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ค ำน ำ 
  

การประกันคุณภาพภายใน เป็นกระบวนการบริหารจัดการของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช  2542    มาตรา  48 ก าหนดให้หน่วยงาน
ต้นสังกัด มีระบบ ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกัน คุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  
            โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน  จังหวัดนครปฐม ให้ความส าคัญในการท างานเชิงระบบ จึง
มีการวางแผนงาน ลงมือปฏิบัติ สรุปผล ปรับปรุงงาน รายงานผล และน าไปใช้  โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน  

การรายงานผลการปฏิบัติงานจึงเป็นสิ่งส าคัญประการหนึ่งของการพัฒนางาน เอกสารรายงาน
การประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ฉบับนี้ จัดท าข้ึนเพื่อรายงานการประเมินตนเอง 
และจะได้น าผลจากการรายงานความก้าวหน้ามาใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาให้ได้
คุณภาพที่สูงข้ึนตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ในระบบการประกันคุณภาพของสถานศึกษา เพราะในการ
รายงานจะต้องระบุข้อมูลส าคัญๆ  รวมถึงผลงานที่เกิดข้ึน    สถานศึกษาจึงจัดท ารายงานประเมินคุณภาพ
สถานศึกษาประจ าปี  2560  เพื่อแสดงถึงภารกิจการด าเนินงาน  และผลการด าเนินงานประจ าปี
การศึกษา  เป็นฐานข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการประกันคุณภาพภายนอก และสถานศึกษาต้องส่งรายงาน
ประจ าปีให้กับ ส านักงานรับรองมาตรฐานประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  ในปีที่เข้ารับการประเมิน 
และรายงานผลการด าเนินการพัฒนาการศึกษาในแต่ละปีให้แก่คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา  และ
เขตพื้นที่  รวมถึงฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  ตลอดจนสาธารณชนและพ่อแม่ผู้ปกครอง  
เพื่อให้เกิดการพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพมากยิ่งข้ึนไป  
   จึงขอขอบพระคุณผู้บริหาร  คณะครู และคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในทุกท่านที่ได้
เสียสละและให้ความส าคัญในการจัดท ารายงานประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 จนส าเร็จ 
และหวังว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์  ในปีการศึกษา
ต่อไป  
 
  
                                                                  นางเพชราวรรณ  เหมือนวงศ์                                   
                                                       ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายมาตรฐานคุณภาพการศึกษา  
                                                                      30 พฤษภาคม 2561 
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ส่วนท่ี 1 ข้อมูลพ้ืนฐำนของสถำนศึกษำ 

 
1.1   ข้อมูลท่ัวไป 
 
 1. ช่ือสถานศึกษา โรงเรียนยอแซฟอปุถัมภ์  ตั้งอยู่เลขที่ 2 หมู่ 6ต าบล ท่าข้าม อ าเภอ สามพราน 
จังหวัด นครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73110  โทรศัพท์ 02-429–0112–5 หรือ 02–429–7171  
โทรสาร 0–429–0109 หรือ website http : // www. Joseph.ac.th,   
E – mail : Joseph.upathamschool@gmail.com 
 2. ได้รับอนุญาตจัดต้ัง เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2508 ตามใบอนุญาตจัดต้ังเลขที่ 3 / 2508 
 3. เปิดสอนระดับช้ันเตรียมอนุบาล ถึงระดับช้ัน มัธยมศึกษาปีที่ 6 
 4. เนื้อที่ 435 ไร่  1 งาน  17.1 ตารางวา 
 5. เขตพื้นที่บริการ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด นครปฐม 
 6. ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
      พ.ศ. 2507 สร้างอาคารยอแซฟเป็นตึก 4 ช้ัน และวันที่ 6 มีนาคม 2509 พระสังฆราช ยวง 
นิตโย ได้ประกอบพิธีเสกและเปิดโรงเรียนอย่างเป็นทางการ 
     พ.ศ. 2508 บาทหลวงเสวียง  ศุระศรางค์เป็นครูใหญ่และผู้จัดการคนแรกของโรงเรียน  
      พ.ศ. 2510 บาทหลวงคมทวน มุ่งสมหมายได้เข้ามารับหน้าที่เป็นผู้จัดการและครูใหญ่ ของ
โรงเรียน  ได้ขยายอาคารเรียน คือ อาคารฟรังซีส เป็นอาคารเรียนหลังที่สองเพิ่มข้ึน อาคารสูง 3 ช้ัน มี 39 
ห้องเรียน  ซึ่งมีช่ือว่า “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 าและ
พัฒนาโรงเรียนให้เจริญก้าวหน้าน าช่ือเสียงมาสู่โรงเรียนอย่างมากมาย   ท่านได้เสนอสร้างอาคาร ไมเกิ้ล  
ส าหรับนักเรียนอนุบาลโดยเฉพาะ และเปิดใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2533 ในโอกาส
ฉลอง 25 ปี  ได้น าวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้เพื่อการเรียนการสอน 
              พ.ศ. 2533 บาทหลวงวุฒิเลิศ  แห่ล้อม เข้ามารับต าแหน่งผู้จัดการ     และมีบาทหลวงวิวัฒน์  
แพร่สิริ เป็นครูใหญ่มีการขยับขยายช้ันเรียนเพิ่มข้ึน ทั้งยังได้ก่อสร้างอาคารสันตะมารีเพิ่มข้ึน  เพื่อให้
ส าหรับในกิจกรรมต่าง ๆ และในปีพ.ศ. 2535 บาทหลวงวุฒิเลิศ  แห่ล้อม ได้รับการคัดเลือกจากสมาคม
ครูโรงเรียนราษฎร์ 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 

    พ.ศ. 2549 บาทหลวงเอกพร  นิตตะโย เข้ารับต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 
และเซอร์คริสตอฟ  เภกะนันทน์ คณะภคินี เซนต์ปอลเดอชาร์ตร รับต าแหน่งรองผู้อ านวยการโรงเรียน  
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บริหารโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ แผนกหญิง ได้พัฒนางานด้านการศึกษาและด้านเทคโนโลยีให้ทันสมัย 
และพัฒนาโรงเรียนจนได้รับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ในปีการศึกษา 2551  จน
ได้รับรางวัลพระราชทาน  3  ครั้ง ภายใน 10 ปี 
       พ.ศ. 2553 เซอร์เทเรซิตา  วงษ์ช่ืน คณะภคินี เซนต์ปอลเดอชาร์ตร  รับต าแหน่งรอง
ผู้อ านวยการโรงเรียน  ยอแซฟอุปถัมภ์ แผนกสามัญหญิง ได้พัฒนางานด้านการศึกษาและน าเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ มาใช้เพื่อการเรียนการสอน 

    พ.ศ. 2554 เซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยา คณะภคินี เซนต์ปอลเดอชาร์ตร  รับต าแหน่งรอง
ผู้อ านวยการโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ แผนกสามัญหญิง ได้พัฒนางานด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

    พ.ศ. 2555 พระคาร์ดินัลไมเกิล  มีชัย  กิจบุญชู     ประกอบพิธีเสกและเปิดอาคารบุญราศี 
สมเด็จพระ-สันตะปาปา ยอห์นปอลที่ 2 อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2555 เพื่อใช้เป็นสถานที่
ประชุมและประกอบพิธีส าคัญทางศาสนาในโอกาสต่าง ๆ  และโรงเรียนได้พัฒนาการจัดการศึกษาได้ตาม
เกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก  สมศ. รอบ 3  จึงได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานใน
ระดับคุณภาพ ดีมาก 
 พ.ศ. 2556 บาทหลวงธีรพล  กอบวิทยากุล  เข้ารับต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนยอแซฟ
อุปถัมภ์ ท่านมีวิสัยทัศน์กว้างไกล พัฒนางานด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และปรับปรุงอาคารเรียนให้
ทันสมัย 
 พ.ศ. 2558 เซอร์ชองตาล ตรีว่าอุดม เข้ารับต าแหน่งรองผู้อ านวยการโรงเรียนยอแซฟ
อุปถัมภ์ แผนกสามัญหญิง ท่านส่งเสริมบุคลากรให้ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง พัฒนาอาคาร-สถานที่ 
วิชาการ มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล 
 พ.ศ. 2558 บาทหลวงศวง  วิจิตรวงศ์ เข้ารับต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์  
ได้พัฒนาระบบการศึกษา ศูนย์ STEM และบริหารงานด้วยวิสัยทัศน์กว้างไกล 
 พ.ศ. 2560 บาทหลวง ดร.อิทธิพล  ศรีรัตนะ เข้ารับต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนยอแซฟ
อุปถัมภ์ บริหารงานด้วยระบบบริหารคุณภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งสู่ความเป็นสากล  จนโรงเรียน
ได้รับรางวัล โรงเรียนมาตรฐานสากล Word Class Standard School 

 

แผนท่ีภำยในโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์  
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แผนภูมิโครงสร้ำงบริหำรงำนโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์  ปีกำรศึกษำ 2560 
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 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   
  

 7. ปรัชญา วิสัยทัศน์ และนโยบายของโรงเรียน 
ปรัชญำของโรงเรียน 

ORA et LABORA    ความหมาย “จงอธิษฐานและลงมือท างาน” 
ORA et LABORA    อ่านว่าโอรา แอ็ด  ลาบอรา 
ORA   แปลว่า   จงอธิษฐานภาวนา หมายถึง การมีส่วนสัมพันธ์กับพระเจ้าหรือ ผู้ศักดิ์สิทธ์ิ 
เป็นมิติทางศาสนา เป็นเรื่องของคนมีศาสนา 
et    แปลว่า   และ 
LABORA แปลว่า  จงท างาน หมายถึง การกระท ากิจกรรมที่ตนเองรับผิดชอบ ซึ่งถือเป็นหน้าที่ 

ส าคัญของการมีชีวิตมนุษย์  เมื่อน ามารวมกันจึงแปลว่า “จงอธิษฐานและลงมือท างาน” ซึ่งถือเป็น
แนวทางส าหรับพวกเราทุกคนในการจะกระท ากิจการใดก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นการเรียนการสอน การปฏิบตัิ
หน้าที่ในฐานะในต าแหน่งต่าง ๆ  นั้นต้องระลึกเสมอว่า เรามีพระเป็นเจ้าผู้ศักดิ์สิทธ์ิ ที่เราเคารพนับถืออยู่
กับเรา คอยช่วยเหลือเรา และมีหลักธรรมค าสอนของศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว นอกจากนี้โรงเรียนยัง
มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความรู้เป็นเลิศทางวิชาการ เป็นผู้มีระเบียบวินัย มีสุขภาพแข็งแรงและเป็นผู้ มี
คุณธรรม 

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน 
  “โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ จัดการศึกษาตามอัตลักษณ์คาทอลิก บริหารด้วยระบบการ

บริหารคุณภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีจิตวิญญาณของความเป็นครู และผู้เรียนโดดเด่นด้าน
คุณธรรม – จริยธรรม  เป็นผู้น าทางวิชาการและเทคโนโลยี มีทักษะทางภาษามุ่งสู่ความเป็นสากล    บน
พื้นฐานของความเป็นไทย” 

นโยบำยของโรงเรียน 
1. ปลูกฝังใหผู้เ้รียนใหม้ีคุณธรรม-จริยธรรม ตามหลักธรรมทางศาสนาที่ตนเองนับถือ 
2. ปลูกฝังใหผู้เ้รียน มรีะเบียบวินัย ซื่อสัตย์ซื่อตรง รูจ้ักรักและรบัใช้ มีทักษะชีวิตและ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
3. จัดการศึกษาใหผู้้เรียนมีความรู้และความสามารถ โดดเดน่ในด้านวิชาการ ด้านภาษา  

และเทคโนโลย ี
4. จัดการศึกษาเพือ่พัฒนาผู้เรียนเตม็ตามศักยภาพ สามารถศึกษาต่อ ในระดับอุดมศึกษา 

ของรัฐ มผีลงานเข้าสูก่ารแข่งขันระดับประเทศ และต่างประเทศ 
5. จัดการศึกษาเพือ่พัฒนาผู้เรียนใหม้ีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร รักการอ่าน การ 

แสวงหาความรู้ มสีุขภาวะที่ดี มีสุนทรียภาพ และอนรุักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย 
6. ส่งเสรมิใหบุ้คลากรและครูมจีรรยาบรรณ และจิตวิญญาณของความเป็นครูอย่าง 

แท้จรงิ 
7. จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สามารถใช้ภาษาในการสื่อสาร ใช้ 

เทคโนโลยี  ได้อย่างเหมาะสม และมปีระสิทธิภาพ 
 



 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ปีการศึกษา 2560 หน้า 5 
   

8. จัดการเรียนการสอนที่บรูณาการความเช่ือ วัฒนธรรมและชีวิตตามคุณค่าพระวรสาร 
ในทุกกลุม่สาระการเรียนรู ้โดยใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม 

 
9. บริหารด้วยระบบบรหิารคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมสี่วนร่วม สร้างความ 

เช่ือมั่นด้วยระบบการประกันคุณภาพภายในและภายนอก โดยการนิเทศติดตามงานอย่างมีระบบ 
10. พัฒนาหลกัสูตรทีเ่ข้มข้นและเหมาะสมให้กบัผูเ้รียน ตอบสนองความต้องการของ 

ชุมชน โดยจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน และตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก 
11. จัดสภาพแวดล้อมทีเ่อื้อต่อการเรียนรู้ เพื่อให้โรงเรียนเปน็องค์กรแห่งการเรียนรู้  

อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
12. จัดสื่ออปุกรณ์ เครื่องมอื เทคโนโลยีทีท่ันสมัย เพื่อใช้ในการเรียนการสอน การ 

บรหิารจัดการ และการพฒันาองค์กร 
13. พัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานสู่ความเป็นสากลในทุกด้าน 
14. จัดการศึกษาอบรมเพื่อสร้างผู้น าทางศาสนาครสิต์นิกายโรมันคาทอลิก 

 
 

 8. เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ 
โรงเรียนยอแซฟอปุถัมภ์มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนให้นกัเรียนเป็นคนดี มีความรู้ มีคุณธรรม

เพื่อให้นกัเรียนสามารถด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างดี  และมีความสุข  ส่งผลให้อัตลักษณ์ของนกัเรียน
โรงเรียนยอแซฟอปุถัมภ์ คือ “คนดีศรียอแซฟ” โดยแต่ละแผนกได้สร้างอัตลักษณ์ใหเ้กิดข้ึนกับตัวนักเรียน 
คือ แผนกสามญัชาย สุภาพบุรุษ (Gentleman) แผนกสามญัหญงิ กุลสตร(ีLady) แผนก EP ฉลาด 
(Smart) แผนกอนบุาลมีความสุข  (Happy)  อันเป็นผลสะท้อนต่อเอกลกัษณ์ของโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์  
คือ “เป็นโรงเรียนคาทอลิกที่ดูแลนักเรียนอย่างดี  และเด่นดา้นภาษาต่างประเทศ” 
 

 อัตลักษณ์ ของ นักเรียนโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์“คนดีศรียอแซฟ” 
 

  อัตลักษณ์ (Identity)  หมายถึง ความเป็นตัวตนของตนเอง ในความเป็นอัตลักษณ์ของนักเรียน 
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ เกิดจากการหล่อหลอม อบรม การดูแลนักเรียนเป็นอย่างดีตลอดเวลาที่นักเรียน
อยู่ที่โรงเรียน จนเกิดเป็นลักษณะนิสัยที่ดี การอบรม การดูแลของโรงเรียนเกิดจากการใช้ คุณค่าพระวรสาร 
(Gospel Values) ในการอบรมโดยเน้นคุณค่าพระวรสารจากช่ือของ ท่านนักบุญยอแซฟ องค์อุปถัมภ์ ของ
โรงเรียนดังนี้ JOSEPH 

J  = Justice = ความยุติธรรม 
O = Obedience = ความเช่ือฟัง 
S = Silence = ความเงียบ สงบ 
E = Experience = ความฉลาดในการใช้ประสบการณ์ที่มี 
P = Prudence = ความสุขุม รอบคอบ มัธยัสถ์  
H = Humility = ความสุภาพ 
 = Honesty = ความซื่อสัตย์ 

 จากคุณค่าพระวรสารเหล่าน้ีจึงเกิดเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียนที่มุ่งเน้นใหน้กัเรยีน
เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ทั้งนี้โรงเรียนจัดให้มีโครงการ คนดีศรียอแซฟ / กุลสตรีที่น่ายกย่อง เพื่อ
ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้ที่ แต่งกายดี  พูดดี ท าดี  
สามัญชาย (JSB)  สุภาพบุรุษ (Gentleman) 
สามัญหญิง (JSG)  กุลสตรี (Lady) 
English Programme ฉลาด (Smart) 
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อนุบาล (KDG)   มีความสุข (Happy) 
 
 แผนกสำมัญชำย 
 แผนกสามัญชายต้อง มีความเป็นสุภาพบุรุษ เป็นผู้ที่อ่อนโยน เมตตาต่อผู้อื่น ให้เกียรติกับเพศตรง
ข้าม และกับทุกคนให้เหมาะกับสังคมปัจจุบัน นักเรียนโรงเรียนยอแซฟ อุปถัมภ์ แผนกสามัญชายจึงมีอัต
ลักษณ์ที่บ่งบอกตัวตน คือ 

Gentle   = อ่อนโยน 
Man   = มนุษย์สุภาพบุรุษ คือ เป็นคนดีด้วย กาย วาจา ใจ มีความสุภาพอ่อนโยน 

 แผนก English Program 
 นักเรียนแผนก English Programmeต้องมีความเป็นสุภาพบุรุษ เป็นกุลสตรี  เป็นผู้ที่อ่อนโยน 
เมตตาต่อผู้อื่น ให้เกียรติกับทุกคน นักเรียนโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ แผนก English Programmeจึงมีอัต
ลักษณ์ที่บ่งบอกตัวตน คือ 

Stability  = ความแน่วแน่มั่นคง 
Mercy   = ความเมตตากรุณา 
Awareness = ความใฝ่รู้ 
Reliability  = ความไว้ใจ เช่ือใจ 
Tenderness  = ความอ่อนโยน ฉลาด คือ นักเรียนที่มีความงามสง่า กล้าแสดงออก 
                        อย่างมีภูมิรู้ และภูมิธรรม 

 แผนกสำมัญหญิง 
 นักเรียนแผนกสามัญหญิงต้อง มีความเป็นกุลสตรีเป็นผู้ที่อ่อนโยน เมตตาต่อผู้อื่น เคารพและให้
เกียรติกับทุกคน นักเรียนโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ แผนกสามัญหญิงจึงมีอัตลักษณ์ที่บ่งบอกตัวตน คือ 

Love   = ความรัก 
Achieve  = ความส าเร็จ 
Decency = ความประพฤติที่ถูกต้องตามท านองคลองธรรม 
Young   = ความสดใสตามวัยกุลสตรี คือ เป็นสตรีที่งามพร้อมด้วยความดี ความรู้   
      และความสามารถ 

 แผนกอนุบำล 
 นักเรียนแผนกอนุบาลมีจุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา โดยมีจุดเน้นตามอัต
ลักษณ์ คือ Happy ซึ่งมีค าอธิบายดังนี้ 

H  = Healthy   = สุขภาพดี 
A  = Activity   = มีกิจกรรมน าความรู้ 
P  = Preparation  = มุ่งสู่การเตรียมความพร้อม 
P  = Play    = เล่นเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ 
Y  = (all by) yourself  = บนพื้นฐานการช่วยเหลือ/ดูแลตัวเอง 

 มีความสุข คือ การเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ด้วยตนเอง ผ่านประสบการณ์จาก
การเล่น เพื่อให้นักเรียน ได้เรียนรู้อย่างมีความสุข และมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 
 เอกลักษณ์ของโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์“เป็นโรงเรียนคาทอลิกที่ดูแลนักเรียนอย่างดี และเด่นด้าน
ภาษาต่างประเทศ” 
 เอกลักษณ์ (Uniqueness) หมายถึง การเป็นตัวของตนเอง เฉพาะตนเอง โรงเรียนยอแซฟ
อุปถัมภ์ เริ่มต้นจากการเป็นโรงเรียนที่อบรมเยาวชนให้ประพฤติปฏิบัติตน สามารถเป็นนักบวชของศาสนา
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คริสต์นิกายโรมันคาทอลิกที่ดี จากอดีตถึงปัจจุบัน โรงเรียนได้รับการยอมรับจาก ชุมชน ผู้ปกครองในเรื่อง
การอบรม ดูแลนักเรียน นักเรียนที่จบจากสถาบันเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนเป็นที่ยอมรับของ
ชุมชนทั่วไป จึงเป็นที่มาของเอกลักษณ์ของโรงเรียน คือ 
 โรงเรียนคาทอลิก หมายถึง โรงเรียนของมิสซังคาทอลิกในประเทศไทย 
 ดูแลนักเรียนอย่างดี หมายถึง การดูแล อบรม สั่งสอน นักเรียนให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรม โดยยึดหลัก
คุณค่าพระวรสาร ในการอบรม สั่งสอน มีฝ่ายจิตตาภิบาล จัดโครงการ กิจกรรมให้สอดรับกับนักเรียน 
โรงเรียนดูแลนักเรียนพิเศษ ดูแลนักเรียนในการป้อมปรามสารเสพติด ดูแลนักเรียนเรื่องทุนการศึกษา ดูแล
นักเรียนในกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ดูแลนักเรียนในการติดตามความประพฤติของนักเรียน ด้วยโครงการ 
ORA et LABORA โดยอาศัยการอบรมทางด้านศาสนาขัดเกลานักเรียนให้เป็นคนดี โดยบุคลากรทาง
ศาสนาอบรมนักเรียน (บาทหลวง ซิสเตอร์)เด่นด้านภาษาต่างประเทศ หมายถึง มีความสามารถทางด้าน
การ ฟัง พูด อ่าน เขียน ในภาษาอื่นๆ ทั้งนี้โดยอาศัยศูนย์ภาษา (NELC) เป็นผู้ให้การสนับสนุน 
 
 
1.2 ข้อมูลบุคลำกรของสถำนศึกษำ 
 
 1.2.1 ข้อมูลผู้บริหำร 
   -ผู้ท าการแทนผู้รับใบอนุญาต  บาทหลวงธีรพล กอบวิทยากุล 
  โทรศัพท์  02  -429-0112-5 วุฒิการศึกษาสูงสุด ศิลปศาสตรบัณฑิต    สาขา ปรัชญา 
  ด ารงต าแหน่งตั้งแต่   14 พฤษภาคม 2555  จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา   4  ปี 
  -ผู้จัดการ บาทหลวงธีรพล กอบวิทยากุล 
  โทรศัพท์  02  -429-0112-5วุฒิการศึกษาสูงสุด ศิลปศาสตรบัณฑิต    สาขา   ปรัชญา 
  ด ารงต าแหน่งตั้งแต่   14  พฤษภาคม  2555  จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา   4  ปี 
  - ผู้อ านวยการโรงเรียน บาทหลวง ดร.อิทธิพล ศรีรัตนะ 
  โทรศัพท์  02  -429-0112-5 วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการ
การศึกษา ด ารงต าแหน่งตั้งแต่ 30 เมษายน 2560 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 1 ปี (และช่วยงานอภิบาลวัด
ดวงหทัยนิรมลของแม่พระ ปากลัด) 
  -รองผู้อ านวยการโรงเรียน รับผิดชอบกลุ่มงาน วิชาการ 
  1) เซอร์ชองตาล สุเพ็ญ ตรีว่าอุดม (นางสาวสุเพ็ญ  ตรีว่าอุดม) โทรศัพท์  02-429- 7171 
  วุฒิการศึกษาสูงสุดครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา สถาบันจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
  รับผิดชอบ  ผู้บริหารโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์  แผนกสามัญหญิง 
  -ลักษณะผู้รับใบอนุญาต 

❍บุคคลธรรมดา นิติบุคคล 
❍ห้างหุ้นส่วนจ ากัด/บริษัท ❍มูลนิธิในพุทธศาสนา/ การกุศลของวัด 
มูลนิธิในคริสต์ศาสนา  ❍มูลนิธิในศาสนาอิสลาม
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    1.2.2 ข้อมูลบุคลำกร ณ วันท่ี 10 มิถุนำยน 2560 
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ร้อยละของบุคคลำกรในโรงเรียนสำยงำนต่ำงๆ
ครูไทย

ครูต่างประเทศ

ผู้ช่วยผู้บริหาร

ผู้บริหาร

บุคลากรทางการศึกษา (ธุรการ/บัญชี/
การเงิน)
บุคลากรทั่วไป (ไม่บรรจุ)

33%

54%

5%
8%

0%

วุฒิกำรศึกษำของบุคลำกร

ต่ ากว่า ป.ตรี

ปริญญาตรี

ป.บัณฑิต

ปริญญาโท

ปริญญาเอก
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1.3 ข้อมูลนักเรียน         

 
 
 
 
 

ข้อมูลนักเรียน ระดับปฐมวัย 

 

ระดับชั้น ชำย หญิง รวม 
เตรียมอนบุาล 39 31 70 

อ.1 115 90 205 
อ.2 158 135 293 
อ.3 148 130 278 

รวมระดับอนุบำล 460 386 846 
 

ข้อมูลนักเรียน ระดับประถม 

 

ระดับชั้น แผนกชำย แผนกหญิง รวม 
ป.1 230 99 329 
ป.2 182 126 308 
ป.3 229 125 354 
ป.4 242 124 366 
ป.5 236 136 372 
ป.6 236 114 350 

รวมระดับประถม 1355 724 2079 
 

ข้อมูลนักเรียน ระดับมัธยม 

 

ระดับชั้น แผนกชำย แผนกหญิง รวม 
ม.1 274 129 403 
ม.2 259 138 397 
ม.3 250 133 383 
ม.4 266 125 391 
ม.5 269 176 445 
ม.6 265 169 434 

รวมระดับมัธยม 1583 870 2453 
 
 
จ ำนวนนักเรียนปีกำรศึกษำ 2560 รวมท้ังสิ้น 5,378  คน 
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39

115
158 148

31
90

135 130

เตรียมอนุบาล อ.1 อ.2 อ.3

แผนภูมิแสดงจ ำนวนนกัเรียน แยกชำย-หญิง 
ระดับปฐมวัย

ชาย หญิง

230
182

229 242 236 236

99 126 125 124 136 114

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6

แผนภูมิแสดงจ ำนวนนกัเรียน แยกชำย-หญิง 
ระดับประถม

ชาย หญิง

274 259 250 266 269 265

129 138 133 125
176 169

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

แผนภูมิแสดงจ ำนวนนกัเรียน แยกชำย-หญิง 
ระดับมัธยม

แผนกชาย แผนกหญิง
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1.4 สรุปข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับสถำนศึกษำ 
 
 

  ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดบั 3 ข้ึนไป 
ระดับช้ันประถมศึกษาปทีี่ 1-6 ปีการศึกษา 2560 
 

ตำรำงร้อยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนแต่ละรำยวิชำในระดับ 3 ขึ้นไป 
ระดับชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2560 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 
นร.ท่ีได้
ระดับ 3 
ข้ึนไป 

ร้อยละ นร.
ท่ีได้ระดับ 
3 ข้ึนไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 329   5 2 14 16 24 38 229 292 88.65 
คณิตศาสตร์ 329   7 6 17 23 25 41 209 276 83.74 
วิทยาศาสตร์ 329   7 9 25 23 53 57 154 264 80.37 
สังคมศึกษา ฯ 329   7 8 19 32 48 47 169 264 80.21 
สุขศึกษาและพลศึกษา 329   5 1 8 19 41 58 197 296 89.88 
ศิลปะ 329   5 1 15 30 31 61 186 278 84.36 
การงานอาชีพฯ 329   5 0 0 1 12 43 267 323 98.16 
ภาษาต่างประเทศ 329   17 33 45 46 43 40 106 188 57.22 

 
 
 
 
 

ตำรำงร้อยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนแต่ละรำยวิชำในระดับ 3 ขึ้นไป 
ระดับชั้นประถมศึกษำปีท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2560 

 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 
นร.ท่ีได้
ระดับ 3 
ข้ึนไป 

ร้อยละ นร.
ท่ีได้ระดับ 
3 ข้ึนไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 308   3 18 17 22 17 36 195 248 80.52 
คณิตศาสตร์ 308   11 22 29 35 36 37 138 211 68.51 
วิทยาศาสตร์ 308   2 20 36 32 46 38 134 218 70.78 
สังคมศึกษา ฯ 308   2 4 24 30 34 44 171 249 80.68 
สุขศึกษาและพลศึกษา 308   2 0 9 15 27 40 215 282 91.56 
ศิลปะ 308   2 3 20 24 36 43 180 259 84.09 
การงานอาชีพฯ 308   2 0 1 1 24 47 233 304 98.70 
ภาษาต่างประเทศ 308   25 28 42 37 41 32 103 176 57.27 
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ตำรำงร้อยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนแต่ละรำยวิชำในระดับ 3 ขึ้นไป 
ระดับชั้นประถมศึกษำปีท่ี 3 ปีกำรศึกษำ 2560 

 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 
นร.ท่ีได้
ระดับ 3 
ข้ึนไป 

ร้อยละ นร.
ท่ีได้ระดับ 
3 ข้ึนไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 354   9 16 31 38 54 68 139 261 73.67 
คณิตศาสตร์ 354   17 31 46 36 56 46 124 225 63.59 
วิทยาศาสตร์ 354   13 27 34 45 50 71 115 236 66.67 
สังคมศึกษา ฯ 354   4 15 32 43 53 58 149 261 73.60 
สุขศึกษาและพลศึกษา 354   1 2 11 19 48 54 220 321 90.76 
ศิลปะ 354   1 1 14 33 55 78 173 305 86.27 
การงานอาชีพฯ 354   1 0 0 18 44 72 219 335 94.68 
ภาษาต่างประเทศ 354   30 28 38 47 38 50 123 211 59.58 

 
 
 
 
 

กรำฟร้อยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนแต่ละรำยวิชำในระดับ 3 ขึ้นไป 
ระดับชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1-3 ปีกำรศึกษำ 2560 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สงัคมศึกษา ฯ
สขุศึกษาและพล

ศึกษา
ศิลปะ การงานอาชีพฯ ภาษาต่างประเทศ

ป1 88.65 83.74 80.37 80.21 89.88 84.36 98.16 57.22

ป2 80.52 68.51 70.78 80.68 91.56 84.09 98.70 57.27

ป3 73.67 63.59 66.67 73.60 90.76 86.27 94.68 59.58
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ตำรำงร้อยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนแต่ละรำยวิชำในระดับ 3 ขึ้นไป 
ระดับชั้นประถมศึกษำปีท่ี 4 ปีกำรศึกษำ 2560 

 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 
นร.ท่ีได้
ระดับ 3 
ข้ึนไป 

ร้อยละ นร.
ท่ีได้ระดับ 
3 ข้ึนไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 366   11 21 35 37 68 62 131 262 71.51 
คณิตศาสตร์ 366   23 24 33 52 47 44 142 234 63.84 
วิทยาศาสตร์ 366   32 38 43 40 43 66 103 213 58.08 
สังคมศึกษา ฯ 366   10 17 20 41 52 60 166 278 75.96 
สุขศึกษาและพลศึกษา 366   2 3 8 25 45 83 200 328 89.59 
ศิลปะ 366   2 2 15 34 49 71 193 313 85.48 
การงานอาชีพฯ 366   1 2 11 33 55 82 181 319 87.12 
ภาษาต่างประเทศ 366   46 41 37 37 39 35 129 204 55.61 

 
 
 
 
 
 

ตำรำงร้อยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนแต่ละรำยวิชำในระดับ 3 ขึ้นไป 
ระดับชั้นประถมศึกษำปีท่ี 5 ปีกำรศึกษำ 2560 

 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 
นร.ท่ีได้
ระดับ 3 
ข้ึนไป 

ร้อยละ นร.
ท่ีได้ระดับ 
3 ข้ึนไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 372   6 21 33 63 78 68 103 249 66.94 
คณิตศาสตร์ 372   40 44 57 60 36 50 85 171 45.97 
วิทยาศาสตร์ 372   31 37 52 50 69 60 73 202 54.30 
สังคมศึกษา ฯ 372   4 9 17 35 54 58 196 307 82.53 
สุขศึกษาและพลศึกษา 372   2 1 0 12 37 105 215 357 95.97 
ศิลปะ 372   4 10 22 42 71 74 149 294 79.03 
การงานอาชีพฯ 372   2 3 13 50 64 99 141 304 81.72 
ภาษาต่างประเทศ 372   26 31 47 46 50 42 130 223 59.83 
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ตำรำงร้อยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนแต่ละรำยวิชำในระดับ 3 ขึ้นไป 
ระดับชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6 ปีกำรศึกษำ 2560 

 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 
นร.ท่ีได้
ระดับ 3 
ข้ึนไป 

ร้อยละ นร.
ท่ีได้ระดับ 
3 ข้ึนไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 350   4 22 35 51 40 72 127 238 68.09 
คณิตศาสตร์ 350   23 60 75 52 42 31 68 141 40.17 
วิทยาศาสตร์ 350   21 34 65 52 67 42 70 178 51.00 
สังคมศึกษา ฯ 350   11 19 28 43 57 60 132 249 71.08 
สุขศึกษาและพลศึกษา 350   1 0 0 22 48 77 202 327 93.45 
ศิลปะ 350   2 6 19 37 63 74 150 286 81.77 
การงานอาชีพฯ 350   1 0 2 12 37 99 199 335 95.73 
ภาษาต่างประเทศ 350   33 35 38 39 38 43 125 205 58.63 

 
 
 
 
 
 

กรำฟร้อยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนแต่ละรำยวิชำในระดับ 3 ขึ้นไป 
ระดับชั้นประถมศึกษำปีท่ี 4-6 ปีกำรศึกษำ 2560 

 

 
 
 
 
 
 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สงัคมศึกษา ฯ
สขุศึกษาและพล

ศึกษา
ศิลปะ การงานอาชีพฯ ภาษาต่างประเทศ

ป4 71.51 63.84 58.08 75.96 89.59 85.48 87.12 55.61

ป5 66.94 45.97 54.30 82.53 95.97 79.03 81.72 59.83

ป6 68.09 40.17 51.00 71.08 93.45 81.77 95.73 58.63
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ตำรำงร้อยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนแต่ละรำยวิชำในระดับ 3 ขึ้นไป 

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2560 
 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 
นร.ท่ีได้
ระดับ 3 
ข้ึนไป 

ร้อยละ นร.
ท่ีได้ระดับ 
3 ข้ึนไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 404   61 65 59 67 59 40 54 153 37.96 
คณิตศาสตร์ 404   207 50 36 31 29 20 32 81 20.00 
วิทยาศาสตร์ 404   88 62 62 63 51 41 36 128 31.76 
สังคมศึกษา ฯ 404   32 32 48 57 58 60 118 236 58.42 
สุขศึกษาและพลศึกษา 404   8 15 32 47 58 79 165 302 74.83 
ศิลปะ 404   4 15 37 57 81 79 132 292 72.22 
การงานอาชีพฯ 404   17 12 17 33 64 114 146 324 80.30 
ภาษาต่างประเทศ 404   110 47 48 41 39 36 81 157 38.80 

 
 
 
 
 
 

ตำรำงร้อยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนแต่ละรำยวิชำในระดับ 3 ขึ้นไป 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2560 

 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 
นร.ท่ีได้
ระดับ 3 
ข้ึนไป 

ร้อยละ นร.
ท่ีได้ระดับ 
3 ข้ึนไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 396   77 59 73 56 55 39 36 131 33.00 
คณิตศาสตร์ 396   177 50 33 32 26 22 56 104 26.39 
วิทยาศาสตร์ 396   78 53 58 68 57 45 62 165 41.66 
สังคมศึกษา ฯ 396   25 19 33 43 60 60 156 277 69.86 
สุขศึกษาและพลศึกษา 396   2 4 15 27 56 85 207 347 87.69 
ศิลปะ 396   10 17 32 51 63 68 156 287 72.47 
การงานอาชีพฯ 396   6 7 22 69 98 83 113 293 73.99 
ภาษาต่างประเทศ 396   114 43 41 36 36 36 94 166 41.95 
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ตำรำงร้อยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนแต่ละรำยวิชำในระดับ 3 ขึ้นไป 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 ปีกำรศึกษำ 2560 

 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 
นร.ท่ีได้
ระดับ 3 
ข้ึนไป 

ร้อยละ นร.
ท่ีได้ระดับ 
3 ข้ึนไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 383   38 33 57 85 72 53 45 170 44.37 
คณิตศาสตร์ 383   167 48 39 34 33 27 35 94 24.67 
วิทยาศาสตร์ 383   78 34 44 51 48 56 72 176 45.87 
สังคมศึกษา ฯ 383   46 30 44 54 57 47 105 209 54.59 
สุขศึกษาและพลศึกษา 383   6 6 17 39 71 83 161 316 82.38 
ศิลปะ 383   5 10 23 42 63 63 177 303 79.21 
การงานอาชีพฯ 383   3 15 30 40 80 78 138 296 77.22 
ภาษาต่างประเทศ 383   95 36 37 36 46 41 92 178 46.51 

 
 
 
 
 
 

กรำฟร้อยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนแต่ละรำยวิชำในระดับ 3 ขึ้นไป 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1-3 ปีกำรศึกษำ 2560 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สงัคมศึกษา ฯ
สขุศึกษาและพล

ศึกษา
ศิลปะ การงานอาชีพฯ ภาษาต่างประเทศ

ม1 37.96 20.00 31.76 58.42 74.83 72.22 80.30 38.80

ม2 33.00 26.39 41.66 69.86 87.69 72.47 73.99 41.95

ม3 44.37 24.67 45.87 54.59 82.38 79.21 77.22 46.51
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ตำรำงร้อยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนแต่ละรำยวิชำในระดับ 3 ขึ้นไป 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 ปีกำรศึกษำ 2560 

 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 
นร.ท่ีได้
ระดับ 3 
ข้ึนไป 

ร้อยละ นร.
ท่ีได้ระดับ 
3 ข้ึนไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 391   61 29 45 54 68 74 60 201 51.53 
คณิตศาสตร์ 391   161 44 48 30 35 25 48 108 27.69 
วิทยาศาสตร์ 391   75 36 55 58 54 46 67 167 42.77 
สังคมศึกษา ฯ 391   47 33 42 45 50 53 116 219 55.98 
สุขศึกษาและพลศึกษา 391   3 3 6 18 39 85 238 362 92.54 
ศิลปะ 391   14 19 24 35 47 54 201 302 77.12 
การงานอาชีพฯ 391   36 27 47 52 67 61 100 229 58.46 
ภาษาต่างประเทศ 391   86 42 46 48 46 43 80 168 43.02 

 
 
 
 
 
 

ตำรำงร้อยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนแต่ละรำยวิชำในระดับ 3 ขึ้นไป 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 5 ปีกำรศึกษำ 2560 

 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 
นร.ท่ีได้
ระดับ 3 
ข้ึนไป 

ร้อยละ นร.
ท่ีได้ระดับ 
3 ข้ึนไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 445   32 30 43 68 91 79 101 272 61.04 
คณิตศาสตร์ 445   131 49 51 50 46 36 82 164 36.93 
วิทยาศาสตร์ 445   76 47 53 55 57 54 104 214 48.19 
สังคมศึกษา ฯ 445   36 23 32 40 48 60 207 315 70.86 
สุขศึกษาและพลศึกษา 445   4 1 4 15 55 96 271 422 94.80 
ศิลปะ 445   13 10 17 35 54 59 258 371 83.32 
การงานอาชีพฯ 445   28 23 31 55 77 89 141 308 69.17 
ภาษาต่างประเทศ 445   69 44 52 58 57 56 109 222 49.91 
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ตำรำงร้อยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนแต่ละรำยวิชำในระดับ 3 ขึ้นไป 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6 ปีกำรศึกษำ 2560 

 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 
นร.ท่ีได้
ระดับ 3 
ข้ึนไป 

ร้อยละ นร.
ท่ีได้ระดับ 
3 ข้ึนไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 434   40 36 48 61 63 64 107 234 54.00 
คณิตศาสตร์ 434   129 33 31 38 37 36 130 202 46.61 
วิทยาศาสตร์ 434   40 30 53 56 56 55 143 254 58.57 
สังคมศึกษา ฯ 434   30 20 33 44 62 79 165 306 70.53 
สุขศึกษาและพลศึกษา 434   8 2 7 15 46 83 273 402 92.69 
ศิลปะ 434   8 2 10 27 59 76 253 388 89.46 
การงานอาชีพฯ 434   24 10 22 38 55 72 213 340 78.45 
ภาษาต่างประเทศ 434   78 43 49 53 53 51 107 211 48.54 

 
 
 
 

กรำฟร้อยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนแต่ละรำยวิชำในระดับ 3 ขึ้นไป 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2560  

 
 

 
 
 
 
 
 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ฯ
สุขศึกษาและพล

ศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพฯ ภาษาต่างประเทศ

ม4 51.53 27.69 42.77 55.98 92.54 77.12 58.46 43.02

ม5 61.04 36.93 48.19 70.86 94.80 83.32 69.17 49.91

ม6 54.00 46.61 58.57 70.53 92.69 89.46 78.45 48.54
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1.5 ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำระดับชำติ  
 
 

ผลสัมฤทธ์ิการทดสอบระดับชาติ ข้ันพื้นฐาน (O-NET)  ประถมศึกษาปีที่ 6 
 

รำยงำนเปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET)  
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6   ปีกำรศึกษำ 2558-2560 

 
กลุ่มสาระ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 หมายเหต ุ
ภำษำไทย 47.25 59.75 52.41  

คณิตศำสตร์ 45.22 57.44 49.50  
วิทยำศำสตร ์ 47.61 47.32 46.10  
สังคมศึกษำ 53.19 55.22 -ไม่มีการสอบ-  
ภำษำอังกฤษ 43.72 60.71 63.39  

เฉลีย่ 47.40 56.09 52.85  
 

 
 

เปรียบเทียบกับทุกระดับ ของชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6 ปีกำรศึกษำ 2560  

 

ระดับ ไทย คณิต วิทย์ อังกฤษ 
โรงเรียน 52.41 49.50 46.10 63.39 
ขนาดโรงเรียน 53.69 46.80 44.92 51.25 
สังกัด 50.30 42.06 42.18 46.65 
ประเทศ 46.58 37.12 39.12 36.34 

 
 
 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ เฉลี่ย

ปี 2558 47.25 45.22 47.61 53.19 43.72 47.40
ปี 2559 59.75 57.44 47.32 55.22 60.71 56.09
ปี 2560 52.41 49.5 46.1 0 63.39 52.85
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เปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) 
ปีกำรศึกษำ 2558-2560 ระดับประถมศึกษำปีที่ 6
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ผลสัมฤทธ์ิการทดสอบระดับชาติ ข้ันพื้นฐาน (O-NET)  มัธยมศึกษำปีท่ี 3 
 

รำยงำนเปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET)  
ปีกำรศึกษำ 2558-2560 ระดับมัธยมศึกษำปีท่ี 3 

 
กลุ่มสาระ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 หมายเหต ุ
ภำษำไทย 47.25 52.98 57.19  

คณิตศำสตร์ 45.22 42.25 38.34  
วิทยำศำสตร ์ 47.61 41.68 38.19  
สังคมศึกษำ 53.19 56.62 -ไม่มีการสอบ-  
ภำษำอังกฤษ 43.72 45.32 41.93  

เฉลีย่ 47.40 47.77 43.91  
 

 
 

เปรียบเทียบกับทุกระดับ ของชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 ปีกำรศึกษำ 2560  

 

ระดับ ไทย คณิต วิทย์ อังกฤษ 
โรงเรียน 57.19 38.34 38.19 41.93 
ขนาดโรงเรียน 53.72 32.98 35.57 34.89 
สังกัด 47.89 26.88 32.33 32.92 
ประเทศ 48.29 26.30 32.28 30.45 

 
 
 
 
 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สงัคมศึกษา ภาษาองักฤษ เฉลีย่

ปี 2558 47.25 45.22 47.61 53.19 43.72 47.40

ปี 2559 52.98 42.25 41.68 56.62 45.32 47.77

ปี 2560 57.19 38.34 38.19 0 0 43.91
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เปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) 
ปีกำรศึกษำ 2558-2560 ระดับประถมศึกษำปีที่ 6

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
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ผลสัมฤทธ์ิการทดสอบระดับชาติ ข้ันพื้นฐาน (O-NET)  มัธยมศึกษำปีท่ี 6 
 

รำยงำนเปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET)  
ปีกำรศึกษำ 2558-2560 ระดับมัธยมศึกษำปีท่ี 6 

 
กลุ่มสาระ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 หมายเหต ุ
ภำษำไทย 55.77 58.04 54.64  

คณิตศำสตร์ 33.08 29.31 31.85  
วิทยำศำสตร ์ 37.20 34.06 34.24  
สังคมศึกษำ 42.56 39.30 38.44  
ภำษำอังกฤษ 36.03 39.56 41.71  

เฉลีย่ 40.93 40.05 40.18  
 

 
 

เปรียบเทียบกับทุกระดับ ของชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6 ปีกำรศึกษำ 2560  

 

ระดับ ไทย คณิต วิทย์ สังคม อังกฤษ 
โรงเรียน 54.64 31.85 34.24 38.44 41.71 
ขนาดโรงเรียน 54.20 29.33 32.20 37.38 32.97 
สังกัด 46.90 24.68 29.30 34.22 31.42 
ประเทศ 49.25 24.53 29.37 34.70 28.31 

 
 
 
 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สงัคมศึกษา ภาษาองักฤษ เฉลีย่

ปี 2558 55.77 33.08 37.2 42.56 36.03 40.93

ปี 2559 58.04 29.31 34.06 39.3 39.56 40.05

ปี 2560 54.64 31.85 34.24 38.44 41.71 40.18

55.77

33.08
37.2

42.56
36.03

40.93

58.04

29.31
34.06

39.3 39.56 40.05

54.64

31.85 34.24
38.44

41.71 40.18

0

10

20

30

40

50

60

70

เปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) 
ปีกำรศึกษำ 2558-2560 ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 6

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
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รำยชื่อนักเรียนท่ีสอบ O-NET ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
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1.6 สรุปกำรใช้แหล่งเรียนรู้ภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ  2560 
 

     แหล่งเรียนรู้ที่สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนใฝ่เรียน ใฝ่รู้ แสวงหาความรู้และเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อ
เสริมสร้างให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ มีทักษะการเรียนรู้สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีประโยชนม์ี
การใช้ห้องปฏิบัติการที่มีสื่อ / อุปกรณ์ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนมีเทคโนโลยีที่สามารถสืบค้น
ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว นักเรียนสามารถศึกษาค้นคว้าข้อมูลข่าวสาร ความรู้ต่างๆได้ตามความสนใจจาก
แหล่งเรียนรู้ เช่น ห้องศูนย์คณิตศาสตร์ , ห้องอาเซียน ,ห้องสุขศึกษา , ห้องศิลปะ , ห้องนาฎศิลป์ , ห้อง
ดนตรีไทย – สากล , ห้องงานประดิษฐ์ , ห้องคหกรรม ,ห้องสมุด , ห้องคอมพิวเตอร์ 1 -3 , ห้องฟิสิกส์ , 
ห้องเคมี , ห้องชีวะฯ , ห้อง Science Fi Lab , ห้อง Learning Center ฯลฯ  เพื่อพัฒนาโรงเรียนให้เป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ มีแหล่งข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ วิทยาการ และสร้างเสริมประสบการณ์ที่กว้างขวาง
หลากหลาย เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ในโรงเรียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 นักเรียนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ โดยการจัดสภาพบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนการสอน สิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์จริง ทดลองฝึก 
ปฏิบัติแบบสมจริงให้กับผู้เรียนจะได้คิดเป็น ท าเป็น ท าได้  แก้ปัญหาเป็น ปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน การใฝ่รู้
ใฝ่เรียนอย่างต่อเนื่องเน้นปลูกฝังคุณธรรมค่านิยมที่ดีงาม ต้องเสาะแสวงหาความรู้เข้าถึงแหล่งเรียนรู้  
วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อความ ตั้งค าถาม  คิดหาค าตอบ แนวทางแก้ปัญหาด้วยวิธีการต่างๆ  
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แหล่งเรียนรู้ภำยใน 
วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์จึงได้จัดกิจกรรมการเรียน

การสอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้ต่างๆภายในโรงเรียนให้กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1-6 เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ ได้คิดเอง ปฏิบัติเอง และสร้างความรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย 
รวมทั้งคุณครูคอยสร้างสถานการณ์จากสถานที่นั้นๆ เพื่อฝึกฝนผู้เรียนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และ
ประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง  

   
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
เรียนรู้เก่ียวกับนักบุญยอแซฟ 
และพระนางมารีย์ 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
เรียนรู้เก่ียวกับนักบุญยอห์น ปอล
ที่ 2และพระคาร์ดินัลไมเก้ิล  
มีชัย กิจบุญชู 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรียนรู้
เก่ียวกับนักบุญยอห์นที่ 23  
และบ้านเณรยอแซฟ 

   

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
เรียนรู้เก่ียวกับป่าสักและต้นไม้
ประจ าห้องของตนเอง 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
เรียนรู้เก่ียวกับพระคาร์ดินัลฟรัง
ซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช 
อัครเทวดามีคาแอล และ สุสาน
ศานติคาม 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
เรียนรู้เก่ียวกับสวนหิน ทุ่งทานตะวัน 
และนักบุญฟรังซิสต์เซเวียร์ 
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จ ำนวนนักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ภำยในโรงเรียนปีกำรศึกษำ 2560 
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1 – 6 

 

 
  

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1 - 6 
 

 
 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6
ห้องสมุด 321 358 360 372 346 353
ห้องวิทยาศาสตร์ 120 179 180 186 173 176
สวนสมุนไพร 138 145 127 130 111 119
สวนไม้วรรณคดี 138 145 127 130 111 119
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ห้องสมุด ห้องวิทยาศาสตร์ สวนสมุนไพร สวนไม้วรรณคดี

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
ห้องสมุด 408 408 408 350 270 250
ห้องวิทยาศาสตร์ 408 408 408 130 150 147
สวนไม้วรรณคดี 145 135 147 178 168 157
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จ ำนวนนักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ภำยนอกโรงเรียนปีกำรศึกษำ 2560 

โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์จัดกระบวนการเรียนรู้หลากหลายและเล็งเห็นความส าคัญในการจัด
กระบวนการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญที่สุด ดังนั้นทางโรงเรียนจึงจัดโครงการ Study Tour Project ซึ่ง
เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้คิดเป็น ท าเป็น 
แก้ปัญหาเป็น และผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีความรอบรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆในชุมชน  ในวันที่ 2 
สิงหาคม 2560 Study Tour Project แผนกสามัญชาย 

  

 

   
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
ทัศนศึกษา ณ เกาะลัดอีแท่น 
วัดทรงคนอง  

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ทัศน
ศึกษา ณ ห้องสมุดประชาชน "เฉลิม
ราชกุมารี" อ าเภอสามพราน และ
พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
ทัศนศึกษา ณ อุทยานการอาชีพ
ชัยพัฒนา และองค์พระปฐมเจดีย์ 

   
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

ทัศนศึกษา ณ วัดท่าพูด-ดอนหวาย   
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
ทัศนศึกษา ณ THE SALAYA 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
ทัศนศึกษา ณ  พระราชวังสนาม
จันทร์และWoodland Fantasy 

  
 

ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1  
ค่ายทองฑีฆายุ 

อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
 วัดพระศรีสรรเพชญ วิหารมงคล
บพิตร ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์  

ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3  
พระรามราชนิเวศน์ (พระราชวัง

บ้านปืน) แหลมผักเบี้ย 

   
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4  

อุทยานธรรมชาติวิทยา โป่งยุบ  
บ้านหอมเทียน 

ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5  
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์  จ. ปทุมธานี 

 

ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 
พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระ

เกียรติ 
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Study Tour Project แผนก English Programme 
ช้ันประถมศึกษาปทีี่ 1 – 6 พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรต ิ

   
 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6สวนสามพราน บ้านกลับหัว 

   
 

Study Tour Project แผนกสำมัญหญิง 

   
นักเรียน ป.1 ณ หมู่บ้านเศรษฐกิจ
ต้นแบบบ้านหัวอ่าว  

นักเรียน ป.2 ณ พระราชวังสนาม
จันทร์และพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง 

นักเรียนป. 3 ณ วู๊ดแลนด์เมืองไม้
และเจษฎามิวเซียม อ.นครชัยศรี 

   

นักเรียน ป. 4 ณ วัดท่าพูด-ดอนหวาย   นักเรียน ป. 5  
ณ หอภาพยนตร์แห่งชาติ ศาลายา 

นักเรียนป. 6 ณ THE SALAYA 

   
นักเรียน ม. 1 พิพิทธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์ จ.ปทุมธานี 

นักเรียน ม. 2 ณ เมืองโบราณ 
จ.สมุทปราการ 

นักเรียน ม. 3 พิพิทธภัณฑ์ลูกหลาน
พันธ์ุมังกรจ.สุพรรณบุรี 

   
นักเรียน ม. 4 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา

ป่าชายเลน คลองโคน จ.ราชบุรี 
นักเรียน ม. 5 โครงการแหลมผักเบี้ย  

จ.เพชรบุรี 
นักเรียน ม. 6 จ.พระนครศรีอยุธยา 
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จ ำนวนนักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ภำยนอกโรงเรียน ปีกำรศึกษำ 2560 
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1 – 6 

 

 

ป.1 เกาะลัดอีแท่น (ชาย) 
 พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ (หญงิ) 
 หมู่บ้านเศรษฐกจิต้นแบบบ้านหัวอ่าว (EP) 
  

ป.2 ห้องสมุดประชาชน "เฉลมิราชกุมารี",พิพิธภัณฑ์หุ่นข้ีผึ้ง (ชาย) 
 พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ (หญงิ) 
 พระราชวังสนามจันทร์และพพิิธภัณฑ์หุ่นข้ีผึ้ง (EP) 
  

ป.3 อุทยานการอาชีพชัยพฒันา และองค์พระปฐมเจดีย์ (ชาย) 
 พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ (หญงิ) 
 วู๊ดแลนด์เมืองไม้และเจษฎามิวเซียม (EP) 
  

ป.4 วัดท่าพูด-ดอนหวาย (ชาย) 
 วัดท่าพูด-ดอนหวาย (หญิง) 
 พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ (EP) 
  

ป.5 THE SALAYA (ชาย) 
 พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ (หญงิ) 
 หอภาพยนตร์แหง่ชาติ ศาลายา (EP) 
  

ป.6 พระราชวังสนามจันทร์และWoodland Fantasy (ชาย) 
 พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ (หญงิ) 
 THE SALAYA (EP) 
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ม.1 ค่ายทองฑีฆายุ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา (ชาย) 
 สวนสามพราน บ้านกลับหัว (หญงิ)  
 พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร ์ ปทุมธานี (EP) 

 

ม.2 
 

วัดพระศรสีรรเพชญ วิหารมงคลบพิตร ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์  (ชาย) 
 สวนสามพราน บ้านกลับหัว (หญงิ) 
 เมืองโบราณ สมุทรปราการ (EP) 

 

ม.3 
 

พระรามราชนิเวศน์ (พระราชวังบ้านปืน) แหลมผักเบี้ย (ชาย) 
 สวนสามพราน บ้านกลับหัว (หญงิ) 
 พิพิทธภัณฑ์ลูกหลานพันธ์ุมงักร (EP) 

 

ม.4 
 

อุทยานธรรมชาติวิทยา โป่งยุบ บ้านหอมเทียน  (ชาย) 
 สวนสามพราน บ้านกลับหัว (หญงิ) 
 ศูนย์ส่งเสรมิและพัฒนาป่าชายเลน คลองโคน ราชบรุี (EP) 

 

ม.5 พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร ์ ปทุมธานี (ชาย) 
 สวนสามพราน บ้านกลับหัว (หญงิ) 
 โครงการแหลมผักเบี้ย เพชรบุรี (EP) 

 

ม.6 
 

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรต ิ (ชาย) 
 สวนสามพราน บ้านกลับหัว (หญงิ) 
 พระนครศรีอยุธยา (EP) 
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1.7 ข้อมูลงบประมำณ 
 
 1.7.1 ด้านรายได ้

ท่ี รำยกำร จ ำนวนเงิน หมำยเหต ุ
1 เงินงบประมาณ(เงินอุดหนุนรายหัว) 28,400,679  
2 เงินนอกงบประมาณ 152,951,375  
3 เงินอ่ืนๆ(ระบุ) 18,750,000  
4 รวมรำยรับ 200,102,054  

 
 1.7.2 ด้านรายจ่าย 

ท่ี รำยกำร จ ำนวนเงิน หมำยเหต ุ
1 งบด าเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง 95,807,940  
2 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 120,855,312  
3 งบอ่ืนๆ(ระบุ) 24,736,344  
4 รวมรำยจ่ำย 241,399,596  

 
งบด าเนินการ/เงินเดือน เงินค่าจ้าง    คิดเป็นร้อยละ......337.34..............ของรายรบั 
งบพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษา    คิดเป็นร้อยละ........79.01...............ของรายรบั 
 
 
1.8 สภำพชุมชนโดยรวม 
 

โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ อยู่ในบริเวณชุมชนขนาดใหญ่  มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น การ
คมนาคมสะดวกสบาย เพราะมีถนนสายหลักได้แก่ ถนนเพชรเกษม บริเวณชุมชนมีอาคารพาณิช ตลาด 
บ้านจัดสรร ห้างสรรพสินค้า มีสถานที่ฝึกอบรมบ้านผู้หว่าน บ้านสวนยอแซฟและโรงงานอุตสาหกรรม
ขนาดกลาง ขนาดใหญ่จ านวนมาก บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียนมีแหล่ งเรียนรู้หลากหลาย ได้แก่ 
ฟาร์มจระเข้และลานแสดงช้างสามพราน สวนสามพราน ตลาดสามพราน ตลาดน ้าดอนหวาย วัดไร่ขิง 
ศูนย์วัฒนธรรมโรงเรียนวัดท่าพูด วัดดอนหวาย เป็นต้น ประชาชนในชุมชนมีอาชีพหลากหลาย เช่น 
ค้าขาย นักธุรกิจ รับจ้าง รับราชการ เลี้ยงสุกร ท าสวนผักและผลไม้  เป็นต้น อาชีพหลักของชุมชนคือ
ค้าขาย รับจ้าง ท าการเกษตร ท าสวนผลไม้ เลี้ยงสุกร เป็นต้น สภาพเศรษฐกิจ  ค่อนข้างดี มีรายได้เฉลี่ย
ของผู้ปกครองต่อครอบครัว 400,000-600,000 บาทต่อปี  

 ผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ส่วนใหญ่ จบการศึกษาต ่ากว่าระดับปริญญาตรี 
ร้อยละ 40 และระดับปริญญาตรี / สูงกว่าระดับปริญญาตรีร้อยละ60 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขายและ 
ธุรกิจ ร้อยละ 75 อาชีพรับจ้างและอื่น ๆ ร้อยละ 17 และอาชีพรับราชการร้อยละ 8 ผู้ปกครองส่วนใหญ่ 
นับถือศาสนาพุทธร้อยละ 90 และนับถือศาสนาคริสต์ ร้อยละ 10 และผู้ปกครองส่วนใหญ่มีฐานะทาง
เศรษฐกิจค่อนข้างดี  
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 โอกำส 
 1. ชุมชนโดยรอบโรงเรียน มีวัดไร่ขิง , วัดท่าพูด , วัดเทียนดัด วัดอ้อมใหญ่ วัดดงเกตุ พุทธมณฑล 
เป็นต้น เมื่อมีวันส าคัญทางศาสนา โรงเรียนจะน านักเรียนไปร่วมกิจกรรมในชุมชนเสมอ เพื่ออบรมจิตใจ 
ฟังธรรม ทุกวันส าคัญทางศาสนา  
 2. โรงเรียนสนับสนุนให้ผู้เรียนแข่งขันกีฬาในทุกประเภท เพื่อพัฒนาผู้เรียนด้านความถนัด และ
สานสัมพันธ์ในชุมชน 
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1.9 สรุปผลกำรประเมินจำกหน่วยงำนภำยนอกและข้อเสนอแนะ 
 

ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม 
 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสมศ .รอบสาม เมื่อวันที่ 30 
กรกฎาคม 2556 ถึง 1 สิงหาคม 2556 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา  มีการประเมิน  
3 ด้าน คือ ผู้บริหาร ด้านครู และด้านผู้เรียนซึ่งสรุปผลการประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐานเป็นตาราง
ดังต่อไปนี ้
 

ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน:  ประถมศึกษำและมัธยมศึกษำ 

กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
(ประถมศึกษำและมัธยมศึกษำ) 

น้ ำหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภำพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐำน    
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 10.00 9.59 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 10.00 9.99 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้  และเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง 10.00 9.91 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น  ท าเป็น 10.00 9.33 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน 20.00 14.99 ด ี
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 10.00 10.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด 5.00 4.97 ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา  ปณิธาน/วิสัยทัศน์  พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานรักษา
มาตรฐาน  และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ  ที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 93.74 ดีมำก 
 สรุปผลกำรจัดกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของสถำนศึกษำในภำพรวม 
 สมควรรับรองมำตรฐำนกำรศึกษำ  □  ไม่สมควรรับรองมำตรฐำนกำรศึกษำ 

 

จุดเด่น 
 1.  ผู้เรียนมีร่างกายแข็งแรง  และสุขภาพจิตที่ดี  มีสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี  และกีฬา  มี
คุณธรรมจริยธรรม  มีความสามารถด้านการคิด  และปรับตัวเข้ากับสังคมได้ดี  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ระดับดีมากในกลุ่มสาระภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  สุขศึกษาพลศึกษา  และกลุ่มสาระการงานอาชีพ  และ
เทคโนโลยี 
 2.  สถานศึกษามีผลด าเนินการบรรลุตามปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และเป้าหมายของ
สถานศึกษา  เกิดผลกระทบที่ดีต่อการพัฒนาผู้เรียนด้านอัตลักษณ์ คือ  “คนดีศรียอแซฟ”  และมีผลการ
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จัดโครงกำรพฒันำผลสัมฤทธิ์ เพื่อรกัษำระดับคณุภำพ 
ให้ผลกำรทดสอบ O-Net มีคะแนนสูงขึ้น 

เพือ่ตอบสนอง ข้อเสนอแนะของ สมศ. รอบ 3 
 

 

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 าปีต่อสาธารณชนทุกปี 
 
ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพัฒนำตำมกฎกระทรวงว่ำด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ  พ.ศ. 2553 

1  ด้ำนผลกำรจัดกำรศึกษำ 
 สถานศึกษาควรสร้างความตระหนักให้ผู้เรียนเห็นความส าคัญในการเตรียมตัวเข้ารับการทดสอบ
ระดับชาติทุกกลุ่มสาระ  เพื่อรักษาระดับคุณภาพและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศต่อไป 
2.  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
 -ไม่มี- 
3.  ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
 -ไม่มี- 
4.  ด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยใน 
 -ไม่มี- 
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นวัตกรรมหรือตัวอย่ำงกำรปฏิบัติท่ีดี (Good  Practice) ของสถำนศึกษำท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม 
 สถานศึกษาให้ความส าคัญกับการพัฒนาผู้เรียนด้านสุขภาวะ โดยมอบหมายงานให้ฝ่ายกิจการ
นักเรียนและห้องพยาบาลจัดท าโครงการ สุขภาวะ JS HEALTHY LIVING ให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 
สมบูรณ์ มีน้ าหนัก ส่วนสูง สมรรถภาพทางกายผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ฝ่ายงานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
แต่ละฝ่ายร่วมกันช่วยเหลือผู้เรียนให้หลีกห่าง ปลอดภัยจากปัญหาทางเพศ ยาเสพติด และสิ่งมอมเมา เช่น 
สุรา บุหรี่ เครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ เกม เป็นต้น โดยร่วมรับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและมีการน าหน่วยงานภายนอก 
อาทิเช่น โรงพยาบาลวิชัยเวท สภต. โพธ์ิแก้ว มาอบรมและให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง พัฒนาผู้เรียนให้มีสุข
ภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ นอกจากนี้ยังมีบริการดื่มนมเพื่อสุขภาพทุกวัน ตรวจสุขภาพ ช่ังน้ าหนัก  วัด
ส่วนสูงภาคเรียนละ  2 ครั้ง  ดูแลนักเรียนด้านสุขภาพ ให้ค าปรึกษาด้านอนามัย เฝ้าระวังทันตสุขภาพ  
ภาวะทุพโภชนาการ ให้ความรู้และเฝ้าระวังเกี่ยวกับปัญหาสิ่งเสพติด ภาวะเสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย   
อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนนาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์ เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้มี
สุขภาวะที่ดีมีสุนทรียภาพ มีการบันทึกภาวะการเจริญเติบโต สมุดประจ าตัวผู้เรียน ให้ผู้ปกครองทราบภาค
เรียนละ 1 ครั้ง มีการตรวจสอบสุขภาพจากโรงพยาบาลวิชัยเวช  สถานศึกษาส่งมอบหมายงานให้ งานสภา
นักเรียน งานสัมพันธ์ชุมชน งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ร่วมกันจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ ท าให้ผู้เรียนรัก และเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถ่ิน สนับสนุนนาฏศิลป์ไทย เช่น การเลือกตั้ง
คณะกรรมการนักเรียน งานวันส าคัญ งานสัมพันธ์ชุมชนภายในและภายนอก กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมชมรม 
กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
โครงการสร้างจิตสาธารณะเพื่อพัฒนาสังคม โครงการลูกเสือ-เนตรนารีให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม 
โดยมีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง อย่างเป็นระบบครบวงจร PDCA 
 
 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปี2551 8 ข้อ และจากนโยบายโรงเรียนคาทอลิค 1 
ข้อ ได้แก่ ข้อ 1 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ข้อ 2 ซื่อสัตย์สุจริต ข้อ3 มีวินัย  ข้อ 4 ใฝ่เรียนรู้ ข้อ 5 อยู่อย่าง
พอเพียง ข้อ 6 มุ่งมั่นในการท างาน ข้อ 7 รักความเป็น ข้อ 8 มีจิตสาธารณะ ข้อ9 รักและรับใช้ ให้กับ
ผู้เรียน โรงเรียนจัดงานคณะกรรมการนักเรียน งานสภานักเรียน งานส่งเสริมประชาธิปไตย งานด้านการ
สอนจริยะธรรม งานรักษาดินแดน งานลูกเสือเนตรนารี งานแนะแนว งานระเบียบวินัย งานสถิตินักเรียน 
งานครูปฏิบัติหน้าที่เวร งานปกครอง งานสัมพันธ์ชุมชนในด้านสัมพันธ์ชุมชนภายใน และภายนอก (จิต
อาสา)  งานกิจกรรมนักเรียน งานบ าเพ็ญประโยชน์ งานวันส าคัญ งานดูแลช่วยเหลือนักเรียน งานกิจกรรม
เพื่อปรับพฤติกรรม งานปฐมนิเทศผู้ปกครอง กิจกรรมการเรียนการสอน โครงการ JS PRIZE คนดีศรียอ
แซฟ โดยแผนกสามัญชาย กิจกรรม“GENTLEMAN สุภาพบุรุษ” แผนกสามัญหญิง กิจกรรม“LADY กุล
สตรีศรียอแซฟ” และแผนกENGLISH PROGRAM กิจกรรม “SMART” ที่คัดเลือกนักเรียนที่มีความสุภาพ
นอบน้อม  การอบรมหน้าเสาธง  การอบรมผู้เรียนในแต่ละช่วงช้ัน มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรม
จริยธรรม อบรมจริยธรรมหน้าเสาธงและอบรมในแต่ละช่วงช้ัน  การจัดการเรียนการสอนในคาบจริยะ  
กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมปันน้ าใจ กิจกรรมศุกร์ละบาท กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ กิจกรรม JS Green 
School กิจกรรมค่ายลูกเสือเนตรนารี กิจกรรมชมรม กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ ( IS3) 
กิจกรรมธนาคารความดี การบันทึกลูกที่ดี กิจกรรมธนาคารโรงเรียน กิจกรรมเยี่ยมบ้านเพื่อน กิจกรรม
สานรัก กิจกรรมClassroom Meeting กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน  จากการสังเกตผู้เรียนพบว่า ผู้เรียน
จะปฏิบัติตามระเบียบวินัยและมีความรับผิดชอบต่อตนเอง มีความสุภาพอ่อนน้อม สามารถปฏิบัติตาม
หลักธรรมของศาสนา และประเพณีไทย มีน้ าใจ ผู้เรียนสามารถรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีการ
เสนอแนะเพื่อให้งานส าเร็จไปได้ด้วยดี ผู้เรียนเกิดคุณธรรมจริยธรรมทางด้านความซื่อสัตย์ การตรงต่อ
เวลา มีระเบียบวินัย มุ่งมานะในการเรียน (ดูจากสถิติการมาเรียน) มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของ
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โรงเรียน  มีความตระหนักเกี่ยวกับการอยู่อย่างพอเพียง แล้วสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้เป็นอย่าง
ดี  ผู้เรียนมีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ พร้อมทั้งให้ความร่วมมือในกิจกรรมที่เกี่ยวกับชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
เป็นอย่างดี  
 ด้านหลักสูตรสถานศึกษามุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศด้านภาษา  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (Gifted)   เปิดสอนหลักสูตร Intensive  English  Course  ในระดับประถมและ
มัธยมศึกษา  มีการสอนคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 และ 4 หลักสูตร  
EEC (Extra  English  Course)  หลักสูตรมัธยมปลาย EP (English Program) 
 โครงการพัฒนาครูสู่อาเซียน  มีกิจกรรมส่งเสริมให้ครูทุกคนเรียนภาษาอังกฤษจากครูต่างชาติ  มี
การทดสอบใบเกียรติบัตรการเข้ารับการอบรม  เพื่อการรองรับพัฒนาครูสู่อาเซียน  โดยมีหลักสูตรพัฒนา
ส าหรับครู  วิชาภาษาอังกฤษ  และหลักสูตรส าหรับครูวิชาอื่น ๆ  โดยมีแรงจูงใจให้ค่าตอบแทนพิเศษ  
เมื่อสามารถสอบผ่านทักษะการสอนวิชาภาษาอังกฤษ (T&T) 
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ส่วนท่ี 2 ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ 

 
มำตรฐำนท่ี 1 คุณภำพของผู้เรียน     
ระดับคุณภำพ : ดีเยี่ยม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 
1. กระบวนกำรพัฒนำ 

สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้ ให้เป็นไปตาม
ศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตร มีการออกแบบการจัดการเรยีนรู้
ที่เหมาะสมกับผู้เรียน โดยมีการจัดการเรียนรู้  

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ ตาม
เกณฑ์ มีการสรุปผลการประเมินการอ่านของนักเรียนจากกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเฉลิมพระเกียรติ 
ธนาคารปัญญา และการจัดกิจกรรมการสอน พบว่านักเรียนมีความสามารถในการอ่านและรู้จัก
เลือกสรรหนังสือบทความสิ่งพิมพ์ต่างๆที่เหมาะสมกับวัย เมื่อผู้สอนมีการซักถามโดยใช้ประเด็นค าถาม
ผู้เรียนสามารถตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น    นักเรียนได้รับมอบหมายให้สรุปความรู้ที่เรียนในรูปแบบ
ของแผนผังความคิดพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่สามารถเขียนแผนผังความคิดได้อย่างชัดเจนและตรง
ประเด็น    จากสังเกตพฤติกรรมกลุ่ม ผู้เรียนสามารถพูดคุยซักถาม แสดงความคิดเห็นหรือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี หากพบข้อสงสัยภายในกลุ่มสามารถซักถามกับครูผู้สอนได้  นักเรียน
น าเสนอผลงานในรูปแบบของรูปเล่มรายงานการท า Portfolio การเรียงความ พบว่าผู้เรียนสามารถ
เขียนถ่ายทอดความรู้ ความรู้สึกนึกคิดเรื่องราวตลอดจนประสบการณ์ต่างๆ ไปสู่ผู้อื่นได้   การบันทึก
ธนาคารปัญญา การจัดการเรียนการสอน พบว่านักเรียนสามารถตั้งประเด็นค าถาม เพื่อค้นคว้าหา
ค าตอบและหาความรู้เพิ่มเติมและมีการใช้ทักษะทางวิทยาศาสตร์ การน ากระบวนการแบบโครงงานมา
บูรณาการร่วมกับการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ   

2. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา ผู้สอนได้สอดแทรกกิจกรรมเพื่อฝึกให้ผู้เรียนคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน ก ากับติดตาม การท า
โครงการ /กิจกรรม ที่น าไปสู่การพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ เช่นกิจกรรมการ
เรียนการสอนแต่ละรายวิชาของทั้ง 8 กลุ่มสาระ กิจกรรม Reading Memo กิจกรรมธนาคารปัญญา 
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมชมรม กิจกรรมกีฬาสีภายใน การท าโครงงาน /Big Job ของนักเรียน
แต่ละระดับช้ันซึ่งกิจกรรมต่างๆนักเรียนจะเป็นผู้สืบค้นข้อมูล รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์สังเคราะห์ ที่
น าไปสู่องค์รวมของความรู้โดยการน าเสนอข้อมูลความรู้ต่างๆ และแสดงความคิดเห็น ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ด้วยผลงานที่เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจของตนเอง และหมู่คณะ เช่น การเขียนแผนผัง
ความคิด (Mind Mapping) การเขียนรายงาน การอธิบาย การน าเสนอหน้าช้ันเรียน โดยใช้สื่อ
ประกอบการท าโครงงาน การสรุปสาระส าคัญลงสมุดบันทึกการอ่านทุกรายวิชา การสืบค้นข้อมูลจาก
แหล่งการเรียนรู้ต่างๆเพื่อน ามาประกอบการอ้างอิง เป็นต้น อีกทั้งกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนยังเพิ่มพูน
ความรู้และประสบการณ์ของผู้เรียนในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การคิดอย่างเปน็
ระบบ เช่นกิจกรรม Reading Memo กิจกรรมธนาคารปัญญา ซึ่งช่วยส่งเสริมแนวทางในการสรุป
ความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู สื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดเห็นของตนเอง ส่วนการท า
โครงงาน และกิจกรรมชมรมของนักเรียนยังช่วยส่งเสริมการน าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหา ด้วยภาษาหรือ
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วิธีการของตนเอง ตลอดจนก าหนดเป้าหมายคาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ และ
การจัดท าแฟ้มสะสมผลงานของนักเรียน ยังช่วยส่งเสริมการน าเสนอ วิธีการคิด วิธีการแก้ปัญหาด้วย
ภาษา หรือวิธีการของตนเอง ตลอดจนก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผล
ประกอบ และการจัดท าแฟ้มสะสมผลงานของนักเรียนยังเป็นการรวบรวมผลงานจากร่องรอยหลักฐาน
การเรียนรู้แต่ละรายวิชาที่แสดงถึงความคิดริเริ่ มสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ นอกจากนี้ 
สถานศึกษายังด าเนินการประเมินผู้เรียนทุกคนเกี่ยวกับการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความในแต่
ละรายวิชาตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 2551 ได้แก่ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถใน
การคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี  ตลอดจนมีการประเมินคุณภาพผู้เรียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนทุกระดับช้ัน ครู
จัดการกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยมีรูปแบบการสอนแบบไตร่ตรอง และกระบวนการ
แก้ปัญหา การสอนแบบโครงงาน มีการจัดกิจกรรมให้นักเรียนวิเคราะห์ข่าว สถานการณ์ต่างๆทั้งในและ
นอกห้องเรียน ดังนั้น การด าเนินการพัฒนางานต่างๆน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความสามารถ
ในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเติม
เต็มประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้เรียนทั้งภายในห้องเรียน และนอกห้องเรียน ที่จะน าไปสู่การพัฒนา
ตนเองไปสู่ทักษะการคิดข้ันสูง เกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง  

3. จากการศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้ ผู้สอนมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เริ่มต้นด้าน
ทฤษฏี เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในระบบ และวิธีการใช้เทคโนโลยี จัดความรู้ให้ผู้เรียนในเชิง
ทฤษฏีและปฏิบัติ เช่นค้นคว้าข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต  ส่งงานทาง E-mail ,Line , Facebook  การ
สร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น การใช้โปรแกรมสร้างช้ินงาน , การน าเสนอผลงานโดยใช้ 
Power Point , E-book ,Web Site ,E-learning การถ่ายคลิป VDO การแข่งขันภายในและภายนอก  

4-5. สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร  โดยมุ่งเน้นพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในแต่ละกลุ่มสาระให้เป็นไปตามเกณฑ์ และมีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีคุณภาพด้านสมรรถนะส าคัญตามที่หลักสูตรก าหนด มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ 
และเขียน เป็นไปตามเกณฑ์ มีผลการทดสอบระดับชาติอยู่ในระดับดี คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศและได้รับรางวัลเหรียญทอง โดยการทดสอบ O-NET ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สอบ O-
NET เต็ม 100 คะแนน วิชาคณิตศาสตร์ ได้แก่ เด็กชายศุภสุตา ศิริแสงเจริญ, เด็กชายณัฐนนท์ มั่นเขียว 
,เด็กชายปัณณวัฒน์ อร่ามรัศมี ,เด็กหญิงภัทรดนย์ ลี้ โรจนาประภา, เด็กหญิงฐิติกา หวังพูลสวัสดิ์ 
นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้คะแนน O-NET เต็ม 100 คะแนน วิชาภาษาอังกฤษ ได้แก่ 
เด็กหญิงฐิติกา วังพูลสวัสดิ์, เด็กชายณัฐนนท์  มั่นเขียว, เด็กหญิงณัฐชยา วิศลดิลก, เด็กหญิงนิรมัย บุญ
บางยาง นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้คะแนน O-NET เต็ม 100 คะแนน วิชาคณิตศาสตร์ 
ได้แก่ นายเจตริน จินตเกษกรรม นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้คะแนน O-NET เต็ม 100 
คะแนน วิชาคณิตศาสตร์ ได้แก่ นายณัฐดนัย ศรีเจริญสุข รวมทั้งยังส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าร่วมโครงการ
โอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม และนักเรียน
สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐ คิดเป็นร้อยละ 86.53 

6. ความพร้อมในการศึกษาต่อของผู้เรียน ทางโรงเรียนได้สนับสนุนให้ผู้เรียนศึกษาต่อในระดับที่
สูงข้ึน โดยจัดทบทวนด้านวิชาการให้กับผู้เรียนทุกสายการเรียน เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อใน
ระดับช้ันที่สูงข้ึน มีผลการด าเนินงานดังนี้ ผลการสอบเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยรัฐบาล ประจ าปี
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การศึกษา 2560 แผนกสามัญชาย คิดเป็นร้อยละ 90.81 , แผนกสามัญหญิง คิดเป็นร้อยละ 82.55 , 
แผนก English Programme คิดเป็นร้อยละ 73.33 ตามล าดับ 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
1. สถานศึกษาจัดเอกสารการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 9 ประการ ตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปี 2551 ฃ ข้อ และจากนโยบายโรงเรียนคาทอลิค 1 ข้อ ได้แก่ ข้อ 1 รัก
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ข้อ 2 ซื่อสัตย์สุจริต ข้อ3 มีวินัย  ข้อ 4 ใฝ่เรียนรู้ ข้อ 5 อยู่อย่างพอเพียง ข้อ 6 
มุ่งมั่นในการท างาน ข้อ 7 รักความเป็น ข้อ 8 มีจิตสาธารณะ ข้อ9 รักและรับใช้ ให้กับผู้เรียน และจัด
งานคณะกรรมการนักเรียน งานสภานักเรียน งานส่งเสริมประชาธิปไตย งานด้านการสอนจริยะธรรม 
งานรักษาดินแดน งานลูกเสือเนตรนารี งานแนะแนว งานระเบียบวินัย งานสถิตินักเรียน งานครูปฏิบัติ
หน้าที่เวร งานปกครอง งานสัมพันธ์ชุมชนในด้านสัมพันธ์ชุมชนภายในภายนอก (จิตอาสา)  งานกิจกรรม
นักเรียน งานบ าเพ็ญประโยชน์ งานวันส าคัญ งานดูแลช่วยเหลือนักเรียน งานกิจกรรมเพื่อปรับ
พฤติกรรม งานปฐมนิเทศผู้ปกครอง กิจกรรมการเรียนการสอน โครงการ JS PRIZE คนดีศรียอแซฟ 
โดยแผนกสามัญชาย กิจกรรม“GENTLEMAN สุภาพบุรุษ” แผนกสามัญหญิง กิจกรรม“LADY กุลสตรี
ศรียอแซฟ” และแผนกENGLISH PROGRAM กิจกรรม “SMART” ที่คัดเลือกนักเรียนที่มีความสุภาพ
นอบน้อม  การอบรมหน้าเสาธง  การอบรมผู้เรียนในแต่ละช่วงช้ัน มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้าน
คุณธรรมจริยธรรม อบรมจริยธรรมหน้าเสาธงและอบรมในแต่ละช่วงช้ัน  การจัดการเรียนการสอนใน
คาบจริยะ  กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมปันน้ าใจ กิจกรรมศุกร์ละบาท กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ กิจกรรม 
JS Green School กิจกรรมค่ายลูกเสือเนตรนารี กิจกรรมชมรม กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน์ (IS3) กิจกรรมธนาคารความดี การบันทึกลูกที่ดี กิจกรรมธนาคารโรงเรียน กิจกรรมเยี่ยมบ้าน
เพื่อน กิจกรรมสานรัก กิจกรรมClassroom Meeting กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน  จากการสังเกต
ผู้เรียนพบว่า ผู้เรียนจะปฏิบัติตามระเบียบวินัยและมีความรับผิดชอบต่อตนเอง เช่น การเดินแถวตาม
แนวที่ก าหนดให้เวลาอยู่ในสถานศึกษา มีความสุภาพอ่อนน้อมผู้เรียนสามารถปฏิบัติตามหลักธรรมของ
ศาสนาและประเพณีไทยผู้เรียนมีน้ าใจ ช่วยเหลือน้องๆในการยกกระเป๋ าข้ึนอาคารเรียน  ช่วยปิดตึก
ในช่วงพักกลางวัน ลงเวรดูแลความสะอาดแต่ละพื้นที่ ผู้เรียนสามารถรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีการ
เสนอแนะเพื่อให้งานส าเร็จไปได้ด้วยดี ผู้เรียนเกิดคุณธรรมจริยะธรรมทางด้านความซื่อสัตย์ การตรงต่อ
เวลาในการเข้าแถว เข้าเรียนในแต่ละคาบเรียน ส่งงานงานตรงเวลา มีระเบียบวินัยในการเข้าแถว  
ผู้เรียนมีความมุ่งมานะในการเรียน โดยดูจากสถิติการมาเรียนของนักเรียนในแต่ละวัน กระบวนการ
ท างานกลุ่ม การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน  ผู้เรียนดูแลรักษาอาคารสถานที่จนท าให้
สถานที่สะอาด น่าอยู่ เอื้อต่อการเรียนรู้ ตลอดจนการดูแลสิ่งของส่วนตัวได้เป็นอย่างดี ผู้เรียนมีความ
ตระหนักเกี่ยวกับการอยู่อย่างพอเพียงแล้วสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้เป็นอย่างดี  ผู้เรียนมี
ความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ด้วยความมีระเบียบวินัยในการเข้าแถวเคารพธงชาติทุกชาติ และร้องเพลง
ชาติไทยอย่างพร้อมเพียงกัน พร้อมทั้งให้ความร่วมมือในกิจกรรมที่เกี่ยวกับชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็น
อย่างดี  ผู้เรียนมีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ด้วยความมีระเบียบวินัยในการเข้าแถวเคารพธงชาติ สถิติ
ของผู้เรียนที่ได้มีส่วนร่วมในการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน และคณะกรรมการในห้องเรียน  ผู้เรียน
สถิติการสาย ลา มา ขาด ของผู้เรียนมีจ านวนลดลงทุกปี  ผู้เรียนที่ไม่มีปัญหาด้านการปกครอง มี
ระเบียบวินัย แต่งกายถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน เคารพ เช่ือฟังครู สุภาพอ่อนน้อม จากแบบ
บันทึกของครูฝ่ายปกครอง 
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2. โรงเรียนได้จัดโครงการ International  English on Tour  การประเมินโครงงาน นักเรียน
สามารถสื่อสารถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ การใช้ภาษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม สามารถคิด
วิเคราะห์คิดนอกกรอบคิดอย่างมีวิจารณญาน คิดสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ และสามารถแก้ปัญหา
ตัดสินใจได้เหมาะสมตามวัย มีทักษะการท างานร่วมกันกับผู้อื่นได้ และสามารถใช้เทคโนโลยีพัฒนา
ตนเองได้เหมาะสมตามวัย เพื่อน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไปในอนาคต 

3. สถานศึกษาได้มีการด าเนินการเพื่อพัฒนาทักษะขีวิตของผู้เรียน เพื่อให้ อยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข มีโครงการ JS ห่วงใย เข้าใจวัยรุ่น เน้นให้ความรู้ผู้เรียนในการพัฒนาตนเอง ให้ค าปรึกษาด้าน
อาชีพ พฤติกรรม การอยู่ในสังคม ท าการประเมินผู้เรียนด้วยแบบประเมิน SDQ จัดท าเครื่องมือในการ
ประเมิน ติดตามผลการเรียนต่อในอาชีพที่ผู้เรียนสนใจ และจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สอดแทรก
การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมกับวัยของ ผู้เรียน ตามนโยบายของโรงเรียน ว่าด้วยการ
จัดการศึกษาตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีจรรยาบรรณ 
และจิตวิญญาณของความเป็นครู ผู้เรียนโดดเด่นด้านคุณธรรม-จริยธรรม เป็นผู้น าทางวิชาการ และ
เทคโนโลยี มีทักษะชีวิต ทักษะทางภาษามุ่งสู่ความเป็นสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย โรงเรียน
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก คือการปฏิบัติตนด้วย
ความรักเมตตา ซื่อสัตย์  เรียบง่ายพอเพียงและมีอิสรภาพในการท าความดี   โดยจัดอบรมอัตลักษณ์
การศึกษาคาทอลิกให้ผู้เรียนทุกคน  ให้ครูทุกกลุ่มสาระสอนสอดแทรกเข้าไปในการเรียนการสอน  มี
สมุดบันทึกเยาวชนคนดี เพื่อให้นักเรียนมีแนวทางและหลักฐานในการปฏิบัติความดี  มีการจัดงาน
เอกลักษณ์โรงเรียนคาทอลิก เพื่อให้ผู้เรียนได้ด าเนินชีวิตอยู่ในบรรยากาศโรงเรียนคาทอลิก  หลังเคารพ
ธงชาติ ได้สวดภาวนารับฟังพระวาจาซึ่งเป็นข้อคิดที่น าไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข   มี
การจัดโครงการเมล็ดพันธ์ุแห่งความดีเพื่ออบรมผู้เรียนที่จบช่วงช้ันให้มีคุณธรรม ตามแบบนกับญุยอแซฟ   
และในคาบโฮมรูมมีการสอนจริยศึกษาส าหรับนักเรียนพุทธ สอนคริสตศาสนธรรมส าหรับนักเรี ยน
คาทอลิก   นอกจากนี้สถานศึกษายังมีกระบวนการด าเนินการ และจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพด้านอัต
ลักษณ์การศึกษาคาทอลิก โดยจัดให้ผู้เรียนทุกคนได้เรียนวิชาคริสต์ศาสนาเพื่อน าค าสอนของพระเจ้า
และแบบอย่างที่ดีของนักบุญต่างๆไปใช้ในการด าเนินชีวิต  ให้ผู้เรียนทุกคนได้ร่วมพิธีกรรมทางศาสนา
ปฏิบัติศาสนกิจร่วมกัน ได้ฟังเทศน์ฟังธรรมหล่อหลอมจิตใจให้เป็นคนดี  จัดให้มีงานศาสนสัมพันธ์ท าบุญ
ตักบาตร เพื่อให้ผู้เรียนได้ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่างสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
สันติ   และให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพด้านอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก โดยจัดงาน
องค์กรคาทอลิกให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจศรัทธา งานจิตอาสาและงานสงเคราะห์เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักรักและ
รับใช้  เสียสละแบ่งปันเพื่อผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้  มีการจัดงานฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกให้ผู้เรียน
คาทอลิกได้ท ากิจกรรมร่วมกันกับเพื่อนต่างโรงเรียนในเขต 5  และจัดโครงการจาริกแสวงบุญให้
บุคลากรทุกคนได้ท าบุญ นั่งสมาธิท าจิตใจให้สงบ 

4. สถานศึกษาให้ความส าคัญและด าเนินการงานงานส่งเสริมลักษณะนิสัย ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง แต่งกายสะอาดเรียบร้อย เครื่องแต่งกายและเครื่องใช้ส่วนตัวสะอาด มี การตรวจสุขภาพ
ประจ าปีของนักเรียนของห้องพยาบาล ช่ังน้ าหนัก ส่วนสูงของครูประจ าช้ัน มีการบันทึกการเจริญเติบโต
ของนักเรียน รวมทั้งฝึกปฏิบัติการปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ 10 ประการตามกิจกรรมกิจกรรมเด็กไทยฟัน
ดี และกิจกรรมถุงสะอาดซึ่ง อยู่ในงานส่งเสริมลักษณะนิสัยมีการบันทึกสรุปข้อมูลลงในสมุดประจ าตัว
ผู้เรียนให้ผู้ปกครองทราบภาคเรียนละ 1 ครั้ง และงานช่วยเหลือนักเรียนฝ่ายกิจการนักเรียนยังมีการ
ปลูกฝังให้นักเรียนเข้าร่วมโครงการสุขภาวะ JS HEALTHY LIVING กิจกรรมการออกก าลังกายและมี
ส่วนร่วมในการเผยแพร่และรณรงค์เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพโดยงานการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน 
กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมแอโรบิค กิจกรรมโภชนาการกีฬาพาสุข กิจกรรมรักการออกก าลังกาย ศักยภาพ
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วันเสาร์ และกิจกรรมรักการออกก าลังกายรณรงค์ให้ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี มีน้ าหนัก ส่วนสูง สมรรถภาพ
ทางกายตามเกณฑ์ โดยมีการตรวจสุขภาพประจ าปี และช่ังน้ าหนัก ส่วนสูง และทดสอบสมรรถภาพทาง
กายตามโครงการสุขภาวะ JS HEALTHY LIVING  ที่พัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 
โครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม)  กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย 
กิจกรรมการช่ังน้ าหนัก วัดส่วนสูง มีการบันทึกภาวะการเจริญเติบโต สมุดประจ าตัวผู้เรียน ให้ผู้ปกครอง
ทราบภาคเรียนละ 1 ครั้ง และได้ร่วมมือกับชุมชนภายนอกและให้ความส าคัญเรื่องของผู้เรียนที่ปลอด
จากปัญหาทางเพศ ยาเสพติด และสิ่งมอมเมา เช่น สุรา บุหรี่ เครื่องดื่มและ แอลกอฮอล์ เกม เป็นต้น 
ทางสถานศึกษาได้มอบหมายให้ฝ่ายกิจการนักเรียน งานสวัสดิ์ภาพปละความปลอดภัย รับผิดชอบใน
เรื่องของการจัดกิจกรรมเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าว เช่น งานตรวจสารเสพติด งานรณรงค์ป้อมปราม
สารเสพติด งานรักษาความปลอดภัย งานจราจรภายในโรงเรียน งานซ้อมภัยพิบัติ อัคคีภัย และ
แผ่นดินไหว โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ พบว่าสถานศึกษามีการจัด
กิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน กิจกรรมกีฬาเครือข่าย กิจกรรมรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล กิจกรรม
เยี่ยมบ้านนักเรียน กิจกรรมศิลปะ ดนตรี กีฬา กิจกรรมส่งเสริมกีฬาและนันทนาการเข้าค่ายลูกเสือ -
เนตรนารี ผู้เรียนทุกคนไม่มีปัญญาทางเพศ หรือเสพยาเสพติด มุ่งเน้นให้นักเรียนได้รู้จักตนเอง ภูมิใจใน
ตนเอง พัฒนาและปรับปรุงตนเองการมีความมั่นคงทางอารมณ์ และมีความมั่นใจในตนเอง. การกล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งได้มอบหมายฝ่ายที่รับผิดชอบจัดกิจกรรมรองรับ คือโครงการคนดีศรี
ยอเซฟ กิจกรรมชมรม กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมกุลสตรี ลูกเสือ เนตรนารี กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ นักเรียนให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรม ท าให้เกิดทักษะการรู้จักตนเอง ภูมิใจใน
ตนเอง พัฒนาและปรับปรุงตนเอง ปลูกฝังให้นักเรียนการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น การปรับตัวเข้า
กับผู้อื่น  การปฏิบัติตนต่อผู้อื่นอย่างเหมาะสมการปฏิบัติตนที่ค านึงถึงสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นจึง
ได้มอบหมายให้งานสภานักเรียน งานกิจกรรมนักเรียน งานลูกเสือ-เนตรนารี ที่รับผิดชอบด าเนินการจัด
กิจกรรมรองรับเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ เช่น กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 
งานลูกเสือ-เนตรนารี กีฬาสีประจ าปี แข่งขันกีฬาภายนอก แข่งขันกีฬาภายใน การเลือกตั้งกรรมการ
นักเรียน ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์ ส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในและนอก
หลักสูตรด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ และนันทนาการ ก าหนดนโยบายส่งเสริมสุนทรียภาพใน
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และในแผนปฏิบัติการประจ าปี เช่น งานสัมพันธ์ชุมชน 
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน พัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุน
นาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์ เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุขภาวะที่ดีมีสุนทรียภาพ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
อย่างหลากหลายมีการด าเนินงาน เช่น โครงการสุขภาวะ JS HEALTHY LIVING  โครงการส่งเสริมและ
อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน งานวันส าคัญ งานสัมพันธ์ชุมชน กิจกรรมชมรม งาน
ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน ตามแผนโดยมอบหมายงานให้บุคลากรรับผิดชอบ ผู้เรียนส่วนใหญ่ร่วมใน
กิจกรรม มีการนิเทศ ติดตามการท างานเป็นระยะ มีการประเมินผลการด าเนินงาน มีการสรุปผลการ
ด าเนินงาน น าผลมาวิเคราะห์สรุปเป็นจุดเด่น จุดควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ เพื่อน ามาพัฒนาการ
ท างานในปีต่อไปอย่างเป็นระบบครบวงจร 
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2. ผลกำรด ำเนินงำน โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ได้ก ำหนดมำตรฐำนตำมต้นสังกัดฝ่ำยกำรศึกษำอัคร
สังฆมณฑลกรุงเทพ ท้ังหมด 17 มำตรฐำน และมีผลกำรด ำเนินงำนดังน้ี 
 
 
 
 
ผลกำรด ำเนินงำน มำตรฐำนท่ี 1 ผู้เรียนมีสุขภำวะท่ีดีและมีสุนทรียภำพ 

สถานศึกษาให้ความส าคัญกับการพัฒนาผู้เรียนด้านสุขภาวะ โดยมอบหมายงานให้ฝ่ายกิจการ
นักเรียนและห้องพยาบาลจัดท าโครงการ สุขภาวะ JS HEALTHY LIVING ให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 
สมบูรณ์ มีน้ าหนัก ส่วนสูง สมรรถภาพทางกายผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ฝ่ายงานสวัสดิภาพและความ
ปลอดภัยแต่ละฝ่ายร่วมกันช่วยเหลือผู้เรียนให้หลีกห่าง ปลอดภัยจากปัญหาทางเพศ ยาเสพติด และสิ่ง
มอมเมา เช่น สุรา บุหรี่ เครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ เกม เป็นต้น โดยร่วมรับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและมีการน า
หน่วยงานภายนอก อาทิเช่น โรงพยาบาลวิชัยเวท สภต. โพธ์ิแก้ว มาอบรมและให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง 
พัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ นอกจากนี้ยังมีบริการดื่มนมเพื่อสุขภาพทุกวันส่งเสริม
สุขภาพ   ตรวจสุขภาพ  ช่ังน้ าหนัก  วัดส่วนสูงภาคเรียนละ  2 ครั้ง  ดูแลนักเรียนด้านสุขภาพ   ให้
ค าปรึกษาด้านอนามัย  เฝ้าระวังทันตสุขภาพ  ภาวะทุพโภชนาการ   ให้ความรู้และเฝ้าระวังเกี่ยวกับ
ปัญหาสิ่งเสพติด   ภาวะเสี่ยงต่อความรุนแรง   โรคภัย   อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ กิจกรรมส่งเสริม
สนับสนุนนาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์ เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุขภาวะที่ดีมีสุนทรียภาพ มีการบันทึก
ภาวะการเจริญเติบโต สมุดประจ าตัวผู้เรียน ให้ผู้ปกครองทราบภาคเรียนละ 1 ครั้ง มีการตรวจสอบ
สุขภาพจากโรงพยาบาลวิชัยเวช  สถานศึกษาส่งมอบหมายงานให้ งานสภานักเรียน งานสัมพันธ์ชุมชน 
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ร่วมกันจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ท าให้ผู้เรียนรัก 
และเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถ่ินสนับสนุนนาฏศิลป์ไทย เช่น การเลือกตังคณะกรรมการนักเรียน 
งานวันส าคัญ งานสัมพันธ์ชุมชนภายในและภายนอก กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมชมรม กิจกรรมส่งเสริม
ศักยภาพผู้เรียน โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลป วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน โครงการสร้างจิต
สาธารณะเพื่อพัฒนาสังคม โครงการลูกเสือ-เนตรนารีให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม โดยมีการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง อย่างเป็นระบบครบวงจร PDCA ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

มีผลการด าเนินงานคือ ผู้เรียนปฏิบัติตามระเบียบวินัยและมีความรับผิดชอบต่อตนเอง เช่น การ
เดินแถวตามแนวที่ก าหนดให้เวลาอยู่ในสถานศึกษา มีความสุภาพอ่อนน้อมผู้เรียนสามารถปฏิบัติตาม
หลักธรรมของศาสนาและประเพณีไทยผู้เรียนมีน้ าใจ ช่วยเหลือน้องๆในการยกกระเป๋าข้ึนอาคารเรียน  
ช่วยปิดตึกในช่วงพักกลางวัน ลงเวรดูแลความสะอาดแต่ละพื้นที่ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีการ
เสนอแนะเพื่อให้งานส าเร็จไปได้ด้วยดี เกิดคุณธรรมจริยะธรรมทางด้านความซื่อสัตย์ การตรงต่อเวลาใน
การเข้าแถว เข้าเรียนในแต่ละคาบเรียน ส่งงานงานตรงเวลา มีระเบียบวินัยในการเข้าแถว  มีความมุ่ง
มานะในการเรียน โดยดูจากสถิติการมาเรียนของผู้เรียนในแต่ละวัน กระบวนการท างานกลุ่ม การมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมต่าๆ ของโรงเรียน ดูแลรักษาอาคารสถานที่จนท าให้สถานที่สะอาด น่าอยู่ เอื้อต่อการ
เรียนรู้ ตลอดจนการดูแลสิ่งของส่วนตัวได้เป็นอย่างดี มีความตระหนักเกี่ยวกับการอยู่อย่างพอเพียงแล้ว
สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้เป็นอย่างดี  เกิดความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ด้วยความมีระเบียบ
วินัยในการเข้าแถวเคารพธงชาติทุกชาติ และร้องเพลงชาติไทยอย่างพร้อมเพียงกัน พร้อมทั้งให้ความ
ร่วมมือในกิจกรรมที่เกี่ยวกับชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นอย่างดี  ผู้เรียนมีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ด้วย
ความมีระเบียบวินัยในการเข้าแถวเคารพธงชาติ สถิติของผู้ เรียนที่ได้มีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง
คณะกรรมการนักเรียน และคณะกรรมการในห้องเรียน  สถิติการสาย ลา มา ขาด ของผู้เรียนมีจ านวน

มำตรฐำนด้ำนคุณภำพผู้เรียน ได้รวบรวมมำตรฐำนท่ี 1,2,3,4,5,6 และ 15 ไว้ด้วยกันมีผลกำร
ด ำเนินงำน ดังน้ี.- 
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ลดลงทุกปี  ไม่พบผู้เรียนที่มีปัญหาด้านการปกครอง มีระเบียบวินัย แต่งกายถูกต้องตามระเบียบของ
โรงเรียน เคารพ เช่ือฟังครู สุภาพอ่อนน้อม จากแบบบันทึกของครูฝ่ายปกครอง ตลอดจนผู้เรียนส่วน
ใหญ่ปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ตามเกณฑ์ มีการเอาใจใส่ในและกระตือรือร้นในการช่วยงานคุณครู 
ช่วยงานผู้ปกครอง เป็นผู้สืบทอดและรักษาวงศ์ตระกูลเป็นอย่างดี ประพฤติตนเหมาะสมกับความเปน็ลกู
ที่ดี โดยสังเกตจากจ านวนผู้เรียนที่ได้รับเกียรติบัตรคนดีศรียอแซฟประจ าแต่ละเดือน การแต่งกายที่เป็น
ระเบียบเรียบร้อย  จ านวนผู้เรียนที่ไม่ขาดเรียน มาสาย ออกจากการศึกษากลางคัน  จ านวนผู้เรียนที่ไม่
มีปัญหาด้านการปกครอง ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมในสถานศึกษาโดยผ่าน
กระบวนการคิด วางแผน ก าหนดกิจกรรม และด าเนินการโดยสถานศึกษาหรือโดยผู้เรียนเองอย่าง
ต่อเนื่อง ผู้เรียนแต่ละคนจะมีหน้าที่ตามกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ในสถานศึกษาทุกวัน รวมทั้งเวลามี
การจัดกิจกรรมในสถานศึกษาผู้เรียนจะมีส่วนร่วมในการช่วยครูและร่วมต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่าง
ดี 
 
ผลกำรด ำเนินงำน มำตรฐำนท่ี 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมที่พึงประสงค์ 

สถานศึกษาจัดเอกสารการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 9 ประการ ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปี2551 8 ข้อ และจากนโยบายโรงเรียนคาทอลิค 1 ข้อ ได้แก่ ข้อ 1 รัก
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ข้อ 2 ซื่อสัตย์สุจริต ข้อ3 มีวินัย  ข้อ 4 ใฝ่เรียนรู้ ข้อ 5 อยู่อย่างพอเพียง ข้อ 6 
มุ่งมั่นในการท างาน ข้อ 7 รักความเป็น ข้อ 8 มีจิตสาธารณะ ข้อ9 รักและรับใช้ ให้กับผู้เรียน และจัด
งานคณะกรรมการนักเรียน งานสภานักเรียน งานส่งเสริมประชาธิปไตย งานด้านการสอนจริยะธรรม 
งานรักษาดินแดน งานลูกเสือเนตรนารี งานแนะแนว งานระเบียบวินัย งานสถิตินักเรียน งานครูปฏิบัติ
หน้าที่เวร งานปกครอง งานสัมพันธ์ชุมชนในด้านสัมพันธ์ชุมชนภายในภายนอก (จิตอาสา)  งานกิจกรรม
นักเรียน งานบ าเพ็ญประโยชน์ งานวันส าคัญ งานดูแลช่วยเหลือนักเรียน งานกิจกรรมเพื่อปรับ
พฤติกรรม งานปฐมนิเทศผู้ปกครอง กิจกรรมการเรียนการสอน โครงการ JS PRIZE คนดีศรียอแซฟ 
โดยแผนกสามัญชาย กิจกรรม“GENTLEMAN สุภาพบุรุษ” แผนกสามัญหญิง กิจกรรม“LADY กุลสตรี
ศรียอแซฟ” และแผนกENGLISH PROGRAM กิจกรรม “SMART” ที่คัดเลือกนักเรียนที่มีความสุภาพ
นอบน้อม  การอบรมหน้าเสาธง  การอบรมผู้เรียนในแต่ละช่วงช้ัน มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้าน
คุณธรรมจริยธรรม อบรมจริยธรรมหน้าเสาธงและอบรมในแต่ละช่วงช้ัน  การจัดการเรียนการสอนใน
คาบจริยะ  กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมปันน้ าใจ กิจกรรมศุกร์ละบาท กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ กิจกรรม 
JS Green School กิจกรรมค่ายลูกเสือเนตรนารี กิจกรรมชมรม กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน์ (IS3) กิจกรรมธนาคารความดี การบันทึกลูกที่ดี กิจกรรมธนาคารโรงเรียน กิจกรรมเยี่ยมบ้าน
เพื่อน กิจกรรมสานรัก กิจกรรมClassroom Meeting กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน  จากการสังเกต
ผู้เรียนพบว่า ผู้เรียนจะปฏิบัติตามระเบียบวินัยและมีความรับผิดชอบต่อตนเอง เช่น การเดินแถวตาม
แนวที่ก าหนดให้เวลาอยู่ในสถานศึกษา มีความสุภาพอ่อนน้อมผู้เรียนสามารถปฏิบัติตามหลักธรรมของ
ศาสนาและประเพณีไทยผู้เรียนมีน้ าใจ ช่วยเหลือน้องๆในการยกกระเป๋าข้ึนอาคารเรียน  ช่วยปิดตึก
ในช่วงพักกลางวัน ลงเวรดูแลความสะอาดแต่ละพื้นที่ ผู้เรียนสามารถรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีการ
เสนอแนะเพื่อให้งานส าเร็จไปได้ด้วยดี ผู้เรียนเกิดคุณธรรมจริยะธรรมทางด้านความซื่อสัตย์ การตรงต่อ
เวลาในการเข้าแถว เข้าเรียนในแต่ละคาบเรียน ส่งงานงานตรงเวลา มีระเบียบวินัยในการเข้าแถว  
ผู้เรียนมีความมุ่งมานะในการเรียน โดยดูจากสถิติการมาเรียนของนักเรียนในแต่ละวัน กระบวนการ
ท างานกลุ่ม การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน  ผู้เรียนดูแลรักษาอาคารสถานที่จนท าให้
สถานที่สะอาด น่าอยู่ เอื้อต่อการเรียนรู้ ตลอดจนการดูแลสิ่งของส่วนตัวได้เป็นอย่างดี ผู้เรียนมีความ
ตระหนักเกี่ยวกับการอยู่อย่างพอเพียงแล้วสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้เป็นอย่างดี  ผู้เรียนมี
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ความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ด้วยความมีระเบียบวินัยในการเข้าแถวเคารพธงชาติทุกชาติ และร้องเพลง
ชาติไทยอย่างพร้อมเพียงกัน พร้อมทั้งให้ความร่วมมือในกิจกรรมที่เกี่ยวกับชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็น
อย่างดี  ผู้เรียนมีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ด้วยความมีระเบียบวินัยในการเข้าแถวเคารพธงชาติ สถิติ
ของผู้เรียนที่ได้มีส่วนร่วมในการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน และคณะกรรมการในห้องเรียน  ผู้เรียน
สถิติการสาย ลา มา ขาด ของผู้เรียนมีจ านวนลดลงทุกปี  ผู้เรียนที่ไม่มีปัญหาด้านการปกครอง มี
ระเบียบวินัย แต่งกายถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน เคารพ เช่ือฟังครู สุภาพอ่อนน้อม จากแบบ
บันทึกของครูฝ่ายปกครอง 

 
ผลกำรด ำเนินงำน มำตรฐำนท่ี 3 ผู้เรียนมีทักษะในกำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง รักกำรเรียนรู้ และ
พัฒนำตนเองอย่ำงต่อเน่ือง 

สถานศึกษามีการวางแผนจัดท าแผนปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาผู้เรี ยน ให้มีทักษะในการแสวงหา
ความรู้ ด้วยตนเอง ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมที่หลากหลายได้แก่ กิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริม
ทักษะในการแสวงหาความรู้ ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ ครูผู้สอนได้ให้ นักเรียนจัดท ารายงาน โดยค้นคว้า
หาความรู้จากห้องสมุด นอกจากนี้ภายในห้องสมุดได้ให้บริการคอมพิวเตอร์ส าหรับการสืบค้นข้อมูล มีการ
จัดโครงการส่งเสริมการอ่านเฉลิมพระเกียรติ   กิจกรรม Book Rally  กิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก  กิจกรรม 
Science Reading  กิจกรรม Social Reporter  กิจกรรมการอ่านเพื่อขภาพ   กิจกรรม Reading Art 
Around  กิจกรรมนักอ่านน้อย  กิจกรรมModern  IT  กิจกรรม  My Favourit Book    กิจกรรมสัปดาห์
ห้องสมุด โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก มาจัดกิจกรรมให้กับนักเรียน ในด้านเทคโนโลยี มี
การจัดตารางการเข้าไปใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มีการบันทึกการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
และครูผู้สอนยังมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติและการน าเสนอผลงาน 
โดยใช้เทคโนโลยีเช่น การน าเสนอผลงานในรูปแบบคลิป VDO ,Power Point,Web Site,E-book  การใช้
โปรแกรมออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆ  มีการจัดกิจกรรมชมรมที่สอดคล้องกับความสนใจของผู้เรียนโดยน า
เทคโนโลยีมาใช้    จากการศึกษาเอกสารมีการสรุปผลการประเมินการอ่านของนักเรียนจากกิจกรรมรัก
การอ่าน ธนาคารปัญญา และการจัดกิจกรรมการสอนพบว่านักเรียนมีความสามารถในการอ่านและรู้จัก
เลือกสรรหนังสือบทความสิ่งพิมพ์ต่างๆที่เหมาะสมกับวัย เมื่อผู้สอนมีการซักถามโดยใช้ประเด็นค าถาม
ผู้เรียนสามารถตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น  นักเรียนได้รับมอบหมายให้สรุปความรู้ที่เรียนในรูปแบบของ
แผนผังความคิดพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่สามารถเขียนแผนผังความคิดได้อย่างชัดเจนและตรงประเด็น  
จากสังเกตพฤติกรรมกลุ่ม ผู้เรียนสามารถพูดคุยซักถาม แสดงความคิดเห็นหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่น
ได้เป็นอย่างดี หากพบข้อสงสัยภายในกลุ่มสามารถซักถามกับครูผู้สอนได้  นักเรียนน าเสนอผลงานใน
รูปแบบของรูปเล่มรายงานการท า Portfolio  การเขียนเรียงความพบว่าผู้เรียนสามารถเขียนถ่ายทอด
ความรู้ ความรู้สึกนึกคิดเรื่องราวตลอดจนประสบการณ์ต่างๆ ไปสู่ผู้อื่นได้   การบันทึกธนาคารปัญญา การ
จัดการเรียนการสอน พบว่านักเรียนสามารถตั้งประเด็นค าถาม เพื่อค้นคว้าหาค าตอบและหาความรู้
เพิ่มเติมและมีการใช้ทักษะทางวิทยาศาสตร์ เช่นการเรียนแบบโครงงาน สถานศึกษามีการวางแผนการ
จัดท าแผนปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
เช่นการส่งเสริมให้ครูทุกกลุ่มสาระจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนจากแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรยีน เช่น การจดั
สวนไม้ในวรรณคดี ของกลุ่มสาระภาษาไทยการจัดสวนสมุนไพรของกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ห้องภาษาไทย
ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับวิชาภาษาไทย โดยผู้สอนได้มีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้แหล่งเรียนรู้ต่างๆ
ข้างต้น นอกจากนี้มีการจัดกิจกรรม รักศาสตร์  รักศิลป์ รักไทย กิจกรรมวันสุนทรภู่ กิจกรรม English 
Day  กิจรรมวันภาษาไทย  กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ กิจรรมสังคมรักโลก รักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรม
ภูมิปัญญาไทย โดยกิจรรมต่างๆ เหล่านี้จะมีการจัดรูปแบบกิจกรรม เป็นฐานความรู้ที่ให้ความรู้เชิงทฤษฏี 
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และให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง มีการท าใบงาน แข่งขันตอบค าถาม เพื่อชิงรางวัลต่างๆ  จากการศึกษา
แผนการจัดการเรียนรู้ ผู้สอนมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เริ่มต้นด้านทฤษฏี เพื่อให้ผู้เรียนมี
ความรู้ความเข้าใจในระบบและวิธีการใช้เทคโนโลยี มีการจัดความรู้ผู้เรียนในเชิงทฤษฏี และมีการสอน
เสริมเพิ่มเติมในกรณีที่ผู้ เรียนยังขาดความรู้ความเข้าใจ  ผู้สอนมีการให้นักเรียนค้นคว้าข้อมูลจาก
อินเตอร์เน็ต เพื่อจัดท ารายงาน มีการมอบหมายงานและส่งงานผ่านทาง E-mail  มีการตอบข้อสงสัยใน
บทเรียนผ่านทาง Line และ Facebook    จากการสังเกตการใช้เทคโนโลยีของนักเรียนพบว่านักเรียน
สามารถค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ และน าข้อมูลที่ได้มาประมวลผลหาข้อสรุปและจัดท าเป็น
ผลงานของตนเองได้    จากการสังเกตการน าเสนอผลงานของนักเรียน พบว่านักเรียนมีการสร้างสรรค์
ผลงานในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น การใช้โปรแกรมสร้างช้ินงาน , การน าเสนอผลงานโดยใช้ Power 
Point , E-book ,Web Site ,E-learning การถ่ายคลิป VDO นอกจากนี้นักเรียนยังมีการเข้าร่วมการแข่ง
ข้นภายนอกในรายต่างๆจนได้รับรางวัลมากมาย 

 
ผลกำรด ำเนินงำน มำตรฐำนท่ี 4 ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิดอย่ำงเป็นระบบ คิดสร้ำงสรรค์ 
ตัดสินใจแก้ปัญหำได้อย่ำงมีสติสมเหตุผล 

สถานศึกษาด าเนินการวางแผนการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์  ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล  โดยมี
การแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานก ากับติดตามการท าโครงการ/กิจกรรมที่น าไปสู่การพัฒนาทักษะ การ
คิดของผู้ เรียนอย่างเต็มศักยภาพ  เช่น  ได้แก่ ภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ  กิจกรรมอัจฉริยะทาง
วิทยาศาสตร์ กิจกรรมเจียระไนเพชร กิจกรรม Junior Artist กิจกรรม Smart Brain กิจกรรมวิทย์สัปยุทธ์  
กิจกรรมชมรม  กิจกรรมกีฬาภายใน  การท าโครงงาน / Big Job ของนักเรียนแต่ละระดับช้ัน ซึ่งกิจกรรม
ต่างๆ นักเรียนจะเป็นผู้สืบค้นข้อมูล  รวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์  สังเคราะห์ ที่น าไปสู่องค์รวมของความรู้  
โดยการน าเสนอข้อมูลความรู้ต่างๆ ตามความคิดของตนเองที่มีการก าหนดเป้าหมายอย่างสมเหตุสมผลซึ่ง
เป็นการสนับสนุนให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ  เช่น  การท าผัง
ความคิด (mind mapping) การเขียนรายงาน การอธิบาย  การน าเสนอหน้าช้ันเรียนโดยใช้สื่อประกอบ  
การท าโครงงาน  การสรุปสาระส าคัญลงสมุดบันทึกการอ่านทุกส่วนกิจกรรมต่าง ๆ  ของโรงเรียนยังเพิ่มพนู
ประสบการณ์ของผู้เรียนในการคิดอย่างเป็นระบบอีกด้วย  เช่น  กิจกรรมธนาคารปัญญา  กิจกรรม Go to 
Goal  ช่วยส่งเสริมแนวทางในการสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟังและดู  และสื่อสาร โดยการพูดหรือ
เขียนตามความคิดของตนเอง  ส่วนการส่งเสริมการท าโครงงาน และกิจกรรมชมรมของนักเรียนยังช่วย
ส่งเสริมการน าเสนอวิธีคิดวิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง  ตลอดจนก าหนดเป้าหมาย
คาดการณ์   ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ  และการจัดท าแฟ้มสะสมผลงานของนักเรียนยังเป็น
การรวบรวมผลงานที่รวบรวมจากร่อยหลักฐานการเรียนรู้แต่ละรายวิชาที่แสดงถึงความคิดริเริ่มสรา้งสรรค์
ผลงานด้วยภาคภูมิใจ นอกจากนี้  สถานศึกษายังด าเนินการประเมินผู้เรียนทุกคนเกี่ยวกับการอ่าน  คิด  
วิเคราะห์  และเขียนสื่อความในแต่ละรายวิชาทุกคนตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  2551 ได้แก่  
ความสามารถในการสื่อสาร   ความสามารถในการคิด  ความสามารถในการแก้ปัญหา  ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต  และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  ตลอดจนมีการประเมินคุณภาพผู้เรียนและการ
คิดวิเคราะห์ของนักเรียนทุกระดับช้ัน  ดังนั้น  การด าเนินการพัฒนางานต่าง ๆ  น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์  ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสม
เหตุผล  ทั้งนี้เพื่อเป็นการเติมเต็มประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้เรียนทั้งภายในห้องเรียน  และนอก
ห้องเรียนที่จะน าไปสู่การพัฒนาตนเองไปสู่ทักษะการคิดข้ันสูง  เกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง    
การจัดท าโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ  เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่าง
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เป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล   ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ  โดย
โรงเรียนส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  สนับสนุนครูผู้สอนวางแผนการ
จัดกิจกรรม การเรียนการสอน  ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  การจัดท าสื่อการสอน  การวัดผล
ประเมินผลการเรียนการสอนรวมถึงการสอนซ่อมเสริม  ส่งเสริมให้ครูได้พัฒนากระบวนการเรียนการสอน
โดยใช้กระบวนการวิจัยในช้ันเรียน  ด้านการวัดประเมินผลสอดคล้องกับคุณลักษณะความสามารถ  ความ
ถนัด  ความสนใจของผู้เรียน   ประเมินผลจากสภาพจริง  สามารถน าผลงานหรือข้อมูลที่ได้รับมาเป็น
แนวทางในการพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเต็มตามศักยภาพ  การท าโครงงาน การจัดท ารายงานค้นคว้าจากสื่อ
เทคโนโลยี  เทคโนโลยี  กิจกรรม English Camp กิจกรรมวิทย์สัปยุทธ์  กิจกรรม Math joy กิจกรรม
ชมรม กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ -เนตรนารี  ประกอบด้วยการท าแบบฝึกหัด การคิด
วิเคราะห์ในวิชาคณิตศาสตร์ กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การคิด โครงงาน/Big job   มีการจัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนเรียนรู้เป็นกลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อย ฝึกท างานร่วมกัน แก้ไขปัญหาระหว่างการท างานร่วมกัน ผู้เรียนส่วน
ใหญ่มีทักษะความสามารถใน การคิด รู้จักวิเคราะห์โจทย์เลขปัญหาจากแบบทดสอบอัตนัยในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ รู้จักการสรุปเรื่องจากการอ่านลงในบันทึกการอ่าน  รู้จักการใช้แผนผังความคิด 
กระบวนการท าโครงงาน ฝึกผู้เรียนแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองจากกิจกรรม
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS)  เพื่อให้ผู้เรียนรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สรุปผลการจัดท าเป็นรายงานพร้อม
ทั้งน าเสนอผลงานหน้าช้ันเรียน การด าเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ผลการประเมินในผู้เรียนด้านการคิด 
จึงมีระดับคุณภาพดีเยี่ยม 

 
ผลกำรด ำเนินงำน มำตรฐำนท่ี 5 ผู้เรียนมีควำมรู้และทักษะท่ีจ ำเป็นตำมหลักสูตร 

โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   โดยใช้ครูที่สอนในระดับช้ัน
เดียวกันวางแผนการจัดการเรียนการสอน  มีการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้  วิพากษ์วิจารณ์  แสดงความ
คิดเห็น เทคนิคในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ผลิตสื่อประเภทต่าง ๆ  สื่อ ICT  การประเมินการ
เรียนการสอนเชิงพัฒนา  และพัฒนาการเรียนการสอน  โดยใช้วิจัยในห้องเรียน  ตลอดจนการประเมินผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียน  มีการประเมินความก้าวหน้าโดยใช้วิธีการประเมินผลตามสภาพจริง      โรงเรียนมี
โครงการเก่งเพิ่ม  เสริมอ่อน  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียนให้มีผลการเรียนระดับ 3 ข้ึนไปเป็นไปตาม
เกณฑ์     มีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียนจากการสอบวัดคุณภาพทางการศึกษา  ระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 6  มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6  ระดับโรงเรียน  จังหวัด  และประเทศ  โดย
น าผลการทดสอบจากสถาบันการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)  (O-NET)  เพื่อเป็นแนวทางใน
การพัฒนาปีการศึกษาต่อไป  นอกจากนี้ผู้เรียนยังสามารถสื่อความคิดผ่านทางการพูด  เขียน  หรือ
น าเสนอด้วยวิธีต่าง ๆ  ทางโรงเรียนก็ด าเนินการให้ผู้สอนสอดแทรกการเรียนการสอน  ในกลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์    วิทยาศาสตร์    สังคมศึกษาฯ   และบูรณาการกับกลุ่มสาระอื่น ๆ   เพื่อให้ผู้เรียนคิด
วิเคราะห์    คิดสังเคราะห์  คิดอย่างสร้างสรรค์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  คิดเป็นระบบ  น าสู่การสร้างองค์
ความรู้อีกทั้งความสามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้ทั้งภาษาไทย  ภาษาต่างประเทศ  โรงเรียน
ด าเนินการโดยผู้สอนสอดแทรกการเรียนการสอนในกลุ่มสาระภาษาไทย  ภาษาต่างประเทศ  และบูรณา
การกับกลุ่มสาระอื่นๆ  เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้มีความสามารถในการรับและสื่อสาร  มีวัฒนธรรมในการใช้
ภาษาถ่ายทอดความคิด  ความรู้ความเข้าใจเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร  ประสบการณ์  ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม  ส่วนความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้   โรงเรียนด าเนินการโดยผู้สอนสอดแทรกการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ   และ
บูรณาการกับกลุ่มสาระอื่น ๆ   เป็นความสามารถในการเลือกและใช้เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ และมีทักษะ
กระบวนการทางเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม  ในด้านการเรียนรู้  การสื่อสาร  การท างาน  
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การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  ถูกต้องเหมาะสมและมีคุณธรรม   นอกจากนี้โรงเรียนได้จัดโครงการและ
กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และศักยภาพให้กับผู้เรียนมีคุณภาพตามตัวบ่งช้ี  ประกอบด้วย 
 ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 โครงการและกิจกรรมที่โรงเรียนจัด ได้แก่ กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
กิจกรรมที่พัฒนาผลสัมฤทธ์ิ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมห้องเรียนอัจฉริยภาพ กิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียน 
 ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 โครงการและกิจกรรมที่โรงเรียนจัด ได้แก่ กิจกรรมพัฒนาสื่อเทคโนโลยีผู้เรียน
ภาษาต่างประเทศ  แบบบันทึกผลการประเมินสมรรถนะผู้เรียนส าหรับครู 
 ตัวบ่งช้ีที่ 5.3 โครงการและกิจกรรมที่โรงเรียนจัด  
 ตัวบ่งช้ีที่  5.4 โครงการและกิจกรรมที่โรงเรียนจัด ได้แก่ กิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ  กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนภาษาต่างประเทศ 

จากการจัดโครงการ / กิจกรรมอย่างหลากหลายเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จ าเป็น
ตามหลักสูตร  ช่วยพัฒนาผู้เรียนมีความรู้ความสามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ  สามารถสื่อความคิดผ่านทางการพูด  เขียน หรือน าเสนอวิธีต่าง ๆ  สามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนรู้   จึงท าให้มีระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ์  
และผลการทดสอบรวมยอดระดับชาติเฉลี่ยเป็นไปตามเกณฑ์  มีผลประเมินคุณภาพตามมาตรฐานที่ 5 ใน
ระดับด ี
 
ผลกำรด ำเนินงำน มำตรฐำนท่ี 6 ผู้เรียนมีทักษะในกำรท ำงำน รักกำรท ำงำน สำมำรถท ำงำนร่วมกับ
ผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติท่ีดีต่ออำชีพสุจริตตัดสินใจแก้ปัญหำได้อย่ำงมีสตสิมเหตุผล 

สถานศึกษามีการก าหนดนโยบายตามแผนปฏิบัติงานของสถานศึกษา ปี 2558 - 2562 ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน ท างานร่วมกับผู้อื่นเป็นหมู่คณะ โดยฝ่ายบริหารมอบหมายให้ฝ่ายวิชาการ 
และฝ่ายกิจการนักเรียน  วางแผนและด าเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน 
ท างานร่วมกับผู้อื่นเป็นหมู่คณะ โดยจัดกิจกรรม/ชมรม  กิจกรรมโครงงาน / Big Job   การจัดแฟ้มสะสม
ผลงานผู้เรียน  การเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี  กิจกรรมจิตอาสาและบ าเพ็ญประโยชน์งานสภา และ
กรรมการนักเรียน กิจกรรมแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (SDQ) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 6   โดยมีเป้าหมายให้ผู้เรียนมีการวางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ ท า งาน
อย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเองท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีความรู้สึกที่ดี
ต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ 
 จากการจัดกิจกรรม/ชมรม  กิจกรรมโครงงาน / Big Job   การจัดแฟ้มสะสมผลงานผู้เรียน  การ
เข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี  กิจกรรมจิตอาสาและบ าเพ็ญประโยชน์งานสภา และกรรมการนักเรียน 
กิจกรรมแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (SDQ) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 พบว่า 
ผู้เรียนท างานร่วมกันอย่างเป็นระบบ ด าเนินการจัดกิจกรรมโดยผู้เรียนด าเนินการประชุมวางแผนการ
ด าเนินงานก าหนดบทบาทหน้าที่ของสมาชิก มีการประชุมวางแผนการปฏิบัติงานร่วมกัน เสนอและร่วมฟงั
ความคิดเห็น ด าเนินการปฏิบัติงานร่วมกันตามแผนงานที่ก าหนด  ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนา
งาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง ฝ่ายวิชาการ และฝ่ายกิจการนักเรียน  ประชุมวางแผนและด าเนินการ
จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเองภูมิใจ
ในผลงานของตนเอง และฝึกให้ผู้เรียนรู้จักอาชีพที่สุจริต  ฝึกให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง  เกิดทักษะในการ
ท างานผู้เรียนเห็นคุณค่าในการประกอบอาชีพสุจริต มีความรู้ ใฝ่หาความรู้เกี่ยวกับอาชีพสุจริตที่ตนสนใจ 
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ผู้เรียนมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจมีผลการประเมินคุณภาพ
มาตรฐานที่ 6 ในระดับดีเยี่ยม 

 
ผลกำรด ำเนินงำน มำตรฐำนท่ี 15 กำรจัดกิจกรรมตำมนโยบำย จุดเน้น แนวทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำ
เพ่ือพัฒนำและส่งเสริมสถำนศึกษำให้ยกระดับคุณภำพสูงขึ้น 

โรงเรียนมีนโยบายส่งเสริมการจัดโครงการ กิจกรรม ตามนโยบายจุดเน้น แนวทางการปฏิรูป
การศึกษาเพื่อ พัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงข้ึน 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 ได้จัด โครงการ  
Beyond to Asean ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ให้รู้จัก
คุณธรรม จริยธรรมในการด ารงชีวิต โดยการจัดโครงการโครงการเมล็ดพันธ์ุแห่งความดี   

จากการจัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อสนองนโยบาย จุดเน้นตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
ผลการด าเนินงานได้บรรลุตามวิสัยทัศน์ นโยบาย พันธกิจ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ของโรงเรียน อีกทั้ง
โรงเรียนยังได้จัดกิจกรรมโครงการดีเด่นเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน อย่างครอบคลุมอีก 5 โครงการ คือ  

1.โครงกำรโรงเรียนคุณธรรม (เมล็ดพันธุ์แห่งควำมดี) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีคุณธรรม  
จริยธรรม ที่สอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน ซึ่งเป็นผู้ที่สมควรได้รับเกียรติบัตรคนดี
ศรียอแซฟและได้รับทุนประพฤติดีจากสมาคมผู้ปกครองและครู 

2.โครงกำรโรงเรียนท่ีมีคุณภำพสู่มำตรฐำนสำกล  ( World class Standard ) ได้รับการ
ประเมินและประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติโรงเรียนที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากลให้เป็นที่ประจักษ์ต่อ
สาธารณชน  เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด อยู่ในระดับดีมาก 

3. โครงกำรส่งเสริมกำรอ่ำนเฉลิมพระเกียรติ    ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองเพื่อมุ่งเน้นพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงของนักเรียนเพื่อให้สามารถอ่านออกเขียนได้
อย่างถูกต้องเหมาะสมตลอดจนพัฒนาให้นักเรียนมีทักษะการอ่านที่ดีและถูกต้องมากยิ่งข้ึน 

4.โครงกำรส่งเสริมศักยภำพผู้เรียนสู่ควำมเป็นเลิศ  เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้น าทางวิชาการ
และเทคโนโลยี มีความเป็นเลิศทางด้านภาษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  ได้มีความรู้ เรียนรู้ตลอดชีวิต
พัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ และยังส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าร่วมแข่งขันภายนอกจนได้รับรางวัลทั้งระดับ 
เขต จังหวัด ภาคและประเทศจนได้รับรางวัล 

5.โครงกำรรักษ์สิ่งแวดล้อม นักเรียนในทุกระดับช้ันได้ช่วยกันดูแลรักษาความสะอาด ปลูก
จิตส านึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและเห็นคุณค่าของพลังงานทดแทน น าประโยชน์จากการแยกขยะ
มาใช้ต่อไป ทั้งนี้โครงการต่างๆ ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และนโยบาย
ของโรงเรียน โดยค านึงถึงปัญหาและความต้องการของทุกฝ่าย มีการวางแผนและก าหนดข้ันตอนการ
ท างานอย่างชัดเจน ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจและมั่นใจ ผลการด าเนินโครงการ เกิด
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ประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียน ทั้งด้านร่างกายอารมณ์สังคม และสติปัญญา มีผลการประเมินคุณภาพ
มาตรฐานที่ 15 อยู่ ในระดับดีมาก 

 
สถำนศึกษำได้จัดมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนด้ำนคุณภำพผู้เรียน มีผลกำรด ำเนินกำร ดังน้ี 
 
มำตรฐำนท่ี 1 ผู้เรียนมีสุขภำวะท่ีดีและมีสุนทรียภำพ 

 

ตัวบ่งชี้ 
จ ำนวน นร. ที่
อยู่ในระดับ 3 

ขึ้นไป 

จ ำนวน นร.
ทั้งหมด 

ร้อยละที่ได้ 
 

น้ ำหนกั 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได ้

1.1  มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและ
ออกก าลังกายสม่ าเสมอ 

4,508 4,508 
 

100 
0.5 0.50 

1.2 มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพ
ทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 

4,508 4,508 100 0.5 0.50 

1.3 ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ
และหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่
เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัย 
อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 

4,502 4,508 
 

99.87 
 

1 0.99 

1.4 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความม่ันใจ 
กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 

4,501 4,508 99.84 1 0.99 

1.5 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติ
ผู้อ่ืน 

4,507 4,508 99.98 1 0.99 

1.6 สร้างผลงานจากการเข้าร่วม
กิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/
นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการตาม
จินตนาการ 

4,508 4,508 100 1 1.00 

ผลรวมคะแนนมำตรฐำนที่ 1   ดีเย่ียม 5 4.97 
 
มำตรฐำนท่ี 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมที่พึงประสงค์ 
 

ตัวบ่งชี้ 
จ ำนวน นร. ที่อยู่
ในระดับ 3 ขึ้นไป 

จ ำนวน นร.
ทั้งหมด 

ร้อยละที่
ได ้
 

น้ ำหนกั 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได ้

2.1 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม 
      หลักสูตร 

4,508 4,508 100 2 2.00 

2.2 เอ้ืออาทรผู้อ่ืนและกตัญญูกตเวที 
      ต่อผู้มีพระคุณ 

4,508 4,508 100 1 1.00 

2.3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่ 
      แตกต่าง 

4,508 4,508 99.93 1 0.99 

2.4 ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และ 
      พัฒนาสิ่งแวดล้อม 

4,508 4,508 100 1 1.00 

ผลรวมคะแนนมำตรฐำนที่ 2   ดีเย่ียม 5 4.99 
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มำตรฐำนท่ี 3 ผู้เรียนมีทักษะในกำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง รักกำรเรียนรู้ และพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเน่ือง 
 

ตัวบ่งชี้ 
จ ำนวน นรที่
อยู่ในระดับ 3 

ขึ้นไป 

จ ำนวน 
นร

ทั้งหมด 

ร้อยละ
ที่ได ้

น้ ำหนกั
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได ้

3.1 มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วย 
      ตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่างๆ  
      รอบตัว 

4,508 4,508 100 2 100 

3.2 มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู  พูด เขียน และตั้ง 
      ค าถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม 

4,508 4,508 100 1 100 

3.3 เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความ 
      คดิเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน 

4,508 4,508 100 1 100 

3.4 ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน 4,508 4,508 99.91 1 99.91 
ผลรวมคะแนนมำตรฐำนที่ 3   ดีมำก 4 3.99 

 
มำตรฐำนท่ี 4 ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิดอยำ่งเป็นระบบ คิดสร้ำงสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหำได้อย่ำง
มีสติสมเหตุผล   
 

ตัวบ่งชี้ 
จ ำนวน นร. ที่อยู่
ในระดับ 3 ขึ้นไป 

จ ำนวน นร.
ทั้งหมด 

ร้อยละ
ที่ได ้

 

น้ ำหนกั 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได ้

4.1  สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู 
และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตาม
ความคิดของตนเอง 

4,508 4,508 
 

99.81 
 

2 1.99 

4.2  น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษา
หรือวิธีการของตนเอง 

4,508 4,508 
99.78 

1 0.99 

4.3  ก าหนดเป้าหมายคาดการณ์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 

4,508 4,508 
99.87 

1 0.99 

4.4  มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงาน
ด้วยความภาคภูมิใจ 

4,508 4,508 
100 

1 100 

ผลรวมคะแนนมำตรฐำนที่ 4   ดีเย่ียม 5 4.97 
 
มำตรฐำนท่ี 5 ผู้เรียนมีควำมรู้และทักษะท่ีจ ำเป็นตำมหลักสูตร 
 

ตัวบ่งชี้ 
ระดับที่ได ้

 
น้ าหนัก (คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได ้

5.1  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระ
เป็นไปตามเกณฑ์ 

 
4 

1 
 

0.71 
5.2  ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร

เป็นไปตามเกณฑ์ 
 

5 
1 

 
0.82 

5.3  ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
เป็นไปตามเกณฑ์ 

 
4 

2 0.89 

5.4  ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ 3 1 0.72 
ผลรวมคะแนนมำตรฐำนที่ 5 ดี 5 3.14 
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มำตรฐำนท่ี 6 ผู้เรียนมีทักษะในกำรท ำงำน รักกำรท ำงำน สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติ
ท่ีดีต่ออำชีพสุจริต 
 

ตัวบ่งชี้ 
จ ำนวน นร. ที่อยู่ใน

ระดับ 3 ขึ้นไป 
จ ำนวน นร 

ทั้งหมด 

ร้อยละที่
ได ้
 

น้ ำหนกั 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได ้

6.1  วางแผนการท างานและ
ด าเนินการจนส าเร็จ 

4,508 4,508 99.91 2 2.00 

6.2  ท างานอย่างมีความสุข มุ่งม่ัน
พัฒนางาน และภูมิใจในผลงาน
ของตนเอง 

4,508 4,508 99.91 1 1.00 

6.3  ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 4,508 4,508 99.91 1 1.00 
6.4  มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและ

หาความรู้เก่ียวกับอาชีพที่ตนเอง
สนใจ 

4,508 4,508 99.98 1 1.00 

ผลรวมคะแนนมำตรฐำนที่ 6   ดีเย่ียม 5 5.00 
 
 
มำตรฐำนท่ี 15 กำรจัดกิจกรรมตำมนโยบำย จุดเน้น แนวทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำและ
ส่งเสริมสถำนศึกษำให้ยกระดับคุณภำพสูงขึ้น 
 

ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได ้ น้ าหนัก (คะแนน) 
คะแนน 
ที่ได ้

15.1 จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย 
จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

5 2 2 

15.2 ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 5 1 1 
ผลรวมคะแนนมำตรฐำนที่ 15 ดีเยี่ยม 3 3 
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สรปุผลการประเมินอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ประจ าปีการศึกษา 2560 

ระดับช้ันประถมศึกษาปทีี ่1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 
 

ระดับชั้น จ ำนวนนักเรียน ระดับคุณภำพ 
(คน) 3 2 1 

ประถมศึกษำปีท่ี 1 473 421 52 0 
ประถมศึกษำปีท่ี 2 497 461 36 0 
ประถมศึกษำปีท่ี 3 452 401 51 0 
ประถมศึกษำปีท่ี 4 303 283 20 0 
ประถมศึกษำปีท่ี 5 306 287 19 0 
ประถมศึกษำปีท่ี 6 305 252 53 0 
มัธยมศึกษำปีท่ี 1 370 369 1 0 
มัธยมศึกษำปีท่ี 2 367 365 2 0 
มัธยมศึกษำปีท่ี 3 351 351 0 0 
มัธยมศึกษำปีท่ี 4 348 340 8 0 
มัธยมศึกษำปีท่ี 5 345 333 12 0 
มัธยมศึกษำปีท่ี 6 370 349 21 0 

ผลรวม 4487 4212 275 0 
คิดเป็นร้อยละ 93.87 6.13 - 

 
 

ระดับคุณภำพ ผลกำรประเมิน ควำมหมำย 
3 89.15 ดีเยี่ยม 
2 10.31 ดี 
1 0.54 ผ่าน 
0 0 ไม่ผ่าน 
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กรำฟเปรียบเทียบผลกำรประเมินอ่ำน คิดวิเครำะห์และเขียน
นักเรียนชั้น ป.1-ม.6 ปีกำรศึกษำ 2560

คุณภำพดีเยี่ยม คุณภำพดี ผ่ำน

4212, 94%

275, 6%

0, 0%
ระดับคุณภำพ

คุณภาพดีเยี่ยม
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ผ่าน
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ผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 9 ระดับ 

ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1 – มัธยมศึกษำปีท่ี 6 ปีกำรศึกษำ 2560  

 

ช่วงชั้นท่ี 1( ระดับชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1 – 3 ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่วงชั้นท่ี 2 ระดับชั้นประถมศึกษำปีท่ี 4 – 6 
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ช่วงชั้นท่ี 3 ระดับชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1 – 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่วงชั้นท่ี 4 ระดับชั้นประถมศึกษำปีท่ี 4 – 6 
 
 



 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ปีการศึกษา 2560 หน้า 57 
 

กรำฟแสดงผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 9 ข้อ  
ระดับชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1 – มัธยมศึกษำปีท่ี 6 ปีกำรศึกษำ 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลกำรประเมินกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
ระดับชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1 – มัธยมศึกษำปีท่ี 6 

ปีกำรศึกษำ 2560 
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กรำฟแสดงผลกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
ระดับชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1 – มัธยมศึกษำปีท่ี 6 ปีกำรศึกษำ 2560 
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รำยงำนผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 
ปีกำรศึกษำ 2560 ช่วงชั้นท่ี 2 (ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6) 

 

หน่วยงาน คะแนนเฉลี่ย 

ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ อังกฤษ 

ระดับโรงเรียนยอแซฟ 52.41 49.50 46.10 63.39 

ระดับจังหวัด 50.02 40.98 41.31 40.58 

ระดับสังกัด 50.30 42.06 42.18 46.65 

ระดับภาค 47.40 37.75 39.50 37.04 

ระดับประเทศ 46.58 37.12 39.12 36.34 

 
 

 
 

 จากตารางและแผนภูมิเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติข้ันพื้นฐาน(O-NET)ระดับโรงเรียน 
ระดับจังหวัด ระดับสังกัด ระดับภาค และระดับประเทศ  พบว่าคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีที่  6 ของโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด ระดับสังกัดระดับภาคและ
ระดับประเทศทุกรายวิชา เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายวิชา พบว่าวิชาที่มีคะแนนสูงสุด ได้แก่ วิชา
ภาษาอังกฤษ (คะแนนเฉลี่ย=63.39) รองลงมาได้แก่วิชาภาษาไทย (คะแนนเฉลี่ย=52.41) วิชา
คณิตศาสตร์ (คะแนนเฉลี่ย=49.50) และ วิชาวิทยาศาสตร์ (คะแนนเฉลี่ย=46.10) ตามล าดับ 
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ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ สังคมศึกษำ

คะแนนเฉลี่ย

ผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ช่วงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6) ปีกำรศึกษำ 2560

เปรียบเทียบกับ ระดับจังหวัด ระดับสังสัด ระดับภำค และระดับประเทศ

ระดับโรงเรียนยอแซฟ ระดับจังหวัด ระดับสังกัด ระดับภำค ระดับประเทศ
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รำยงำนผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 
ปีกำรศึกษำ 2560 ช่วงชั้นท่ี 3 (ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3) 

 

หน่วยงาน คะแนนเฉลี่ย 

ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ อังกฤษ 

ระดับโรงเรียนยอแซฟ 57.19 38.34 38.19 41.93 

ระดับจังหวัด 51.99 29.70 34.01 32.11 

ระดับสังกัด 47.89 26.88 32.33 32.92 

ระดับภาค 48.53 26.44 32.28 30.40 

ระดับประเทศ 48.29 26.30 32.28 30.45 

 
 

 
 

  
 จากตารางและแผนภูมิเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติข้ันพื้นฐาน(O-NET)ระดับโรงเรียน 
ระดับจังหวัด ระดับสังกัดระดับภาค และระดับประเทศ  พบว่าคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 3  ของโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด ระดับสังกัดและระดับประเทศทุก
รายวิชา เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายวิชา พบว่าวิชาที่มีคะแนนสูงสุด ได้แก่ วิชาภาษาไทย (คะแนนเฉลี่ย=
57.19) รองลงมาได้แก่ วิชา ภาษาอังกฤษ (คะแนนเฉลี่ย=41.93) วิชาคณิตศาสตร์ (คะแนนเฉลี่ย=38.34)
และ วิชาวิทยาศาสตร์ (คะแนนเฉลี่ย=38.19) ตามล าดับ 
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ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ อังกฤษ

คะแนนเฉลี่ย

ผลกำรทดสอบระดับชำติขัน้พื้นฐำน (O-NET)
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ช่วงชั้นท่ี 3(ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3) ปีกำรศึกษำ 2560

เปรียบเทียบกับ ระดับจังหวัด ระดับสังสัด ระดับภำค และระดับประเทศ

ระดับโรงเรียนยอแซฟ ระดับจังหวัด ระดับสังกัด ระดับภำค ระดับประเทศ
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รำยงำนผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 
ปีกำรศึกษำ 2560 ช่วงชั้นท่ี 4 (ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6) 

 
หน่วยงาน คะแนนเฉลี่ย 

ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ สังคมศึกษำ อังกฤษ 

ระดับโรงเรียนยอแซฟ 54.65 31.85 34.24 38.44 41.71 

ระดับจังหวัด 53.63 30.02 32.94 37.39 33.58 

ระดับสังกัด 46.90 24.68 29.30 34.22 31.42 

ระดับภาค 49.82 25.11 29.55 34.84 28.85 

ระดับประเทศ 49.25 24.53 29.37 34.70 28.31 
 

 

   

 จากตารางและแผนภูมิเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติข้ันพื้นฐาน(O-NET)ระดับโรงเรียน 
ระดับจังหวัด ระดับสังกัด และระดับประเทศ  พบว่าคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของ
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด ระดับสังกัดและระดับประเทศทุกรายวิชา เมื่อ
พิจารณาแยกเป็นรายวิชา พบว่าวิชาที่มีคะแนนสูงสุด ได้แก่วิชาภาษาไทย (คะแนนเฉลี่ย=54.65) 
รองลงมาได้แก่วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเฉลี่ย=41.71)วิชาสังคมศึกษา (คะแนนเฉลี่ย=38.44) วิชา
วิทยาศาสตร์ (คะแนนเฉลี่ย=34.24 และ)วิชาคณิตศาสตร์ (คะแนนเฉลี่ย=31.85) ตามล าดับ 
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คะแนนเฉลี่ย

ผลกำรทดสอบระดับชำติขัน้พื้นฐำน (O-NET)
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ช่วงชั้นท่ี 4(ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6) ปีกำรศึกษำ 2560

เปรียบเทียบกับ ระดับจังหวัด ระดับสังสัด ระดับภำค และระดับประเทศ

ระดับโรงเรียนยอแซฟ ระดับจังหวัด ระดับสังกัด ระดับภำค ระดับประเทศ
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ตำรำงแสดงผลกำรสอบเข้ำศึกษำต่อในมหำวิทยำลัยรัฐบำล 
จ ำแนกเป็นแผนกสำมัญชำย – แผนกสำมัญหญิง และ แผนก English Program 

 
 ปีการศึกษา2558 ปีการศึกษา2559 ปีการศึกษา2560 

แผนกสามัญชาย 93.78 95.77 90.81 
แผนกสามัญหญิง 86.23 86.71 82.55 

แผนก English Program 84.00 63.20 73.33 
ร้อยละ 83.24 91.67 86.53 
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3. จุดเด่น 
ผู้เรียนปฏิบัติตามระเบียบวินัยและมีความรับผิดชอบต่อตนเอง เช่น การเดินแถว ตามแนวที่

ก าหนดให้เวลาอยู่ในสถานศึกษา มีความสุภาพอ่อนน้อมผู้เรียนสามารถปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนา
และประเพณีไทยผู้เรียนมีน้ าใจ ช่วยเหลือน้องๆในการยกกระเป๋าข้ึนอาคารเรียน  ช่วยปิดตึกในช่วงพัก
กลางวัน ลงเวรดูแลความสะอาดแต่ละพื้นที่ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีการเสนอแนะเพื่อให้งานส าเร็จ
ไปได้ด้วยดี เกิดคุณธรรม จริยะธรรมทางด้านความซื่อสัตย์ การตรงต่อเวลาในการเข้าแถว เข้าเรียนในแต่
ละคาบเรียน ส่งงานงานตรงเวลา มีระเบียบวินัยในการเข้าแถว  มีความมุ่งมานะในการเรียน โดยดูจาก
สถิติการมาเรียนของผู้เรียนในแต่ละวัน กระบวนการท างานกลุ่ม การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่า งๆ ของ
โรงเรียน 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 เช่ือฟัง
ครู สุภาพอ่อนน้อม จากแบบบันทึกของครูฝ่ายปกครอง ตลอดจนผู้เรียนส่วนใหญ่ปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดีของ
พ่อแม่ตามเกณฑ์ มีการเอาใจใส่ในและกระตือรือร้นในการช่วยงานคุณครู ช่วยงานผู้ปกครอง เป็นผู้สืบ
ทอดและรักษาวงศ์ตระกูลเป็นอย่างดี ประพฤติตนเหมาะสมกับความเป็นลูกที่ดี โดยสังเกตจากจ านวน
ผู้เรียนที่ได้รับเกียรติบัตรคนดีศรียอแซฟ ประจ าแต่ละเดือน การแต่งกายที่เป็นระเบียบเรียบร้อย  ผู้เรียน
เข้าร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมในสถานศึกษาโดยผ่านกระบวนการคิด วางแผน ก าหนด
กิจกรรม และด าเนินการโดยสถานศึกษาหรือโดยผู้เรียนเองอย่างต่อเนื่อง ผู้เรียนแต่ละคนจะมีหน้าที่ตาม
กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ในสถานศึกษาทุกวัน รวมทั้งเวลามีการจัดกิจกรรมในสถานศึกษาผู้เรียนจะมี
ส่วนร่วมในการช่วยกิจกรรมต่างๆเป็นอย่างดี  

ด้านทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ผู้สอนส่งเสริมให้ผู้เรียนรักการเรียนรู้และพัฒนา
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 Favorite 
Book   กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด กิจกรรมวิชาการสัญจร การเรียนแบบโครงงาน ครูมีการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่เน้นกระบวนการกลุ่ม เพื่อให้นักเรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีความรับผิดชอบในบทบาท
หน้าที่ตนได้รับ มีการสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้เทคโนโลยี และน าเสนอผลงานได้อย่างน่าสนใจ 
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4. จุดควรพัฒนำ 
 
 ผู้เรียนในระดับข้ัน ป.1 - ป.3 ยังต้องเร่งพัฒนาด้านการน าเสนอ การอภิปราย และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้อย่างสมเหตุสมผล และต้องพัฒนาทักษะการแก้บัญหาตามสถานการณ์ ได้อย่างเหมาะสม ผู้เรียนใน
ระดับข้ัน ม.1 - ม.3 ส่งเสริมในด้านทัศนคติที่ดี ต่อความเป็นไทย ไม่หลงใหลกับค่านิยมต่างชาติ จนเกิด
การลอกเลียนแบบ ท าให้ลืมวัฒนธรรม อันดีงามของไทย ในภาพรวมการเพิ่มความหลากหลายของหนังสือ
ในห้องสมุดให้เพียงพอและเหมาะกับนักเรียนทุกช่วงช้ัน และมีการจัดแหล่งเรียนรู้ให้หลากหลาย
ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระ และควรจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นการพัฒนาผู้เรี ยนให้รู้จักวางแผนเพื่อ
น าไปสู่การก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจในการแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ ทั้งนี้ เพื่อน าไปสู่
การพัฒนาผู้เรียนให้สามารถปฏิบัติงาน หรือเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวโดยสามารถคิดอย่างเป็นระบบ คิด
สร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล รวมทั้ง มีการทดสอบนักเรียนตามความสามารถด้าน
การคิดเพื่อประเมินความสามารถด้านการคิดของนักเรียนตามเกณฑ์ที่ก าหนดในหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
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มำตรฐำนท่ี 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 
1. กระบวนกำรพัฒนำ 
 สถานศึกษามีการจัดท าแผนพัฒนาแบบต่อเนื่อง 5 ปี (2558-2562) มีแผนปฏิบัติการประจ าปี ใน
การจัดท าแผนพัฒนาของโรงเรียนจากส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน วิเคราะห์สภาพ บริบทของโรงเรียน โดย
จัดท า SWOT จากแผนพัฒนาสถานศึกษา น าสู่การจัดท าแผนปฏิบัติการ สนองนโยบายปฏิรูปการศึกษา 
นโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด ผ่านการระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน จัดท าโครงการประจ าปี เป็น
การพัฒนานักเรียน และบุคลากรในโรงเรียน มีการจัดท าระบบสารสนเทศของโรงเรียนที่ครอบคลุม และ
โครงสร้างการบริหารงานที่เด่นชัด มีการกระจายอ านาจในการบริหารงานในแต่ละส่วนต่าง ๆ มีค าสั่ง
แต่งตั้งมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบอย่างมีระบบชัดเจน มีการก ากับติดตามผลการด าเนินงาน ตามแผน
ปฏิบัติงานของโรงเรียนที่ก าหนดไว้อย่างต่อเนื่อง ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม โดยเฉพาะด้านการใช้ภาษาอังกฤษในการเพื่อการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเอง 
และมีการนิเทศติดตามงานอย่างเป็นระบบ 
  
2. ผลกำรพัฒนำ 
 2.1 โรงเรียนมีวิสัยทัศน์ ดังนี้ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ จัดการศึกษาตามอัตลักษณ์คาทอลิก 
บริหารด้วยระบบบริหารคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีจรรยาบรรณ และจิตวิญญาณของความ
เป็นครู ผู้เรียนโดดเด่นด้านคุณธรรม-จริยธรรม เป็นผู้น าทางวิชาการ และเทคโนโลยี มีทักษะชีวิต ทักษะ
ทางภาษามุ่งสู่ความเป็นสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย มีพันธกิจ เป้าหมาย เหมาะสมกับบริบท 
สอดคล้องกับนโยบาย สนองความต้องการ ชุมชน และผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
 2.2 โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการประจ าปี ปีการศึกษา 2560 ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ของโรงเรียน 
และสอดคล้องกับเป้าหมายในการพัฒนาครูและบุคลากรในโรงเรียน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อน ามาสู่การ
พัฒนาผู้เรียน 
 2.3 โรงเรียนมีสารสนเทศที่ครบถ้วน และพร้อมใช้เป็นระบบสารสนเทศด้านผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน และสารสนเทศด้านการพัฒนาครู ครบทั้ง 4 ด้าน 
 2.4 โรงเรียนมีโครงการในการจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น การจัดมุม
วิชาการ สวนสมุนไพร ห้องสมุดเคลื่อนที่ ห้องปฏิบัติการต่างๆ  
 2.5 โรงเรียนมีการระดมทรัพยากร จากแหล่งต่างๆ เช่น สมาคมผู้ปกครอง สมาคมศิษย์เก่า 
สมาคมเครือข่ายที่สามารถสนับสนุนการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 
 2.6 โรงเรียนมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา และจัดให้มีการประชุม อย่างน้อยเทอมละ 2 
ครั้ง เพื่อน านโยบาย ข้อเสนอแนะ มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการสถานศึกษา 
 2.7 โรงเรียนมีระบบการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบ และน าผลที่ได้จากการนิเทศ มาใช้ในการ
พัฒนา ปรับปรุง คุณภาพของโรงเรียน ให้มากยิ่งข้ึน 
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ผลกำรด ำเนินงำน มำตรฐำนท่ี 14 กำรพัฒนำสถำนศึกษำให้บรรลุเป้ำหมำยตำมวิสัยทัศน์ ปรัชญำ 
และจุดเน้นท่ีก ำหนดขึ้น 
1. แผนปฏิบัติการประจ าปี  พบว่า ผู้บริหาร ครู บุคลากร ชุมชนและองค์กรภายนอกมีส่วนร่วมในการ

ก าหนดแผนปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์และพันธกิจของสถานศึกษา โดยมีรายงาน
การประชุมที่มีมติความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา จากการศึกษาเอกสาร  
แผนพัฒนาสถานศึกษาปี 2558-2562 แผนปฏิบัติการประจ าปีของฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกิจการนักเรียน
และฝ่ายจิตตาภิบาล พบว่า  สถานศึกษามีการก าหนดรูปแบบการส่งเสริมในรูปโครงการหรือกิจกรรม
ที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีอย่างชัดเจน 

2. ค าสั่งแต่งตั้ง  บันทึกการประชุมฝ่ายต่างๆ และบันทึกการประชุมกลุ่มสาระ พบว่า การด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียน และบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์
ที่ก าหนดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และบุคลากรร้อยละ 85 ให้ความร่วมมือในการปฏิบัต ิ 

3. แบบประเมินงาน โครงการ กิจกรรม ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา 
พบว่า มีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก ร้อย
ละ 85 ข้ึนไป 

4. สถานศึกษามีการจัดกิจการโครงการในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจ าปีของ
สถานศึกษาที่จัดท าข้ึนจากการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร  ครู  บุคลากร ชุมชนและองค์กรภายนอก  
อย่างชัดเจน ดังนี้ โครงการJoseph prize โครงการพัฒนาความสามารถด้านสื่อสาร โครงการภาษา
เพื่อการสื่อสาร โครงการ Let’s Speak English โครงการEnglish Acadcmic test งานกิจกรรม
คาทอลิก งานจริยธรรม งานศาสนสัมพันธ์  งานสังคมสงเคราะห์ งานอัตลักษณ์คาทอลิก 

5. แผนพัฒนาสถานศึกษา พบว่า มีการก าหนดกลยุทธ์เกี่ยวกับการส่งเสริมบุคลากรและผู้เรียนให้มี
คุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน ปฏิบัติศาสนกิจสัมพันธ์ร่วมกัน น า
แนวคิดตามหลักธรรมไปในการด ารงชีวิต  รู้จักใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า รักษ์สิ่งแวดล้อม ประหยัดอด
ออมและด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และ
จากการศึกษาแผนปฏิบัติการประจ าปีของฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกิจการนักเรียนและฝ่ายจิตตาภิบาล 
พบว่า  บุคลากรของสถานศึกษา ผู้เกี่ยวข้องและผู้เรียนได้ปฏิบัติตามกลยุทธ์ของโครงการ กิจกรรมที่
สถานศึกษาก าหนดอย่างครบถ้วน 

6. แผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา พบว่า แต่ละฝ่ายได้ด าเนินงานตามกลยุทธ์  โครงการ 
กิจกรรม และจุดเน้น ดังนี้ ฝ่ายวิชาการ ด าเนิน โครงการพัฒนาความสามารถด้านสื่อสาร โครงการ
ภาษาเพื่อการสื่อสาร โครงการ Let’s Speak English โครงการEnglish Acadcmic  test ฝ่าย
กิจการนักเรียนด าเนินโครงการ Joseph prize และฝ่ายจิตตาภิบาล ด าเนิน งานกิจกรรมคาทอลิก 
งานจริยธรรม งานศาสนสัมพันธ์  งานสังคมสงเคราะห์ งานอัตลักษณ์คาทอลิก  แต่ละงาน โครงการ 
กิจกรรม มีการก าหนดผู้รับผิดชอบด าเนินงานตามแผนงาน มีการนิเทศติดตามการท างานอย่าง
ต่อเนื่อง 

7. แผนพัฒนาสถานศึกษาปี 2558-2562 แผนปฏิบัติการประจ าปี  พบว่า  สถานศึกษามีวิสัยทัศน์  
นโยบาย  พันธกิจ ในการวิเคราะห์จุดเน้นของสถานศึกษา โดยมีการประชุมคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียนทุกวันจันทร์ของสัปดาห์และมีการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาภาคเรียนละ 2 
ครั้ง เพื่อร่วมกันระดมความคิดในการวิเคราะห์จุดเน้นของสถานศึกษา สถานศึกษามีการก าหนด

มำตรฐำนด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ ได้รวบรวม
มำตรฐำนท่ี 14,8,9,10,11และ 13 ไว้ด้วยกันมีผลกำรด ำเนินงำน ดังน้ี.- 
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รูปแบบการส่งเสริมในรูปโครงการหรือกิจกรรมที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีอย่างชัดเจน ของ
ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกิจการนักเรียน และฝ่ายจิตตาภิบาล สถานศึกษามีการจัดกิจการโครงการใน
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษาที่จัดท าข้ึนจากการมีส่วนร่วม
ของผู้บริหาร  ครู  บุคลากร ชุมชนและองค์กรภายนอก  อย่างชัดเจน ดังนี้  
- ฝ่ายวิชาการ ด าเนิน โครงการพัฒนาความสามารถด้านสื่อสาร โครงการภาษาเพื่อการสื่อสาร 

โครงการ Let’s Speak English โครงการEnglish Acadcmic test 
- ฝ่ายกิจการนักเรียนด าเนินโครงการ Joseph prize  
- ฝ่ายจิตตาภิบาล ด าเนิน งานองค์กรคาทอลิก งานจริยธรรม งานศาสนสัมพันธ์  งานสังคม

สงเคราะห์ งานอัตลักษณ์คาทอลิก   
8. สถานศึกษา มีการก าหนดผู้รับผิดชอบด าเนินงานตามแผนงาน มีการนิเทศติดตามการท างานอย่าง

ต่อเนื่องและแต่ละฝ่ายมีการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการ กิจกรรมที่สนับสนุน
ส่งเสริมผู้เรียนที่บรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษา และน าผลมาใช้
วางแผนพัฒนาแผนงานในปีต่อไป 

9. การด าเนินงาน โครงการ กิจกรรม พบว่า  แต่ละฝ่ายมีการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงาน
โครงการ กิจกรรมที่สนับสนุนส่งเสริมผู้เรียนที่บรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ปรัชญาและจุดเน้นของ
สถานศึกษา และน าผลมาใช้วางแผนพัฒนาแผนงานในปีต่อไป 

ผลกำรด ำเนินงำน มำตรฐำนท่ี 8 ผู้บริหำรปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำท่ีอย่ำงมีประสิทธิภำพและ เกิด
ประสิทธิผล 
 สถานศึกษามีการจัดท าแผนพัฒนาแบบต่อเนื่อง 5 ปี (2558-2562) มีแผนปฏิบัติการประจ าปี 
และโครงสร้างการบริหารงานที่เด่นชัด มีการกระจายอ านาจในการบริหารงานในแต่ละส่วนต่าง ๆ มีค าสั่ง
แต่งตั้งมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบอย่างมีระบบชัดเจน มีการก ากับติดตามผลการด าเนินงาน ตามแผน
ปฏิบัติงานของโรงเรียนที่ก าหนดไว้อย่างต่อเนื่อง ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม โดยเฉพาะด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีเพื่อ
พัฒนาตนเอง โดยมีการนิเทศติดตามงานอย่างเป็นระบบ 
 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 10คะแนน ระดับคุณภาพ     ดี
เยี่ยม 
 

ผลกำรด ำเนินงำน มำตรฐำนท่ี 9 คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงำนตำม
บทบำทหน้ำท่ีอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล 
 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดศึกษาเพื่อน านโยบายมาด าเนินการลงสู่การปฏิบัติ มีการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา  พบมีรายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา โดยมีการ
ก าหนดนโยบายแผนพัฒนาแผนปฏิบัติงานประจ าปีมีความเห็นชอบการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา และ
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ปีการศึกษา 2560 เพื่อระดมทุนทรัพย์  และทรัพยากร เพื่อพัฒนาสถานศึกษา มีการ
สร้างความสัมพันธ์ ของชุมชนโดยเปิดโอกาสให้เข้ามาใช้สถานที่เล่นกีฬาออกก าลังกาย คณะกรรมการ
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สถานศึกษารับทราบการด าเนินงานและรับทราบผลการด าเนินงานของสถานศึกษา จากการสัมภาษณ์
ผู้ช่วยเลขานุการ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาถึงการด าเนินการการเรยีนการสอนห้องเรียน JS 
พัฒนาศักยภาพทั้งด้านวิชาการและด้านสุนทรียศาสตร์ ของนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ O-
NET และการสอบเข้าเรียนในระดบัอุดมศึกษา 
 
ผลกำรด ำเนินงำน มำตรฐำนท่ี 10 สถำนศึกษำมีกำรจัดหลักสูตร กระบวนกำรเรียนรู้ และกิจกรรม
พัฒนำคุณภำพผู้เรียนอย่ำงรอบด้ำน 
 สถานศึกษาได้ก าหนดกลยุทธ์/นโยบาย/เพื่อพัฒนาไว้ในเอกสารแผนปฏิบัติการประจ าปี/ 
แผนพัฒนาคุณภาพ / แผนกลยุทธ์ /ธรรมนูญโรงเรียน ฉบับปีที่ 2558 – 2562  มีใจความส าคัญเสริมสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ต่อชุมชนในการอนุรักษ์  ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ินมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ของชุมชน   
และ ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรที่เข้มข้นเหมาะสมกับผู้เรียนและความต้องการของชุมชน   เปิดโอกาสให้ 
นักเรียนได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด าเนินการพัฒนาในรูปของโครงการ/กิจกรรม เช่น การจัดท า
หลักสูตรสถานศึกษาหลักสูตรท้องถ่ิน   หลักสูตรกลุ่มสาระ     หลักสูตรอาเซียน  จัดการอบรบการ พัฒนา
มาตรฐานวิชาชีพครู    การจัดการอบรมของครูอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง    การส่งคุณครูเข้าร่วมการ อบรม
ตามหน่วยงานต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง อย่างน้อย 50 ช่ัวโมงต่อปี      การจัดการเรียนที่เน้นกระบวนการ
แบบไตร่ตรอง   การสอนวิชา คณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษในระดับช้ัน    ป.1- ป. 6ในระดับมัธยมศึกษา
มี การจัดท า รายวิชาเพิ่มเติมที่สอดคล้องกับความต้องการ ความสนใจของผู้เรียน  กิจกรรม Study  Tour 
Project การจัดท าแผนสุขภาวะ  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ชมรม กิจกรรม และกิจกรรมการศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง และโครงงาน กิจกรรมนิเทศภายใน นิเทศกัลยาณมิตรของคุณครูเขต5 กิจกรรมทดสอบตาม
ความถนัด  โดยกิจกรรมต่างๆมี วัตถุประสงค์เพื่อ การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา   ที่ เป็นเอกลักษณ์
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศ ด้าน ภาษา คณิตศาสตร์   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มีความรู้ เรียนรู้
ตลอดชีวิตพัฒนาตนเองอย่างเต็ม ศักยภาพ มีการพัฒนาสาระการเรียนรู้ที่บูรณาการการเรียนรู้ระดบัสากล  
ระดับชาติและระดับท้องถ่ินที่ สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง ครอบคลุมกับความต้องการของผู้เรียน  
ชุมชน     โดยมีคณะกรรมการ วิชาการและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการพัฒนา 
โดยเริ่มด าเนินงานตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560  ถึงเดือน มีนาคม  พ.ศ. 2561  ซึ่งเป็นโครงการ
ต่อเนื่องตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 ถึง ปีการศึกษา 2562  ตามแผนพัฒนาสถานศึกษาของโรงเรียน ส าหรับ
การด าเนินงานในปี การศึกษาน้ีได้ประเมินผลการด าเนินงานด้วยวิธีการสังเกต  และการใช้แบบประเมิน  
 สถานศึกษามีข้ันตอนและวิธีการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ    ถูกต้องตาม
หลักการจัดท าหลักสูตร วิเคราะห์มาตรฐาน สาระ ก าหนดโครงสร้าง เวลา รายวิชา การบูรณาการ
หลักสูตร แนวการจัดการศึกษา การวัดและประเมินผล  มีการน าสภาพปัญหา ความต้องการ และภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินมา บูรณาการไว้ในหลักสูตรอย่างชัดเจน หลักสูตรสถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีความ
เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน หลักสูตรสถานศึกษาสามารถพัฒนาความรู้ความสามารถ ศักยภาพและความ
ต้องการของ ผู้เรียนและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถ่ินครูมีความรู้ ความสามารถในการวาง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียน
ตามศักยภาพ ครูน าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้จัดการเรียนรู้และมีการประเมินผลการเรียนรู้ การ
ปรับปรุง/พัฒนา แผนการเรียนรู้ให้มีคุณภาพยิ่งข้ึน ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐาน 10 อยู่ในระดับดี
เยี่ยม 
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ผลกำรด ำเนินงำน มำตรฐำนท่ี 11 สถำนศึกษำมีกำรจัดสภำพแวดล้อมและกำรบริกำรท่ีส่งเสริมให้
ผู้เรียนพัฒนำเต็มศักยภำพ 
 

          โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมภายในให้อื้อต่อการเรียนรู้ บริหารจัดการสถานที่ให้มีความสะอาด ถูก
สุขลักษณะ ตามมาตรฐานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ช่วยให้ผู้เรียนได้อยู่อาศัยในสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม มี
อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการเพียงพอต่อความต้องการ มีแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น
สวนสมุนไพร สวนวรรณคดี สวนหิน  สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนมีมุมพักผ่อน ต้นไม้หลากหลายชนิด 
มีสนามกีฬาทั้งกลางแจ้งและในร่ม มีการส ารวจซ่อมแซมอาคารสถานที่ วัสดุ-ครุภัณฑ์ ให้อยู่ในสภาพใช้
งานได้ดี มีความปลอดภัย มีการจัดโครงการ กิจกรรมในการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของ
ผู้เรียน เช่นโครงการตรวจสุขภาพนักเรียน การฉีดวัคซีน การเคลือบฟลูออไรด์  การซ้อมภัยพิบัติ เป็นต้น 
มีพนักงานรักษาความปลอดภัย ดูแลความปลอดภัยอย่างทั่วถึง และมีระบบการจราจรที่เป็นระบบ มีการ
บริการห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องคอมพิวเตอร์ และห้องเรียน i-Pad เพื่อให้
นักเรียนได้ศึกษาและเรียนรู้ด้วยตนเอง  
 
ผลกำรด ำเนินงำน มำตรฐำนท่ี 13 สถำนศึกษำมีกำรสร้ำง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถำนศึกษำเป็นสังคม
แห่งกำรเรียนรู้   
 

 โรงเรียนมีความตระหนักในการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
โดยผู้บริหาร ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันก าหนดมาตรฐาน เป้าหมายและยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา 
ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษาและหลักสูตรสถานศึกษาสถานศึกษา มี
การสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา เช่น มีห้องปฏิบัติการต่าง ห้องI-PAD ส่งเสริมให้ครูมี
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายโดยใช้แหล่งเรียนรู้  มีการเชิญวิทยากร/ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
จากหน่วยงานภายนอกมาให้ความรู้แก่นักเรียน นอกจากนั้นยังมีโครงการ Study Tour Project ที่จัดข้ึน
เพื่อให้นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่1-มัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้เกิดกระบวนการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้
ภายนอก โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมที่สนับสนุน ส่งเสริมให้บุคลากรมีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ระหว่าง
บุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัวชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง สถานศึกษามี
การส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรภายในสถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการ
สอน โดยให้บุคลากรวางวางแผนการกิจกรรมจัดการเรียนการสอน ทั้งทางด้านการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิและ
การแก้ไขปัญหาพฤติกรรมของนักเรียน ได้ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรน าเสนอวิธีการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ 
และวิธีการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมนักเรียน เพื่อบุคลากรภายในสถานศึกษาจะเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน มีการส่งเสริม สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เผยแพร่ความรู้ ร่วมงานกับชุมชนในวันส าคัญต่าง ๆ วันเข้าพรรษา วันปีใหม่มีกิจกรรมที่ผู้ปกครอง/ชุมชน
เข้ามาเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านต่าง ๆ กับนักเรียน นอกจากนั้นสถานศึกษาน าผลการจัดกิจกรรมต่างๆ
มาสรุปเผยแพร่ให้กับครู และผู้ปกครองที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ รับทราบข้อมูล และเป็นแนวทางในการพัฒนา
ต่อในปีการศึกษาต่อไป 
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สถำนศึกษำได้จัดกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ ด้ำนอัตลักษณ์ของ
สถำนศึกษำ มีผลกำรด ำเนินกำร ดังน้ี 
มำตรฐำนท่ี 14 กำรพัฒนำสถำนศึกษำให้บรรลุเป้ำหมำยตำมวิสัยทัศน์ ปรัชญำ และจุดเน้นท่ีก ำหนด
ขึ้น 

ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได ้
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได ้

14.1 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย
วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา 

5 3 3 

14.2 ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา  

5 2 1.83 

ผลรวมคะแนนมำตรฐำนที่ 14 ดีเยี่ยม 5 4.83 
 
 
สถำนศึกษำได้จัดกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ ด้ำนคุณภำพกำรจัด
กำรศึกษำ 4 มำตรฐำน มีผลกำรด ำเนินกำร ดังน้ี 
 
มำตรฐำนท่ี 8 ผู้บริหำรปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำท่ีอย่ำงมีประสิทธิภำพและ เกิดประสิทธิผล 
 

ตัวบ่งชี้ ระดับท่ีได้ 
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ท่ีได้ 

8.1  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิดริเริม่ทีเ่น้นการ
พัฒนาผูเ้รียน 

5 1 1 

8.2  ผู้บริหารใช้หลกัการบรหิารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมลูผล
การประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดทัง้ด้านวิชาการและ
การจัดการ 

5 2 2 

8.3  ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาใหบ้รรลเุป้าหมาย
ตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 

5 2 2 

8.4  ผู้บริหารสง่เสรมิและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับ
การกระจายอ านาจ 

5 2 2 

8.5  นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการ
จัดการศึกษา 

5 1 1 

8.6  ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรกึษาทางวิชาการและเอาใจใส่
การจัดการศึกษาเตม็ศักยภาพและเต็มเวลา 

5 2 2 

ผลรวมคะแนนมำตรฐำนท่ี 8 ดีเยี่ยม 10 10 
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มำตรฐำนท่ี 9 คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำท่ีอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล 
 

ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได ้
น้ ำหนกั 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได ้

9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบก าหนด 5 2 2 
9.2  คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการ

ด าเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
5 1 1 

9.3 ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 5 2 2 
ผลรวมคะแนนมำตรฐำนที่ 9 ดีเย่ียม 5 5 

 
มำตรฐำนท่ี 10 สถำนศึกษำมีกำรจัดหลักสูตร กระบวนกำรเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน
อย่ำงรอบด้ำน 
 

ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได ้
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได ้

10.1 หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น 5 2 2 
10.2 จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความ

ถนัด ความสามารถและความสนใจ 5 2 2 

10.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ 
ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 

5 1 1 

10.4 สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ
จริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 

5 1 1 

10.5 นิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุงการ
เรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ 

5 2 2 

10.6 จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึง
ผู้เรียนทุกคน 

5 2 2 

ผลรวมคะแนนมำตรฐำนที่ 10 ดีเยี่ยม 10 10 
 
มำตรฐำนท่ี 11 สถำนศึกษำมีกำรจัดสภำพแวดล้อมและกำรบริกำรท่ีส่งเสรมิให้ผู้เรียนพัฒนำเต็ม
ศักยภำพ 
 

ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได ้
น้ ำหนกั 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได ้

11.1 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนม่ันคง สะอาดและปลอดภัย 
มีสิ่งอ านวยความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี 
สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 

5 4 4 

11.2 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย
ของผู้เรียน 

5 3 3 

11.3 จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือให้
ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

5 3 3 

ผลรวมคะแนนมำตรฐำนที่ 11 ดีเย่ียม 10 10 
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สถำนศึกษำได้จัดกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ ด้ำนคุณภำพด้ำนกำร
สร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ มีผลกำรด ำเนินกำร ดังน้ี 
 
มำตรฐำนท่ี 13 สถำนศึกษำมีกำรสร้ำง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถำนศึกษำเป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้   

ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได ้
น้ ำหนกั 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได ้

13.1 มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์
จากแหล่งเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผู้ที่เก่ียวข้อง 

5 3 3 

13.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เก่ียวข้อง 

5 2 2 

ผลรวมคะแนนมำตรฐำนที่ 13 ดีเย่ียม 5 5 
 
 

ครูปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำท่ีอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล 
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3. จุดเด่น 
 
 โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการ ประชุมที่
หลากหลายวิธี เซ่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุม กลุ่ม เพื่อให้ทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ซัดเจน มีการ ปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ที่สอดคล้องกับผล การจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการ
พัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้
ตามหลักสูตรสถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรูได้อย่างมีคุณภาพ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ 
ติดตาม ประเมินผล การด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้กระบวน 
วิจัยในการรวบรวมข้อมูล เพื่อใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
 
4. จุดควรพัฒนำ 
 
 1. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
ผู้เรียน 
 2. ระบบนิเทศติดตามภายในอย่างเป็นระบบทั่วถึง ครบวงจร อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลต่อองค์กรอย่างแท้จริง 
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มำตรฐำนท่ี 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม 
 
1. กระบวนกำรพัฒนำ 
 สถานศึกษาด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งเสริมให้ครูได้
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ในการจัดการเรียนการสอนมี
การบูรณาการการสอนโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี ในการจัดการเรียนการสอน เช่น ใช้แอพลิเคชัน 
Google apps สอนโดยใช้ iPad , สื่อการสอนบน Web site ที่ครูสร้างข้ึน , แบบทดสอบ Online , 
บทเรียน e-learning , สอนโดยวัดความคิดสร้างสรรค์ , สอนเน้นการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาการท างาน 
ครูมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง ก าหนด
เนื้อหาสาระ กิจกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจ ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริงจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
สามารถสรุปองค์ความรู้น าไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างดี ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ฝึกทักษะ 
แสดงออก น าเสนอผลงาน รักการอ่าน คิดเป็นท าเป็น สามารถแสวงหาความรู้จากจากสื่อเทคโนโลยีได้
ด้วยตนเอง ครูจัดการเรียนรู้เช่ือมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้อื่นๆ ได้อย่างเหมาะสม ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และครูใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนาผู้เรียน
ดังนี้ ครูก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ การวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียน ออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล และพัฒนาการ
ทางสติปัญญา  โดยใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ผนวกกับการน าบริบทและภูมิปัญญาของท้องถ่ินมา
บูรณาการ ในการจัดการเรียนรู้  มีการวัดประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการ
ที่หลากหลาย ให้ค าแนะน า ค าปรึกษา แก้ไขปัญหา ให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วย
ความเสมอภาค มีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิ ดชอบ และน าผลมาใช้
ปรับปรุงการสอน ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา  จัดการ
เรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา  เต็มความสามารถ เต็มตามศักยภาพ จัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้  บันทึกหลังสอน และน าปัญหาไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในครั้งต่อไป  
มีการประเมินแผนการสอนภาคเรียนละ 1 ครั้ง มีการนิเทศการสอนภาคเรียนละ 1 ครั้ง และมีการสังเกต
การสอนโดยคณะกรรมการนิเทศที่โรงเรียนแต่งตั้ง มีการจัดกิจกรรมโครงการต่างๆ เพื่อสนับสนุนและ
ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เช่น  งานฟื้นฟูจิตใจบุคลากรคาทอลิค งาน
อบรมคุณธรรม  โครงการอบรมครู  กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM โครงการ THANK YOU 
TEACHER การใช้ iPad ในการจัดการเรียนรู้ การใช้ กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นการไตร่ตรอง คุณค่า
พระวารสาร นอกจากนี้สถานศึกษายังส่งเสริมให้ครูจัดท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน มีการ
ประเมินผลงานวิจัยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง มีการวางแผนในการพัฒนาครูโดยส่งครูเข้ารับการศึกษาต่อใน
ระดับที่สูงข้ึน 
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2. ผลกำรด ำเนินงำน มำตรฐำนท่ี 7 ครูปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำท่ีอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิด
ประสิทธิผล 
 สถานศึกษามีแผนงานในการพัฒนาครูอย่างชัดเจนและเป็นระบบ  ส่งเสริมให้ครูได้ปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ในการจัดการเรียนการสอน ครูมีการก าหนด
เป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มี
การวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ผู้เรียน ออกแบบ และการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล  และพัฒนาการทาง
สติปัญญา  ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการน าบริบทและภูมิปัญญาของท้องถ่ินมาบูรณาการ
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 1 ครั้ง มีการนิเทศการสอนภาคเรียนละ 1 ครั้ง และมีการสังเกตการ
สอนโดยคณะกรรมการนิเทศที่โรงเรียนแต่งตั้ง มีการจัดกิจกรรมโครงการต่างๆ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริม
ให้ครูจัดการเรียนการสอนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เช่น  งานฟื้นฟูจิตใจบุคลากรคาทอลิค งานอบรม
คุณธรรม  โครงการอบรมครู  กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM โครงการ THANK YOU TEACHER การ
ใช้ iPad ในการจัดการเรียนรู้ 
 นอกจากนี้สถานศึกษายังส่งเสริมให้ครูจัดท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน มีการประเมินผล
งานวิจัยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง มีการวางแผนในการพัฒนาครูโดยสง่ครูเข้ารับการศึกษาต่อในระดับที่สูงข้ึน 
 ครูได้รับการพัฒนาตามแผนงานที่ก าหนดไว้  มีการส่งเอกสารรายงานผลการด าเนินงาน เช่น 
เอกสารประจ าช้ัน บันทึกการส่งแผนการสอน บันทึกการส่งงานวิชาการ แฟ้มสะสมผลงานครู รายงานการ
อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM ครูพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และใช้สื่อ
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครูปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและท างาน
ตามงานที่ได้รับมอบหมาย ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี รางวัลครูดีเด่น ครูช านาญการ ตลอดจนมีการพัฒนา
นักเรียนได้อย่างเป็นระบบครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
3. จุดเด่น 
 ครูมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ มีความรับผิดชอบ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะในการสอนโดยใช้
กระบวนการไตร่ตรอง อย่างมีประสิทธิภาพ เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วม ในการจัดการเรียนการสอน 
กล้าแสดงออก โดยใช้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง ครูทุกคนส่งแผนการสอน KM วิจัยในช้ันเรียน และครูทุกคน
มีโอกาสได้รับการตรวจประเมนิเปน็ครูช านาญการ และครูดีเด่นของฝ่ายการศึกษาอัครสงัฆมณฑลกรุงเทพ 
4. จุดควรพัฒนำ 
  ควรน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ มาช่วยจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน ส่งเสริมให้ครู
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องในการใช้เทคโนโลยี และสร้างนวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน และควรน าภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้นักเรียนได้เรียนรู้และให้ ข้อมูล
ย้อนกลับเพื่อน าไปใช้พัฒนาตนเอง 
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สถำนศึกษำได้จัดกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ ด้ำนคุณภำพกำรจัด
กำรศึกษำ มีผลกำรด ำเนินกำร ดังน้ี 
 
ครูปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำท่ีอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล 
 

ตัวบ่งชี้ 
จ ำนวน ครู ที่
อยู่ในระดับ 3 

ขึ้นไป 

จ ำนวน ครู
ทั้งหมด 

ร้อยละที่
ได ้
 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได ้

7.1  ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้ง
ด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

227 249 91.26 1 0.91 

7.2  ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้
ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 

119 249 80.24 1 0.80 

7.3  ครูออกแบบและการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนอง
ความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการ
ทางสติปัญญา   

226 249 90.90 2 1.82 

7.4  ครูใช้ส่ือและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับ
การน าบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมา
บูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 

200 249 80.51 1 0.81 

7.5  ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย 

200 249 90.90 1 0.91 

7.6 ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหา
ให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพ
ชีวิตด้วยความเสมอภาค 

246 249 98.82 1 0.99 

7.7  ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลใน
การปรับการสอน 

242 249 97.35 1 0.97 

7.8  ครูประพฤติปฏิบัตตินเป็นแบบอย่างที่ดี และ
เป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 

200 249 80.64 1 0.81 

7.9  ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับ
มอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ 

238 249 95.72 1 0.96 

ผลรวมคะแนนมำตรฐำนที่ 7 1978 2241 ดีมำก 10 8.98 
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กำรจัดกำรกระบวนกำรสอนของครูในโรงเรียน 

 

 

 
 

  

  

 

 

 

80.79

78.37

85.23

81.43

74 76 78 80 82 84 86

ครูจัดบรรยากาศท่ีเอือ้ต่อการเรียนรู้ และดแูลช่วยผู้ เรียนให้เกิดการเรียนรู้

ครูจัดเตรียมและเลอืกใช้สือ่ให้เหมาะสมกบักิจกรรม น าภมิูปัญญาท้องถ่ิน 
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาประยกุต์ให้ในการจัดการเรียนการสอน (สพฐ ข้อ 1-2)

ครูท่ีมีการศึกษาวิจัยและพฒันาการจัดการเรียนรู้

ครูท่ีมีการใช้ผลวิจัยในการพฒันาการจัดการเรียนรู้

กำรประเมิน ร้อยละ 

ครูจัดบรรยากาศที่เอือ้ต่อการเรียนรู้ และดูแลช่วยผู้เรียนใหเ้กิดการเรียนรู้ 80.79 
ครูจัดเตรียมและเลือกใช้สือ่ใหเ้หมาะสมกับกิจกรรม น าภูมิปัญญาท้องถ่ิน เทคโนโลยทีี่
เหมาะสมมาประยุกต์ให้ในการจัดการเรียนการสอน (สพฐ. ข้อ 1-2) 

78.37 

ครูที่มีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 85.23 
ครูที่มีการใช้ผลวิจัยในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 81.43 
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มำตรฐำนท่ี 4 ระบบประกันคุณภำพภำยในท่ีมีประสิทธิผล 
ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม 

 
1. กระบวนกำรพัฒนำ 
 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ มีความตระหนักและเห็นความส าคัญของการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา โดยคณะผู้บริหาร  ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ร่วมกันก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษามุ่งเน้นคุณภาพตามมาตรฐาน ก าหนดเป้าหมายและ
ยุทธศาสตร์เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ 
โดยให้บุคคลากรที่เกี่ยวข้องศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานและตัวบ่งช้ี ก าหนดมาตรฐานของสถานศึกษา มีการ
ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จของแต่ละมาตรฐานและตัวส าเร็จอย่างชัดเจน   โรงเรียนมีการจัดระบบ
สารสนเทศและน าสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  ได้แก่ ข้อมูลด้าน
การบริหารวิชาการ  ด้านการวัดผลและประเมินผล   ด้านการบริหารงานบุคลากร  ด้านการบริหาร
งบประมาณ ด้านทะเบียนนักเรียน เป็นต้น  นอกจากนี้โรงเรียนได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา (พ.ศ.2558-2562) จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2560 โดยบุคลากรทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วมในการก าหนดโครงการ  กิจกรรม ภาระงานประจ าโดยเน้นที่คุณภาพผู้เรียนสะท้อนคุณภาพ
ความส าเร็จที่ชัดเจน   มีคณะกรรมการด าเนินการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในรูปแบบคณะกรรมการนิเทศแบบกั ลยาณมิตร มีการน าวงจร
คุณภาพ  PDCA มาเป็นกลไกในการด าเนินงานและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนมีระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา    มีการมอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ สรุปผลการด าเนินงาน ที่เป็นรายงาน
การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา มีการน าเสนอรายงานที่ครบถ้วน และมีเนื้อหาที่กระชับ
ถูกต้อง มีข้อมูลสรุปผลการประเมินจุดเด่น จุดควรพัฒนา  ข้อเสนอแนะและทิศทางการพัฒนา มีความ
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผลการประเมินตนเองเพื่อใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา  มีคณะกรรมการสถานศึกษา
ให้ความเห็นชอบรับรองรายงานการประจ าปี  นอกจากนี้สถานศึกษามีการบริหารงานและด าเนินงานตาม
มาตรฐานของโรงเรียนโดยการเพิ่มมาตรฐานและตัวบ่งช้ีเพิ่มเติมเข้าไปในแต่ละมาตรฐานที่สะท้อนถึง
เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
 
2. ผลกำรด ำเนินงำน 
 ผลการด าเนินงานของสถานศึกษาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามทที่
ก าหนดในกฎกระทรวง ฯ พบว่าสถานศึกษาได้ด าเนินด าเนินการประกันคุณภาพภายใน โดยใช้หลักการมี
ส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งผลให้สถานศึกษาด าเนินงานบรรลุมาตรฐานและ
เป้าหมายที่ก าหนดตามแผน  ผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 
 
3. จุดเด่น 
 โรงเรียนมีค าสั่งแต่งตั้ง วิเคราะห์หน่วยงานผู้รับผิดชอบ จัดท าคู่มือการด าเนินการจัดท ามาตรฐาน
การประกันคุณภาพภายใน จัดโครงการกิจกรรม ปฏิทินปฏิบัติงานประจ าปี จัดท าข้อมูลสารสนเทศของแต่
ละฝ่าย มีโครงสร้างการบริหารงานของแต่ละฝ่าย สรุปผลการด าเนินโครงการกิจกรรม เล่มโครงการ
กิจกรรมเด่นของโรงเรียน มีแผนปฏิบัติการประจ าปี รายงานผลการประเมิน สมศ.รอบ3 
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4. จุดควรพัฒนำ 
 4.1 สถานศึกษาควรมีเครื่องมือในการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพที่สอดคล้องกัน มี
ประสิทธิภาพและมีการก ากับติดตามการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง   
 4.2 จัดการบริหารระบบสารสนเทศให้เป็นระบบฐานข้อมูลเดียวกัน มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน 
และทันต่อการใช้งาน 
 4.3 จัดท าการอบรมและช้ีแจงแนวทางการปฏิบัติการจัดท าแผนงาน โครงการ ที่เกิดจากการน า
ผลประเมินคุณภาพทั้งภายใน และภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนการน าผลการ
ประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการจัดท าต่อไป 
 
 
สถำนศึกษำได้จัดกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ ด้ำนคุณภำพกำรจัด
กำรศึกษำ มีผลกำรด ำเนินกำร ดังน้ี 
 
สถำนศึกษำมีกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำตำมท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง 
 

ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได ้
น้ ำหนกั 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได ้

12.1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 5 1 1 
12.2 จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

5 1 1 

12.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ
เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

4 1 0.85 

12.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

4 0.5 0.4 

12.5 น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 

4 0.5 0.4 

12.6 จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 5 1 1 
ผลรวมคะแนนมำตรฐำนที่ 12 ดีเย่ียม 5 4.65 
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จ ำนวนผู้กรอกแบบสอบถำมควำมพึงพอใจของครู ผู้ปกครองและนักเรียน 
ในกำรรับบริกำรจำกโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 

 

ผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำนวน/คน คิดเป็นเปอร์เซนต์ 
ครู 143 11.57 

นักเรียน 569 46.04 
ผู้ปกครอง 524 42.39 

รวม 1236 100 
 

 
กรำฟเปรียบเทียบจ ำนวนผู้กรอกแบบสอบถำมควำมพึงพอใจของครู ผู้ปกครองและนักเรียน 

ในกำรรับบริกำรจำกโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 
 

 
 

เกณฑ์กำรให้คะแนน (กำรแปลผล) 
   คะแนนเฉลี่ยสงูกว่า 4.50         =  มากที่สุด 
   คะแนนเฉลี่ย 3.50-4.49     =  มาก 
   คะแนนเฉลี่ย 2.50-3.49    =  ปานกลาง 
   คะแนนเฉลี่ย 1.50-2.49     =  น้อย 
   คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า 1.50        =  น้อยที่สุด 
 
 
 
 
 
 
 

143, 12%

569, 46%

524, 42%

จ ำนวน คน / เปอร์เซนต์

ครู

นักเรียน

ผู้ปกครอง
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ฝ่ำยวิชำกำร 

 

ข้อค าถาม ระดับความพงึ
พอใจ 

ค่าเฉลี่ย 

1.ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครอง อันดับที่หนึง่ 4.10 
2.โรงเรียนส่งเสริมให้ครูดูแลเอาใจใส่นักเรียนตรวจและติดตามงาน
อย่างสม่ าเสมอ 

อันดับทีส่อง 4.07 

3.โรงเรียนส่งเสริมให้ครูใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยเหมาะสมกับการ
เรียนการสอน 

อันดับทีส่าม 4.00 

4.โรงเรียนมีการช้ีแจงเกณฑ์การวัดผลและประเมินผลอย่างชัดเจน อันดับทีส่าม 4.00 

5.โรงเรียนจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาจีน ในการ
สื่อสารเบื้องต้นได้ 

น้อยที่สุด 3.59 

 
ฝ่ำยกิจกำรนักเรียน งำนปกครอง 
 

ข้อค าถาม ระดับความพงึพอใจ ค่าเฉลี่ย 

1.โรงเรียนมีอัตลักษณ์ของนักเรียน “คนดีศรียอแซฟ” อนุบาล 
Happy English Programme  Smart สามัญหญิง Lady สามัญ
ชาย Gentleman 

อันดับหนึง่ 4.21 

2.โรงเรียนอ านวยความสะดวกกับผู้ปกครองที่มาติดต่อฝ่ายกิจการ
นักเรียน 

อันดับสอง 4.04 

3. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมตรวจสารเสพติดให้แก่นักเรียน อันดับสอง 4.04 
4.โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน SDQ อย่างมีคุณภาพ น้อยที่สุด 3.80 

 
ฝ่ำยจิตตำภิบำล 
 

ข้อค าถาม ระดับความพงึ
พอใจ 

ค่าเฉลี่ย 

1.โรงเรียนจัดกิจกรรมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนา อันดับหนึง่ 4.10 
2.โรง เรียนจัดกิจกรรมที่ ส่ง เสริมให้นัก เรียนรู้ จักช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาส รู้จักเสียสละแบ่งปัน 

อันดับสอง 4.03 

3.โรงเรียนก าหนดเอกลักษณ์ของสถานศึกษา  “เป็นโรงเรียน
คาทอลิกที่ดูแลนักเรียนเป็นอย่างดี และเด่นด้านภาษาต่างประเทศ” 

อันดับสาม 4.01 

4.โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม วันจันทร์ -วัน
พฤหัสบด ี

น้อยที่สุด 3.98 

5.โรงเรียนจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนในเรื่อง อัตลักษณ์ของ
ผู้เรียน รักเมตตา เรียบง่าย ซื่อสัตย์ และอิสระในการท าความดี 

น้อยที่สุด 3.98 
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ฝ่ำยบริหำรท่ัวไป 

ข้อค าถาม ระดับความพงึ
พอใจ 

ค่าเฉลี่ย 

1.โรงเรียนมีต้นไม้เพียงพอ ร่มรื่น เหมาะสมสวยงาม อันดับหนึง่ 4.11 
2.โรงเรียนมีการตรวจสุขภาพประจ าปีของนักเรียนและการรายงาน
ผล 

อันดับสอง 4.09 

3.โรงเรียนมีการจัดบริการรถโรงเรียน และรถร่วม เหมาะสม 
เพียงพอ 

อันดับสาม 4.07 

4.โรงเรียนมีอาหารที่หลากหลาย ราคาเหมาะสมและถูกหลักอานา
มัย 

น้อยที่สุด 3.25 

 

 

ฝ่ำยมำตรฐำน 
 

ข้อค าถาม ระดับความพงึ
พอใจ 

ค่าเฉลี่ย 

1.โรงเรียนมีการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนอย่างเป็นระบบ อันดับหนึง่ 3.88 
2.โรงเรียนมีนโยบายส่งเสริมการจัดโครงการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาสู่
มาตรฐานสากล 

อันดับหนึง่ 3.88 

3.โรงเรียนมีการน าระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 มา
ประยุกต์ใช้ในโรงเรียน 

อันดับสอง 3.85 

 
NELC 

 

ข้อค าถาม ระดับความพงึ
พอใจ 

ค่าเฉลี่ย 

1 .โ รง เ รียนจั ดครู ชาวต่า งชาติ  ( ภาษาอั งกฤษ)  ที่ มีความรู้  
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน 

มากที่สุดอันดับหนึ่ง 3.94 
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มำตรฐำนท่ี 5 มำตรฐำนกำรศึกษำคำทอลิกของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม 

 
1. กระบวนกำรพัฒนำ 
 โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก คือการ
ปฏิบัติตนด้วยความรักเมตตา ซื่อสัตย์  เรียบง่ายพอเพียงและมีอิสรภาพในการท าความดี   โดยจัด
อบรมอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกให้ผู้เรียนทุกคน  ให้ครูทุกกลุ่มสาระสอนสอดแทรกเข้าไปในการเรียน
การสอน  มีสมุดบันทึกเยาวชนคนดี เพื่อให้นักเรียนมีแนวทางและหลักฐานในการปฏิบัติความดี  มีการจัด
งานเอกลักษณ์โรงเรียนคาทอลิก เพื่อให้ผู้เรียนได้ด าเนินชีวิตอยู่ในบรรยากาศโรงเรียนคาทอลิก  หลัง
เคารพธงชาติได้สวดภาวนารับฟังพระวาจาซึ่งเป็นข้อคิดที่น าไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข   
มีการจัดโครงการเมล็ดพันธ์ุแห่งความดีเพื่ออบรมผู้เรียนที่จบช่วงช้ันให้มีคุณธรรมตามแบบนักบุญยอแซฟ   
และในคาบโฮมรูมมีการสอนจริยศึกษาส าหรับนักเรียนพุทธ สอนคริสตศาสนธรรมส าหรับนักเรียน
คาทอลิก นอกจากนี้สถานศึกษายังมีกระบวนการด าเนินการ และจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพด้านอัต
ลักษณ์การศึกษาคาทอลิก โดยจัดให้ผู้เรียนทุกคนได้เรียนวิชาคริสต์ศาสนาเพื่อน าค าสอนของพระเจ้าและ
แบบอย่างที่ดีของนักบุญต่างๆไปใช้ในการด าเนินชีวิต  ให้ผู้เรียนทุกคนได้ร่วมพิธีกรรมทางศาสนาปฏิบัติ
ศาสนกิจร่วมกัน ได้ฟังเทศน์ฟังธรรมหล่อหลอมจิตใจให้เป็นคนดี  จัดให้มีงานศาสนสัมพันธ์ท าบุญตักบาตร 
เพื่อให้ผู้เรียนได้ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่างสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขสันติ   และให้
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพด้านอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก โดยจัดงานองค์กรคาทอลิก
ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจศรัทธา งานจิตอาสาและงานสงเคราะห์เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักรักและรับใช้  เสียสละ
แบ่งปันเพื่อผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ มีการจัดงานฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกให้ผู้เรียนคาทอลิกได้ท า
กิจกรรมร่วมกันกับเพื่อนต่างโรงเรียนในเขต 5 และจัดโครงการจาริกแสวงบุญให้บุคลากรทุกคนได้ท าบุญ 
นั่งสมาธิท าจิตใจให้สงบ 
2. ผลกำรด ำเนินงำน 
           จากการจัดโครงการ กิจกรรมและงานอย่างหลากหลาย เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก  โดยสถานศึกษาและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการ
จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ  ส่งผลผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก 
ได้แก่ รักเมตตา ซื่อสัตย์ เรียบง่ายพอเพียงและมีอิสรภาพในการท าความดี   สถานศึกษาได้บรรลุเป้าหมาย
ตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 16 ในระดับ ดีเยี่ยม 
 
3. จุดเด่น 
 เป็นโครงการ/กิจกรรม ที่ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามอัตลักษณ์การศึกษา
คาทอลิก  โดยสถานศึกษาและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ  ส่งผล
ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก ได้แก่ รักเมตตา ซื่อสัตย์ เรี ยบง่าย
พอเพียงและมีอิสรภาพในการท าความดี   สถานศึกษาได้บรรลุเป้าหมายตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก 
มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 16 ในระดับ  ดีเยี่ยม 
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4. จุดควรพัฒนำ 
           โรงเรียนควรก าหนดแผนพัฒนาผู้เรียน      เพื่อปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก  ตลอดจนกระตุ้นส่งเสริมให้ครูมีความตระหนักและเห็นความส าคัญ ใน
การอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้เรียนในคาบโฮมรูม  รวมทั้งสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมลงไปในการ
จัดการเรียนการสอน บูรณาการคุณค่าพระวรสารลงไป 8 กลุ่มสาระ โดยเขียนไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้  
และมีการนิเทศติดตามโดยฝ่ายบริหาร ควรกระตุ้นให้ครูทุ่มเทอุทิศตนในการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
ให้กับนักเรียนทั้งในคาบโฮมรูม และเวลาอื่นๆ ควรให้ครูได้บูรณาการคุณค่าพระวรสาร และอัตลักษณ์
การศึกษาคาทอลิกในการจัดการเรียนการสอนให้มากขึ้น 
 
 
 
 
 

ผลกำรด ำเนินงำน มำตรฐำนท่ี 16 สถำนศึกษำบรรลุเป้ำหมำยอัตลักษณ์กำรศึกษำคำทอลิกของอัคร
สังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

 

1. วิธีกำรพัฒนำ(Awarnessควำมตระหนัก,Attempt ควำมพยำยำม) 
 โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก คือการ
ปฏิบัติตนด้วยความรักเมตตา ซื่อสัตย์ เรียบง่ายพอเพียงและมีอิสรภาพในการท าความดี โดยจัดอบรมอัต
ลักษณ์การศึกษาคาทอลิกให้ผู้เรียนทุกคน ให้ครูทุกกลุ่มสาระสอนสอดแทรกเข้าไปในการเรียนการสอน มี
สมุดบันทึกเยาวชนคนดี เพื่อให้นักเรียนมีแนวทางและหลักฐานในการปฏิบัติความดี  มีการจัดงาน
เอกลักษณ์โรงเรียนคาทอลิก เพื่อให้ผู้เรียนได้ด าเนินชีวิตอยู่ในบรรยากาศโรงเรียนคาทอลิก  หลังเคารพธง
ชาติได้สวดภาวนารับฟังพระวาจาซึ่งเป็นข้อคิดที่น าไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข   มีการจัด
โครงการเมล็ดพันธ์ุแห่งความดีเพื่ออบรมผู้เรียนที่จบช่วงช้ันให้มีคุณธรรมตามแบบนักบุญยอแซฟ และใน
คาบโฮมรูมมีการสอนจริยศึกษาส าหรับนักเรียนพุทธ สอนคริสตศาสนธรรมส าหรับนักเรียนคาทอลิก   
นอกจากนี้สถานศึกษายังมีกระบวนการด าเนินการ และจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพด้านอัตลักษณ์
การศึกษาคาทอลิก โดยจัดให้ผู้เรียนทุกคนได้เรียนวิชาคริสต์ศาสนาเพื่อน าค าสอนของพระเจ้าและ
แบบอย่างที่ดีของนักบุญต่างๆไปใช้ในการด าเนินชีวิต  ให้ผู้เรียนทุกคนได้ร่วมพิธีกรรมทางศาสนาปฏิบัติ
ศาสนกิจร่วมกัน ได้ฟังเทศน์ฟังธรรมหล่อหลอมจิตใจให้เป็นคนดี  จัดให้มีงานศาสนสัมพันธ์ท าบุญตักบาตร 
เพื่อให้ผู้เรียนได้ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่างสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขสันติ   และให้
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพด้านอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก โดยจัดงานองค์กรคาทอลิก
ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจศรัทธา   งานจิตอาสาและงานสงเคราะห์เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักรักและรับใช้  เสียสละ
แบ่งปันเพื่อผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้  มีการจัดงานฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกให้ผู้เรียนคาทอลิกได้ท า
กิจกรรมร่วมกันกับเพื่อนต่างโรงเรียนในเขต 5  และจัดโครงการจาริกแสวงบุญให้บุคลากรทุกคนได้ท าบุญ 
นั่งสมาธิท าจิตใจให้สงบ 
 
 
 
 
 

มำตรฐำนด้ำนกำรศึกษำคำทอลิกของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้รวบรวมมำตรฐำนท่ี 16 
และ 17 ไว้ด้วยกันมีผลกำรด ำเนินงำน ดังน้ี.- 
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2. ผลกำรพัฒนำ (Achievement กำรบรรลุผลส ำเร็จ) 
           จากการจัดโครงการ กิจกรรมและงานอย่างหลากหลาย เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก  โดยสถานศึกษาและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการ
จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ  ส่งผลผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก 
ได้แก่ รักเมตตา ซื่อสัตย์ เรียบง่ายพอเพียงและมีอิสรภาพในการท าความดี   สถานศึกษาได้บรรลุเป้าหมาย
ตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 16 ในระดับ ดีเยี่ยม 
 
3. แนวทำงกำรพัฒนำ 
           โรงเรียนควรก าหนดแผนพัฒนาผู้เรียน      เพื่อปลูกฝังผูเ้รยีนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม 
อัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก  ตลอดจนกระตุ้นส่งเสริมให้ครูมีความตระหนักและเห็นความส าคัญ ในการ
อบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้เรียนในคาบโฮมรูม  รวมทั้งสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมลงไปในการ
จัดการเรียนการสอน บูรณาการคุณค่าพระวรสารลงไป 8 กลุ่มสาระ โดยเขียนไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้  
และมีการนิเทศติดตามโดยฝ่ายบริหาร 
 

ผลกำรด ำเนินงำน มำตรฐำนท่ี 17 สถำนศึกษำมีกำรจัดกำรศึกษำมุ่งสู่ควำมเป็นสำกล( JS ) 

 
วิธีกำรพัฒนำ (Awareness ควำมตระหนัก, 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
สาระอื่นที่เน้นการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนโดยครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ให้ค าแนะน า และความรู้
ภาษาอังกฤษกับครูกลุ่มสาระอื่น โครงการEnglish for 21st Century เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนา
ความรูของครูทั้งโรงเรียนด้านภาษาอังกฤษโดยจัดการทดสอบภาษาอังกฤษโดยสถาบันการทดสอบที่มี
ช่ือเสียง และจัดโครงกิจกรรมที่ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมผู้เรียนเข่าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมี
โครงการ Beyond to ASEAN  รวมทั้งการคิดคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของดังนี้ ผลคะแนนการ
สอบวิชาภาษาอังกฤษ ( ป.1–ป.6 ) ผลคะแนนการสอบวิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
( ม.1 –ม.3 ) ผลคะแนนการสอบวิชาภาษาอังกฤษ วิชาสนทนาภาษาอังกฤษ ( ม.4 –ม.6 ) 
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2. ผลกำรพัฒนำ (Achievement กำรบรรลุผลส ำเร็จ 
 จากการจัดโครงการและกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ เพื่อ
การสื่อสารทั้งการฟัง พูด อ่านและเขียน ส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ และมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางด้านภาษาประเทศ ดังต่อไปนี้  
-ระดับช้ัน ป.1 -ป.6 มีผลสัมฤทธ์ิวิชาภาษาอังกฤษ ร้อยละ 68.55 
-ระดับช้ัน ม.1 –ม.3 มีผลสัมฤทธ์ิวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ร้อยละ 60.33 
-ระดับช้ัน ม.4 – ม.6 มีผลสัมฤทธ์ิวิชาสนทนาภาษาอังกฤษ ร้อยละ 51.89 
ผลการดาเนินโครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมผู้เรียนสู่
ประชาคมอาเซียน และการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้อย่าเหมาะสม อยู่ในระดับดีมาก ส่งผลให้การ
ประเมินมาตรฐานนี้ มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 17 ในระดับดีเยี่ยม 
 
3. แนวทำงกำรพัฒนำ 
 โรงเรียนควรพัฒนาบุคลากรในด้านทักษะความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง 
และมีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนในทุกกลุ่มสาระ โดยสอดแทรกภาษาต่างประเทศที่เน้น การ
ฟัง พูด อ่าน และเขียน ให้มากยิ่งขึ้น อีกทั้งควรพัฒนาเทคนิควิธีการสอนของคุณครูให้มีความโดดเด่นเป็น
เอกลักษณ์ของแต่ละบุคคล เพื่อยกระดับคุณภาพบุคคลากรและพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน
เรียนให้เพิ่มมากยิ่งข้ึนตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 
 
สถำนศึกษำได้จัดกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ ด้ำนคุณภำพกำรจัด
กำรศึกษำ มีผลกำรด ำเนินกำร ดังน้ี 
 

มำตรฐำนท่ี 16 สถำนศึกษำบรรลุเป้ำหมำยอัตลักษณ์กำรศึกษำคำทอลิกของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
 

ตัวบ่งช้ี ระดับที่ได ้ น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

16.1 ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามอัตลกัษณ์
การศึกษาคาทอลกิ 

5 2 1.82 

16.2 สถานศึกษามีกระบวนการด าเนินการ และจัดกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพด้านอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก 

5 1 0.92 

16.3 ชุมชนมีส่วนร่วมในการพฒันาคุณภาพด้านอัตลักษณ์
การศึกษาคาทอลกิ 

5 1 0.92 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 16 ดีเยี่ยม 4 3.66 
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มำตรฐำนท่ี 17 สถำนศึกษำมีกำรจัดกำรศึกษำมุ่งสู่ควำมเป็นสำกล( JS ) 
 

ตัวบ่งช้ี ระดับที่ได ้ น้ าหนัก (คะแนน) คะแนน 
ที่ได้ 

17.1 จัดการเรียนการสอนด้วยภาษาสากล( JS ) 3 1 0.72 
17.2 สถานศึกษาจัดโครงการ กิจกรรมทีส่่งเสริมการ

ใช้ภาษาให้ผู้เรียนสู่ประชาคมอาเซียน(JS ) 
4 1 0.94 

17.3 สถานศึกษาจัดโครงการ กิจกรรมทีส่่งเสริมการ
เตรียมความพร้อมให้ผูเ้รียนสู่ประประชาคม
อาเซียน( JS ) 

4 1 0.95 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 17 ดีเยี่ยม 3 2.61 
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สรุปผลกำรประเมินในภำพรวม 

 
 
 
 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ 4 ดีเยี่ยม 
 
 
 จากผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการ พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไวในแต่ละมาตรฐาน จากผลการ ประเมินสรุปว่าได้ระดับดี
เยี่ยม ทั้งนี้ เพราะด้านที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน น้ าหนักคะแนน 30 คะแนนที่ ได้ 27.95 อยู่ใน
ระดับดีเยี่ยม ด้านที่ 2 มาตรฐานด้านกระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา น้ าหนักคะแนน 50 
คะแนนที่ได้ 48.64 อยู่ในระดับดีเยี่ยม ด้านที่ 3 มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ น้ าหนักคะแนน 5 คะแนนที่ได้ 5 อยู่ในระดับดีเยี่ยม ด้านที่ 4 
มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา น้ าหนักคะแนน 5 คะแนนที่ได้ 5 อยู่ในระดับดีเยี่ยม ด้านที่ 5 
มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม น้ าหนักคะแนน 5 คะแนนที่ได้ 5 อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
 ทั้งนี้ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายที่เป็นไป ตามปัญหา
และความต้องการพัฒนาตามสภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของสถาน ศึกษาและสภาพของชุมชน
ท้องถ่ิน จนมีผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับดีเยี่ยม พัฒนาการของค่าเฉลี่ยผลการทดสอบ
ระดับซาติสูงข้ึน ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและ เขียน การสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
ความสามารถในการคิดค านวณ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ดี และมีความประพฤติด้าน
คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะตามที่สถานศึกษาก าหนดปรากฏอย่างซัดเจน ดังที่ปรากฏผล
ประเมินในมาตรฐานที่ 1-4 ดังนี้ 

1. สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้ ให้เป็นไปตาม
ศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวซี้วัดของหลักสูตร มีการออกแบบการจัดการเรยีนรู้
ที่เหมาะสมกับผู้เรียน ด้วยกิจกรรมที่ส่งเสริม การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความหมาย เน้นการใช้
ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ เพื่อการสื่อสาร  การใช้เทคโนโลยี จัดความรู้  การประเมินผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน การประเมินผลตามสภาพจริง มีทักษะขีวิต ทักษะการท างานร่วมกับผู้อื่น ทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้  และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ผู้เรียนปฏิบัติตามระเบียบ
วินัย และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง มีความสุภาพอ่อนน้อม สามารถปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนา 
และประเพณีไทย มีน้ าใจ มีระเบียบวินัย  มีความมุ่งมั่นในการเรียน ปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดี ผู้เรียนเข้าร่วม
กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมในสถานศึกษาโดยผ่านกระบวนการคิด วางแผน ก าหนดกิจกรรม 
และด าเนินการโดยสถานศึกษาหรือโดยผู้เรียนเองอย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะที่ดี และส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก 
 2. สถานศึกษามีการจัดท าแผนพัฒนาแบบต่อเนื่อง 5 ปี (2558-2562) มีแผนปฏิบัติการประจ าปี 
จัดท า SWOT จากแผนพัฒนาสถานศึกษา จัดท าโครงการประจ าปี มีการจัดท าระบบสารสนเทศของ
โรงเรียน มีค าสั่งแต่งตั้งมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบอย่างมีระบบชัดเจน มีการก ากับติดตามผลการ
ด าเนินงาน ตามแผนปฏิบัติงานของโรงเรียนที่ก าหนดไว้อย่างต่อเนื่อง ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม โดยเฉพาะด้านการใช้ภาษาอังกฤษในการเพื่อการสื่อสาร
เพื่อพัฒนาตนเอง และมีการนิเทศติดตามงานอย่างเป็นระบบ 
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 3. สถานศึกษามีแผนงานในการพัฒนาครู  ส่งเสริมให้ครูได้ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล มีการวัดประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วย
วิธีการที่หลากหลาย และน าผลมาใช้ปรับปรุงการสอน จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  บันทึกหลังสอน และ
น าปัญหาไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน มีการประเมินแผนการสอนภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
มีการนิเทศการสอนภาคเรียนละ 1 ครั้ง และมีการสังเกตการสอนโดยคณะกรรมการนิเทศที่โรงเรียน
แต่งตั้ง ในการจัดการเรียนรู้ เน้นใช้กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นการไตร่ตรอง คุณค่าพระวารสาร 
นอกจากนี้สถานศึกษายังส่งเสริมให้ครูจัดท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน มีการประเมินผลงานวิจัยปี
การศึกษาละ 1 ครั้ง มีการวางแผนในการพัฒนาครูโดยส่งครูเข้ารับการศึกษาต่อในระดับที่สูงข้ึน 
 4. โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ มีความตระหนักและเห็นความส าคัญของการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา โดยร่วมกันก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ มีการจัดระบบสารสนเทศ และน าสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ
เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2558 มีคณะกรรมการ
ด าเนินการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของส ถานศึกษา 
โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา    มีการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
น าเสนอรายงานที่ครบถ้วน มีคณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบรับรองรายงานการประจ าปี  
นอกจากนี้สถานศึกษามีการบริหารงานและด าเนินงานตามมาตรฐานของโรงเรียนโดยการเพิ่มมาตรฐาน
และตัวบ่งช้ีเพิ่มเติมเข้าไปในแต่ละมาตรฐานที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
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ส่วนท่ี 3 สรุปผล แนวทำงกำรพัฒนำ และควำมต้องกำรกำรช่วยเหลือ 
 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญที่สถานศึกษา จะต้อง
น าไปวิเคราะห์ สังเคราะห์เพื่อสรุปน าไปสู่การเช่ือมโยง หรือสะท้อนภาพความส าเร็จ กับแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา (3 -5 ปี) และน่าไปใช้ในการวางแผนพัฒนา คุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา ดังนั้น จากผลการด าเนินงานของสถานศึกษา สามารถ สรุปผลการประเมินในภาพรวมของ
จุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน พร้อมทั้งแนวทาง การพัฒนาในอนาคตและความต้องการการ
ช่วยเหลือได้ดังนี้ 

 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
1. ผู้เรียนอ่านหนังสือออกและอ่านคล่อง รวมทั้ง
สามารถเขียนเพื่อการสื่อสารได้ทุกคน สามารถใช้
เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งผล
ให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนักเรียนอยู่ในระดับดี
เยี่ยม มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติข้ันพื้นฐาน (0-NET) สูงกว่าระดับชาติ และ
มากกว่า ร้อยละ 50 ทุกกลุ่มสาระที่มีการทดสอบและ
ต่อเนื่อง มาโดยตลอด ผู้ เรียนมีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง มีสมรรถภาพทางกาย และน้ าหนักส่วนสูง
ตามเกณฑ์ มีระเบียบวินัย จนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา เป็นที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่อง 
ความมีวินัย เคารพกฎกติกา มารยาทของสังคม ได้แก่ 
การเช้าคิวข้ึนรถโดยสารสาธารณะ 

1. ควรส่งเสริมการอ่าน และต้องพัฒนาวิธีการ
ที่จะส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่าน รักการ
เรียนรู้จนติดเป็นนิสัย เช่นขยายขนาดห้องสมุด 
ให้มีขนาดที่กว้างขวางทันสมัยและเพียงพอต่อ
จ านวนนักเรียน , เพิ่มปริมาณหนังสือ ประเภท
ของหนั งสื อ ให้ มี ความหล ากหลายแล ะ
เหมาะสมกับผู้เรียนให้มากข้ึน , เพิ่มแหล่งการ
เรียนรู้ภายในโรงเรียนให้มีความหลากหลาย
ครบทุกกลุ่มสาระ 
 

2. โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็น
ระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการ ประชุมที่หลากหลาย
วิธี เซ่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดม
สมอง การประชุม กลุ่ม เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมใน
การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ซัดเจน มี
การ ปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจ าปี ที่สอดคล้องกับผล การ
จัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และ
นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้
ผู้ เรียนมี คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรสถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู
ได้อย่างมีคุณภาพ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ 
ติดตาม ประเมินผล การด าเนินงาน และจัดท า
รายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนไดใช้
กระบวน วิจัยในการรวบรวมข้อมูล เพื่อใช้เป็นฐานใน
การวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

2. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการ
เสนอความคิดเห็นในการจัดการ ศึกษาเพื่อ
พัฒนาผู้เรียน   -ระบบนิเทศติดตามภายใน
อย่างเป็นระบบทั่ว ถึง ครบวงจร อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อองค์กร
อย่างแท้จริง 
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
4. โรงเรียนมีค าสั่ งแต่งตั้ ง  วิเคราะห์หน่วยงาน
ผู้ รับผิดชอบ จัดท า คู่มือการด า เนินการจัดท า
มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน จัดโครงการ
กิจกรรม ปฏิทินปฏิบัติงานประจ าปี จัดท าข้อมูล
สารสนเทศของแต่ละฝ่าย มีโครงสร้างการบริหารงาน
ของแต่ละฝ่าย สรุปผลการด าเนินโครงการกิจกรรม 
เล่มโครงการกิจกรรมเด่นของโรงเรียน มีแผนปฏิบัติ
การประจ าปี รายงานผลการประเมิน สมศ.รอบ3 

4. สถานศึกษาควรมีเครื่องมือในการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพที่สอดคล้องกัน 
มีประสิทธิภาพและมีการก ากับติดตามการ
ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง   
- จัดการบริหารระบบสารสนเทศให้เป็นระบบ
ฐานข้อมูลเดียวกัน มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน 
และทันต่อการใช้งาน 
- จัดท าการอบรมและช้ีแจงแนวทางการ
ปฏิบัติการจัดท าแผนงาน โครงการ ที่เกิดจาก
การน าผลประเมินคุณภาพทั้งภายใน และ
ภายนอก ไป ใ ช้ วา ง แผ นพัฒนา คุณภาพ
การศึกษาและแผนการน าผลการประเมิน
คุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้เพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการจัดท า
ต่อไป 

 
แนวทำงกำรพัฒนำในอนำคต 

1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลและใช้การสอนแบบ Active 
Learning  

2. การส่งเสริมให้ครูเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การจัดท า
การวิจัยในข้ันเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ 

3. การพัฒนาบุคลากรโดยส่งศึกษาต่อเข้ารับการอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศในงานที่ได้รับ มอบหมาย ติดตามผลการน่าไปใช้และผลที่เกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

4. การพัฒนาสถานศึกษาเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 และน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 มาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา 

 
ควำมต้องกำรและกำรช่วยเหลือ 
1. การสร้างข้อสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวทางของการประเมิน 0-NET 

และ PISA 
2. การจัดสรรครผูู้สอนให้ตรงตามวิซาเอกที่โรงเรียนมีความต้องการและจ าเป็น 
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4-5 พฤษภำคม 2561 ประชุมสรุปงำนหัวหน้ำงำนด้ำนต่ำงๆภำยในโรงเรียน  
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ส่วนท่ี 4 ภำคผนวก 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

- ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารโรงเรียนแทนต าแหน่งท่ีว่าง 

- กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา 

- ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

- การเทียบเคียง / ความเช่ือมโยงของมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานของสถานศึกษา 

          - ตารางวิเคราะห์ มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๖๐ 

          - การก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

            ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
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กฎกระทรวง 

การประกันคุณภาพการศึกษา   
พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ   
พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๕  และ
มาตรา  ๔๗  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  
พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

ข้อ ๒ ในกฎกระทรวงนี้ 
“การประกันคุณภาพการศึกษา”  หมายความว่า  การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา  โดยมีกลไกในการควบคุม
ตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพการศึกษาที่สถานศึกษาจัดขึ้น  เพื่อให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเชื่อม่ัน
ให้แก่ผู้ มีส่วนเก่ียวข้องและสาธารณชนว่าสถานศึกษานั้นสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 
ตามมาตรฐานการศึกษา  และบรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กํากับดูแล 

“สํานักงาน”  หมายความว่า  สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  
(องค์การมหาชน)   

ข้อ ๓ ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  
โดยการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและ
ประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด  พร้อมทั้งจัดทําแผนพัฒนา 
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว้  
จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการดําเนินการ 
เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง
ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจําทุกปี 
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เพื่อให้การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามวรรคหนึ่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   
ให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษามีหน้าที่ในการให้คําปรึกษา  ช่วยเหลือ  และ
แนะนําสถานศึกษา  เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

ข้อ ๔ เม่ือได้ รับรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามข้อ   ๓   แล้ว   
ให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษาจัดส่งรายงานดังกล่าวพร้อมกับประเด็นต่าง ๆ  
ที่ต้องการให้มีการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบซึ่งรวบรวมได้จากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องหรือจาก 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับสถานศึกษาแห่งนั้นให้แก่สํานักงานเพื่อใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการประเมิน
คุณภาพภายนอก 

ให้สํานักงานดําเนินการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา  และจัดส่งรายงานผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบดังกล่าว  พร้อมข้อเสนอแนะ
ให้แก่สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ กํากับดูแลสถานศึกษานั้น ๆ  เพื่อให้
สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 

ในการดําเนินการตามวรรคสอง  สํานักงานอาจจัดให้บุคคลหรือหน่วยงานท่ีได้รับการรับรองจาก
สํานักงานดําเนินการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาได้ 

ให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษานั้นติดตามผลการดําเนินการ
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามวรรคสอง  เพื่อนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

ข้อ ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีอํานาจตีความและวินิจฉัยปัญหาอันเก่ียวกับ
การปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๐  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่แนวทางในการดําเนินการตามกฎกระทรวง 
ว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ไม่สอดคล้องกับหลักการ
ประกันคุณภาพการศึกษาที่แท้จริง  จึงส่งผลให้การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก
ไม่สัมพันธ์กัน  เกิดความซํ้าซ้อนและคลาดเคลื่อนจากการปฏิบัติ  ทําให้ไม่สะท้อนความเป็นจริงและเป็นการสร้าง
ภาระแก่สถานศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษา  ตลอดจนหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานท่ีกํากับดูแล  และ
หน่วยงานภายนอกเกินความจําเป็น  สมควรปรับปรุงระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  
เพ่ือให้มีกลไกการปฏิบัติที่เอ้ือต่อการดําเนินการตามมาตรฐานการศึกษาของแต่ละระดับ  และเกิดประสิทธิภาพ
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

















[ 1 ] 
 

การเทียบเคียง / ความเชื่อมโยงของมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา 

มาตรฐาน
การศึกษาชาต ิ

มาตรฐานการศกึษา 
ตามกฎกระทรวง 

มาตรฐานการศกึษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 
๒๕๕๔ กระทรวงศึกษาธิการ 
(ประกอบด้วย ๑๕ มาตรฐาน) 

มาตรฐานการศกึษาขั้นพืน้ฐาน 
พุทธศกัราช ๒๕๕๙ กระทรวงศกึษาธิการ 

(ประกอบด้วย ๔ มาตรฐาน) 
มาตรฐานที่ ๑ 
คุณลักษณะ 
ของคนไทย 
ที่พึงประสงค ์
ทั้งในฐานะ 
พลเมืองและ 
พลโลก 

มาตรฐานที่ ๑ 
ผลการจัดการศึกษา 

ด้านคุณภาพผูเ้รียน (๖ มาตรฐาน) 
มาตรฐานที ่๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ด ีและ 
มีสุนทรียภาพ 
มาตรฐานที ่๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมที่พ่ึงประสงค ์
มาตรฐานที ่๓ ผู้เรียนมีทักษะในการ 
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง 
มาตรฐานที ่๔ ผู้เรียนมีความสามารถ 
ในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค ์
ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล 
มาตรฐานที ่๕ ผู้เรียนมีความรู้มีทักษะ 
ที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
มาตรฐานที ่๖ ผู้เรียนมีทักษะในการ
ท างานรักการท างาน สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติที่ดตี่ออาชีพ
สุจริต 
มาตรฐานด้านมาตรการสง่เสริม 
(๑ มาตรฐาน) 
มาตรฐานที ่๑๕ การจัดกิจกรรม 
ตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูป 
การศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริม 
สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสงูขึ้น 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเ้รียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเ้รียน 
๑) ความสามารถในการอ่านการเขียน 

การสื่อสารและการคิดค านวณ 
ตามเกณฑข์องแต่ละดับชั้น 

๒) ความสามารถในการวิเคราะห์และคิด
อย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา 

๓) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

๔) ความก้าวหน้าทางการเรียน 
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

๕) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
พัฒนาการจากผลการสอบวัด
ระดับชาต ิ

๖) ความพร้อมในการศึกษาต่อ 
การฝกึงานหรือการท างาน 

 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ

ผูเ้รียน 
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี

ตามที่สถานศึกษาก าหนดโดย 
ไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรม 
อันดีของสังคม 

๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและ 
ความเป็นไทย 

๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบน 
ความแตกต่างและหลากหลาย 

๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิต
สังคม 

 มาตรฐานที่ 2 
การบริหารจัดการ 

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  
(1 มาตรฐาน) 
มาตรฐานที ่14 การพัฒนาสถานศึกษาให้
บรรลุตามวิสัยทัศน์ปรัชญา และจุดเน้นที่
ก าหนด 
 
 
 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบรหิารและ
การจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

1. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และ 
พันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 

 
 



[ 2 ] 
 

การเทียบเคียง / ความเชื่อมโยงของมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา 

มาตรฐาน
การศึกษาชาต ิ

มาตรฐานการศกึษา 
ตามกฎกระทรวง 

มาตรฐานการศกึษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 
๒๕๕๔ กระทรวงศึกษาธิการ 
(ประกอบด้วย ๑๕ มาตรฐาน) 

มาตรฐานการศกึษาขั้นพืน้ฐาน 
พุทธศกัราช ๒๕๕๙ กระทรวงศกึษาธิการ 

(ประกอบด้วย ๔ มาตรฐาน) 
ด้านคุณภาพการจัดการศึกษา  
(๔ มาตรฐาน) 
มาตรฐานที ่๘ ผู้บริหารปฏิบัตงิาน 
ตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 
มาตรฐานที ่๙ คณะกรรมการสถานศึกษา 
และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัตงิานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 
มาตรฐานที ่๑๐ สถานศึกษามีการจัด 
หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
อย่างรอบด้าน 
มาตรฐานที ่๑๑ สถานศึกษามีการจัด 
สภาพแวดล้อมและการบริการทีส่่งเสริม
ให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
 
ด้านคุณภาพการสร้างสังคม 
แห่งการเรียนรู้ 
มาตรฐานที ่๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง 
ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็น
สังคมแหง่การเรียนรู้ 

2.1 การวางแผนและด าเนินงาน
พัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพ
ของผู้เรียนรอบด้าน  
ทุกกลุ่มเป้าหมายและ
ด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 

2.2 การวางแผนและด าเนินงาน
พัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

2.3 การวางแผนการบริหารและการ
จัดการข้อมูลสารสนเทศอย่าง
เป็นระบบ 

2.4 การวางแผนและจดั
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมที่เอ้ือ 
ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

3. การมีส่วนร่วมของผู้เก่ียวข้อง 
ทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดรับชอบ
ต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
และได้มาตรฐาน 

4. การก ากับ ติดตาม ประเมินผล 
การบริหารและการจัดการศึกษา 

มาตรฐานที่ ๒ 
แนวทางการจดั 
การศึกษา 
 
มาตรฐานที่ ๓ 
แนวทางการ 
สร้างสงัคม 
แห่งการเรียนรู้/ 
สังคมแหง่ความรู้ 

มาตรฐานที่ ๓ 
การจัดการเรียน 
การสอนที่เน้น 
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ด้านคุณภาพการจัดการศึกษา  
(๑ มาตรฐาน) 
มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏบิัตติามบทบาท
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ 
เกิดประสิทธิผล 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการ 
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 
เป็นส าคัญ 
1. การมีกระบวนการเรียนการสอน 

ทีส่ร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคน 
มีส่วนร่วม 

2. การจัดการเรียนการสอนที่ยดึโยงกับ
บริบทของชุมชนและท้องถิ่น 

3. การตรวจสอบและประเมินความรู้
ความเขา้ใจของผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ และมีประสิทธิภาพ 

 มาตรฐานที่ ๔ 
การประกันคุณภาพ
ภายใน 

ด้านคุณภาพการจัดการศึกษา  
(๑ มาตรฐาน) 
มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกัน 
คุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
การใช้ระบบการประกันคุณภาพ 
ภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจดั 
การศึกษาใหด้ยีิ่งขึ้น 

 



มาตรฐานการศกึษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 
๒๕๕๔ กระทรวงศึกษาธิการ 

(ประกอบด้วย ๑๕ มาตรฐาน+๒ มาตรฐาน) 

มาตรฐานการศกึษาขั้นพืน้ฐาน 
พุทธศกัราช ๒๕๕๙ กระทรวงศกึษาธิการ 
(ประกอบด้วย ๔ มาตรฐาน+๒ มาตรฐาน) 

ผู้รับผิดชอบ 

หลัก ร่วม 

ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 (๖ มาตรฐาน) 
มาตรฐานที ่๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ด ีและมี
สุนทรียภาพ 
มาตรฐานที ่๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยมที่พ่ึงประสงค ์
มาตรฐานที ่๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเน่ือง 
มาตรฐานที ่๔ ผู้เรียนมีความสามารถ 
ในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค ์
ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล 
มาตรฐานที ่๕ ผู้เรียนมีความรู้มีทักษะที่จ าเป็น
ตามหลักสูตร 
มาตรฐานที ่๖ ผู้เรียนมีทักษะในการท างานรัก
การท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
และมีเจตคติทีด่ีต่ออาชีพสุจริต 
มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 
(๑ มาตรฐาน) 
มาตรฐานที ่๑๕ การจัดกิจกรรม 
ตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูป 
การศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริม 
สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสงูขึ้น 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน   

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน             
วิชาการ 

- 

๑) ความสามารถในการอ่านการเขียน การสื่อสาร
และการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละดับชั้น 

                       
           
วิชาการ 

ไทย- อังกฤษ 

๒) ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลีย่นความคิดเห็น
และแก้ปัญหา 

          
วิชาการ 

วิทย์ -คณิต 

๓) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

         
วิชาการ 

คอมพิวเตอร์ 

๔) ความก้าวหน้าทางการเรียน 
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

         
วิชาการ 

- 

๕) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผล
การสอบวัดระดับชาติ 

 วิชาการ - 

๖) ความพร้อมในการศึกษาต่อ 
การฝึกงานหรือการท างาน 

วิชาการ แนะแนว 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน   

๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษาก าหนดโดย 
ไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรม 
อันดีของสังคม 

    -อนุรักษ์ธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม 

จิตตาภิบาล 
 
 
 
 

วิทย์ 

 
 
 
 
 

ชมรม 

๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและ 
ความเป็นไทย 

สังคม  -ศิลปะ วิชาการ 

๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย 

จิตตาภิบาล           - 

๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
     -รักษาสขุภาพตนเองให้แข็งแรง 
     -ป้องกันตนเองจากการล่อลวง 
     -ไม่เพิกเฉยต่อการกระท าสิ่งที่ไม่ถูกต้องและ

อยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครัวและชุมชนและ
สังคม 

 
พละ 

กิจการ
นักเรียน 

กิจการ
นักเรียน 

 
         วิชาการ 

                                       ตารางวิเคราะห์ มาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐานพทุธศกัราช ๒๕๖๐ 

                                                       ๔ มาตรฐาน+๒ มาตรฐาน  โรงเรียนยอแซฟอปุถมัภ์ 

                                                          



มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  (1 
มาตรฐาน) 
มาตรฐานที ่14 การพัฒนาสถานศึกษาให้
บรรลุตามวิสัยทัศน์ปรัชญา และจุดเน้นที่
ก าหนด 
ด้านคุณภาพการจัดการศึกษา  
(๔ มาตรฐาน) 
มาตรฐานที ่๘ ผู้บริหารปฏิบัตงิาน 
ตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 
มาตรฐานที ่๙ คณะกรรมการสถานศึกษา 
และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัตงิานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 
มาตรฐานที ่๑๐ สถานศึกษามีการจัด 
หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
อย่างรอบด้าน 
มาตรฐานที ่๑๑ สถานศึกษามีการจัด 
สภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
ด้านคุณภาพการสร้างสังคม 
แห่งการเรียนรู้ 
มาตรฐานที ่๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง 
ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสงัคม
แห่งการเรียนรู้ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบรหิารและการ
จัดการของผู้บรหิารสถานศึกษา 

  

1. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และ 
พันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

มาตรฐาน  

2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา 

มาตรฐาน  

2.1 การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่
เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน ทุก
กลุ่มเป้าหมายและด าเนินการอย่างเป็น
รูปธรรม 

ผูบ้ริหาร  

 2.2 การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

บริหารทั่วไป  

2.3 การวางแผนการบริหารและการจัดการ 
ข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 

บริหารทั่วไป/
มาตรฐาน 

 

2.4 การวางแผนและจดัสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอ้ือ 
ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

บริหารทั่วไป  

3. การมีส่วนร่วมของผู้เก่ียวข้อง 
ทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดรับชอบต่อผลการ
จัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

      ฝ่าย
บริหาร 

 

4. การก ากับ ติดตาม ประเมินผล 
การบริหารและการจัดการศึกษา 

      ฝ่าย
บริหาร 

 

ด้านคุณภาพการจัดการศึกษา  
(๑ มาตรฐาน) 
มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏบิัตติามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและ 
เกิดประสิทธิผล 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการ 
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

  

1. การมีกระบวนการเรียนการสอน 
ที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคน 
มีส่วนร่วม 

2. การจัดการเรียนการสอนที่ยดึโยงกับบริบท
ของชุมชนและท้องถิ่น 

3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจ
ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมี
ประสิทธิภาพ 

     วิชาการ 
 
 
     วิชาการ 
 
 
     วิชาการ 
 

    บุคลากร 



ด้านคุณภาพการจัดการศึกษา  
(๑ มาตรฐาน) 
มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีก าหนด
ในกฎกระทรวง 

มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพ
ภายในที่มีประสิทธิผล 

                 

การใช้ระบบการประกันคุณภาพ 
ภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจดัการศึกษาให้
ดียิง่ขึ้น 

มาตรฐาน  

มาตรฐานการศึกษาคาทอลกิของอัครสังฆ
มณฑลกรุงเทพฯ 
มาตรฐานที่ ๑๖ สถานศึกษาบรรลุ
เป้าหมายอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลกิของ
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

มาตรฐานที่ ๕ สถานศึกษาบรรลุเป้าหมายอัต
ลักษณ์การศึกษาคาทอลกิของอัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ 
 

จิตตาภิบาล  

 ๑ ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามอัต
ลักษณ์การศึกษาคาทอลกิ 

จิตตาภิบาล กลุ่มสาระ 

 ๒ สถานศึกษามีกระบวนการด าเนินการ และจัด
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพดา้นอัตลักษณ์การศึกษา
คาทอลิก 

จิตตาภิบาล  

มาตรฐานท่ี ๑๗ สถานศึกษามีการจัด
การศึกษามุ่งสู่ความเป็นสากล( JS ) 

มาตรฐานที่ ๖ สถานศึกษามีการจดัการศึกษามุง่
สู่ความเป็นสากล( JS ) 

  

ตัวบ่งชี้ ๑๗.๑ จัดการเรียนการสอนด้วย
ภาษาสากล( JS ) 

๑ จัดการเรียนการสอนด้วยภาษาสากล( JS )    วิชาการ   ต่างประเทศ 

 ๒ สถานศึกษาจดัโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริม
การใช้ภาษาให้ผู้เรยีนสู่ประชาคมอาเซียน(JS 

ต่างประเทศ วิชาการ 

 ๓ สถานศึกษาจดัโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริม
การเตรียมความพร้อมให้ผูเ้รียนสู่ประประชาคม
อาเซียน ( JS ) 

   สังคม   วิชาการ 

 

 



 

 
           ก ำหนดค่ำเป้ำหมำยแนบท้ำยประกำศโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ 

เรื่อง  การก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 

มำตรฐำน/ตัวบ่งชี้ 
คะแนน ค่ำเป้ำหมำย 

 
ระดับ

คุณภำพ 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ๑๐๐ ๙๕ ดีเยี่ยม 

ด้ำนคุณภำพผู้เรียน ๓๐ ๒๘ ดีเยี่ยม 
มำตรฐำนท่ี ๑ ผู้เรียนมีสุขภำวะท่ีดีและมีสุนทรียภำพ ๕ ๔.๕ ดีเยี่ยม 
๑.๑ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกาย สม่ าเสมอ ๐.๕ ร้อยละ ๙๕ ดีเยี่ยม 
๑.๒ มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑม์าตรฐาน ๐.๕ ร้อยละ ๙๐ ดีเยี่ยม 
๑.๓ ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่

เสี่ยงตอ่ความรุนแรง โรค ภัยอุบัติเหตุ และปญัหาทางเพศ 
๑ ร้อยละ ๙๕ ดีเยี่ยม 

๑.๔ เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม ๑ ร้อยละ ๙๕ ดีเยี่ยม 
๑.๕ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรตผิู้อื่น ๑ ร้อยละ ๙๕ ดีเยี่ยม 
๑.๖ สร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/

นันทนาการ ตามจินตนาการ 
๑ ร้อยละ ๙๕ ดีเยี่ยม 

มำตรฐำนท่ี ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่ำนิยมที่พึงประสงค์ ๕ ๔.๕ ดีเยี่ยม 
๒.๑ มีคุณลักษณะที่พงึประสงค์ตามหลักสูตร ๒ ร้อยละ ๙๕ ดีเยี่ยม 
๒.๒ เอื้ออาทรผูอ้ื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผูม้ีพระคุณ ๑ ร้อยละ ๙๕ ดีเยี่ยม 
๒.๓ ยอมรบัความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง ๑ ร้อยละ ๙๕ ดีเยี่ยม 
๒.๔ ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดลอ้ม ๑ ร้อยละ ๙๕ ดีเยี่ยม 

มำตรฐำนท่ี  ๓  ผู้เรียนมีทักษะในกำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และ 
                     พัฒนำตนเอง อย่ำงต่อเน่ือง ๕ ๔.๕ ดีเยี่ยม 

๓.๑ มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ 
และสื่อต่างๆ รอบตัว 

๒ ร้อยละ ๙๕ ดีเยี่ยม 

๓.๒ มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน  และตั้งค าถามเพื่อค้นคว้าหา
ความรู้เพิ่มเติม 

๑ ร้อยละ ๙๕ ดีเยี่ยม 

๓.๓ เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน ๑ ร้อยละ ๙๕ ดีเยี่ยม 
๓.๔ ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน ๑ ร้อยละ ๙๕ ดีเยี่ยม 

มำตรฐำนท่ี ๔ ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิดอยำ่งเป็นระบบคิดสร้ำงสรรค์ 
                  ตัดสินใจแก้ปัญหำได้อย่ำงมีสติสมเหตุผล ๕ ๔.๕ ดีเยี่ยม 

๔.๑ สรปุความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือ
เขียนตามความคิดของตนเอง 

๒ ร้อยละ ๙๕ ดีเยี่ยม 

๔.๒ น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง ๑ ร้อยละ ๙๕ ดีเยี่ยม 
๔.๓ ก าหนดเป้าหมายคาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมเีหตผุลประกอบ ๑ ร้อยละ ๙๕ ดีเยี่ยม 
๔.๔ มีความคิดริเริม่ และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ ๑ ร้อยละ ๙๕ ดีเยี่ยม 



 

มำตรฐำน/ตัวบ่งชี้ 
คะแนน ค่ำเป้ำหมำย 

 
ระดับ

คุณภำพ 
มำตรฐำนท่ี ๕ ผู้เรียนมีควำมรู้และทักษะท่ีจ ำเป็นตำมหลักสูตร ๕ ๔.๒๐ ดีมาก 
๕.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตล่ะกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ ๑ ร้อยละ ๘๐ ดีมาก 
๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ ๑ ร้อยละ ๙๕ ดีมาก 
๕.๓ ผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ ๒ ร้อยละ ๘๐ ดีมาก 
๕.๔ ผลการทดสอบระดบัชาติเป็นไปตามเกณฑ์ ๑ ร้อยละ ๖๐ ดี 

มำตรฐำนท่ี ๖ ผู้เรียนมีทักษะในกำรท ำงำน รักกำรท ำงำน  สำมำรถท ำงำน 
                 ร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติท่ีดีต่ออำชีพสุจริต 

๕ ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

๖.๑ วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ ๒ ร้อยละ ๙๕ ดีเยี่ยม 
๖.๒ ท างานอย่างมีความสุข มุง่มั่นพฒันางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง ๑ ร้อยละ ๙๕ ดีเยี่ยม 
๖.๓ ท างานร่วมกบัผู้อื่นได้ ๑ ร้อยละ ๙๕ ดีเยี่ยม 
๖.๔ มีความรู้สกึที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพทีต่นเองสนใจ ๑ ร้อยละ ๙๕ ดีเยี่ยม 

ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ ๕๐ ๔๕ ดีเยี่ยม 
มำตรฐำนท่ี ๗  ครูปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำท่ีอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิด 
                  ประสิทธิผล 

๑๐ ๘.๕ ดีมาก 

๗.๑ ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทัง้ด้านความรู้ ทักษะ
กระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะทีพ่ึงประสงค์ 

๑ ร้อยละ ๙๐ ดีเยี่ยม 

๗.๒ ครูมีการวิเคราะหผ์ู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการ
จัดการเรียนรู้เพื่อพฒันาศักยภาพของผู้เรียน 

๑ ร้อยละ ๘๐ ดีมาก 

๗.๓ ครูออกแบบและการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและพัฒนาการทางสติปญัญา 

๒ ร้อยละ ๙๐ ดีเยี่ยม 

๗.๔ ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการน าบริบทและภูมิปัญญา
ของท้องถ่ินมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 

๑ ร้อยละ ๘๕ ดีมาก 

๗.๕ ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วย
วิธีการที่หลากหลาย 

๑ ร้อยละ ๙๐ ดีเยี่ยม 

๗.๖ ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งดา้นการเรียน
และคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 

๑ ร้อยละ ๙๕ ดีเยี่ยม 

๗.๗ ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ 
และใช้ผลในการปรับการสอน 

๑ ร้อยละ ๘๕ ดีมาก 

๗.๘ ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดีของ
สถานศึกษา 

๑ ร้อยละ ๙๐ ดีมาก 

๗.๙ ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็ม
ความสามารถ 

๑ ร้อยละ ๙๐ 
 

ดีมาก 

มำตรฐำนท่ี ๘  ผู้บริหำรปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำท่ีอย่ำงมีประสิทธิภำพและ 
                    เกิดประสิทธิผล 

๑๐ ๙.๕ ดีเยี่ยม 

๘.๑ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิดริเริม่ที่เน้นการพัฒนา 
ผู้เรียน 

๑ ร้อยละ ๙๐ 
 

ดีเยี่ยม 



 

มำตรฐำน/ตัวบ่งชี้ 
คะแนน ค่ำเป้ำหมำย 

 
ระดับ

คุณภำพ 
๘.๒ ผู้บริหารใช้หลกัการบรหิารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมิน

หรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ 
๒ ร้อยละ ๘๕ 

 
ดีมาก 

๘.๓ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลเุป้าหมายตามที่ 
ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 

๒ ร้อยละ ๙๐ 
 

ดีเยี่ยม 

๘.๔ ผู้บริหารสง่เสรมิและพฒันาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจาย 
อ านาจ 

๒ ร้อยละ ๙๐ 
 

ดีเยี่ยม 

๘.๕ นักเรียน ผูป้กครอง และชุมชนพงึพอใจผลการบริหารการจดัการศึกษา ๑ ร้อยละ ๙๐ ดีเยี่ยม 

๘.๖ ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัด
การศึกษาเต็มศักยภาพและเตม็เวลา 

๒ ร้อยละ ๙๐ 
 

ดีเยี่ยม 

มำตรฐำนท่ี ๙  คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงำน 
                   ตำมบทบำทหน้ำท่ีอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล 

๕ ๔.๘ ดีเยียม 

๙.๑ คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัตหิน้าที่ตามที่ระเบียบก าหนด ๒ ร้อยละ ๙๕ ดีเยียม 
๙.๒ คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการ

ด าเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
๑ ร้อยละ ๘๐ 

 
ดีมาก 

๙.๓ ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามสี่วนร่วมในการพฒันาสถานศึกษา ๒ ร้อยละ ๙๕ ดีเยียม 
มำตรฐำนท่ี ๑๐ สถำนศึกษำมีกำรจัดหลักสูตร กระบวนกำรเรียนรู้ และ 
                    กิจกรรมพัฒนำ คุณภำพผู้เรียนอย่ำงรอบด้ำน 

๑๐ ๙.๕ ดีเยี่ยม 

๑๐.๑ หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถ่ิน ๒ ร้อยละ ๙๕ ดีเยี่ยม 

๑๐.๒ จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายใหผู้้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด 
ความสามารถและความสนใจ 

๒ ร้อยละ ๙๕ 
 

ดีเยี่ยม 

๑๐.๓ จัดกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนที่สง่เสรมิและตอบสนองความต้องการ 
ความสามารถ    ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 

๒ ร้อยละ ๙๕ 
 

ดีเยี่ยม 

๑๐.๔ สนับสนุนให้ครจูัดกระบวนการเรียนรูท้ี่ใหผู้้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจรงิจน
สรปุความรู้ได้ด้วยตนเอง 

๑ ร้อยละ ๙๕ 
 

ดีเยี่ยม 

๑๐.๕ นิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบ และน าผลไปปรบัปรุงการเรียน 
การสอนอย่างสม่ าเสมอ 

๑ ร้อยละ ๙๕ 
 

ดีเยี่ยม 

๑๐.๖ จัดระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนที่มปีระสิทธิภาพและครอบคลมุถึง 
ผู้เรียนทุกคน 

๒ ร้อยละ ๙๕ 
 

ดีเยี่ยม 

มำตรฐำนท่ี ๑๑  สถำนศึกษำมีกำรจัดสภำพแวดล้อมและกำรบริกำรท่ี 
                     ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนำเต็มศักยภำพ 

๑๐ ๙.๕ ดีเยี่ยม 

๑๑.๑ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่ง
อ านวยความสะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดีสภาพแวดล้อมร่มรื่น 
และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 

๔ ร้อยละ ๙๕ 
 

ดีเยี่ยม 



 

มำตรฐำน/ตัวบ่งชี้ 
คะแนน ค่ำเป้ำหมำย 

 
ระดับ

คุณภำพ 
๑๑.๒ จัดโครงการ กจิกรรมที่สง่เสรมิสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของ

ผู้เรียน 
๓ ร้อยละ ๙๕ 

 
ดีเยี่ยม 

๑๑.๓ จัดห้องสมุดที่ใหบ้รกิารสื่อและเทคโนโลยสีารสนเทศที่เอือ้ให้ผูเ้รียน
เรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

๓ ร้อยละ ๙๕ 
 

ดีเยี่ยม 

มำตรฐำนท่ี ๑๒ สถำนศึกษำมีกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 
                    ตำมทีก ำหนดในกฎกระทรวง 

     ๕                ๔.๕ ดีเยี่ยม 

๑๒.๑ ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ๑ ร้อยละ ๙๕ ดีเยี่ยม 
๑๒.๒ จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่

มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๑ ร้อยละ ๙๕ ดีเยี่ยม 

๑๒.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจดัการเพือ่
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

๑ ร้อยละ ๙๕ 
 

ดีเยี่ยม 

๑๒.๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

๐.๕ ร้อยละ ๘๐ 
 

ดีมาก 

๑๒.๕ น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

๐.๕ ร้อยละ ๘๐ 
 

ดีมาก 

๑๒.๖ จัดท ารายงานประจ าปีทีเ่ป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ๑ ร้อยละ ๙๕ 
 

ดีเยี่ยม 

ด้ำนกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้     ๕ ๕ ดีเยี่ยม 
มำตรฐำนท่ี ๑๓  สถำนศึกษำมีกำรสรำ้ง ส่งเสรมิ สนับสนุน ให้สถำนศึกษำเป็น  
                     สังคมแห่งกำรเรียนรู ้

๕ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๓.๑ มีการสร้างและพฒันาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์
จากแหล่งเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพฒันาการ
เรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผู้ทีเ่กีย่วข้อง 

๓ ร้อยละ ๙๕ 
 

ดีเยี่ยม 

๑๓.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่าง 
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรทีเ่กี่ยวข้อง 

๒ ร้อยละ ๙๕ 
 

ดีเยี่ยม 

ด้ำนอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ ๕ ๔.๕ ดีเยี่ยม 
มำตรฐำนท่ี ๑๔  กำรพัฒนำสถำนศึกษำให้บรรลุเป้ำหมำยตำมวิสัยทัศน์ 
ปรัชญำ 
                      และจุดเน้นท่ี  ก ำหนดขึ้น 

๕ ๔.๕ ดีเยี่ยม 

๑๔.๑ ตัวบ่งช้ี ๑๔.๑ จัดโครงการ กิจกรรมทีส่่งเสริมให้ผูเ้รียนบรรลุตาม
เป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา และ จุดเน้นของสถานศึกษา 

๒ ร้อยละ ๙๕ 
 

ดีเยี่ยม 

๑๔.๒ ผลการด าเนินงานสง่เสรมิใหผู้้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
ปรัชญา และ จุดเน้นของสถานศึกษา 

๑ ร้อยละ ๙๕ 
 

ดีเยี่ยม 

ด้ำนมำตรกำรส่งเสริม                                                                      ๑๐ ๘.๕ ดีเยี่ยม 

มำตรฐำนท่ี ๑๕ กำรจัดกิจกรรมตำมนโยบำย จุดเน้น แนวทำงกำรปฏิรูป           ๓ ๒.๕ ดีเยี่ยม 



 

มำตรฐำน/ตัวบ่งชี้ 
คะแนน ค่ำเป้ำหมำย 

 
ระดับ

คุณภำพ 
                   กำรศึกษำเพ่ือพัฒนำและส่งเสริมสถำนศึกษำให้ยกระดับ  
                   คุณภำพสูงขึ้น 
๑๕.๑ จัดโครงการ กจิกรรมพเิศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตาม

แนวทางการปฏิรูป การศึกษา 
๒ ร้อยละ ๙๕ 

 
ดีเยี่ยม 

๑๕.๒ ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย ๑ ร้อยละ ๙๐ ดีเยี่ยม 

มำตรฐำนท่ี ๑๖ สถำนศึกษำบรรลุเป้ำหมำยอัตลักษณ์กำรศึกษำคำทอลิกของ 
                    อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

๔ ๓.๕ ดีเยี่ยม 

๑๖.๑ ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ 
การศึกษาคาทอลกิ 

๒ ร้อยละ ๙๐ ดีเยี่ยม 

๑๖.๒ สถานศึกษามีกระบวนการด าเนินการ และจัดกิจกรรมพฒันาคุณภาพ
ด้านอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก 

๑ ร้อยละ ๙๐ ดีเยี่ยม 

๑๖.๓ ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพด้านอัตลักษณ์การศึกษา
คาทอลิก 

๑ ร้อยละ ๙๐ 
 

ดีเยี่ยม 

มำตรฐำนท่ี ๑๗ สถำนศึกษำมีกำรจัดกำรศึกษำมุ่งสู่ควำมเป็นสำกล( JS ) ๓ ๒.๕ ดีมาก 

๑๗.๑ จัดการเรียนการสอนด้วยภาษาสากล( JS ) ๑ ร้อยละ ๗๐ ดีมาก 

๑๗.๒ สถานศึกษาจัดโครงการ กจิกรรมที่สง่เสรมิการใช้ภาษาให้ผูเ้รียนสู่
ประชาคมอาเซียน(JS ) ( JS ) 

๑ ร้อยละ ๗๐ ดีมาก 

๑๗.๓ สถานศึกษาจัดโครงการ กจิกรรมที่สง่เสรมิการเตรียมความพร้อมให้
ผู้เรียนสูป่ระประชาคมอาเซียน( JS ) 

๑ ร้อยละ ๗๐ ดีมาก 

 
หมำยเหต ุ
           คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ที่จะใช้ในการประเมินภายในตามมาตรฐานการศึกษาได้จัดล าดับคุณภาพการประเมินไว้ ๕ ระดับ  คือ 
 ดีเยี่ยม  มีค่าน้ าหนักคะแนนเท่ากับ   ๕ 
 ดีมาก  มีค่าน้ าหนักคะแนนเท่ากับ   ๔ 
 ดี  มีค่าน้ าหนักคะแนนเท่ากับ   ๓ 
 พอใช้  มีค่าน้ าหนักคะแนนเท่ากับ   ๒ 
 ปรับปรงุ  มีค่าน้ าหนักคะแนนเท่ากับ   ๑ 
 
กำรคิดคะแนนแต่ละตัวบ่งชี้  จะน าจ านวนนักเรยีน/ครูทีผ่่านเกณฑ์ในระดบัดีข้ึนไป  ไปคิดคะแนนตามค่าน้ าหนกั 
กำรคิดคะแนนแต่ละมำตรฐำน  จะน าคะแนนแต่ละตัวบ่งช้ีในแต่ละมาตรฐานมารวมกัน และน าไปเทียบเกณฑ์ ๕ ระดับ 
มำตรฐำนท่ี ๘ - ๑๗ จะพิจารณาจากวิธีการปฏิบัติของโรงเรียน  ผลการปฏิบัติงาน  เทียบกับเกณฑ์การประเมิน ๕ ระดับ                               
 



 

 

 

 

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ อนุมัติรับทรำบ 

๑.  บาทหลวงธีรพล         กอบวิทยากุล ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ลงช่ือ............................................. 

๒.   บาทหลวงเดชา          อาภรณ์รัตน์ กรรมการ                                   ลงช่ือ............................................. 

๓.  บาทหลวงไชโย     กิจสกุล  กรรมการ   ลงช่ือ............................................. 

๔.  บาทหลวงสุพัฒน์       หลิวศิริ  กรรมการ   ลงช่ือ............................................. 

๕.  นายสมยศ       อัมเรศ  กรรมการ   ลงช่ือ............................................. 

๖.  นางวริยา       อินพาเพียร กรรมการ   ลงช่ือ............................................. 

๗.  บาทหลวง ดร.อิทธิพล    ศรีรัตนะ เลขาฯคณะกรรมการ   ลงช่ือ............................................. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
กำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำยตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

เพ่ือกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ  
เรื่อง ก ำหนดค่ำเป้ำหมำยตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

เพ่ือกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 
............................................................. 

 

มำตรฐำน / ประเด็นกำรพิจำรณำ 
ค่ำเป้ำหมำยมำตรฐำน/
ประเด็นกำรพิจำรณำ 

มำตรฐำนท่ี ๑ คุณภำพของผู้เรียน ระดับดเียี่ยม 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน  

๑) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ  
ตามเกณฑ์ของแต่ละดับช้ัน 

ดีเยี่ยม 

๒) ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลีย่น
ความคิดเหน็ และแกป้ัญหา 

ดีเยี่ยม 

๓) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดีเยี่ยม 
๔) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดีเยี่ยม 
๕) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและพฒันาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ ดีเยี่ยม 
๖) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการท างาน ดีเยี่ยม 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
๑) การมีคุณลกัษณะและค่านิยมที่ดีตามทีส่ถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับ

กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
ดีเยี่ยม 

๒) ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย ดีเยี่ยม 
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ดีเยี่ยม 
๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ดีเยี่ยม 

มำตรฐำนท่ี ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ ระดับดเียี่ยม 
๑. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกจิทีส่ถานศึกษาก าหนดชัดเจน ดีเยี่ยม 
๒. การวางแผนพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดีเยี่ยม 

  ๒.๑ การวางแผนและด าเนินงานพฒันาวิชาการทีเ่น้นคุณภาพของผูเ้รยีนรอบ
ด้านทุกกลุม่เป้าหมาย และด าเนนิการอย่างเป็นรปูธรรม 

ดีเยี่ยม 

  ๒.๒ การวางแผนและด าเนนิงานพฒันาครูและบุคลากรให้มคีวามเช่ียวชาญ
ทางวิชาชีพ 

ดีเยี่ยม 

  ๒.๓ การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมลูสารสนเทศอย่างเป็นระบบ  ดีเยี่ยม 
  ๒.๔ การวางแผนและจัดสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสงัคมที่เอื้อต่อ 

การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ดีเยี่ยม 

๓. การมสี่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดรับชอบต่อ 
ผลการจัดการศึกษา ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  

ดีเยี่ยม 



 

มำตรฐำน / ประเด็นกำรพิจำรณำ 
ค่ำเป้ำหมำยมำตรฐำน/
ประเด็นกำรพิจำรณำ 

๔. การก ากบั ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา ดีเยี่ยม 
มำตรฐำนท่ี ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ระดับดเียี่ยม 

๑. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทกุคนมีส่วนร่วม  ดีเยี่ยม 
๒. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบรบิทของชุมชนและท้องถ่ิน ดีเยี่ยม 
๓. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  

และมีประสิทธิภาพ 
ดีเยี่ยม 

มำตรฐำนท่ี ๔ ระบบกำรประกันคุณภำพภำยในท่ีมีประสิทธิผล 
การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ให้ดีย่ิงข้ึน 

ระดับดเียี่ยม 

 

 
หมายเหตุ ๑.  ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่างๆ ที่ผ่านมา เพื่อเป็นข้อมูลฐานในการก าหนดค่าเป้าหมาย 

 ๒. การก าหนดค่าเป้าหมาย แต่ละมาตรฐาน ควรก าหนดเป็น ระดับคุณภาพ ๔ ระดับ 
       เพื่อให้สอดคล้องกับการประเมิน ดังนี้ 

  ระดับ ๔ ดีเยี่ยม  
  ระดับ ๓ ดี  
  ระดับ ๒ พอใช้  
  ระดับ ๑ ปรับปรุง 
 ๓. การก าหนดค่าเป้าหมาย ในแต่ละประเด็นพิจารณา จะก าหนดเป็นระดับคุณภาพ หรือ  

เป็น ร้อยละ ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
 
 

 

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ อนุมัติรับทรำบ 

๑.  บาทหลวงธีรพล     กอบวิทยากุล ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ลงช่ือ............................................. 

๒.   บาทหลวงเดชา      อาภรณ์รัตน์ กรรมการ                                   ลงช่ือ............................................. 

๓.  บาทหลวงไชโย  กิจสกุล  กรรมการ   ลงช่ือ............................................. 

๔.  บาทหลวงสุพัฒน์   หลิวศิริ  กรรมการ   ลงช่ือ............................................. 

๕.  นายสมยศ   อัมเรศ   กรรมการ   ลงช่ือ............................................. 

๖.  นางวริยา   อินพาเพียร  กรรมการ   ลงช่ือ............................................. 

๗.  บาทหลวง ดร.อิทธิพล  ศรีรัตนะ  เลขาฯคณะกรรมการ   ลงช่ือ............................................. 



 
 

        ผลการรบัรองข้อมูลรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

รายงานนี้ได้ตรวจสอบพิจารณาความถูกต้องของรายงานในประเด็นต่อไปนี้เรียบร้อยแล้ว  

  ได้ผ่านการตรวจสอบค าผิด การใช้ภาษา  
  เนื้อหาในรายงานได้ผ่านการตรวจสอบที่มาที่ไปของข้อมูลที่น่าเช่ือถือ 
 ได้ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลพื้นฐาน แผนพัฒนาของสถานศึกษา ผลการประเมิน 
ตลอดจน  ความสอดคล้องของผลประเมิน จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และทิศทางการพัฒนาของ
สถานศึกษา  ในอนาคต รวมทั้งข้อมูลประกอบในภาคผนวก มีข้อมูลที่ตรงตามสภาพจริงทุกประการ
                   
รายนามคณะผูท้รงคุณวุฒิพจิารณารับรองผลการประเมินตนเองของโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 
 1.  บาทหลวงธีรพล  กอบวิทยากุล  ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
 2.  บาทหลวงเดชา  อาภรณ์รัตน์  กรรมการ 
 3.  บาทหลวงไชโย  กิจสกุล  กรรมการ 
 4.  บาทหลวงสุพฒัน์   หลิวสิร ิ  กรรมการ 
 5.  เซอร์ชองตาล  สุเพญ็  ตรีว่าอุดม กรรมการ 
 6.  นางวริยา อินพาเพียร   กรรมการ 
 7.  บาทหลวง ดร.อิทธิพล  ศรีรัตนะ เลขาฯคณะกรรมการ 
 
 
    สมควรรับรองรายงาน    ไม่สมควรรับรองรายงาน    
 
 
 

       ลงช่ือ........................................................ผูร้ับรองข้อมลู 
           ( บาทหลวงธีรพล  กอบวิทยากลุ ) 

           ต าแหน่งประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนยอแซฟอปุถัมภ์ 

                                  28 พฤษภาคม 2561 
 
 
 
 
                    ลงช่ือ........................................................ผูร้ับข้อมลูสู่การพัฒนา 

           ( บาทหลวง ดร.อิทธิพล  ศรีรัตนะ ) 
      ต าแหน่งเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้อ านวยการโรงเรียนยอแซฟอปุถัมภ์ 

                                  28 พฤษภาคม 2561 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


