระบบ 
 ๒. ผลการพัฒนา 
 ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล มีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน บริหารงานโดยใช้หลักการมี
ส่วนร่วมใช้ข้อมูล ผลการประเมิน เป็นฐานคิดในด้านวิชาการ และการจัดการ จนสามารถบรรลุเป้าหมาย
ตามแผนที่ก าหนดไว้ ในแผนปฏิบัติการ ส่งเสริมบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ และให้ค าแนะน า 
ค าปรึกษาทางวิชาการ เอาใจใส่จัดการการศึกษาเต็มศักยภาพ เต็มเวลา จนนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน 
มีความพึงพอใจผลการบริหารจัดการ พบว่าผลการพัฒนาด้านคะแนน 9.76 คะแนน ระดับคุณภาพ     ดี
เยี่ยม 
 ๓. แนวทางการพัฒนา 
 - ติดตามการด าเนินงานและจัดระบบการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
 - ติดตามการด าเนินงานโครงการ / กิจกรรม และผลจากการประเมินมาพัฒนาอย่างต่อเนื่องทุกปี 
 - จัดท าวิจัยระดับองค์กรเพ่ือน าผลการวิจัยมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและบริหารจัดการ 
 - ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและมีการนิเทศติดตามงานอย่าง
ต่อเนื่อง 
 
มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผูป้กครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหนา้ที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสทิธิผล 
 

ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได ้
น้ าหนัก 

(คะแนน) 
คะแนน 

ที่ได ้

๙.๑ คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบก าหนด ๕ ๒ ๒ 
๙.๒  คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการ

ด าเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตามเปา้หมาย 
๔ ๑ ๐.๗๕ 

๙.๓ ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา ๕ ๒ ๒ 
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที ่๙ ดีเยี่ยม ๕ ๔.๗๕ 

 
ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดศึกษาเพื่อน านโยบายมาด าเนินการลงสู่การปฏิบัติ  มีการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา  พบมีรายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา โดยมีการ
ก าหนดนโยบายแผนพัฒนาแผนปฏิบัติงานประจ าปีมีความเห็นชอบการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา และ
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ปีการศึกษา 2558 เพื่อระดมทุนทรัพย์  และทรัพยากร เพื่อพัฒนาสถานศึกษา มีการ
สร้างความสัมพันธ์ ของชุมชนโดยเปิดโอกาสให้เข้ามาใช้สถานที่เล่นกีฬาออกก าลังกาย คณะกรรมการ
สถานศึกษารับทราบการด าเนินงานและรับทราบผลการด าเนินงานของสถานศึกษา จากการสัมภาษณ์
ผู้ช่วยเลขานุการ 
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๑. วิธีการพัฒนา (Awarness ความตระหนัก, Attempt ความพยายาม) 
พบรายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษามีความเห็นชอบในการจัดหลักสูตรให้ตรงตาม

ความต้องการของท้องถิ่นโดยมีหลักสูตร 2 ภาษา Intensive สามัญ วิทย์-คณิต คณิต-ภาษา ภาษา-ภาษา 
และจะเปิดเป็นห้องเรียน JS  ในปีการศึกษา 2559 เพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการแข่งขันภายนอก 

 
๒. ผลการพัฒนา (Achievement การบรรลุผลส าเร็จ) 

จากการศึกษาเอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เห็นชอบผลการด าเนินงาน
ประจ าปี โดยดูจากเอกสารรายงานคุณภาพการศึกษา (SAR) ก่อนเสนอต่อสาธารณชน โดยผ่านทาง
วารสารซ่อนกลิ่น คณะกรรมการสถานศึกษาทุกท่านรับทราบและพึงพอใจต่อผลการด าเนินเงานของ
สถานศึกษา 
๓. แนวทางการพัฒนา 
 ควรมีการประเมินความพึงพอใจ ของคณะกรรมการสถานศึกษา ต่อผลการดาเนินงาน
สถานศึกษา 
 
มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคณุภาพผูเ้รียน
อย่างรอบดา้น 
 

ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได ้
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได ้

๑๐.๑ หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น ๕ ๒ ๒ 
๑๐.๒ จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความ

ถนัด ความสามารถและความสนใจ ๕ ๒ ๒ 

๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ 
ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 

๕ ๑ ๑ 

๑๐.๔ สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ
จริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 

๕ ๑ ๑ 

๑๐.๕ นิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุงการ
เรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ 

๕ ๒ ๒ 

๑๐.๖ จัดระบบดแูลช่วยเหลือผู้เรยีนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลมุถึง
ผู้เรียนทุกคน 

๕ ๒ ๒ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที ่๑๐ ดีเย่ียม ๑๐ ๑๐ 
 
ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
 สถานศึกษาได้ด าเนินการพัฒนาโดยการจัดโครงการและกิจกรรมต่างๆ   เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้มี
ความเข้มข้น  โดยจัดกิจกรรมต่างๆ  ดังนี้ หลักสูตรสถานศึกษา  
- หลักสูตรกลุ่มสาระ                     - แผนการจัดการเรียนรู้  
- ก าหนดการสอน        - หลักสูตรท้องถิ่น  
- รายงานการประเมินการใช้หลักสูตร    - วิจัยในชั้นเรยีน  
- กิจกรรม Study  Tour Project     - กิจกรรมภูมปิัญญาท้องถิ่น  
- แบบส ารวจความต้องการศึกษาต่อ    - แบบสรุปกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ชมรม กิจกรรม  
- สรุปการอบรมสัมมนา        - สรุปการนิเทศการเรียนการสอน  
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- รายงานการประเมินแบบวัดแบบทดสอบ   - กิจกรรมสานรัก  
- รายงานการสอนซ่อมเสริม 

๑. วิธีการพัฒนา(Awarnessความตระหนกั,Attempt ความพยายาม) 
 สถานศึกษาได้ก าหนดกลยุทธ์/นโยบาย/เพื่อพัฒนาไว้ในเอกสารแผนปฏิบัติการประจ าปี/ 
แผนพัฒนาคุณภาพ / แผนกลยุทธ์ /ธรรมนูญโรงเรียน ฉบับปีที่  ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒  มีใจความส าคัญ
เสริมสร้างปฏิสัมพันธ์ต่อชุมชนในการอนุรักษ์  ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้
ของชุมชน   และ ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรที่เข้มข้นเหมาะสมกับผู้เรียนและความต้องการของชุมชน   
เปิดโอกาสให้ นักเรียนได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด าเนินการพัฒนาในรูปของโครงการ/กิจกรรม 
เช่น การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาหลักสูตรท้องถิ่น   หลักสูตรกลุ่มสาระ     หลักสูตรอาเซียน  จัดการ
อบรบการ พัฒนามาตรฐานวิชาชีพครู    การจัดการอบรมของครูอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง    การส่งคุณครู
เข้าร่วมการ อบรมตามหน่วยงานต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง อย่างน้อย 50 ชั่วโมงต่อปี      การจัดการเรียนแบบ 
Backward Design    แบบไตร่ตรอง   การสอนวิชา คณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษในระดับชั้น    ป.๑- ป. 
๖ในระดับมัธยมศึกษามี การจัดท า รายวิชาเพิ่มเติมที่สอดคล้องกับความต้องการ ความสนใจของผู้เรียน  
กิจกรรม Study  Tour Project การจัดท าแผนสุขภาวะ  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ชมรม กิจกรรม และ
กิจกรรมการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ( IS )        กิจกรรมนิเทศภายใน  กิจกรรมทดสอบตามความถนัด  
กิจกรรมสานรัก   โดยกิจกรรมต่างๆมี วัตถุประสงค์เพื่อ การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา   ที่เป็นเอกลักษณ์
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศ ด้าน ภาษา คณิตศาสตร์   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มีความรู้ เรียนรู้
ตลอดชีวิตพัฒนาตนเองอย่างเต็ม ศักยภาพ มีการพัฒนาสาระการเรียนรู้ที่บูรณาการการเรียนรู้ระดับสากล  
ระดับชาติและระดับท้องถิ่นที่ สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง ครอบคลุมกับความต้องการของผู้เรียน  
ชุมชน     โดยมีคณะกรรมการ วิชาการและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการพัฒนา  
โดยเริ่มด าเนินงานตั้งแต่เดือน พฤษภาคม  พ. ศ. ๒๕๕๘  ถึงเดือน มีนาคม  พ. ศ.  ๒๕๕๙  ซึ่งเป็น
โครงการต่อเนื่องตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ถึง ปีการศึกษา ๒๕๖๒  ตามแผนพัฒนาสถานศึกษาของ
โรงเรียน   ส าหรับการด าเนินงานในปี การศึกษานี้ได้ประเมินผลการด าเนินงานด้วยวิธีการสังเกต  และ
การใช้แบบประเมิน  
 
 ๒. ผลการพัฒนา (Achievement การบรรลุผลส าเร็จ)  
 สถานศึกษามีขั้นตอนและวิธีการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ    ถูกต้องตาม
หลักการจัดท าหลักสูตร วิเคราะห์มาตรฐาน สาระ ก าหนดโครงสร้ าง เวลา รายวิชา การบูรณาการ
หลักสูตร แนวการจัดการศึกษา การวัดและประเมินผล  มีการน าสภาพปัญหา ความต้องการ และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมา บูรณาการไว้ในหลักสูตรอย่างชัดเจน หลักสูตรสถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีความ
เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน หลักสูตรสถานศึกษาสามารถพัฒนาความรู้ความสามารถ ศักยภาพและความ
ต้องการของ ผู้เรียนและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นครูมีความรู้ ความสามารถในการวาง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียน
ตามศักยภาพ ครูน าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้จัดการเรียนรู้และมีการประเมินผลการเรียนรู้ การ
ปรับปรุง/พัฒนา แผนการเรียนรู้ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐาน ๑๐ อยู่ในระดับดี
เยี่ยม  
 ๓. แนวทางการพัฒนา   
  สถานศึกษาควรจัดหลักสูตรให้สอดคล้องกับท้องถิ่นที่มีการเปลี่ยนแปลงและจัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่ 
หลากหลายใหผู้้เรียนได้เลือกเรียนตามความถนัด  ความสนใจเพิ่มมากขึ้น  ตามการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
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ยุคปัจจุบัน  สถานศึกษาจัดอบรมให้ความรูก้ับบุคลากร  เกี่ยวกับเทคนิควิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการ 
สอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดทกัษะการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
 
มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรยีนพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ 
 

ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได ้
น้ าหนัก 

(คะแนน) 
คะแนน 

ที่ได ้

๑๑.๑ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและ
ปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การ
ได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 

๕ ๔ ๔ 

๑๑.๒ จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความ
ปลอดภัยของผู้เรียน 

๕ ๓ ๓ 

๑๑.๓ จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให้
ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

๕ ๓ ๓ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที ่๑๑ ดีเยี่ยม ๑๐ ๑๐ 
 
ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
       โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาโดยจัดการเรียนรู้ โครงการ/กิจกรรมดังนี้ 
- บันทึกเวรประจ าวัน     - บันทึกจุดท าความสะอาดตามจุดต่างๆและการดูแลสวน  
- บันทึกการแจ้งซ่อม     - กิจกรรมสุขาน่าใช้    
- กิจกรรมพิทกัษ์ความสะอาดในโรงเรียน  - กิจกรรมเด็กไทยฟันดี  
- บันทึกเวรจราจร      - กล้องวงจรปิด 
- การซ้อมอุบัติภัย    - เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย   
- บันทึกการใช้ห้องปฏิบัติการ      - บันทึกจุดท าความสะอาดแลการดูแลสวน   
 
๑.วิธีการพัฒนา(Awarnessความตระหนกั,Attempt ความพยายาม) 
          โรงเรียนมีการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมให้มีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ ตามมาตราฐาน
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ช่วยให้ผู้เรียนได้อยู่อาศัยในสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม อาคารสถานที่ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการมีการส ารวจซ่อมแซมให้ดีมีคุณภาพเหมาะสมส าหรับการใช้งาน มีการป้องกันอุบัติเหตุ 
อุบัติภัย และดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้หรือทรัพยากรอื่นๆของโรงเรียนให้อยู่ในสภาพที่ดี
ใช้การได้  
๒.ผลการพัฒนา (Achievement การบรรลุผลส าเร็จ) 
          โรงเรียนมีการพัฒนาสภาพแวดล้อมอาคารสถานที่ ห้องเรียนห้องปฏิบัติการห้องน้าห้องประชุมที่
สะอาดถูกสุขลักษณะ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เพียงพอต่อการใช้งานสะดวกสะอาดปลอดภัย ท าให้ผู้เรียนเรียน
อย่างมีความสุข สุขภาพจิต สุขภาพร่างกายแข็งแร็ง ปลอดโรคและส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
๓.แนวทางการพัฒนา 
          จากการจัดโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมสิ่งอ านวยความสะดวกให้อยู่ใน
สภาพใช้การได้ดีพอเพียง สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนส่งผลให้ผู้เรียนสามารถ
เรียนรู้ด้วยตัวเองและพัฒนาได้เต็มศักยภาพในระดับดีเยี่ยม 
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มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 

ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได ้
น้ าหนัก 

(คะแนน) 
คะแนน 

ที่ได ้

๑๒.๑ ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ๕ ๑ ๑ 
๑๒.๒ จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

๕ ๑ ๑ 

๑๒.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ
เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

๕ ๑ ๑ 

๑๒.๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

๔ ๐.๕ ๐.๔ 

๑๒.๕ น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

๔ ๐.๕ ๐.๔ 

๑๒.๖ จัดท ารายงานประจ าปีที่เปน็รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ๕ ๑ ๑ 
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที ่๑๒ ดีเยี่ยม ๕ ๔.๘ 

 
ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
 -ค าสั่งแต่งตั้งและวิเคราะห์หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
 -คู่มือการด าเนินการจัดท ามาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 
 -โครงการ/กิจกรรมและปฏิทินปฏิบัติงานประจ าปี 
 -โครงสร้างการบริหางานของแต่ละฝ่าย 
 -บันทึกข้อมูลภาคสนาม 
 -ผลการนิเทศแบบกัลยาณมิตร 
 -แผนพัฒนาคณุภาพสถานศึกษา (พ.ศ.2558-2562) 
 -มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 -แผนปฏิบัติการประจ าปี  แผนงบประมาณ  แผนกลยุทธ ์
 -รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
 
 ๑. วิธีการพัฒนา (Awarnessความตระหนัก,Attempt ความพยายาม) 

 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ มีความตระหนักและเห็นความส าคัญของการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา โดยคณะผู้บริหาร  ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ร่วมกันก าหนดมาตรฐานของสถานศึกษา  
ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ได้ด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  โดยวิธีการให้บุคคลากร
ที่เกี่ยวข้องศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานและตัวบ่งชี้ ก าหนดมาตรฐานของสถานศึกษาจ านวน  17 มาตรฐาน  
มีการก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จของแต่ละมาตรฐานและตัวส าเร็จอย่างชัดเจน   นอกจากนี้โรงเรียน
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ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (พ.ศ.2558-2562) จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
การศึกษา 2558 โดยบุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดโครงการ  กิจกรรม ภาระงานประจ าโดย
เน้นที่คุณภาพผู้เรียนสะท้อนคุณภาพความส าเร็จที่ชัดเจน    โรงเรียนมีการจัดระบบสารสนเทศและน า
สารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  ได้แก่ ข้อมูลด้านการบริหารวิชาการ  
ด้านการวัดผลและประเมินผล   ด้านการบริหารงานบุคลากร  ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านทะเบียน
นักเรียน เป็นต้น  โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีคณะกรรมการด าเนินการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในรูปแบบคณะกรรมการ
นิเทศแบบกัลยาณมิตร มีการน าวงจรคุณภาพ  PDCD มาเป็นกลไกในการด าเนินงานและพัฒนางานอย่าง
ต่อเนื่อง    มีการมอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ สรุปผลการด าเนินงาน ที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา มีการน าเสนอรายงานที่ครบถ้วน และมีเนื้อหาที่กระชับถูกต้อง มีข้อมูลสรุปผล
การประเมินจุดเด่น จุดควรพัฒนา  ข้อเสนอแนะและทิศทางการพัฒนา มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผล
การประเมินตนเองเพื่อใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา  มีคณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบรับรอง
รายงานการประจ าปี  นอกจากนี้สถานศึกษามีการบริหารงานและด าเนินงานตามมาตรฐานของโรงเรียน
โดยการเพิ่มมาตรฐานและตัวบ่งชี้เพิ่มเติมเข้าไปในแต่ละมาตรฐานที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์และอัตลักษณ์
ของสถานศึกษา 
 ๒. ผลการพัฒนา  (Achievement การบรรลผุลส าเร็จ) 
  ผลการด าเนินงานของสถานศึกษาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามทที่
ก าหนดในกฎกระทรวง ฯ พบว่าสถานศึกษาได้ด าเนินด าเนินการประกันคุณภาพภายใน โดยใช้หลักการมี
ส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งผลให้สถานศึกษาด าเนินงานบรรลุมาตรฐานและ
เป้าหมายที่ก าหนดตามแผน  ผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 
  ๓. แนวทางการพัฒนา  

สถานศึกษาควรมีเครื่องมือในการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพที่สอดคล้องกัน มี
ประสิทธิภาพและมีการก ากับติดตามการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง   

 
ด้านที่ ๓ มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแหง่การเรียนรู ้
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนนุ ให้สถานศึกษาเปน็สงัคมแห่งการเรียนรู้   
 

ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได ้
น้ าหนัก 

(คะแนน) 
คะแนน 

ที่ได ้

๑๓.๑ มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์
จากแหล่งเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง 

๕ ๓ ๓ 

๑๓.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

๕ ๒ ๒ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที ่๑๓ ดีเยี่ยม ๕ ๕ 
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ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
      โรงเรียนมีการมอบหมายให้จัดโครงการ Study Tour Project  โครงการเปิดโลกอาเซียน  มีการ
ใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน   พบว่าครูได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับนักเรียนอย่างสม่ าเสมอมีการ
ก ากับและประเมินผลการใช้ แหล่งเรียนรู  นอกจากนี้ยังมีการส ารวจแหล่งเรียนรู้ภายนอก  ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นให้เหมาะกับหลักสูตร  มีการสรุปผลการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา  เพื่อน าไปปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 
     สถานศึกษามีการสนับสนุนให้บุคลากรภายในสถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับเรื่อง
การจัดการเรียนการสอนทางด้าน พัฒนาผลสัมฤทธิ์  การแก้ไขปัญหาพฤติกรรมของนักเรียน  เพื่อ
บุคลากรภายในสถานศึกษาจะเกิดการเรียนรู้และน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนต่อไปได้              
 
๑. วิธีการพัฒนา(Awareness ความตระหนัก , Attempt ความพยายาม) 
    - แผนปฎิบตัิงาน 
    - โครงการ Study Tour Project  
    - โครงการเปิดโลกอาเซียน 
    - แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
 
๒. ผลการพัฒนา (Achievement การบรรลุผลส าเร็จ) 
       นักเรียนได้รับความรู้จากการที่ได้ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกและแหล่งเรียนรู้ภายใน   และ
นักเรียนมัธยมได้น าความรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยีในการน าเสนอและน า มาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน
ได้  
       ทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน บุคลากรภายในโรงเรียน มีการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่าง
บุคลากรภายใน โรงเรียน ผู้ปกครองและชุมชน 
          สถานศึกษาได้สร้างเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อติดต่อเผยแพร่ให้ความรู้ทั้งภายในและภายนอกได้แก่
ครูและนักเรียนในด้านต่างๆเกี่ยวกับกิจกรรมของ สถานศึกษา 
 
๓. แนวทางการพัฒนา 
 - สถานศึกษาควรที่จะบริหารจัดการในเรื่องสถานที่ของแหล่งเรียนรู้ให้แน่นอน 
 - ควรมีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในและการใช้ประโยชน์ให้มากขึ้น 
 
ด้านที่ ๔ มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทศัน์ ปรัชญา และจุดเนน้ที่ก าหนด
ขึ้น 

ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได ้
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได ้

๑๔.๑ จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย
วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา 

๕ ๓ ๓ 

๑๔.๒ ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา  

๕ ๒ ๒ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที ่๑๔ ดีเย่ียม ๕ ๕ 
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ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
1. แผนปฏิบัติการประจ าปี   
2. ค าสั่งแต่งตั้ง  บันทึกการประชุมฝ่ายต่างๆ และบันทึกการประชุมกลุ่มสาระ  
3. แบบประเมินงาน โครงการ กิจกรรม  
4. การด าเนินงาน 3 ส่วนดังนี ้

4.1 ฝ่ายวิชาการด าเนินการจัด 
4.1.1 โครงการ Let’s Speak English ประกอบไปด้วย กิจกรรม Teacher Said  กิจกรรม 

Peer to Peer Network   
4.1.2 โครงการ Beyond to ASEAN ประกอบด้วยกกิจกรรม Go to ASEAN และกิจกรรม 

English for 21st Century  
4.1.3 โครงการ International English on Tour มีกิจกรรม International English on 

Tour กิจกรรม Student Exchange Programme  
4.2 ฝ่ายกิจการนักเรียนด าเนินการจัดโครงการ JOSEPH PRIZE  
4.3 ฝ่ายจิตตาภิบาล ด าเนินงานอัตลักษณ์คาทอลิก งานจัดการเรียนการสอน งานพัฒนาคุณธรรม 

งานสังคมสงเคราะห์   
๑. วิธีการพัฒนา (Awarness ความตระหนัก, Attempt ความพยายาม) 
1. แผนปฏิบัติการประจ าปี  พบว่า ผู้บริหาร ครู บุคลากร ชุมชนและองค์กรภายนอกมีส่วนร่วมในการ

ก าหนดแผนปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์และพันธกิจของสถานศึกษา โดยมีรายงาน
การประชุมที่มีมติความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา  

2. ค าสั่งแต่งตั้ง  บันทึกการประชุมฝ่ายต่างๆ และบันทึกการประชุมกลุ่มสาระ พบว่า การด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียน และบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์
ที่ก าหนดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และบุคลากรร้อยละ 80 ให้ความร่วมมือในการปฎิบัติ  

3. แบบประเมินงาน โครงการ กิจกรรม ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์     ปรัญชา 
พบว่า มีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก ร้อย
ละ 80 ขึ้นไป 

4. แผนปฏิบัติการประจ าปี  พบว่าฝ่ายวิชาการด าเนินการจัดโครงการ Let’s Speak English ประกอบ
ไปด้วย กิจกรรม Teacher Said  กิจกรรม Peer to Peer Network  โครงการ Beyond to ASEAN 
ประกอบด้วยกกิจกรรม Go to ASEAN และกิจกรรม English for 21st Century โครงการ 
International English on Tour มีกิจกรรม International English on Tour กิจกรรม Student 
Exchange Programme ฝ่ายกิจการนักเรียนด าเนินการจัดโครงการ JOSEPH PRIZE และฝ่ายจิต
ตาภิบาล ด าเนินงอัตลักษณ์คาทอลิก งานจัดการเรียนการสอน งานพัฒนาคุณะรรม งานสังคม
สงเคราะห์  มากกว่าร้อยละ 80 มีผลการด าเนินงานบรรลุตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญ
เฉพาะของสถานศึกษา และเกิดผลกระทบที่ดีต่อชุมชน ท้องถิ่น  

5. แผนปฏิบัติการประจ าปี  ฝ่ายจิตตาภิบาล ด าเนินงอัตลักษณ์คาทอลิก งานจัดการเรียนการสอน งาน
พัฒนาคุณะรรม งานสังคมสงเคราะห์  และฝ่ายกิจการนักเรียนด าเนินการจัดโครงการ JOSEPH 
PRIZE ส่งผลให้ ชุมชน ศาสนามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ในมิติด้านการอบรม
ศีลธรรม ตามหลักคริสตธรรม  
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๒. ผลการพัฒนา (Achievement การบรรลุผลส าเร็จ) 
1. แผนปฏิบัติการประจ าปี  พบว่า ผู้บริหาร ครู บุคลากร ชุมชนและองค์กรภายนอกมีส่วนร่วมในการ

ก าหนดแผนปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์และพันธกิจของสถานศึกษา โดยมีรายงาน
การประชุมที่มีมติความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ  100 

2. ค าสั่งแต่งตั้ง  บันทึกการประชุมฝ่ายต่างๆ และบันทึกการประชุมกลุ่มสาระ พบว่า การด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียน และบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์
ที่ก าหนดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และบุคลากรร้อยละ 80 ให้ความร่วมมือในการปฎิบัติ คิดเป็นร้อย
ละ  85.63 

3. แบบประเมินงาน โครงการ กิจกรรม ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์     ปรัญชา 
พบว่า มีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก ร้อย
ละ 85 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ  85.63 

4. แผนปฏิบัติการประจ าปี  พบว่า ฝ่ายวิชาการด าเนินการจัดโครงการ Let’s Speak English ประกอบ
ไปด้วย กิจกรรม Teacher Said  กิจกรรม Peer to Peer Network  โครงการ Beyond to ASEAN 
ประกอบด้วยกกิจกรรม Go to ASEAN และกิจกรรม English for 21st Century โครงการ 
International English on Tour มีกิจกรรม International English on Tour กิจกรรม Student 
Exchange Programme ฝ่ายกิจการนักเรียนด าเนินการจัดโครงการ JOSEPH PRIZE และฝ่ายจิต
ตาภิบาล ด าเนินงานอัตลักษณ์คาทอลิก งานจัดการเรียนการสอน งานพัฒนาคุณธรรม งานสังคม
สงเคราะห์  มากกว่าร้อยละ 85 มีผลการด าเนินงานบรรลุตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญ
เฉพาะของสถานศึกษา และเกิดผลกระทบที่ดีต่อชุมชน ท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ  89.72 

5. แผนปฏิบัติการประจ าปี  ฝ่ายจิตตาภิบาล ด าเนินงอัตลักษณ์คาทอลิก งานจัดการเรียนการสอน งาน
พัฒนาคุณะรรม งานสังคมสงเคราะห์  และฝ่ายกิจการนักเรียนด าเนินการจัดโครงการ JOSEPH 
PRIZE ส่งผลให้ ชุมชน ศาสนามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ในมิติด้านการอบรม
ศีลธรรม ตามหลักคริสตธรรม คิดเป็นร้อยละ  92.39 

 ๓. แนวทางการพัฒนา 
 สถานศึกษต้องมีแนวทางในการที่ท าให้ได้รบัการสนับสนนุผู้ปกครอง ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมใน
การด าเนิน โครงการ กิจกรรม อย่างต่อเนื่อง 
 
ด้านที่ ๕ มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 
มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏริูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและ
ส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 
 

ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได ้ น้ าหนัก (คะแนน) 
คะแนน 

ที่ได ้

๑๕.๑ จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย 
จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

๕ ๒ ๒ 

๑๕.๒ ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย ๕ ๑ ๑ 
ผลรวมคะแนนมาตรฐานที ่๑๕ ดีเย่ียม ๓ ๓ 

 
ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า)  
         แผนปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา 2558  ได้จัดท าโครงการ กิจกรรมดังนี้ 
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โครงการอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อม  
- กิจกรรม JS Green School  - กิจกรรมพลังงานทดแทนเพื่อชุมชน 

  - กิจกรรมรักษ์ท่าจีน    - กิจกรรม 3 R 
- กิจกรรมประดิษฐ์เศษวัสด ุ  - กิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม 
- กิจกรรม Keep  and  Clean  

โครงการ Beyond  to  Asean  
-กิจกรรม Go  to  Asean   -กิจกรรมอาเซยีนสัญจร 

โครงการLet ‘s Speak  English(แผนกหญิง) 
 -กิจกรรม Teacher Said   -กิจกรรม English for  21 st century 
โครงการ Do it  yourself  (แผนกสามัญชาย) 
 - กิจกรรมสอบ Cambridge  - กิจกรรมสอบเสริมปัญญา 
 - กิจกรรมสอบ Toeic 
โครงการเมล็ดพันธุ์แห่งความดี 
 

๑. วิธีการพัฒนา (Awarnessความตระหนัก,Attempt ความพยายาม)  
      โรงเรียนมีนโยบายส่งเสริมการจัดโครงการ กิจกรรม ตามนโยบายจุดเน้น แนวทางการปฏิรูป
การศึกษาเพื่อ พัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น โดยจัดโครงการ กิจกรรมพิเศษ 
เพื่อตอบสนอง นโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา โดยส่งเสริมบุคลาการและผู้เรียน ให้มี
นิสัยรักษ์ สิ่งแวดล้อม รู้จักใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า โดยเน้นหลักเศรษฐกิจพอเพียง จึงด าเนินงานโดยจัด
โครงการ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  มีทักษะการคิด
วิเคราะห์  คิดสังเคราะห์   สามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารเป็นที่ยอมรับในระดับสากลโดยการจัดท า
โครงการ โครงการ Do it  yourself   และ โครงการ Let ‘s Speak  English  โดยการใช้ ภาษาเพื่อการ
สื่อสารได้   สนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียน ได้จัดโครงการ  
Beyond  to  Asean   ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์   ให้รู้จัก
คุณธรรม จริยธรรมในการด ารงชีวิต โดยการจัดโครงการโครงการเมล็ดพันธุ์แห่งความดี   
 
 

๒. ผลการพัฒนา (Achievement การบรรลุผลส าเร็จ)  
จากการจัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อสนองนโยบาย จุดเน้นตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

ผลการด าเนินงานได้บรรลุตามวิสัยทัศน์ นโยบาย พันธกิจ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ของโรงเรียน เพื่อให้ 
นักเรียนมีนิสัยรักษ์สิ่งแวดล้อม มีทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารมุ่งสู่สากล มีความรู้ เกี่ยวกับประเทศ 
ต่างๆ ในกลุ่มอาเซียนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  รู้จัก
การ ประหยัดและพัฒนาให้เป็นนักเรียนที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา   ความรู้และคุณธรรม มี
จริยธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขสอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษา มี
ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 15 อยู่ ในระดับดีมาก  
       ๓. แนวทางการพัฒนา   
  สถานศึกษามีการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ (PDCA) โดยมีการวางแผนการด าเนินงานจัด 
โครงการ กิจกรรมพิเศษ บรรจุไว้ในแผนปฏบิัติงานประจ าปี  มีการนิเทศ ก ากับติดตามการด าเนินงานเป็น 
ระยะๆประเมินผลและน าผลการประเมินไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้
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สถานศึกษาได้พัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ที่สอดคล้องกับ 
แนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่มีระดับคุณภาพดีมาก   
 
มาตรฐานที่ ๑๖ สถานศึกษาบรรลเุป้าหมายอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกของอัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ 
 

ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได ้
น้ าหนัก 

(คะแนน) 
คะแนน 

ที่ได ้

๑๖.๑ ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามอัตลักษณ์การศึกษา
คาทอลิก 

๕ ๒ ๒ 

๑๖.๒ สถานศึกษามีกระบวนการด าเนินการ และจัดกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพด้านอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก 

๕ ๑ ๐.๙๙ 

๑๖.๓ ชุมชนมีสว่นร่วมในการพัฒนาคุณภาพด้านอัตลักษณ์การศึกษา
คาทอลิก 

๕ ๑ ๐.๙๙ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที ่๑๖ ดีเย่ียม ๔ ๓.๙๘ 
 
 ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
 โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนา โดยจัดกิจกรรม โครงการ เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนดังนี้  งานอัต
ลักษณ์ของนักเรียน งานเอกลักษณ์โรงเรียนคาทอลิก  งานสอนจริยศึกษาส าหรับนักเรียนพุทธ งานสอนค า
สอนส าหรับนักเรียนคาทอลิก งานวันส าคัญทางคริสต์ศาสนา และพุทธศาสนา  งานจิตอาสา ตลอดจน
สถานศึกษามีกระบวนการด าเนินการ และจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพด้านอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก 
โดยจัดงานสอนคริสต์ศาสนา งานพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ งานวจนพิธีกรรม งานศาสนสัมพันธ์   งานคริ
สตสัมพันธ ์ กิจกรรมปันน้ าใจ กิจกรรมแบ่งรักปันน้ าใจเขต 5  งานสอนจริยศึกษา     งานสอนคริสตศาสน
ธรรม   งานฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก  และ  ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพด้านอัต
ลักษณ์การศึกษาคาทอลิก โดยจัดกิจกรรม โครงการจิตอาสา กิจกรรมปันน้ าใจ กิจกรรมแบ่งรักปันน้ าใจ
เขต 5     งานฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก กิจกรรมจาริกแสวงบุญครูคาทอลิกและครูพุทธ งานวันส าคัญ
ทางคริสต์ศาสนา และพุทธศาสนา งานสังคมสงเคราะห์ งานศีลศักดิ์สิทธิ์ และงานองค์กรคาทอลิก 
  
          ๑.วิธีการพัฒนา(Awarnessความตระหนัก,Attempt ความพยายาม) 
 โรงเรียนส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก ปฏิบัติ
ตนด้วยความรักเมตตา ด าเนินชีวิตอย่างเรียบง่าย พอเพียง มีความซื่อสัตย์ มีอิสรภาพในการปฏิบัติความดี 
โดยให้ครูในกลุ่มสาระต่างๆ สอนด้านต่างๆ ของอัตลักษณ์คาทอลิกตามที่ได้รับมอบหมาย  มีสมุดบันทึก
กิจกรรมเยาวชนคนดี เพื่อให้นักเรียนมีแนวทางและหลักฐานในการปฏิบัติและการประเมิน  มีการจัด
กิจกรรมโครงการต่างๆ  งานอัตลักษณ์ของนักเรียน งานเอกลักษณ์โรงเรียนคาทอลิก  งานสอนจริยศึกษา
ส าหรับนักเรียนพุทธ งานสอนค าสอนส าหรับนักเรียนคาทอลิก งานวันส าคัญทางคริสต์ศาสนา และพุทธ
ศาสนา  งานจิตอาสา ตลอดจนสถานศึกษามีกระบวนการด าเนินการ และจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ด้านอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก โดยจัดงานสอนคริสต์ศาสนา งานพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ งานวจน
พิธีกรรม งานศาสนสัมพันธ์   งานคริสตสัมพันธ์  กิจกรรมปันน้ าใจ กิจกรรมแบ่งรักปันน้ าใจเขต 5  งาน
สอนจริยศึกษา งานสอนคริสตศาสนธรรม  งานฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก และให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการพัฒนาคุณภาพด้านอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก โดยจัดกิจกรรม โครงการจิตอาสา กิจกรรมปัน
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น้ าใจ กิจกรรมแบ งรักปันน้ าใจเขต 5  งานฟ้ืนฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก กิจกรรมจาริกแสวงบุญครูคาทอลิก
และครูพุทธ งานวันส าคัญทางคริสต์ศาสนา และพุทธศาสนา งานสังคมสงเคราะห์ งานศีลศักดิ์สิทธิ์ และ
งานองค์กรคาทอลิก 
 

๒. ผลการพัฒนา (Achievement การบรรลุผลส าเร็จ) 
           จากการจัดกิจกรรมโครงการอย่างหลากหลาย เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
โดยสถานศึกษาและชุมชนมีส่วนร่วมในการดาเนินการ และจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ส่งผลใหถ้านศกึษา 
บรรลุเป้าหมายตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๑๖ ในระดับ ดี
เยี่ยม 

๓. แนวทางการพฒันา 
           โรงเรยีนควรก าหนดแผนพัฒนาผู้เรยีน เพื่อปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม  มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก  ตลอดจนกระตุ้นส่งเสริมให้ครูมีความตระหนัก และเห็น
ความส าคัญ ในการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ให้แก่ผู้เรียนในคาบโฮมรูม และเวลาอ่ืนๆ  และมีการบูรณา
การคุณค่าพระวรสารลงไปในการเรียนการสอน ๘ กลุ่มสาระ  และมีการนิเทศติดตามโดยฝ่ายบริหาร 
 
มาตรฐานที่ ๑๗  สถานศึกษามีการจัดการศึกษามุ่งสู่ความเป็นสากล( JS ) 

ตัวบ่งชี ้ ระดบัที่ได ้
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได ้

๑๗.๑ จัดการเรียนการสอนด้วยภาษาสากล( JS ) ๓ ๑ ๐.๗๐ 
๑๗.๒ สถานศกึษาจัดโครงการ กิจกรรมทีส่่งเสริมการใช้

ภาษาให้ผู้เรียนสู่ประชาคมอาเซียน(JS ) 
๔ 

๑ ๐.๘๔ 

๑๗.๓ สถานศกึษาจัดโครงการ กิจกรรมทีส่่งเสริมการเตรียม
ความพร้อมให้ผู้เรียนสู่ประประชาคมอาเซียน( JS ) 

๔ 
๑ ๐.๘๕ 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ ๑๗ ดีมาก ๓ ๒.๓๙ 
 
 
ร่องรอยความพยายาม(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 
 โครงการ Let’s Speak English 
            - กิจกรรม Teacher Said 
            - กิจกรรม Peer to Peer Network 
            - กิจกรรม English for 21st Century 
           โครงการ Beyond to ASEAN 
            - กิจกรรม Go to ASEAN 
            - ผลคะแนนการสอบวิชาภาษาอังกฤษ (ป.1-ป.6) 
            - ผลคะแนนการสอบวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ม.1-ม.6) 
            - ผลคะแนนการสอบวิชาสนทนาภาษาอังกฤษ (ม.4-ม.6) 
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๑. วิธีการพัฒนา(Awarnessความตระหนกั,Attempt ความพยายาม) 
 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์มีแนวอัตลักษณ์ ที่ว่า “ เป็นโรงเรียนคาทอลิคที่ดูแลนักเรียนเป็นอย่างดี 
และเด่นด้านภาษาต่างประเทศ ” จึงเน้นการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ทักษะภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของโรงเรียน มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่พัฒนาทักษะ
ทางด้านการฟัง การพูด อ่านและเขียน เพื่อให้ผู้เรียนเรียนสามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้อย่างน้อย 2 
ภาษา นอกจากนี้โรงเรียนยังเน้นการพัฒนาครูผู้สอนทั้งครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ และครูกลุ่มสาระ
อื่นให้มีการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศโดยจัดโครงการ Let’s Speak English ซึ่งประกอบด้วย
กิจกรรม Teacher Said ที่เน้นการใช้ทักษะภาษาอังกฤษของครูผู้สอนในชีวิตประจ าวันในสถานการณ์
ต่างๆ ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน กิจกรรม Peer to Peer Network เป็นการเรียนรู้ของครูกลุ่ม
สาระอื่นที่เน้นการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนโดยครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศให้ค าแนะน าและความรู้
ภาษาอังกฤษกับครูกลุ่มสาระอื่น กิจกรรม English for 21st Century เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนา
ความรูของครูทั้งโรงเรียนด้านภาษาอังกฤษโดยจัดการทดสอบภาษาอังกฤษโดยสถาบันการทดสอบที่มี
ชื่อเสียง และจัดโครงกิจกรรมที่ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมผู้เรียนเข่าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมี
โครงการ Beyond to ASEAN  ซึ่งมีกิจกรรม Go to รวมทั้งการคิดคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนที่มีผลการเรียนเกรด 3 ขึ้นไปดังนี้ ผลคะแนนการสอบวิชาภาษาอังกฤษ ( ป.1–ป.6 ) ผลคะแนน
การสอบวิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ( ม.1 –ม.3 )ผลคะแนนการสอบวิชา
ภาษาอังกฤษ วิชาสนทนาภาษาอังกฤษ ( ม.4 –ม.6 ) 
 
๒. ผลการพัฒนา (Achievement การบรรลุผลส าเร็จ) 
 จากการจัดโครงการและกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ เพื่ อ
การสื่อสารทั้งการฟัง พูด อ่านและเขียน ส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ และมีผลสัมฤทธิ์
ทางด้านภาษาประเทศระดับ 3 ขึ้นไปดังต่อไปน้ี  
-ระดับชั้น ป.1 -ป.6 มีผลสัมฤทธ์ิวิชาภาษาอังกฤษ ร้อยละ ๖๘.๕๕ 
-ระดับชั้น ม.1 –ม.3 มีผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ร้อยละ ๖๐.๓๓ 
-ระดับชั้น ม.4 – ม.6 มผีลสมัฤทธิ์วิชาสนทนาภาษาอังกฤษ ร้อยละ ๕๑.๘๙ 
ผลการด าเนินโครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมผู้เรียนสู่
ประชาคมอาเซียน และการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้อย่าเหมาะสม อยู่ในระดับดีมาก ส่งผลให้การ
ประเมินมาตรฐานนี้ มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๑๗ ในระดับดีเยี่ยม 
 
๓. แนวทางการพัฒนา 
 โรงเรียนควรพัฒนาบุคลากรในด้านทักษะความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง 
และมีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนในทุกกลุ่มสาระ โดยสอดแทรกภาษาต่างประเทศที่เน้น การ
ฟัง พูด อ่าน และเขียน ให้มากยิ่งขึ้น อีกทั้งควรพัฒนาเทคนิควิธีการสอนของคุณครูให้มีความโดดเด่นเป็น
เอกลักษณ์ของแต่ละบุคคล เพื่อยกระดับคุณภาพบุคคลากรและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
เรียนให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นตามเป้าหมายที่ก าหนดไว ้
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ปีการศึกษา 2558 หนา้ 165 

 

๓. สรุปผลการประเมนิคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
 ระดับการศึกษาปฐมวัย…… 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย 
น้ าหนัก 
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได ้

ระดับ
คุณภาพ 

ด้านที่ ๑ มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ๒๐ ๑๙.๘๐  

มาตรฐานที่ ๑  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย ๕ ๔.๘๖ ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่ ๒  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ ๕ ๔.๙๘ ดีเย่ียม 
มาตรฐานที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ๕ ๔.๙๘ ดีเย่ียม 
มาตรฐานที่ ๔  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา ๕ ๔.๙๘ ดีเย่ียม 
ด้านที่ ๒  มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา   ๖๕ ๖๕  
มาตรฐานที่ ๕  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิพล ๒๐ ๒๐ ดีเย่ียม 
มาตรฐานที่ ๖  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ๒๐ ๒๐ ดีเย่ียม 
มาตรฐานที่ ๗  แนวการจัดการศกึษา ๒๐ ๒๐ ดีเย่ียม 
มาตรฐานที่ ๘ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

๕ ๕ 
ดีเย่ียม 

ด้านที่ ๓ มาตรฐานด้านคุณภาพการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ๕ ๕  
มาตรฐานที่ ๙ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้ 

๕ ๕ ดีเย่ียม 

ด้านที่ ๔ มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา ๕ ๕  
มาตรฐานที่ ๑๐ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้น
การจัดการศึกษาปฐมวัย 

๕ ๕ ดีเย่ียม 

ด้านที่ ๕ มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม ๕ ๕  
มาตรฐานที่ ๑๑  การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อ
ยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 

๕ ๕ ดีเย่ียม 

คะแนนรวม ๑๐๐ ๙๙.๘๐ ดีเยี่ยม 

 
  ระดับปฐมวัย อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๕๘การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษา
ประถมศึกษาและ หรือมัธยมศึกษา 

น้ าหนัก 
คะแนน 

คะแนน          
ที่ได ้

ระดับ
คุณภาพ 

ด้านที่ ๑ มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ๓๐ ๒๗.๗๘  
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ ๕ ๔.๙๔ ดีเย่ียม 
มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ๕ ๔.๙๓ ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่ ๓  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง 
อย่างต่อเนื่อง 

๕ ๔.๙๖ 
ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบคิดสร้างสรรค์   
ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล   

๕ ๔.๙๒ 
ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร ๕ ๓.๑๔ ดี 
มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

๕ ๔.๘๙ 
ดีเย่ียม 

ด้านที่ ๒ มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา ๕๐ ๔๘.๖๔  
มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ๑๐ ๙.๓๓ ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ เกิด
ประสิทธิผล 

๑๐ ๙.๗๖ 
ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

๕ ๔.๗๕ 
ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

๑๐ ๑๐ 
ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนา
เต็มศักยภาพ 

๑๐ ๑๐ 
ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

๕ ๔.๘๐ 
ดีเย่ียม 

ด้านที่ ๓ มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ๕ ๕  
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้   

๕ ๕ ดีเย่ียม 

ด้านที่ ๔ มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา ๕ ๕  
มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้น
ที่ก าหนดขึ้น 

๕ ๕ ดีเย่ียม 

ด้านที่ ๕ มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม ๑๐ ๙.๒๐  
มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูป 
การศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

๓ ๓ 
ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่ ๑๖ สถานศึกษาบรรลุเป้าหมายอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกของ 
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

๔ ๓.๘๐ ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่ ๑๗ สถานศึกษามีการจัดการศึกษามุ่งสู่ความเป็นสากล (JS) ๓ ๒.๔๐ ดีเย่ียม 

คะแนนรวม ๑๐๐ ๙๕.๖๒ ดีเยี่ยม 

 
  ระดับขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม  
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๔. ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 ๔.๑ ระดับการศึกษาปฐมวยั 

 ผลพัฒนาการเด็ก   ชั้นอนุบาลปีที่ ๒ (ชั้นอนุบาลปีที่ ๓ – สช.) 

พัฒนาการด้าน 
จ านวนเด็กท่ี

ประเมิน 
จ านวน/ร้อยละของเด็กตามระดับคุณภาพ 

ดี พอใช้ ปรับปรุง 

๑.ด้านร่างกาย 777 740 37 0 

๒.ด้านอารมณ์-จิตใจ 777 745 32 0 

๓.ด้านสังคม 777 737 39 1 

๔.ด้านสติปัญญา 777 724 52 1 
  
 ๔.๒ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน ๘กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น(ป.๑-ป.๖, ม.๑-ม.๓)ปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดับ ๓
ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.
ที่ได้ระดับ ๓

ขึ้นไป 

จ านวนที่
เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย 356  1 7 11 28 29 45 235 309 86.80 
คณิตศาสตร ์ 356  1 5 6 18 28 50 248 326 91.57 
วิทยาศาสตร์ 356  1 1 12 32 33 72 205 310 87.08 
สังคมศึกษา ฯ 356  2 15 27 36 29 71 176 276 77.53 

สุขศึกษาและพลศึกษา 356  0 0 3 9 16 39 289 344 96.63 
ศิลปะ 356  0 2 13 16 18 42 265 325 91.29 

การงานอาชีพฯ 356  0 0 0 0 0 11 345 356 100.00 
ภาษาต่างประเทศ 356  8 26 40 76 49 49 108 206 57.87 
รายวิชาเพิ่มเติม......            

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ จ านวน นร.ที่

ได้ระดับ ๓ข้ึน
ไป 

ร้อยละ นร.
ที่ได้ระดับ ๓

ขึ้นไป 
จ านวนที่
เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย 369  2 15 23 29 33 45 222 300 81.30 
คณิตศาสตร ์ 369  5 16 32 46 63 63 144 270 73.17 
วิทยาศาสตร์ 369  4 11 22 31 53 62 186 301 81.57 
สังคมศึกษา ฯ 369  9 23 28 24 28 53 204 285 77.24 

สุขศึกษาและพลศึกษา 369  0 1 4 8 26 51 279 356 96.48 
ศิลปะ 369  1 13 30 35 47 56 187 290 78.59 

การงานอาชีพฯ 369  0 0 0 1 4 43 321 368 99.73 
ภาษาต่างประเทศ 369  22 37 47 54 41 41 127 209 56.64 
รายวิชาเพิ่มเติม......            
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ จ านวน นร.ที่

ได้ระดับ ๓ข้ึน
ไป 

ร้อยละ นร.
ที่ได้ระดับ ๓

ขึ้นไป 
จ านวนที่
เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย 370  7 20 40 52 71 65 115 251 67.84 
คณิตศาสตร ์ 370  18 33 42 46 43 51 137 231 62.43 
วิทยาศาสตร์ 370  5 18 23 36 63 58 167 288 77.84 
สังคมศึกษา ฯ 370  11 23 31 34 45 59 167 271 73.24 

สุขศึกษาและพลศึกษา 370  0 0 0 4 21 53 292 366 98.92 
ศิลปะ 370  0 2 5 38 60 65 200 325 87.84 

การงานอาชีพฯ 370  0 0 2 15 40 92 221 353 95.41 
ภาษาต่างประเทศ 370  36 43 55 59 46 50 81 177 47.84 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 
จ านวน นร.ที่
ได้ระดับ ๓ข้ึน

ไป 

ร้อยละ นร.
ที่ได้ระดับ ๓

ขึ้นไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย 334  6 25 43 50 53 63 94 210 62.87 
คณิตศาสตร ์ 334  13 34 47 54 43 45 98 186 55.69 
วิทยาศาสตร์ 334  26 27 41 43 45 46 106 197 58.98 
สังคมศึกษา ฯ 334  19 27 32 39 48 51 118 217 64.97 

สุขศึกษาและพลศึกษา 334  0 0 0 1 23 74 236 333 99.70 
ศิลปะ 334  10 36 62 40 34 49 103 186 55.69 

การงานอาชีพฯ 334  1 12 25 36 54 86 120 260 77.84 
ภาษาต่างประเทศ 334  48 53 45 40 34 46 68 148 44.31 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 
จ านวน นร.ที่
ได้ระดับ ๓ข้ึน

ไป 

ร้อยละ นร.
ที่ได้ระดับ ๓

ขึ้นไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย 342  5 16 50 55 64 49 103 216 63.16 
คณิตศาสตร ์ 342  46 37 49 52 38 38 82 158 46.20 
วิทยาศาสตร์ 342  13 33 45 61 65 64 61 190 55.56 
สังคมศึกษา ฯ 342  22 23 27 39 55 71 105 231 67.54 

สุขศึกษาและพลศึกษา 342  0 0 2 18 34 79 209 322 94.15 
ศิลปะ 342  6 22 33 40 57 44 140 241 70.47 

การงานอาชีพฯ 342  0 3 9 35 47 74 174 295 86.26 
ภาษาต่างประเทศ 342  42 49 54 45 45 36 71 152 44.44 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
จ านวน นร.ที่
ได้ระดับ ๓ข้ึน

ไป 

ร้อยละ นร.
ที่ได้ระดับ ๓

ขึ้นไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย 354  6 19 36 45 72 131 45 248 70.06 

คณิตศาสตร ์ 354  36 48 61 52 35 41 81 157 44.35 
วิทยาศาสตร์ 354  16 34 43 58 57 67 79 203 57.34 
สังคมศึกษา ฯ 354  17 17 37 44 63 75 101 239 67.51 

สุขศึกษาและพลศึกษา 354  0 2 3 11 39 68 231 338 95.48 
ศิลปะ 354  13 38 37 44 31 51 140 222 62.54 

การงานอาชีพฯ 354  0 1 17 36 46 62 192 300 84.75 
ภาษาต่างประเทศ 354  52 49 44 39 34 42 94 170 48.02 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑   
จ านวน 

นร.ที่ได้ระดับ 
๓ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.
ที่ได้ระดับ ๓

ขึ้นไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย 809 3 92 98 143 167 136 100 70 306 37.82 
คณิตศาสตร ์ 1618 30 661 207 152 148 148 102 170 420 25.96 
วิทยาศาสตร์ 1536 13 236 193 231 210 237 185 231 653 42.51 
สังคมศึกษา ฯ 3236 6 263 260 349 342 434 480 1102 2016 62.30 
ประวัติศาสตร์ 1619 1 6 36 87 153 250 334 752 1336 82.52 

สุขศึกษา 809 0 5 24 54 124 167 172 263 602 74.41 
พลศึกษา 809 0 6 17 35 66 123 204 358 685 84.67 
ศิลปะ 2678 16 670 320 284 283 238 264 603 1105 41.26 

การงานอาชีพฯ 809 3 92 98 143 167 136 100 70 306 37.82 
ภาษาต่างประเทศ 1618 30 661 207 152 148 148 102 170 420 25.96 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒   จ านวน นร.ที่

ได้ระดับ ๓ข้ึน
ไป 

ร้อยละ นร.
ที่ได้ระดับ ๓

ขึ้นไป 
จ านวนที่
เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย 856 14 155 140 142 127 116 80 82 278 32.48 
คณิตศาสตร ์ 1712 26 702 239 175 168 132 92 178 402 23.48 
วิทยาศาสตร์ 1632 16 282 209 248 247 231 173 226 630 38.60 
สังคมศึกษา ฯ 3424 11 316 269 304 338 457 478 1251 2186 63.84 
ประวัติศาสตร์ 1712 3 5 15 41 111 245 349 943 1537 89.78 

สุขศึกษา 856 1 2 29 66 145 154 147 312 613 71.61 
พลศึกษา 856 1 1 9 44 75 123 178 425 726 84.81 
ศิลปะ 2814 14 523 276 356 390 358 281 616 1255 44.60 

การงานอาชีพฯ 856 14 155 140 142 127 116 80 82 278 32.48 
ภาษาต่างประเทศ 1712 26 702 239 175 168 132 92 178 402 23.48 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓   จ านวน นร.ที่

ได้ระดับ ๓ข้ึน
ไป 

ร้อยละ นร.
ที่ได้ระดับ ๓

ขึ้นไป 
จ านวนที่
เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย 940 2 89 67 147 157 138 137 203 478 50.85 
คณิตศาสตร ์ 1880 1 757 237 197 174 137 117 260 514 27.34 
วิทยาศาสตร์ 1804 4 386 225 215 214 228 218 314 760 42.13 
สังคมศึกษา ฯ 3760 1 239 191 289 389 569 593 1489 2651 70.51 
ประวัติศาสตร์ 1880 1 5 16 49 133 225 385 1066 1676 89.15 

สุขศึกษา 940 0 2 18 61 91 161 195 412 768 81.70 
พลศึกษา 940 0 13 11 36 70 136 208 466 810 86.17 
ศิลปะ 3060 5 664 322 329 320 303 308 809 1420 46.41 

การงานอาชีพฯ 940 2 89 67 147 157 138 137 203 478 50.85 
ภาษาต่างประเทศ 1880 1 757 237 197 174 137 117 260 514 27.34 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จ านวน นร.ที่

ได้ระดับ ๓ข้ึน
ไป 

ร้อยละ นร.
ที่ได้ระดับ ๓

ขึ้นไป 
จ านวนที่
เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย 1302 7 62 104 198 257 263 188 223 674 51.77 
คณิตศาสตร ์ 1537 13 482 193 191 186 139 109 224 472 30.71 
วิทยาศาสตร์ 1929 26 291 204 319 294 307 191 297 795 41.21 
สังคมศึกษา ฯ 3242 19 246 258 377 436 473 489 944 1906 58.79 
ประวัติศาสตร์ 899 4 7 11 32 73 154 211 407 772 85.87 

สุขศึกษาและพลศึกา 899 3 1 12 34 73 125 146 505 776 86.32 
ศิลปะ 899 13 59 47 50 85 107 147 391 645 71.75 

การงานอาชีพฯ 4226 91 1211 438 440 427 423 398 798 1619 38.31 
ภาษาต่างประเทศ 1302 7 62 104 198 257 263 188 223 674 51.77 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่๕   
จ านวน นร.ที่
ได้ระดับ ๓ข้ึน

ไป 

ร้อยละ นร.
ที่ได้ระดับ ๓

ขึ้นไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย 1140 16 37 45 115 139 281 219 288 788 69.12 
คณิตศาสตร ์ 1328 25 387 203 158 132 108 88 227 423 31.85 
วิทยาศาสตร์ 1800 50 227 197 247 239 195 218 427 840 46.67 
สังคมศึกษา ฯ 3496 41 150 164 284 371 465 494 1527 2486 71.11 
ประวัติศาสตร์ 792 11 0 1 12 26 43 129 570 742 93.96 

สุขศึกษาและพลศึกษา 792 11 6 11 20 57 104 148 435 687 86.74 
ศิลปะ 792 22 68 63 70 83 101 113 272 486 61.36 

การงานอาชีพฯ 3594 88 980 386 428 402 387 298 625 1310 36.45 
ภาษาต่างประเทศ 1140 16 37 45 115 139 281 219 288 788 69.12 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
จ านวน นร.ที่
ได้ระดับ ๓ข้ึน

ไป 

ร้อยละ นร.
ที่ได้ระดับ ๓

ขึ้นไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย 1118 14 148 105 148 143 145 117 289 551 50.09 
คณิตศาสตร ์ 1322 16 331 174 151 112 135 115 288 538 40.70 
วิทยาศาสตร์ 1742 25 126 108 172 227 253 264 567 1084 62.23 
สังคมศึกษา ฯ 2690 29 111 106 198 307 388 379 1172 1939 72.08 

สุขศึกษาและพลศึกษา 782 9 2 5 12 39 97 186 432 715 91.43 
ศิลปะ 782 9 0 1 17 52 106 132 465 703 89.90 

การงานอาชีพฯ 782 9 18 16 29 71 93 111 435 639 81.71 
ภาษาต่างประเทศ 3582 44 616 360 475 454 459 429 745 1633 45.59 

 
๔.๓ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-Net ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 

สาระวิชา 
จ านวน

คน 
คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

จ านวนร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ 

ดีเย่ียม ดีมาก ดี 
ค่อนข้าง

ดี 
ปาน
กลาง 

พอใช้ ควร
ปรับปรุง 

ควร
ปรับปรุง
อย่างยิ่ง 

ภาษาไทย (61) 355 55.48 12.39 3 19 93 138 73 28 - 1 
คณิตศาสตร์ (64) 355 62.41 20.76 41 86 55 79 38 43 10 3 
วิทยาศาสตร์ (65) 355 51.33 14.69 6 11 47 102 95 75 18 1 
สังคมศึกษา (62) 355 59.11 12.52 5 35 128 111 55 19 1 1 
ภาษาอังกฤษ(63) 355 70.14 20.21 95 80 71 37 47 20 4 1 

 
หมายเหตุ  ๑. จ านวนคน คะแนนเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดูจากรายงานผลการทดสอบระดับชาติ 
      ขั้นพื้นฐาน ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามรายวิชา 
     ๒. จ านวนร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ ปรับปรุง พอใช้ ดี ให้ดูจากรายงานผลการทดสอบ            
                      ระดับชาติขั้นพื้นฐาน  ผลการทดสอบ O-Net รายบุคคล โดยใช้เกณฑ์ดังนี้ 
     ๑. ดีเย่ียม  ระดับคะแนน  4.00 
     ๒. ดีมาก   ระดับคะแนน  3.50 
     ๓. ดี    ระดับคะแนน  3.00 
     ๔. ค่อนข้างดี  ระดับคะแนน 2.50  
     ๕. ปานกลาง  ระดับคะแนน  2.00 
     ๖. พอใช้   ระดับคะแนน  1.50 
     ๗. ปรับปรุง  ระดับคะแนน  1.00 
     ๘. ควรปรับปรุงอย่างยิ่ง ระดับคะแนน  0.00 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

สาระวิชา 
จ านวน

คน 
คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

จ านวนร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ 

ดีเย่ียม ดีมาก ดี 
ค่อนข้าง

ดี 
ปาน
กลาง 

พอใช้ ควร
ปรับปรุง 

ควร
ปรับปรุง
อย่างยิ่ง 

ภาษาไทย (91) 470   1 19 117 176 104 50 3 - 
คณิตศาสตร์ (94) 470   11 38 61 106 136 104 13 1 
วิทยาศาสตร์ (95) 470   3 27 55 103 118 138 26 - 
สังคมศึกษา (92) 470   - 28 129 176 98 30 8 - 
ภาษาอังกฤษ(93) 470   7 27 65 96 140 124 11 - 

หมายเหตุ  ๑. จ านวนคน คะแนนเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดูจากรายงานผลการทดสอบระดับชาติ 
      ขั้นพื้นฐาน ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามรายวิชา 
     ๒. จ านวนร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ ปรับปรุง พอใช้ ดี ให้ดูจากรายงานผลการทดสอบ            
                      ระดับชาติขั้นพื้นฐาน  ผลการทดสอบ O-Net รายบุคคล โดยใช้เกณฑ์ดังนี้ 
     ๑. ดีเย่ียม  ระดับคะแนน  4.00 
     ๒. ดีมาก   ระดับคะแนน  3.50 
     ๓. ดี    ระดับคะแนน  3.00 
     ๔. ค่อนข้างดี  ระดับคะแนน 2.50  
     ๕. ปานกลาง  ระดับคะแนน  2.00 
     ๖. พอใช้   ระดับคะแนน  1.50 
     ๗. ปรับปรุง  ระดับคะแนน  1.00 
     ๘. ควรปรับปรุงอย่างยิ่ง ระดับคะแนน  0.00 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

สาระวิชา 
จ านวน

คน 
คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

จ านวนร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ 

ดีเย่ียม ดีมาก ดี 
ค่อนข้าง

ดี 
ปาน
กลาง 

พอใช้ ควร
ปรับปรุง 

ควร
ปรับปรุง
อย่างยิ่ง 

ภาษาไทย (91) 388   1 19 117 176 104 50 3 - 
คณิตศาสตร์ (94) 388   11 38 61 106 136 104 13 1 
วิทยาศาสตร์ (95) 388   3 27 55 103 118 138 26 - 
สังคมศึกษา (92) 388   - 28 129 177 98 30 8 - 
ภาษาอังกฤษ(93) 388   7 27 65 96 140 124 11 - 

หมายเหตุ  ๑. จ านวนคน คะแนนเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดูจากรายงานผลการทดสอบระดับชาติ 
      ขั้นพื้นฐาน ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามรายวิชา 
     ๒. จ านวนร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ ปรับปรุง พอใช้ ดี ให้ดูจากรายงานผลการทดสอบ            
                      ระดับชาติขั้นพื้นฐาน  ผลการทดสอบ O-Net รายบุคคล โดยใช้เกณฑ์ดังนี้ 
     ๑. ดีเย่ียม  ระดับคะแนน  4.00 
     ๒. ดีมาก   ระดับคะแนน  3.50 
     ๓. ดี    ระดับคะแนน  3.00 
     ๔. ค่อนข้างดี  ระดับคะแนน 2.50  
     ๕. ปานกลาง  ระดับคะแนน  2.00 
     ๖. พอใช้   ระดับคะแนน  1.50 
     ๗. ปรับปรุง  ระดับคะแนน  1.00 
     ๘. ควรปรับปรุงอย่างยิ่ง ระดับคะแนน  0.00 
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 ๔.๔ ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ระดับชั้น 
จ านวน นร.

ท้ังหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษาปีที่๑ 516 514 2 0 0 
ประถมศึกษาปีที่๒ 537 532 5 0 0 
ประถมศึกษาปีที่ ๓ 532 526 6 0 0 
ประถมศึกษาปีที่๔ 546 543 3 0 0 
ประถมศึกษาปีที่๕ 553 543 10 0 0 
ประถมศึกษาปีที่๖ 497 481 16 0 0 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ 421 416 5 0 0 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ 431 431 0 0 0 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 480 480 0 0 0 

รวม 4513 4466 47 0 0 
เฉลี่ยร้อยละ 100 98.96 1.04 0 0 

   
 ๔.๕ ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 

ระดับชั้น 
จ านวน นร.

ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(การอ่านคิด วิเคราะห์ และเขียน) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษาปีที๑่ 516 464 47 5 464 
ประถมศึกษาปีที๒่ 537 453 81 0 453 
ประถมศึกษาปีที๓่ 532 403 129 0 403 
ประถมศึกษาปีที๔่ 546 415 141 0 415 
ประถมศึกษาปีที๕่ 553 393 159 1 393 
ประถมศึกษาปีที๖่ 497 700 151 0 700 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ 421 420 1 0 417 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ 431 403 1 0 396 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 480 449 0 0 433 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ 454 368 10 0 389 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ 397 357 8 0 334 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ 389 353 16 0 317 

รวม 5752 5178 744 6 5112 
เฉลี่ยร้อยละ   90.01 12.93 0.10 88.87 
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 ๔.๖ ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ระดับชั้น จ านวน นร.
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษาปีที ่๑ 516 100 0 
ประถมศึกษาปีที ่๒ 537 100 0 
ประถมศึกษาปีที ่๓ 532 100 0 
ประถมศึกษาปีที่ ๔ 546 100 0 
ประถมศึกษาปีที่ ๕ 553 100 0 
ประถมศึกษาปีที ่๖ 497 100 0 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ 421 100 0 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ 431 100 0 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 480 100 0 

รวม 4513 100 0 
เฉลี่ยร้อยละ 100 100 0 

    
๔.๗ ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ๕ด้าน 
 ๑) ด้านความสามารถในการสือ่สาร 
             ร้อยละ 81.72  ของผู้เรียนมีความสามารถในทักษะการสื่อสารการพูด การเขียน การฟัง 
จับใจความได้  ใช้ภาษาในการถ่ายทอดความคิด  ความรู้  ความเข้าใจ ความรู้สึก  ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารรู้จักเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารอย่างมีเหตุผลและถูกต้อง   ตลอดจน
สามารถเลือกใช้วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม  
 ๒) ด้านความสามารถในการคดิ 
           ร้อยละ 67.54  ของผู้ เรียนมีความสามารถในการคิดวิ เคราะห์   คิดสังเคราะห์ 
ความสามารถในการคิดอย่างสร้างสรรค์  คิดนอกกรอบ  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ   ผู้เรียนสามารถคิด
ด้วยความรอบคอบสมเหตุผลโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐานในการตัดสินใจ  สามารถคิดอย่างเป็นระบบ ผู้เรียน
มีเป้าหมาย จุดเน้นในการคิด จ าแนกความคิดเป็นด้าน ๆ น าไปสู่การสร้างองค์ความรู้และใช้เป็น
สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ  
 ๓) ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา 

          ร้อยละ   83.14   ของผู้เรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้ 
อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและใช้ข้อมูลสารสนเทศที่เชื่อถือได้โดยใช้
กระบวนการสถานการณ์ปัญหากระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้และแสวงหาความรู้  เพื่อน ามา
แก้ปัญหา  สามารถท าให้ผู้เรียนน าความรู้ไปประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ช่วยพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาการใช้เหตุผลในการคิดวิเคราะห์และตัดสินใจที่มี
ประสิทธิภาพ  
 ๔) ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
                 ร้อยละ 89.78 ของผู้เรียนมีความสามารถของผู้เรียนที่น าทักษะกระบวนการต่าง ๆ  ไป
ใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันสามารถเผชิญสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นโดยต้องอาศัยทักษะการคิด  การ
ตัดสินใจ  การแก้ปัญหา  การคิดอย่างมีวิจารณญาณความคิดสร้างสรรค์และทักษะการสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ  ทักษะการสร้างสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  ทักษะการตระหนักรู้ในตน  ทักษะการเข้าใจ
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ผู้อื่น  ทักษะการจัดการกับอารมณ์และทักษะการจัดการกับความเครียด  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเผชิญ
สถานการณ์ต่าง ๆ  โดยปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมสภาพแวดล้อมและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข  
 ๕) ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

           ร้อยละ  86.80 ของผู้เรียน  มีความสามารถในการเลือกใช้เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ  และมี 
ทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาด้านการเรียนรู้ สื่อสาร แก้ปัญหาอย่างถูกต้องเหมาะสมมี
คุณธรรม จริยธรรมเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม 
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 บทที่ 4 สรุปผลการพฒันา 
(นอกเหนือจากตัวช้ีวัดตามเกณฑ์มาตรฐาน) 

 
1. จุดเด่นของสถานศึกษา(เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ และเพิ่มเติมได้) 
 

จุดเด่นของสถานศึกษา 
ด้านคร ู
           จัดกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพส่งผลต่อพัฒนาการผู้เรียน 

ปลูกฝังเด็กให้มีวินัยมีเหตผุลกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง 
สามารถบูรณาการสื่อการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี 
รู้เป้าหมายหลักสูตร/การศึกษาท าให้วางแผนพัฒนาคุณภาพอย่างมีระบบ 
วิเคราะห์หลักสูตรและจัดท าแผนการเรยีนรู้ที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
น าผลการประเมินการเรียนการสอนมาปรับพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้น 
ประเมินพัฒนาการผู้เรียนตามสภาพจริง 
จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนและจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมในการพัฒนาเด็ก 
ดูแลเอาใจใส่ผู้เรียนทั่วถึง 
น ากระบวนการวิจัยในชั้นเรียนมาใช ้
พัฒนากระบวนการคิดของเด็ก 
มีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
มีการท างานร่วมกันเป็นทีม 
มีความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ/เข้าใจในการจัดการเรียนการสอน 
มีความรู้เขา้ใจ/ทักษะเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษเป็นอย่างดี 
มีความตั้งใจและมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ขยันอดทนเสียสละ 
มีจ านวนเพียงพอ/คุณสมบัติตามเกณฑ ์
เป็นแบบอย่างที่ดีของผู้เรียน 
พัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ/อบรม/ศึกษาดูงาน/ติดตามข่าวสาร ข้อมูล นวัตกรรมใหม่ๆ 
มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ปกครอง/ชุมชน/ผู้เรียน 
 

ด้านผู้บริหาร 
มีความรู้เขา้ใจและทักษะเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษเป็นอย่างดี 
มีประสบการณ์ในการเรียนการสอน 
ส่งเสริมการท างานเป็นทีม 
มีวิสัยทัศนแ์ละภาวะผู้น าทั้งด้านวิชาการและการบริหาร 
ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่น 
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ด ี
มีความคิดริเริ่ม/สร้างสรรค์ 
มีคุณธรรมจริยธรรม 
มีมนุษยสัมพันธ์ดี 
สร้างขวัญและก าลังใจให้กับบุคลากรในโรงเรียน 
ตระหนักและส่งเสริมให้ครูปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน 
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จุดเด่นของสถานศึกษา 
ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาความสามารถของครู 
บริหารงานโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม/กระจายอ านาจ 
บริหารงานบุคคลและงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
มีความเป็นประชาธิปไตย 
ตระหนักถึงการพัฒนาสถานศึกษาตามมาตรฐานและตัวช้ีวัด 
 

ด้านผู้เรียน 
ปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนา 
มีความขยนั/อดทน/รอบคอบ 
มีจิตใจเอื้ออาทร/เมตตากรุณา/เสียสละ/กตัญญ ู
มีระเบียบวินัย/รับผิดชอบ/ซื่อสัตย ์
มีสัมมาคารวะตามแบบวัฒนธรรมไทย 
ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า/ประหยัด 
ทานอาหารมีประโยชน/์มีสุขลักษณะที่ด ี
มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ท าชื่อเสียงให้กับโรงเรียนด้านวิชาการ/กีฬา/ศิลปะ 
สุขภาพกาย สุขภาพจิต/สุขนิสัยดีชื่นชมด้านศิลปะดนตรีและการเคลื่อนไหว 
มีมนุษยส์ัมพันธ์ที่ด ี
เข้าใจพิษภัยและห่างไกลจากสิ่งเสพติด 
ผลสมัฤทธิท์างการเรียนมีการพัฒนาขึ้น 
มีความรู้ทกัษะเบ้ืองต้นมีทักษะในการท างาน 
มีทักษะการวิเคราะห/์การสื่อความ 
มีจินตนาการ/ความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์
รู้จักการเป็นผู้น าและผู้ตาม/ท างานร่วมกบัผู้อื่นได้/ท างานเป็นทีม 
กระตือรือร้น/ใฝ่รู้ใฝ่เรียน/รักการอ่าน 
มีทักษะการใช้กล้ามเนื้อ/ประสาทสัมผัส/มิติสัมพันธ ์
มีอิสระในการน าเสนองานของตนเอง/กล้าแสดงออก 
 

ด้านสถานศึกษา 
ระบบการบริหารจัดการดี//พัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบ 
การบริหารงบประมาณโปร่งใสตรวจสอบได้ 
จัดองค์กร/โครงสร้างการบริหารงานโดยบุคลากรมีส่วนร่วม 
เปิดการเรียนการสอนในระดับที่สูงขึ้น 
มีทุนการศกึษาและอาหารกลางวัน 
มีบริการรถรับส่งผู้เรียน 
มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/แผนปฏิบัติการประจ าป ี
มีระบบสารสนเทศครบถว้นและเป็นปัจจุบัน 
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จุดเด่นของสถานศึกษา 
มีการดูแลเรื่องความปลอดภัย/สภาพแวดล้อมปลอดภัย 
ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชน 
ส่งเสริมใหบุ้คลากรพัฒนาตนเอง เข้ารับการอบรม 
ให้ความส าคัญและเข้าร่วมในกิจกรรมด้านศาสนสัมพันธ์กับทุกศาสนา 
ได้รับความร่วมมือ/ยอมรบั/สนับสนุนจากผู้ปกครองและหน่วยงานต่างๆในชุมชนเป็นอย่างดี 
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของโรงเรียนให้ผู้ปกครองและชุมชนทราบ 
การเรียนการสอนเหมาะสมกับพัฒนาการ/ความต้องการของผู้เรียน 
น ากิจกรรมเสริมหลักสูตรมาบูรณาการเรียนการสอน 
ส่งเสริม/จดักิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เหมาะกับศักยภาพและความต้องการของผู้เรียน 
จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียน 
จัดกิจกรรมที่สร้างจิตสาธารณะให้แก่ผู้เรียน 
ส่งเสริมทักษะพื้นฐานที่จ าเป็นส าหรับการศึกษาในระดับประถม 
มีงบประมาณสนับสนุนในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
เป็นแหล่งฝกึประสบการณ์ของนักศึกษาสถาบันต่างๆ 
เป็นแหล่งเรียนรู้และวิจัยทางการศึกษาพิเศษ 
มีทรัพยากรปัจจัยที่เอื้อต่อการเรียนการสอนอย่างเพียงพอและหลากหลาย 
มีสภาพแวดล้อมร่มรื่นเหมาะเป็นแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน 
ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
วางแผนและด าเนินการวัดผลประเมินผลติดตามผลการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 
มีการวัดประเมินผลตามสภาพจริง 
จัดหลักสูตรท้องถิ่น 
มีหลักสูตรประจ าสถานศึกษา 
มุ่งส่งเสริมคุณภาพให้เด็กเป็นคนด ี
มีสื่อเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างเพียงพอ 
มีห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ที่มีอุปกรณ์ครบถ้วนตรงตามหลักสูตร 
ห้องเรียนทันสมัยมีระบบคอมพิวเตอร์ที่ต่อ LAN และม ีLCD Projector ทุกห้องเรียน 
อาคารเรียน/ห้องประกอบ/สื่อการเรียนการสอนเพียงพอ/พร้อมใช้ 

 
2.   จุดควรพัฒนา(เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ และเพ่ิมเติมได้) 
 

จุดควรพัฒนา 
ด้านคร ู

การจัดการเรียนการสอนขาดความต่อเนื่อง 
การจัดประสบการณ์การเรียนรู ้
พัฒนาให้มีประสิทธิภาพในการสอนควรเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ใช้วิธีสอนที่หลากหลายส่งเสริมการคิดวิเคราะห์/สังเคราะห์/สร้างสรรค ์
ศึกษารูปแบบ/การจัดกิจกรรม/วิธีการสอนแบบสมัยใหม่ 
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จุดควรพัฒนา 
สอน/แนะน าเรื่องของบาปบุญคุณโทษ 
สอนให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมเสริมสขุภาพ 
พัฒนาบันทึกหลังการสอนและน าผลการประเมินมาใช้พัฒนาผู้เรียน 
น าผลการฝกึอบรมมาใช้ในการปฏิบัติจริง 
จัดมุมประสบการณ์กิจกรรมสร้างสรรคก์ิจกรรมกลางแจ้ง 
เน้นการจัดกิจกรรมโดยใชแ้หล่งเรียนรู้ภายในให้เกิดประโยชน์มากที่สุด 
การผลิตสื่อการเรียนการสอนเอง 
การวัดผลประเมินผลการเรียนการสอนโดยผู้เรียนเพื่อนผู้ปกครอง/ตามสภาพจริง/ประเมินผล
การเรียนการสอนเป็นรายบุคคล 
การท าวิจัยในชั้นเรียน 
จัดหาครูที่เป็นเจ้าของภาษามาสอนผู้เรยีน 
จัดครูให้ตรงสาขาวิชา 
ความรู้เข้าใจหลักสูตรในการเช่ือมโยงกับการจัดท าแผนการจัดประสบการณ ์
ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์/เทคโนโลย/ีสื่อการสอน 
ความรู้ด้านเทคนิคการสอน/อบรม/ศึกษาต่อ 
พัฒนามาตรฐานวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง 
ปลูกฝังให้ครูรักงานลดการเข้า-ออกของคร ู
ไม่มีการเตรียมอุปกรณ์การสอน 
ไม่ถนัดในการจัดท าเอกสารต่าง ๆ 
ส่งเสริมใหค้รูผลิตสื่อการสอนใช้เอง 
 

ด้านผู้บริหาร 
น าการประกันคุณภาพมาใช้เป็นส่วนในการบริหารจัดการ 
จรรยาบรรณ/คุณธรรมจรยิธรรม 
จัดบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาผู้เรียน 
การดูแลผูใ้ต้บังคับบัญชา 
บุคลากรมจี านวนน้อย/การจัดหาบุคลากรเพิ่มขึ้น 
ประสบการณ์ในการบริหารงาน 
ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานให้เป็นระบบ/รูปแบบที่ชัดเจน 
พัฒนาคุณภาพครูและสวัสดิการคร ู
การสร้างขวัญและก าลังใจให้คร/ูยกย่องผู้มีความสามารถ มีผลงานดี ประพฤติดี 
บุคลากรและผู้บริหารขาดความเข้าในการปฏิรูปการศึกษา 
การบริหารแบบมีส่วนร่วม/ให้บุคลากรมีส่วนในการบรหิารด้วย 
การน าข้อมูลและผลการประเมินใช้ตัดสินใจ/ปรับปรุงงาน 
 

ด้านผู้เรียน 
จิตส านึกในความรับผิดชอบและมีวินัย/การช่วยเหลือตนเอง 
ผู้เรียนมุ่งแข่งขันสูงฉายภาพความเห็นแก่ตัว 
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จุดควรพัฒนา 
ฝึกใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
มีคุณธรรมจริยธรรมที่พึงประสงค ์
ควรมีความรักสถานศึกษา 
ตระหนักในเรื่องความประหยัด/ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
รู้จักคุณค่าอาหาร/ลักษณะนิสัยที่ด/ี ถูกสุขลักษณะ  สะอาด 
ส่วนสูงน้ าหนักไม่ได้มาตรฐาน 
การรักการอ่าน/ใฝ่รู้ใฝ่เรยีน 
การสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต/ห้องสมุด/แหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
ทักษะในการแสวงหาความรู/้การสังเกต/ส ารวจ/เชื่อมโยง 
การท างานร่วมกับผู้อื่น 
ความกล้าในการแสดงออก 
ความอดทนอดกลั้น/ท างานจนส าเร็จ 
พัฒนาทักษะในด้านอ่ืนๆนอกเหนือจากกลุ่มสาระ 
การคิดนอกกรอบ/พัฒนาเชิงนวัตกรรม/คิดสร้างสรรค/์จินตนาการ 
พัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ/การคิดวิเคราะห์/ไตร่ตรอง/สังเคราะห์ 
พัฒนาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระอังกฤษ/วิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์/ภาษาไทย/สังคม
อาชีพ/คอมพิวเตอร ์
 

ด้านสถานศึกษา 
พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
มีประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชนอย่างสม่ าเสมอ 
มีรถรับส่งผูเ้รียน 
พัฒนาข้อมูลสารสนเทศอย่างครบถ้วน/การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ 
การประเมินพัฒนาการผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
ส่งเสริมใหค้รูจัดท างานวิจัยในชั้นเรียน 
พัฒนาให้มีครูแกนน าและครูต้นแบบ 
จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน/ธรรมนูญ/แผนปฏิบัติการประจ าป ี
มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน/นิเทศ 
การตรวจสอบภายใน 
จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบ้านกับโรงเรียน 
การประชาสัมพันธ์ข่าวสารการด าเนินงานของโรงเรียน 
การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน/ผู้ปกครอง/ผู้เรียน/คร ู
การให้ผู้ปกครองและผู้เรียนมีบทบาทในการสนับสนุนทางวิชาการ 
การเผยแพร่จุดเด่นของโรงเรียน/ประชาสัมพันธ์ให้รับรู ้
การจัดกิจกรรมที่กระตุ้นการคิดวิเคราะห์/สังเคราะห์/สร้างสรรค์/แก้ปญัหา/ตัดสินใจ 
การจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย 
การน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน 
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จุดควรพัฒนา 
ส่งเสริมผู้เรยีนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง 
พัฒนา/ประเมิน หลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มปีระสิทธิภาพ 
การประเมินพัฒนาการเตรียมความพร้อม 
ผู้ปกครองยังไม่เข้าใจหลักสูตรการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม 
ส่งเสริมการพัฒนาด้านจิตสาธารณะ 
จัดท าหลักสูตรท้องถิ่นให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นได้ 
ให้มีวิทยากรท้องถิ่น/ร่วมจัดแหล่งเรียนรู้ร่วมชุมชน 
จัดให้มีศูนย์วิทยาการที่ส่งเสริมองค์ความรู ้
ใช้แหล่งเรยีนรู้และภูมิปญัญาท้องถิ่นให้เอื้อต่อการเรียนการสอน 
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมบริเวณของโรงเรยีนให้มีความสะอาด/ปลอดภัย 
พัฒนาสื่อการเรียนการสอน/นวัตกรรม/อุปกรณ์ปฏิบัติการวิชาต่างๆ 
ห้องสมุดที่ทันสมัย/ห้องสมุดอิเล็กทรอนกิส์/หนังสือเพียงพอและหลากหลาย สามารถให้ผู้เรีย
ศึกษาค้นคว้า 
 

 
3.  แนวทางการพัฒนาในอนาคต(เลือกไดม้ากกว่า 1 ข้อ และเพ่ิมเติมได้) 

แนวทางการพฒันาในอนาคต 
ด้านคร ู

การเขียนแผนการเรียนรูอ้ย่างเช่ียวชาญ 
ครูผู้สอนจดักิจกรรมการเรียนการสอนด้วยการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมให้กับผู้เรียน 
ครูผู้สอนไดร้ับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิควิธีและนวัตกรรมที่
หลากหลาย 
จัดกิจกรรม/ชมรมตามความสนใจของผู้เรียน 
จัดท าแผนการเรียนทางภาษาที่หลากหลาย 
จัดนวัตกรรมการเรียนการสอนแบบ Mastery Learning ในวิชาคณิตศาสตร์ช่วงชั้นที่ 1 
น าวิถีพุทธมาฝึกสมาธิให้ผู้เรียน 
ปรับปรุงการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ/เน้นสอนแบบโครงงาน/เน้นสอนแบบ
บูรณาการ/เน้นการสอนบทบาทสมมต ิ
ปรับสภาพแวดล้อมเพิ่มความหลากหลายในการเรียนรู ้
พัฒนาการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติ 
พัฒนาผู้เรียนให้มีประสบการณ์จริง/การด ารงชีวิต/การใช้ชีวิตประจ าวัน 
ส่งเสริมด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา 
ส่งเสริมใหค้รูท าวิจัยในช้ันเรียน 
ส่งเสริมใหม้ีการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการเรียนการสอน 
ส่งเสริมการนิเทศและติดตามการจัดการเรียนการสอนของครู 
ส่งเสริมการวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อจัดท าแผนการสอน 
ประเมินผลตามสภาพจริงและน าผลมาใช้ 
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แนวทางการพฒันาในอนาคต 
พัฒนาปรับปรุงการจัดท าแฟม้สะสมของผู้เรียนให้เป็นระบบ 
รายงานการพัฒนาการของเด็กให้ผู้ปกครองทราบ 
วางแผนให้ครูท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม/แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ให้ครูได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
ครูได้รับการอบรมศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง 
พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเทคนิคและทกัษะในการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน 
มีคุณธรรมจริยธรรม 
มีวุฒิการศกึษาตรงตามวิชาที่สอน 
มีจ านวนครูเพียงพอกับผู้เรียน 
จัดหาครูต่างชาติมาสอนภาษาต่างประเทศโดยตรง 
 

ด้านผู้บริหาร 
ความเป็นผู้น าความสามารถในการบริหารจัดการ 
แต่งต้ังผู้รับผิดชอบในการบริหารและด าเนินการอย่างมีระบบ 
มีการวางระบบและระเบียนส าหรับการบริหารงานอย่างเหมาะสม 
ส่งเสริมและสร้างขวัญก าลังใจแก่บุคลากร 
จัดให้มแีผนพัฒนาบุคลากรให้ได้รับการศึกษาต่อที่สูงขึ้น 
การบรหิารจัดการแบบมีสว่นร่วม 
ให้บุคลากรมีส่วนร่วม/มีความเข้าใจในการบริหารงาน 
ส่งเสริมใหท้ างานเป็นทีม 
 

ด้านผู้เรียน 
ผู้เรียนมีระเบียบ วินัย/รับผิดชอบต่อหน้าที่ 
จัดกิจกรรมส่งเสริมปลูกจติส านึกให้ผู้เรยีนเห็นคุณค่าสิ่งแวดล้อมทรพัยากร 
จัดท าบันทึกความดี 
ผู้เรียนมีสุขนิสัยที่ดีรู้จักการออมทรัพย์และการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด 
รู้พิษภัยและห่างไกลจากยาเสพติด 
ปลูกจิตส านึกผู้เรียนโดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง 
พัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีสังคมที่ดี 
มีคุณธรรมจริยธรรมค่านยิมอันพึงประสงค์จิตส านึกที่ด ี
รักความเป็นไทย/มีสัมมาคาราวะ/พูดจาไพเราะ/มีความสุภาพ เรียบร้อย/มีมารยาท 
รู้คุณค่าการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
ฝึกผู้เรียนให้กล้าคิด กล้าแสดงออก 
พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่เรียนใฝ่รู/้มีความกระตือรือร้น 
การอยู่ร่วมกับผู้อื่น/พึ่งพาตนเองได้ 
ฝึกความเป็นผู้น า/ผู้ตาม 
ฝึกกระบวนการท างานอย่างเป็นขั้นเป็นตอน 
ฝึกกระบวนการท างานเป็นกลุ่ม 
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แนวทางการพฒันาในอนาคต 
ส่งเสริมความรักสามัคค ี
การออกก าลังกาย 
จัดกิจกรรมส่งเสริม/พัฒนา  พฤติกรรมบคุลิกภาพและศักยภาพของผู้เรียน 
การท าโครงงาน 
เข้าค่ายภาษาอังกฤษ/วิชาการ/ผู้เรียนเก่ง/ค่ายอื่นๆ 
จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านมิติสัมพันธ ์
พัฒนาทักษะการพูด/อ่าน/เขียน 
ส่งเสริมใหผู้้เรียนมีทักษะการคิด/การแก้ปัญหา/สามารถตัดสินใจได ้
สังเคราะห์วิเคราะห์อธิบายเหตุการณ์ได ้
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางเรยีนสูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู้ 
มีผลสัมฤทธิ์สูงตามเกณฑ์มาตรฐาน/สามารถศึกษาต่อในระดับสูงได้อย่างดี 
สนับสนุนให้ผู้เรียนเข้าแขง่ขันด้านวิชาการให้มากขึ้น 
ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถเรียนรูแ้ละทบทวนบทเรียนบน
Learning Space ในวิชาต่างๆ 
ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียน 
พัฒนาผู้เรียนด้านศิลปะดนตรีกีฬา/ให้ผู้เรียนร่วมกิจกรรมตามความถนัดสนใจ 
 

ด้านสถานศึกษา 
จัดท าโครงสร้างการบริหารชัดเจน/แผนกลยุทธ์/แผนพัฒนาสถานศึกษา/ธรรมนูญสถานศึกษา
แผนภูมิองค์กร/โครงสร้างการบริหาร 
วางแผนงบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ 
วางแผนพัฒนาผู้เรียนให้ครอบคลุมพัฒนาการทุกด้าน 
สร้างผู้ปริวรรตเพ่ือแบ่งเบาภาระของผู้บริหาร 
การบริหารโครงการกิจกรรมที่มีการนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง 
ประเมินผลการปฏิบัติงานก่อน/ระหว่าง/หลังการด าเนินงาน 
น าระบบประกันคุณภาพมาใช้ในการบรหิาร 
มีการติดตามการประเมิน/ตรวจสอบ/นิเทศ 
พัฒนาระบบงานสารสนเทศ 
น าเทคโนโลยีมาใช้กับการจัดการศึกษาในโรงเรียน 
น าชุมชนภูมิปัญญาท้องถิ่นองค์กรต่างๆเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาการจัดการศึกษา 
มีสัมพันธ์ทีด่ีกับชุมชน/ผู้ปกครอง/ผู้เรียน/คร ู
จัดการศึกษาโดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม/ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสถานศึกษาให้ทั่วถึง 
ส่งเสริมกิจกรรมทัศนศึกษา 
ส่งเสริมด้านจิตสาธารณะ 
ปรับการจัดการเรียนการสอน/แผนการเรยีนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
น านวัตกรรมการเรียนการสอนแบบโครงการ 
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
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แนวทางการพฒันาในอนาคต 
พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 
พัฒนาสื่อการเรียนการสอน 
ประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 
น าทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชนต่อคุณภาพผู้เรียน 
จัดหาหนังสือให้เพียงพอต่อความต้องการของบุคลากรและผู้เรียน 
พัฒนาคร/ูสนับสนุนใช้สือ่/อบรม/นิเทศ/ดูงาน 
ส่งเสริมการรักการอ่าน/ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน/สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆเอื้อต่อการเรียนรู้ 
ปรับปรุงห้องปฏิบัติการให้ทันสมัยและเหมาะสมกับผู้เรียน 
พัฒนาห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์/จัดหาหนังสือ/สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
เพิ่มพื้นที่ปฏิบัติงานส าหรับกลุ่มสาระที่เน้นการปฏิบัติ 
ปรับปรุงอาคารสถานที่  สภาพแวดล้อม ไม่ให้ทรุดโทรม 
ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

 
4.   ความต้องการความช่วยเหลือ(เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ และเพิ่มเติมได้) 

ความต้องการความช่วยเหลอื 
ด้านคร ู

ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการจัดการเรียนการสอน 
ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการวัดผลประเมินผล 
ความช านาญด้านการจัดการศึกษา 
ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการจัดท าแผนการเรียนการสอนที่ถูกต้อง 
การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา 
เอกสารคู่มอืเกี่ยวกับการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ให้ครูเข้ารบัการอบรม/ศึกษา/ดูงาน/เข้าถึงข่าวสารงานด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
การอบรมเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ของเด็กปฐมวัย 
ขาดแคลนครูในบางสาขาวิชา 
ครูไม่จบปรญิญาตร/ีไม่ตรงสาขาที่สอน 
ต้องการวิทยากรมาให้ความรู้เพิ่มเติม 
การส่งเสริมให้ครูเรียนสูงขึ้น 

ด้านผู้บริหาร 
การแนะน าแนวทางบริหารหลักสูตร/บริหารจัดการที่ด ี
ส่งเสริมใหค้วามรู/้อบรมให้แก่ผู้บริหาร 
การส่งเสริมและสร้างขวัญก าลังใจบุคลากร 
สวัสดิการบุคลากร 
การลดหย่อนภาษี 
ทุนการศึกษา 
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ความต้องการความช่วยเหลอื 
ด้านผู้เรียน 

อาหารกลางวัน 
อาหารเสริม 
การฝึกฝนด้านการคิด 
ความกล้าแสดงออก 
การพัฒนาเด็กพิเศษ/ดูแลเอาใจใส่เด็กทีพ่ัฒนาการช้ากว่าผู้อื่น 
การช่วยเหลือผู้อื่น/ความมีน้ าใจ 
ให้ผู้เรียนมคีวามรับผิดชอบ/ใช้ของอย่างมีคุณค่า/ประหยัด 
พัฒนาผลสมัฤทธิ์ของผู้เรยีน 
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แข่งขันทางวิชาการ 
ให้ผู้เรียนไปทัศนศึกษา/เรียนรู้นอกห้องเรียน 
 

ด้านสถานศึกษา 

การจัดระบบนิเทศการติดตามผลการสอนของครู 
การขาดบุคลากรที่มีความรู้ตรงตามวิชาที่สอน/ฝ่ายสนับสนุนการสอน 
การติดตามตรวจสอบ/ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ 
ให้ผู้รู้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
วิทยากรที่ให้ความรู้ด้านเทคนิคการจัดการเรียนการสอน/ทักษะกระบวนการ 
ค าแนะน าจากสมศ. ในการปฏิบัติงาน/การประเมินคุณภาพ 
ผู้ปกครองมีส่วนร่วมกับสถานศึกษาในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
ให้ชุมชนเขา้มาให้ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
การให้ค าปรึกษาแนะน า/นิเทศ 
ข่าวสารทางการศึกษา 
การประชาสัมพันธ์การอบรมเอกสารที่เกีย่วข้องให้กับทางโรงเรียน 
การสนับสนุนงบประมาณการสร้างห้องปฏิบัติการต่างๆ 
การส่งเสริมทางด้านกีฬา/อุปกรณ์เครื่องเล่นต่างๆ 
งบประมาณ 
จัดแหล่งเรยีนรู้ส าหรับชุมชน 
ทุนการศึกษา/กองทุนผู้เรียน 
กระบวนการจัดการเรียนรู้และนวัตกรรม 
สื่อการเรียนการสอน/เทคโนโลย/ีหนังสือค้นคว้า 
จัดหาต าราเรียนที่เหมาะสมแก่การค้นควา้และมีเพียงพอ 
จัดท าหลักสูตรท้องถิ่น 
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