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บทที่ 1 
สารสนเทศพ้ืนฐานของสถานศึกษา 

 
ระบบสารสนเทศพ้ืนฐานของโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์  สรุปโดยแยกตามล าดับดังนี้ 
 
1. ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา 
2. ศักยภาพของสถานศึกษา 
3. แนวโน้มการพัฒนาท้องถิ่น 
4. แนวทางการจัดการศึกษา 
5. การมีส่วนร่วมของ คณะกรรมการบริหารโรงเรียน สมาคมผู้ปกครองฯ  

สมาคมศิษย์เก่าฯ สภา/กรรมการนักเรียน และชุมชน 

  
1. ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา 

1.1 ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
  โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ได้รับอนุญาตจัดตั้ง เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2508 ตามใบอนุญาตจัดตั้ง
เลขที่ 3 / 2508 

พ.ศ. 2507 สร้างอาคารยอแซฟเป็นตึก 4 ชั้น และวันที่ 6 มีนาคม 2509 พระสังฆราช ยวง    
นิตโย  ได้ประกอบพิธีเสกและเปิดโรงเรียนอย่างเป็นทางการ 
  พ.ศ. 2508 บาทหลวงเสวียง  ศุระศรางค์เป็นครูใหญ่และผู้จัดการคนแรกของโรงเรียน  

พ.ศ. 2510 บาทหลวงคมทวน มุ่งสมหมายได้เข้ามารับหน้าที่เป็นผู้จัดการและครูใหญ่ของ
โรงเรียน  ได้ขยายอาคารเรียน คือ อาคารฟรังซิส เป็นอาคารเรียนหลังที่สองเพ่ิมขึ้น อาคารสูง 3 ชั้น มี 39 
ห้องเรียน   ซึ่งมีชื่อว่า “ตึกฟรังซิสเซเวียร์” 

พ.ศ. 2514 ได้เปิดท าการสอนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.ศ. 4 และ ม.ศ. 5 และ 
ปีการศึกษา 2516   เปิดท าการสอนระดับอนุบาล ทั้งชายและหญิง  
  พ.ศ. 2527 บาทหลวงชวลิต กิจเจริญได้เข้ามารับหน้าที่ผู้จัดการและครูใหญ่ ท่านได้น าและ
พัฒนาโรงเรียนให้เจริญก้าวหน้าน าชื่อเสียงมาสู่โรงเรียนอย่างมากมาย   ท่านได้เสนอสร้างอาคาร ไมเกิ้ล  
ส าหรับนักเรียนอนุบาลโดยเฉพาะ และเปิดใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2533 ในโอกาสฉลอง 
25 ปี  ได้น าวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้เพื่อการเรียนการสอน 

พ.ศ. 2533 บาทหลวงวุฒิเลิศ  แห่ล้อม เข้ามารับต าแหน่งผู้จัดการ     และมีบาทหลวงวิวัฒน์  
แพร่สิริ เป็นครูใหญ่มีการขยับขยายชั้นเรียนเพิ่มขึ้น ทั้งยังได้ก่อสร้างอาคารสันตะมารีเพิ่มข้ึน  เพื่อให้ส าหรับใน
กิจกรรมต่าง ๆ และในปีพ.ศ. 2535 บาทหลวงวุฒิเลิศ  แห่ล้อม ได้รับการคัดเลือกจากสมาคมครูโรงเรียน
ราษฎร์ แห่งประเทศไทยให้เป็นผู้บริหารดีเด่น  

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

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

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  เพ่ือใช้เป็นสถานที่
ประชุมและประกอบพิธีส าคัญทางศาสนาในโอกาสต่าง ๆ  และโรงเรียนได้พัฒนาการจัดการศึกษาได้ตามเกณฑ์
มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก  สมศ. รอบ 3  จึงได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานในระดับคุณภาพ 
ดีมาก 
   พ.ศ. 2556   บาทหลวงธีรพล  กอบวิทยากุล     เข้ารับต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนยอแซฟ
อุปถัมภ์  ท่านมีวิสัยทัศน์กว้างไกล  พัฒนางานด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และปรับปรุงอาคารเรียนให้ทันสมัย 
 1.2สถานที่ตั้ง 
   โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์  ตั้งอยู่เลขที่ 2 หมู่ 6 ต 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 
 1.3 ขนาดของสถานศึกษา 
  โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์  เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ มีผู้อ านวยการสถานศึกษา  รองผู้อ านวยการ 
และผู้ช่วยผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการบริหารงานตามโครงสร้างการบริหาร แบ่งโครงสร้างการบริหารงาน
เป็น 5 แผนก   ได้แก่ 1) แผนกสามัญชาย  2) แผนกสามัญหญิง  3) แผนกอนุบาล  4) แผนก  EP  5) แผนก
ศูนย์ภาษา  ผู้บริหารยึดหลักการบริหารแบบกระจายอ านาจ  ให้ความส าคัญในการพัฒนาประสิทธิภาพ 
ของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษาอย่างเป็นระบบครบตามกระบวนการ  PDCA   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.joseph.ac.th/
mailto:Joseph.upathamschool@gmail.com
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 1.4 เนื้อที่  อาคารต่างๆของโรงเรียน  
 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์  มีเนื้อที่ 435 ไร่  1 งาน  17.1 ตารางวา จ านวนอาคาร ห้องเรียน และ 
ห้องประกอบการเรียน  ดังนี้ 

 
ตารางที่ 1 แสดง อาคารเรียน ห้องเรียน และห้องประกอบการเรียน 

 

ชื่ออาคาร 
จ านวนห้องเรียน 

(ห้อง) 
จ านวนห้องประกอบ

(ห้อง) 
อาคารยอแซฟ 20 7 
อาคารโรงอาหาร 4 13 
อาคารสันตะมารี - 32 
อาคารฟรังซิส 36 26 
Nittayo  English  Language Centre 6 8 
อาคารไมเกิ้ล 1 4 9 
อาคารไมเกิ้ล 2 11 11 
อาคารไมเกิ้ล 3 7 15 
อาคารสหการณ์ - 3 
อาคารยอห์นปอลที่ 2 - 18 
อาคารอเนกประสงค์(ประถม) - 3 
อาคารยอห์นปอล (หอโต) - 23 
โรงยิม - 1 
อาคารห้องอาหารหอโต - 1 
อาคารมีคาแอล 45 38 
อาคารอาเวมารีอา - 4 
อาคารคาเบรียล 27 10 
อาคารราฟาแอล - - 

รวม 160 222 
ที่มา : งานอาคารสถานที่ 
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ตารางที่ 2 แสดงห้องปฏิบัติการ 
 

ชื่ออาคาร ชื่อห้องปฏิบัติการ 
อาคารยอแซฟ - ห้อง ICT 
 - ห้อง Lab com  
อาคารโรงอาหาร - ห้อง Lab ฟิสิกส์ 
 - ห้อง Lab เคมี 
 - ห้อง Lab ชีวะ 
 - ห้องเรียนภาษา 1 
 - ห้องเรียนภาษา 2 
 - ห้องเรียนภาษา 3 
 - ห้องเรียนภาษา 4 
 - ห้องเรียนภาษา 5 
 - ห้องเรียนภาษา 6 
อาคารสันตะมารี - ห้องสมุด 
 - ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 1 
 - ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 2 
 - ห้องศิลปะ 
 - ห้องดนตรีไทย 
 - ห้องปฏิบัติการภาษาต่างประเทศ 2 
อาคารฟรังซิส - ห้องคอมพิวเตอร์มัธยม 
 - ห้องปฎิบัติการประถม 
 - ห้องปฏิบัติการมัธยม 
 - ห้องปฏิบัติการวิทย์ 1 
 - ห้องปฏิบัติการวิทย์ 2 
 - ห้องคอมพิวเตอร์ 1 
 - ห้องคอมพิวเตอร์ 2 
 - ห้องเรียนภาษา 1 
 - ห้องเรียนภาษา 2 
 - ห้องเรียนภาษา 3 
 - ห้องเรียนภาษา 4 
 - ห้องนาฏศิลป์ 
 - ห้องศาสนา 
 - ห้องดนตรีสากล 
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ตารางที่ 2 แสดงห้องปฏิบัติการ (ต่อ) 
 

ชื่ออาคาร ชื่อห้องปฏิบัติการ 
Nittayo  English  Language Centre - Library 
 - Meeting Room 1 
 - Meeting Room 2 
 - Computer Room 
อาคารไมเกิ้ล 1 - ห้องศูนย์สื่อ 
 - ห้องสมุด 
 - ห้องกิจกรรม 
 - ห้องศิลปะ 
อาคารไมเกิ้ล 2 - Lab วิทยาศาสตร์ 
 - ห้องดนตรีไทย 
 - ห้องดนตรีสากล 
 - ห้องคอมพิวเตอร์ 
 - ห้องนาฏศิลป์ 
อาคารไมเกิ้ล 3 - ห้องอาเซียน 
 - ห้องศาสนสัมพันธ์ 
 - ห้องคณิตศาสตร์ 
 - ห้องกิจกรรม 1 
 - ห้องงานบ้าน 
 - ห้องดนตรีสากล 
 - ห้องกิจกรรม 2 
 - ห้องสังคม 
 - ห้องวิทยาศาสตร์ 
 - ห้องคอมพิวเตอร์ 
 - ห้องกิจกรรม 3 
 - ห้องกิจกรรม 4 
 - ห้องกิจกรรมยูโด 
อาคารสหการ - ห้องโยธวาทิต 
อาคารมีคาแอล - ห้องสมุด 
 - ห้องพยาบาล 
 - ห้องค าสอน 
 - ห้องอาเซียน 
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ตารางที่ 3 แสดงพ้ืนที่ปฏิบัติกิจกรรม และ นันทนาการ 

 

ล าดับที่ พื้นที่ปฏิบัติกิจกรรม และ นันทนาการ 
1 สนามฟุตบอล 
2 สนามบาส 
3 โรงยิม 
4 สนามฟุตซอล 
5 สวนสุขภาพ 
6 สนามวอลเล่บอล 
7 สนามแบดมินตัน 
8 Reading Area 
9 สนามสวนลูกช่างไม้ 
10 สวนสมุนไพร 
11 สวนไม้วรรณคดี 
12 ลานใต้อาคารอาเวมารีอา 
13 สนามบาส 1 - 2 

            ที่มา : งานอาคารสถานที่ 
 

ตารางที่ 2 แสดงห้องปฏิบัติการ (ต่อ) 
 

ชื่ออาคาร ชื่อห้องปฏิบัติการ 
อาคารมีคาแอล (ต่อ) - ห้องศูนย์คณิตศาสตร์ 
 - ห้องแนะแนว 
 - ห้องศูนย์ภาษา (Room 1 - 10) 
 - ห้องดนตรีไทย 
 - ห้องคอมพิวเตอร์ 1 - 3 
 - ห้องนาฏศิลป์ 
 - ห้องศิลปะ 
 - ห้องประชุม 
 - ห้องชีววิทยา 
 - ห้องฟิสิกส์ 
 - ห้องเคมี 
 - ห้อง Tablet 
 - ห้องเรียนภาษาอังกฤษ 
อาคารอาเวมารีอา - ห้องดนตรีสากล 
 - ห้องคหกรรม 
 - สระว่ายน้ า 
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1.5 หลักสูตรที่เปิดสอน  

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3) 

ระดับชัน้ 

เวลาเรียน (คิดเป็นร้อยละต่อป)ี 

รวม 
(ชม.) 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา 
และ 

หน้าท่ี
พลเมือง 

สุขศึกษา 
และ 

พลศึกษา 

ศิลปะ การงาน
อาชีพ 
และ 

เทคโนโลยี 

ภาษา 
ต่างประเทศ 

กิจกรรม
พัฒนา
ผูเ้รียน 

ป. 1 200 ช.ม. 
20.00% 

160 ช.ม. 
16.00 % 

80 ช.ม. 
8.00 % 

80 ช.ม. 
8.00 % 

80 ช.ม. 
8.00 % 

80  ช.ม. 
8.00 % 

80 ช.ม. 
8.00 % 

120 ช.ม. 
12.00 % 

120 ช.ม. 
12.00 % 

1000 
100% 

ป. 2 200 ช.ม. 
20.00% 

160 ช.ม. 
16.00 % 

80 ช.ม. 
8.00 % 

80 ช.ม. 
8.00 % 

80 ช.ม. 
8.00 % 

80  ช.ม. 
8.00 % 

80 ช.ม. 
8.00 % 

120 ช.ม. 
12.00 % 

120 ช.ม. 
12.00 % 

1000 
100% 

ป. 3 200 ช.ม. 
20.00% 

160 ช.ม. 
16.00 % 

80 ช.ม. 
8.00 % 

80 ช.ม. 
8.00 % 

80 ช.ม. 
8.00 % 

80  ช.ม. 
8.00 % 

80 ช.ม. 
8.00 % 

120 ช.ม. 
12.00 % 

120 ช.ม. 
12.00 % 

1000 
100% 

* จ านวนช่ัวโมงท่ีจัดให้นักเรียน เรียนทั้งปี 1000 ช่ัวโมง  

* แผนการเรียนรู้/จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนท่ีต้องการเน้นเป็นพิเศษ คือ ภาษาอังกฤษ 

 

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษาปีท่ี 4 - 6) 
  

ระดับชัน้ 

เวลาเรียน (คิดเป็นร้อยละต่อป)ี 

รวม 
(ชม.) 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา 
และ 

หน้าท่ี
พลเมือง 

สุขศึกษา 
และ 

พลศึกษา 

ศิลปะ การงาน
อาชีพ 
และ 

เทคโนโลยี 

ภาษา 
ต่างประเทศ 

กิจกรรม
พัฒนา
ผูเ้รียน 

ป. 4 160 ช.ม. 
16.00% 

160 ช.ม. 
16.00 % 

80 ช.ม. 
8.00 % 

80 ช.ม. 
8.00 % 

80 ช.ม. 
8.00 % 

80  ช.ม. 
8.00 % 

80 ช.ม. 
8.00 % 

160 ช.ม. 
16.00 % 

120 ช.ม. 
12.00 % 

1000 
100% 

ป. 5 160 ช.ม. 
16.00% 

160 ช.ม. 
16.00 % 

80 ช.ม. 
8.00 % 

80 ช.ม. 
8.00 % 

80 ช.ม. 
8.00 % 

80  ช.ม. 
8.00 % 

80 ช.ม. 
8.00 % 

160 ช.ม. 
16.00 % 

120 ช.ม. 
12.00 % 

1000 
100% 

ป. 6 160 ช.ม. 
16.00% 

160 ช.ม. 
16.00 % 

80 ช.ม. 
8.00 % 

80 ช.ม. 
8.00 % 

80 ช.ม. 
8.00 % 

80  ช.ม. 
8.00 % 

80 ช.ม. 
8.00 % 

160 ช.ม. 
16.00 % 

120 ช.ม. 
12.00 % 

1000 
100% 

* จ านวนช่ัวโมงท่ีจัดให้นักเรียน เรียนทั้งปี เท่ากับ  1000 ช่ัวโมง 
* แผนการเรียนรู้/จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนท่ีต้องการเน้นเป็นพิเศษ คือ ภาษาอังกฤษ 
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หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษาปีท่ี1 – 3) 
  

ระดับชัน้ 

เวลาเรียน (คิดเป็นร้อยละต่อป)ี 

รวม 
(ชม.) 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา 
และ 

หน้าท่ี
พลเมือง 

สุขศึกษา 
และ 

พลศึกษา 

ศิลปะ การงาน
อาชีพ 
และ 

เทคโนโลยี 

ภาษา 
ต่างประเทศ 

กิจกรรม
พัฒนา
ผูเ้รียน 

ม. 1 160 ช.ม. 
11.43 % 

200 ช.ม. 
14.29 % 

200 ช.ม. 
14.29 % 

160 ช.ม. 
11.43 % 

80 ช.ม. 
5.71 % 

80  ช.ม. 
5.71 % 

120 ช.ม. 
8.57 % 

280 ช.ม. 
20.00 % 

120 ช.ม. 
8.57 % 

1400 
100% 

ม. 2 160 ช.ม. 
11.43 % 

200 ช.ม. 
14.29 % 

200 ช.ม. 
14.29 % 

160 ช.ม. 
11.43 % 

80 ช.ม. 
5.71 % 

80  ช.ม. 
5.71 % 

120 ช.ม. 
8.57 % 

280 ช.ม. 
20.00 % 

120 ช.ม. 
8.57 % 

1400 
100% 

ม. 3 160 ช.ม. 
11.43 % 

200 ช.ม. 
14.29 % 

200 ช.ม. 
14.29 % 

160 ช.ม. 
11.43 % 

80 ช.ม. 
5.71 % 

80  ช.ม. 
5.71 % 

120 ช.ม. 
8.57 % 

280 ช.ม. 
20.00 % 

120 ช.ม. 
8.57 % 

1400 
100% 

* จ านวนช่ัวโมงท่ีจัดให้นักเรียน เรียนทั้งปี เท่ากับ  1400 ช่ัวโมง 
* แผนการเรียนรู้/จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนท่ีต้องการเน้นเป็นพิเศษ คือ อังกฤษ คณิตศาสตร์ 

 

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษาปีท่ี 4 – 6) 

ระดับชัน้ 

เวลาเรียน (คิดเป็นร้อยละต่อป)ี 

รวม 
(ชม.) 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา 
และ 

หน้าท่ี
พลเมือง 

สุขศึกษา 
และ 

พลศึกษา 

ศิลปะ การงาน
อาชีพ 
และ 

เทคโนโลยี 

ภาษา 
ต่างประเทศ 

กิจกรรม
พัฒนา
ผูเ้รียน 

ม. 4 80 ช.ม. 
5.71 % 

240 ช.ม. 
17.14 % 

480 ช.ม. 
34.29 % 

120 ช.ม. 
8.57 % 

40 ช.ม. 
2.86 % 

40 ช.ม. 
2.86 % 

80 ช.ม. 
5.71 % 

120 ช.ม. 
8.57 % 

200 ช.ม. 
14.29 % 

1400 
100% 

ม. 5 80 ช.ม. 
5.71 % 

240 ช.ม. 
17.14 % 

480 ช.ม. 
34.29 % 

120 ช.ม. 
8.57 % 

40 ช.ม. 
2.86 % 

40 ช.ม. 
2.86 % 

80 ช.ม. 
5.71 % 

120 ช.ม. 
8.57 % 

200 ช.ม. 
14.29 % 

1400 
100% 

ม. 6 80 ช.ม. 
5.71 % 

240 ช.ม. 
17.14 % 

480 ช.ม. 
34.29 % 

120 ช.ม. 
8.57 % 

40 ช.ม. 
2.86 % 

40 ช.ม. 
2.86 % 

80 ช.ม. 
5.71 % 

120 ช.ม. 
8.57 % 

200 ช.ม. 
14.29 % 

1400 
100% 

* จ านวนช่ัวโมงท่ีจัดให้นักเรียน เรียนทั้งปี เท่ากับ 1400 ช่ัวโมง   
 * แผนการเรียนรู้/จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนท่ีโรงเรียนเน้นเป็นพิเศษ คือ อังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
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1.6 จ านวนบุคลากร 
  1) ข้อมูลนักเรียน 

 
ตารางที่ 1 แสดงจ านวนนักเรียนระดับประถม จ าแนกตามหลักสูตร และระดับชั้น 

 

ระดับชั้น 
หลักสูตร 
สามัญ 

หลักสูตร 
Intensive 

หลักสูตร 
English Programme 

รวม 

ประถมศึกษาปีที่ 1 149 138 76 287 

ประถมศึกษาปีที่ 2 158 129 82 287 

ประถมศึกษาปีที่ 3 124 157 67 281 

ประถมศึกษาปีที่ 4 117  169 60 286 

ประถมศึกษาปีที่ 5 170 135 45 305 

ประถมศึกษาปีที่ 6 115 173 47 288 

รวม 833 901 377 2,011 
 
 

ตารางที่ 2 แสดงจ านวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ าแนกตามหลักสูตร และระดับชั้น 
 

ระดับชั้น 
หลักสูตร 
สามัญ 

หลักสูตร 
Intensive 

หลักสูตร 
  วิทย์ - คณิต 

หลักสูตร 
English Programme รวม 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 243 84 72 32 431 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 250 135 67 29 481 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 244 78 78 46 446 

รวม 737 297 217 107 1358 
 
 
ตารางที่ 3 แสดงจ านวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ าแนกตามแผนการเรียน และระดับชั้น 
  

ระดับชั้น ภาษา ค านวณ วิทย์ ภาษา - ภาษา รวม 

มัธยมศึกษาปีที่ 4 188 61 153 14 402 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 181 67 140 19 388 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 149 122 144 25 415 

รวม 518 250 437 58 1205 
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 2) ข้อมูล ผู้บริหาร ผู้ร่วมบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และคนงาน 
 

ตารางที่ 1 แสดงจ านวนบุคลากร จ าแนกตามเพศ และวุฒิการศึกษา 
 

ประเภทบุคลากร 

เพศ (คน) ระดับการศึกษา (คน) อายุเฉลี่ย 
(ปี) 

ประสบการณ์ 
ในต าแหน่ง 
โดยเฉลี่ย 

(ปี) 

ชาย หญิง ต่ ากว่า 
ป.ตรี 

ป.ตรี สูงกว่า 
ป.ตรี 

ผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ  
และผู้อ านวยการ  

- - - - 1 49 2 

ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ - - - - - - - 
ผู้รับใบอนุญาตและผู้อ านวยการ - - - - - - - 
ผู้จัดการและผู้อ านวยการ - - - - - - - 
ผู้รับใบอนุญาต - - - - - - - 
ผู้จัดการ - - - - - - - 
ผู้อ านวยการ - - - - - - - 
รองผู้อ านวยการ 1 1 - - 2 45 2 
ครู (บรรจุ) 58 197 - 229 26 40.94 14.66 
ครูพิเศษ/ครูผู้ช่วย (ไม่บรรจุ) 13 16 - 29 - 33.25 13.85 
ครูต่างประเทศ 39 43 1 75 6 39.10 3.86 
พ่ีเลี้ยง - 27 27 - - 39.20 8.65 
บุคลากรทางการศึกษา 5 24 - 29 - 35.44 7.17 
นักการภารโรง 37 71 108 - - 40.25 7.84 
คนขับรถ 4 - 4 - - 40 6.20 
ยามรักษาความปลอดภัย - - - - - - - 

ที่มา : แผนกธุรการ 
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ตารางที่ 2 แสดงคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
 
 

ชื่อ – สกุล วุฒิ
การศึกษา 

สถาบัน ศาสนา อายุ บรรจุเมื่อ ต าแหน่ง/หน้าที่ 

บาทหลวงธีรพล  กอบวิทยากุล ปริญญาโท มหาวิทยาลัย 
เกรโกเรียน 

กรุงโรม อิตาลี 

คริสต์ 50 1 พ.ค.56 ผู้ลงนามแทน
ผู้รับใบอนุญาต/

ผู้จัดการ/
ผู้อ านวยการ 

บาทหลวงเดชา  อาภรณ์รัตน์ ปริญญาโท มหาวิทยาลัย
รามค าแหง 

คริสต์ 57 20 ส.ค.53 ผู้ทรงคุณวุฒิ 

บาทหลวงไชโย  กิจสกุล ปริญญาโท มหาวิทยาลัย 
ซาเลเซียน  

กรุงโรม อิตาลี 

คริสต์ 62 1 มิ.ย.56 ผู้ทรงคุณวุฒิ 

บาทหลวงอดิศักดิ์  กิจบุญชู ปริญญาโท มหาวิทยาลัย 
เกรโกเรียน  

กรุงโรม อิตาลี 

คริสต์ 45 20 ส.ค.57 ผู้ทรงคุณวุฒิ 

บาทหลวงศวง  วิจิตรวงศ์ ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

คริสต์ 36 1 มิ.ย.56 ผู้ทรงคุณวุฒิ 

เซอร์มาร์กาเร็ต จิตรี รัตนาวงศ์ไชยา ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

คริสต์ 56 8 มิ.ย.54 ผู้ทรงคุณวุฒิ 

นางวริยา  อินพาเพียร ปริญญาโท มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

พุทธ 52 20 ส.ค.55 ผู้แทนผู้ปกครอง 

นางสาวจินตนา  กิจบ ารุง ปริญญาโท มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

คริสต์ 52 20 ส.ค.55 ผู้แทนครู 

ที่มา : แผนกธุรการ  
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ตารางที่ 3 แสดงจ านวนครูที่สอนตรงความถนัด ระดับประถมศึกษา 
 

กลุ่มสาระฯ จ านวนครูผู้สอนประถมศึกษา 
จ านวนคร ู สอนตรงตามความถนัด ร้อยละ 

ภาษาไทย 16 13 71.43 
คณิตศาสตร์ 16 14 77.78 
วิทยาศาสตร์ 10 10 100 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 12 12 100 
สุขศึกษาและพลศึกษา 7 7 100 
ศิลปะ 9 9 100 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 8 8 100 
ภาษาต่างประเทศ 10 10 100 

รวม 88 83 89.53 
                     ที่มา : ฝ่ายวิชาการ 

 
ตารางที่ 4 แสดงจ านวนครูที่สอนตรงความถนัด ระดับมัธยมศึกษา 

 

กลุ่มสาระฯ จ านวนครูผู้สอนมัธยมศึกษา 
จ านวนคร ู สอนตรงตามความถนัด ร้อยละ 

ภาษาไทย 13 13 100 
คณิตศาสตร์ 19 19 100 
วิทยาศาสตร์ 17 17 100 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 20 20 100 
สุขศึกษาและพลศึกษา 10 10 100 
ศิลปะ 13 13 100 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 8 8 100 
ภาษาต่างประเทศ 25 25 100 

รวม 125 125 100 
                  ที่มา : ฝ่ายวิชาการ  
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ตารางที่ 5 แสดงจ านวนครูที่สอนตรงความถนัด ระดับประถมศึกษา แผนก English Programme 
 

กลุ่มสาระฯ จ านวนครูผู้สอนประถมศึกษา 
จ านวนคร ู สอนตรงตามความถนัด ร้อยละ 

ภาษาไทย 6 4 66.66 
คณิตศาสตร์ 7 4 57.14 
วิทยาศาสตร์ 2 2 100 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3 2 66.66 
สุขศึกษาและพลศึกษา 2 1 50 
ศิลปะ 1 1 100 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 3 100 
ภาษาต่างประเทศ 6 6 100 

รวม 30 23 71.16 
      ที่มา : ฝ่ายวิชาการ 

 

ตารางที่ 6 แสดงจ านวนครูที่สอนตรงความถนัด ระดับมัธยมศึกษา แผนก English Programme 
 

กลุ่มสาระฯ จ านวนครูผู้สอนมัธยมศึกษา 
จ านวนคร ู สอนตรงตามความถนัด ร้อยละ 

ภาษาไทย 2 2 100 
คณิตศาสตร์ 2 2 100 
วิทยาศาสตร์ 2 2 100 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 2 2 100 
สุขศึกษาและพลศึกษา 1 1 100 
ศิลปะ 1 1 100 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 1 100 
ภาษาต่างประเทศ 3 3 100 

รวม 14 14 100 
      ที่มา : ฝ่ายวิชาการ  

 

  



สารสนเทศโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ปีการศึกษา 2557 หน้า 14 
 

1.7 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
   1.7.1 ปรัชญาของโรงเรียน 

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

ส าคัญของการมีชีวิตมนุษย์   
เมื่อรวมกันจึงแปลว่า “จงอธิษฐานและลงมือท างาน” ซึ่งถือเป็นแนวทางส าหรับพวกเราทุกคน 

ในการจะกระท ากิจการใดก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นการเรียนการสอน การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะในต าแหน่งต่าง ๆ 
นั้นต้องระลึกเสมอว่า เรามีพระเป็นเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ ที่เราเคารพนับถืออยู่กับเรา คอยช่วยเหลือเรา และ  
มีหลักธรรมค าสอนของศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว นอกจากนี้โรงเรียนยังมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความรู้เป็นเลิศ
ทางวิชาการ เป็นผู้มีระเบียบวินัย มีสุขภาพแข็งแรงและเป็นผู้มีคุณธรรม 

1.7.2 คติพจน์ 
 เรียนเป็นเลิศ เชิดชูวินัย พลานามัยสมบูรณ์ เพ่ิมพูนคุณธรรม 

1.7.3 วิสัยทัศน์ 
“โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ โดดเด่นด้านคุณธรรม – จริยธรรม เป็นผู้น าทางวิชาการและเทคโนโลยี 

มีทักษะทางภาษามุ่งสู่ความเป็นสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย” 
1.7.4 เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ 

 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนเป็นคนดี มีความรู้ มีคุณธรรม
เพ่ือให้นักเรียนสามารถด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างดี  และมีความสุข  ส่งผลให้อัตลักษณ์ของนักเรียนโรงเรียนยอ
แซฟอุปถัมภ์ คือ “คนดีศรียอแซฟ” โดยแต่ละแผนกได้สร้างอัตลักษณ์ให้เกิดขึ้นกับตัวนักเรียน ดังนี้ แผนก
สามัญชาย - สุภาพบุรุษ (Gentleman), แผนกสามัญหญิง - กุลสตรี (Lady), แผนก English Programme - 
ฉลาด (Smart) และ แผนกอนุบาล - มีความสุข  (Happy)  อันเป็นผลสะท้อนต่อเอกลักษณ์ของโรงเรียนยอ
แซฟอุปถัมภ์  คือ “เป็นโรงเรียนคาทอลิกที่ดูแลนักเรียนอย่างดี  และเด่นด้านภาษาต่างประเทศ” 
 อัตลักษณ์ของนักเรียนโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ คือ “คนดีศรียอแซฟ” 
 อัตลักษณ์ (Identity)  หมายถึง ความเป็นตัวตนของตนเอง ในความเป็นอัตลักษณ์ของนักเรียน 
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ เกิดจากการหล่อหลอม อบรม การดูแลนักเรียนเป็นอย่างดีตลอดเวลาที่นักเรียนอยู่ที่
โรงเรียน จนเกิดเป็นลักษณะนิสัยที่ดี การอบรม การดูแลของโรงเรียนเกิดจากการใช้ คุณค่าพระวรสาร 
(Gospel Values) ในการอบรมโดยเน้นคุณค่าพระวรสารจากชื่อของ ท่านนักบุญยอแซฟ องค์อุปถัมภ์ ของ
โรงเรียน ดังนี้ JOSEPH 
    J  =       Justice      =   ความยุติธรรม 
    O =       Obedience =   ความเชื่อฟัง 
    S =       Silence     =   ความเงียบ สงบ 
    E =       Experience    =   ความฉลาดในการใช้ประสบการณ์ที่มี 
    P =       Prudence =   ความสุขุม รอบคอบ มัธยัสถ์  
    H =       Humility    =   ความสุภาพ 
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 จากคุณค่าพระวรสารเหล่านี้จึงเกิดเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียนที่มุ่งเน้นให้นักเรียนเป็น
ผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ทั้งนี้โรงเรียนจัดให้มีโครงการ คนดีศรียอแซฟ / กุลสตรีที่น่ายกย่อง เพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนเป็นผู้ที่ แต่งกายดี  พูดดี ท าดี  
  สามัญชาย (JSB)   สุภาพบุรุษ (Gentleman) 
  สามัญหญิง (JSG)   กุลสตรี (Lady) 
  English Programme ฉลาด (Smart) 
  อนุบาล (KDG)   มีความสุข (Happy) 
 แผนกสามัญชาย 
 แผนกสามัญชายต้อง มีความเป็นสุภาพบุรุษ เป็นผู้ที่อ่อนโยน เมตตาต่อผู้อื่น ให้เกียรติกับเพศตรงข้าม 
และกับทุกคนให้เหมาะกับสังคมปัจจุบัน นักเรียนโรงเรียนยอแซฟ อุปถัมภ์ แผนกสามัญชายจึงมีอัตลักษณ์ 
ที่บ่งบอกตัวตน คือ 
    Gentle   =  อ่อนโยน 
    Man   =  มนุษย์  
 เมื่อน ามารวมกัน “Gentleman (สุภาพบุรุษ)” จึงหมายถึง การเป็นคนดีด้วย กาย วาจา ใจ มีความ
สุภาพอ่อนโยน 
 แผนก English Programme 
 นักเรียนแผนก English Programme ต้องมีความเป็นสุภาพบุรุษ เป็นกุลสตรี เป็นผู้ที่อ่อนโยน เมตตา
ต่อผู้อ่ืน ให้เกียรติกับทุกคน นักเรียนโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ แผนก English Programme จึงมีอัตลักษณ์ 
ที่บ่งบอกตัวตน คือ 
    Stability  =  ความแน่วแน่มั่นคง 
    Mercy   =  ความเมตตากรุณา 
    Awareness =  ความใฝ่รู้ 
    Reliability  =  ความไว้ใจ เชื่อใจ 
    Tenderness  =  ความอ่อนโยน 
 เมื่อน ามารวมกัน “Smart (ฉลาด)” จึงหมายถึง นักเรียนที่มีความงามสง่า กล้าแสดงออกอย่างมีภูมิรู้ 
และภูมิธรรม 
 แผนกสามัญหญิง 
 นักเรียนแผนกสามัญหญิงต้อง มีความเป็นกุลสตรีเป็นผู้ที่อ่อนโยน เมตตาต่อผู้อื่น เคารพและให้เกียรติ
กับทุกคน นักเรียนโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ แผนกสามัญหญิง จึงมีอัตลักษณ์ที่บ่งบอกตัวตน คือ 
    Love   =  ความรัก 
    Achieve  =  ความส าเร็จ 
    Decency  =  ความประพฤติท่ีถูกต้องตามท านองคลองธรรม 
    Young   =  ความสดใสตามวัย 
 เมื่อน ามารวมกัน “Lady (กุลสตรี)” จึงหมายถึง การเป็นสตรีที่งามพร้อมด้วยความดี ความรู้ และ
ความสามารถ 
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 แผนกอนุบาล 
 นักเรียนแผนกอนุบาลมีจุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา โดยมีจุดเน้นตามอัตลักษณ์ 
คือ Happy ซึ่งมีค าอธิบาย ดังนี้ 
    Healthy  =  สุขภาพดี 
    Activity  =  มีกิจกรรมน าความรู้ 
    Preparation  =  มุ่งสู่การเตรียมความพร้อม 
    Play   =  เล่นเพ่ือเสริมสร้างประสบการณ ์
       (all by) Yourself  =  บนพื้นฐานการช่วยเหลือ/ดูแลตัวเอง 
 เมื่อน ามารวมกัน “Happy (มีความสุข)” จึงหมายถึง การเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ  
ด้วยตนเอง ผ่านประสบการณ์จากการเล่น เพ่ือให้นักเรียน ได้เรียนรู้อย่างมีความสุข และมีสุขภาพร่างกาย 
ทีแ่ข็งแรง 
 เอกลักษณ์ของโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ คือ “เป็นโรงเรียนคาทอลิกที่ดูแลนักเรียนอย่างดี และ 
เด่นด้านภาษาต่างประเทศ” 
 เอกลักษณ์ (Uniqueness) หมายถึง การเป็นตัวของตนเอง เฉพาะตนเอง โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 
เริ่มต้นจากการเป็นโรงเรียนที่อบรมเยาวชนให้ประพฤติปฏิบัติตน สามารถเป็นนักบวชของศาสนาคริสต์นิกาย
โรมันคาทอลิกที่ดี จากอดีตถึงปัจจุบัน โรงเรียนได้รับการยอมรับจาก ชุมชน ผู้ปกครองในเรื่องการอบรม ดูแล
นักเรียน นักเรียนที่จบจากสถาบันเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนเป็นที่ยอมรับของชุมชนทั่วไป จึงเป็น
ที่มาของเอกลักษณ์ของโรงเรียน คือ 
 โรงเรียนคาทอลิก หมายถึง โรงเรียนของมิสซังคาทอลิกในประเทศไทย 
 ดูแลนักเรียนอย่างดี หมายถึง การดูแล อบรม สั่งสอน นักเรียนให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรม โดยยึดหลักคุณค่า
พระวรสาร ในการอบรม สั่งสอน มีฝ่ายจิตตาภิบาล จัดโครงการ กิจกรรมให้สอดรับกับนักเรียน โรงเรียนดูแล
นักเรียนพิเศษ ดูแลนักเรียนในการป้อมปรามสารเสพติด ดูแลนักเรียนเรื่องทุนการศึกษา ดูแลนักเรียนใน
กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ดูแลนักเรียนในการติดตามความประพฤติของนักเรียน ด้วยโครงการ ORA et 
LABORA โดยอาศัยการอบรมทางด้านศาสนาขัดเกลานักเรียนให้เป็นคนดี โดยบุคลากรทางศาสนาอบรม
นักเรียน (บาทหลวง ซิสเตอร์)เด่นด้านภาษาต่างประเทศ หมายถึง มีความสามารถทางด้านการ ฟัง พูด อ่าน 
เขียน ในภาษาอ่ืนๆ ทั้งนี้โดยอาศัยศูนย์ภาษา (NELC) เป็นผู้ให้การสนับสนุน 
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1.7.5 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

เป้าหมาย/นโยบาย ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ สภาพความส าเร็จ/ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1. ปลูกฝังบุคลากรและ
ผู้ เ รี ยน ใ ห้มี คุณธรรม  -
จริยธรรม ตามหลักธรรม
ทางศาสนามีความสามัคคี 
รู้ จั ก รั ก แ ล ะ รั บ ใ ช้  
ภาคภูมิใจในสถาบัน  อยู่
ร่ ว ม กั น ใ น สั ง ค ม 
ได้อย่างมีความสุข 
2. ส่งเสริมบุคลากรและ
ผู้ เ รี ย น  ใ ห้ มี นิ สั ย รั กษ์
สิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากร 
อ ย่ า ง คุ้ ม ค่ า ต า ม ห ลั ก
เศรษฐกิจพอเพียง 

1.  ด้านคุณธรรม – จริยธรรม  ส่งเสริม
บุคลากรและผู้ เรียนให้มีคุณธรรม – 
จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ของโรงเรียน ปฏิบัติศาสนกิจสัมพันธ์
ร่วมกัน น าแนวคิดตามหลักธรรมไปใช้ 
ในการด ารงชีวิต รู้จักใช้ทรัพยากรอย่าง
คุ้ ม ค่ า  รั กษ์ สิ่ ง แ วดล้ อม  ป ระหยั ด 
อดออม และด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  เพื่ ออยู่ ในสั งคม 
ได้อย่างมีความสุข 

 1) ร้อยละ 90  ของบุคลากรและผู้เรียน
ปฏิบัติตนเป็นคนดีมีคุณธรรม – จริยธรรม 
และ อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข 
 2) ร้อยละ 90    ของผู้เรียนปฏิบัติตนตาม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์จนเป็นเอกลักษณ์
ของโรงเรียน 
 3) ร้อยละ 90  ของบุคลากรและผู้เรียน 
ได้ปฏิบัติศาสนกิจสัมพันธ์ร่วมกัน และ
ด า เนินชี วิตตามหลักธรรมทางศาสนา       
ของตน 
 4) ร้อยละ 90  ของบุคลากรและผู้เรียน 
ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า รักษ์สิ่งแวดล้อม  
ประหยัด  อดออม และด าเนินชีวิตตาม  
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ 
สามารถศึกษาต่อในระดับ 
อุดมศึกษาของรัฐ มีผลงาน 
เข้ าสู่ การแข่ งขันระดับ 
ประเทศ และต่างประเทศ 
 

2. สัมฤทธิ์ผลของผู้เรียน จัดการศึกษา
เพื่ อส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ผู้ เ รี ยนมี ผลสั มฤทธิ์ 
ทา งกา ร เ รี ยนสู ง ขึ้ น  มี ผ ล ง าน เป็ น 
ที่ ย อ ม รั บ ใ น ทุ ก ร ะ ดั บ  ต ล อด จ น มี 
ผลการประเมินจากหน่วยงานภายนอก 
สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน (น.3) 
 

 5)  ผู้ เรียนทุกคนสามารถเข้าศึกษาต่อ 
ในระดับอุดมศึกษา  
 6)  ร้อยละ 80 ของผู้ เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนแต่ละรายวิชาไม่ต่ ากว่า 3.00   
 7)  ร้อยละ 80  ของผู้เรียนในระดับชั้น ป.6 
, ม.3 และ ม.6  มีผลการทดสอบรวบยอด
ระดับชาติอยู่ในระดับดี  
 8)  ผู้เรียนได้รับรางวัลและมีผลงานจาก 
การประกวดแข่งขันทั้ ง ในประเทศและ
ต่างประเทศ 
 9)  ร้อยละ 80  ของผู้เรียนมีผลการประเมนิ
คุณภาพผู้เรียน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75 
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1.7.5 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ต่อ) 
. 

เป้าหมาย/นโยบาย ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ สภาพความส าเร็จ/ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
4 .  ส่ ง เสริ มการพัฒนา
ห ลั ก สู ต ร ที่ เ ข้ ม ข้ น
เหมาะสมกับผู้เรียน และ 
ความต้องการของชุมชน 
เปิดโอกาสให้นักเรียนได้
เ รี ย น รู้ น โ ย บ า ย ข อ ง
โรงเรียนตลอดชีวิต อย่างมี
คุณภาพ 
5. สนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ มีทักษะการคิด
วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ 
สามารถใช้ภาษาในการ
สื่ อ ส า ร เ ป็ น ที่ ย อ ม รั บ 
ในระดับสากล 
6 .  ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการ
จัดการศึกษา 

3. หลักสูตรการบริหารงานวิชาการจัด
การศึกษาตามมาตรฐานการศึ กษา 
ขั้ นพื้ น ฐาน โดยมีหลั กสู ตรที่ เ ข้ มข้ น 
และหลากหลายเน้นทักษะทางภาษา 
และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้ผู้เรียน 
เป็นคนดี มีปัญญา และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

10) ร้อยละ 90  ของ  ครู  ผู้ปกครอง และ
นักเรียน  มีความพึงพอใจผลการประเมิน
การใช้หลักสูตร  อยู่ในระดับดีมาก       
11) ร้อยละ 90  ของนักเรียนมคีุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  
12) ร้อยละ 90  ของผู้เรียนมีทักษะทาง
ภาษาโดยได้รับการประเมินคุณภาพจาก
หน่วยงานภายในและภายนอก 
13) ครูทุกคนสามารถใช้สื่อ  วัสดุ  อุปกรณ์  
แหล่งเรียนรู้   และเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
14)  ครูทุกคนได้รับการพัฒนา และนิเทศ
ติดตามในการปฏิบัติงาน 
15)  ผลการประเมินคุณภาพภายในและ
ภายนอกอยู่ในเกณฑ์ดีมาก  
 

7.  จัดระบบโครงสร้าง 
การบริหารงาน เน้นการ 
มี ส่ ว น ร่ ว ม โ ดย ใช้ หลั ก 
ธ ร ร ม า ภิ บ า ล  แ ล ะ
เ ท ค โ น โ ล ยี ที่ ทั น ส มั ย 
ส ร้ า ง ค ว า ม เ ชื่ อ มั่ น 
ด้ ว ย ร ะ บ บ ป ร ะ กั น 
คุ ณ ภ า พ ภ า ย ใ น  แ ล ะ 
นิเทศติดตาม เพื่อให้การ
บริหารงานเกิดผลอย่าง 
มปีระสิทธิภาพ 

3. หลักสูตรการบริหารงานวิชาการจัด
การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐานโดยมีหลักสูตรที่ เข้มข้นและ
หลากหลายเน้นทักษะทางภาษาและ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้ผู้เรียนเป็นคน
ดี มีปัญญา และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
4. การบริหารจัดการมีโครงสร้างการ
บ ริ ห า ร ง า น ที่ ชั ด เ จ น โ ด ย ยึ ด ห ลั ก 
ธรรมาภิบาลมีอาคารสถานที่แหล่งการ
เรียนรู้ สาธารณูปโภค สื่อวัสดุอุปกรณ์ 
นวัตกรรมเทคโนโลยีเพียงพอและทันสมัย 
มีระบบการประชาสัมพันธ์ การให้บริการ
ที่มีประสิทธิภาพโดยการใช้การนิเทศ  
ติ ตตามงานจากองค์ กรภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา (น.7) 

16)  ร้อยละ 90  ของบุคลากรมีส่วนร่วมใน
กา รบ ริ ห า รจั ด ก า ร  ก า หนดน โยบาย  
โครงสร้างโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  
17)  ร้อยละ 95  ของอาคารสถานที่  แหล่ง
การเรียนรู้  สาธารณูปโภค  สื่อวัสดุอุปกรณ์  
นวัตกรรมและเทคโนโลยีได้รับการพัฒนา 
ให้รวดเร็ว  ชัดเจน และทันต่อเหตุการณ์ 
ในปัจจุบัน  
18)  ร้อยละ 95  ของผู้รับบริการมีความ 
พึงพอใจต่อการให้บริการของบุคลากร 
ในสถานศึกษา 
19)  ทุกหน่วยงานในสถานศึกษา ได้รับผล 
การประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานในระดับดี
มากของกระทรวงศึกษา และ สมศ.  

. 
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1.7.5 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ต่อ) 
. 

เป้าหมาย/นโยบาย ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ สภาพความส าเร็จ/ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
8. ส่ ง เสริมให้บุคลากร 
มี ทั ก ษ ะ ใ น ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยี การให้บริการ 
เสริมสร้างขวัญก าลังใจ 
แ ล ะ จิ ต ส า นึ ก ใ น
จ ร ร ย า บ ร ร ณ  เ พื่ อ
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ใ น ก า ร
ท างาน 

5. ด้านการบริหารงานบุคลากร มีการ
พัฒนาบุคลากรให้สามารถค้นคว้า สื่อสาร 
จัดการเรียน การสอน ด้วยทักษะภาษา 
และมีคุณภาพ  ตรงตามมาตรฐาน 
วิชาชีพครูของครุสภา มีการเพิ่มขวัญ
ก า ลั ง ใ จ ใ ห้ กั บ บุ ค ล า ก ร เ หม า ะสม 
กับสภาวะเศรษฐกิจ และสังคมในปัจจุบัน  

20) ร้อยละ 80  ของบุคลากรมีทักษะการใช้
เทคโนโลยีในการพัฒนาการท างานอย่าง 
มีประสิทธิภาพ  
21)  บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาตรง
ตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
22)  บุคลากรทุกคนมีขวัญก าลังใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่       
23)  ร้อยละ 75  ของบุคลากรได้รับการ
พัฒนาให้สามารถค้นคว้า  สื่อสาร  จัดการ
เรียนการสอนด้วยภาษาสากล    

9. ส่งเสริมการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้ เรียนให้ผู้ เรียน 
เ กิ ดคุณลั กษณะ อันพึ ง
ประสงค์ 

6.  กิจการนักเรียนพัฒนาส่งเสริมให้
ผู้ เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์มี
ความสามารถทางด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา 
และด้านอ่ืนๆ ตามความถนัดและสนใจ
ของตนเอง สามารถเข้าร่วมแข่งขันทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา (น.9) 

24)   ผู้เรียนทุกคนได้พัฒนาศักยภาพตรง 
ตามความสามารถของตนเอง  
25)  ผู้ เ รี ยนทุกคนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของโรงเรียน   
 

10. เสริมสร้างปฏิสัมพันธ์ 
ต่อชุมชนในการอนุรักษ์ 
ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม   ภู มิ
ปัญญาท้องถิ่ น  รวมทั้ ง 
ใ ช้ ส ถ า น ศึ ก ษ า เ ป็ น 
แหล่งเรียนรู้ของชุมชน 

7 . สั ม พั น ธ์ ชุ ม ช น พั ฒ น า ส่ ง เ ส ริ ม
ความสัมพันธ์ของสถานศึกษาและชุมชน 
เป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นในสถานศึกษา 
ร่วมอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น บุคลากรและผู้ เรียนมี 
จิตอาสาในการช่วยเหลือสังคม (น.10) 

26)  ร้อยละ 90  ของชุมชนให้การยอมรับ 
สนับสนุนและให้ร่วมมือกับสถานศึกษาใน
การจัดกิจกรรมต่าง ๆ    
27)   ร้อยละ 90  ของบุคลากรและผู้เรียน
เกิดความภาคภูมิใจ ปฏิบัติตนเหมาะสมกับ
ความเป็นไทย และสามารถเป็นแบบอย่างที่
ดีกับบุคคลอื่น 
 28)  ร้อยละ 90  ชุมชนได้รับประโยชน์จาก
แหล่งเรียนรู้ ในสถานศึกษาและสามารถ
น าไปพัฒนาตนเองและบุคคลอื่น 
 29) ร้อยละ 90  ของชุมชนและสถานศึกษา
มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
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1.7.6 โครงสร้างบริหารโรงเรียน 

  

 
2 ศักยภาพของสถานศึกษา 
 

 2.1 จุดอ่อน จุดแข็ง  โอกาส  ของโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 
 ตั้งอยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญและเป็นประโยชน์เช่นสถานที่ท่องเที่ยว 
 ตั้งอยู่ในเมือง อยู่ใกล้สถานที่ราชการ/โรงพยาบาล/หน่วยงานอื่น ๆ 
 ปลอดภัยต่อยาเสพติด/แหล่งเริงรมย์/แหล่งการพนัน มอมเมาเยาวชน 
 สภาพแวดล้อมของโรงเรียนเหมาะสม เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 สภาพแวดล้อมด/ีปลอดโปร่ง/บรรยากาศร่มรื่น 
 ได้รับการสนับสนุนจากชุมชนผู้ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน/มีสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
 มีวิทยากรในท้องถิ่น/ผู้น าในท้องถิ่นท่ีมีความรู้ 
 ร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อบริการชุมชนด้านสุขภาพ/กีฬา/สวัสดิภาพ 
 การคมนาคมสะดวกมีรถรับจ้าง/รถประจ าทางผ่าน 
 มีรถรับส่งระหว่างโรงเรียนกับบ้าน 
 อยู่ในเขตที่อยู่อาศัยหนาแน่น/ใกล้ตลาด/แหล่งชุมชน/ใกล้ห้างสรรพสินค้า 
 บุคลากรมีความรู้ความสามารถ/เอาใจใส่ ดูแลเด็กเป็นอย่างดี 
 ส่งเสริมคุณภาพบุคลกรให้มีจรรยาบรรณครู 
 สนับสนุนด้านการพัฒนาบุคลากร 
 ผู้ปกครองมีศรัทธา/ทัศนคต/ิความเชื่อมั่น ที่ดีต่อโรงเรียน 
 ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 
 สภาพชุมชนมีฐานะทางเศรษฐกิจดี ผู้ปกครองเอาใจใส่ 
 เน้นจุดเด่นด้านภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ 
 มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ 
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ข้อจ ากัด / จุดอ่อน ของโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์  
 ที่พักอาศัยของผู้เรียนห่างไกลจากโรงเรียน 

 
2.2 ความส าเร็จ ความภาคภูมิใจ 

  2.2.1 ความส าเร็จ ความภาคภูมิใจของโรงเรียน 
   รางวัลเหรียญทองแดง ในการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
ปีการศึกษา 2557  
  2.2.2 ความส าเร็จ ความภาคภูมิใจของบุคลากร 
 

ตารางที่ 1 แสดงรายชื่อคณะคุณครูที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในปีการศึกษา 2557   
 

ที ่ ชื่อ - สกุล ชั้นเครื่องราชฯ หน่วยงาน/องค์กร 
1  นายสุรัส  กอสนาน จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ ส านักนายกรัฐมนตรี 
2  นางสาวน้ าผึ้ง  ภูมิชัยศรี จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ ส านักนายกรัฐมนตรี 
3  นางสายสุนีย์  กอสนาน จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ ส านักนายกรัฐมนตรี 
4  นางสาวสุขสราญ  บัวทอง จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ ส านักนายกรัฐมนตรี 
5  นายนิพนธ์  สมบูรณ์พูลเพ่ิม เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ ส านักนายกรัฐมนตรี 
6  นายศิริพันธุ์  พลอยหิน เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ ส านักนายกรัฐมนตรี 
7  นางชนิชา  อินทร์รุ่ง เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ ส านักนายกรัฐมนตรี 
8  นางสาวฐานวีร์  อินทร์สมบัติ เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ ส านักนายกรัฐมนตรี 
9  นางสาวณัฏธีตา  มาลาพันธุ์ เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ ส านักนายกรัฐมนตรี 
10  นางสาวณัฐชญา  บุปผาชาติ เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ ส านักนายกรัฐมนตรี 
11  นางสาวนิชกานต์  กิจเจริญ เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ ส านักนายกรัฐมนตรี 
12  นางสาวบุษยมาศ  คงอ่อน เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ ส านักนายกรัฐมนตรี 
13  นางสาวรัชนี  ฤทธิศาสตร์ เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ ส านักนายกรัฐมนตรี 
14  นางวรายุภัสร์  ปานอ าพันธ์ เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ ส านักนายกรัฐมนตรี 
15  นางสาวศิรินทิพย์   จันทร์สุวรรณ เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ ส านักนายกรัฐมนตรี 
16  นางสาวอมรินทร์   แดงดอนไพร เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ ส านักนายกรัฐมนตรี 
17  นางสาวสุริยา   ศรีสวัสดิ์ เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ ส านักนายกรัฐมนตรี 
18  นางสาวสุณิสา   บุญชู เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ ส านักนายกรัฐมนตรี 
19  นายพลังพล   วารีวะนิช เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ ส านักนายกรัฐมนตรี 
20  นางอรนุช   สืบสกุล เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ ส านักนายกรัฐมนตรี 

 ที่มา : งานบุคลากร 
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ตารางที่ 2 รายชื่อคุณครูที่ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี  ปีการศึกษา  2557 
  

ที ่ ชื่อ - สกุล รางวัล หน่วยงาน/องค์กร 
1  นางสาวปลา อ่วมจินดา หนึ่งแสนครูดี ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
2  นางพิริยา เลิกชัยภูมิ หนึ่งแสนครูดี ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
3  นางสาวนรินทร์ธร ผาริการ หนึ่งแสนครูดี ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
4  นางนิตยา สายเสียงสด หนึ่งแสนครูดี ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
5  นางสาวฐิตาภรณ์ ชาวห้วยหมาก หนึ่งแสนครูดี ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
6  นางอิชยา ขวัญจิตร์ หนึ่งแสนครูดี ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
7  นางนภัทร์ อินเฉิดฉาย หนึ่งแสนครูดี ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
8  นางสาวบุษกร พันเปรม หนึ่งแสนครูดี ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
9  นางสาวนฤมล ปัญญากิจ หนึ่งแสนครูดี ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
10  นายโกวิท หนักไหล่ หนึ่งแสนครูดี ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
11  นายประชุม เทียนเที่ยง หนึ่งแสนครูดี ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
12  นายคธาศักดิ์ กิจประเสริฐ หนึ่งแสนครูดี ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
13  นางสาวชวรินทร มาลากรรณ หนึ่งแสนครูดี ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
14  นางสาวอุทัยวรรณ สมบูรณ์พูลเพ่ิม หนึ่งแสนครูดี ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
15  นางสาวบุษราภรณ์ ชาวปากน้ า หนึ่งแสนครูดี ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
16  นางนฤมล ทองลิ้ม หนึ่งแสนครูดี ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
17  นายกิตติภัค วรชินา หนึ่งแสนครูดี ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
18  นางสาวเสาวรส ตั้งศิลปชัย หนึ่งแสนครูดี ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
19  นางลาวัลย์ บุญเกิด หนึ่งแสนครูดี ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
20  นางสายทิพย์ หวังตรงจิตร หนึ่งแสนครูดี ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
21  นางอนิศา กิจบุญชู หนึ่งแสนครูดี ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
22  นางบุญชู ส าราญจิตร์ หนึ่งแสนครูดี ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
23  นางเนตรดาว อุดมพืช หนึ่งแสนครูดี ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
24  นายคฑากร บุญอรุณรักษา หนึ่งแสนครูดี ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
25  นางสาวยุพดี ยลดวงเนตร หนึ่งแสนครูดี ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
26  นายวิวัฒน ์ เหมือนจันทร์เชย หนึ่งแสนครูดี ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
27  นายสุรศักดิ์ ตั๊งสมบูรณ์ หนึ่งแสนครูดี ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
28  นายสุรศักดิ์ หวังธนพรชัย หนึ่งแสนครูดี ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
29  นางมยุรี แสงไพโรจน์ หนึ่งแสนครูดี ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
30  นางสาวณิชชาพัณณ์ พุกท่าไม้ หนึ่งแสนครูดี ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
31  นางสาวอุษณีย์ ลิมปิศิริ หนึ่งแสนครูดี ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
32  นางสาวทิวาพร   ร าพรรณ์ หนึ่งแสนครูดี ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
33  นางอรุณีย์   จิวประสาท หนึ่งแสนครูดี ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
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ตารางที่ 2 รายชื่อคุณครูที่ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี  ปีการศึกษา  2557 (ต่อ) 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล รางวัล หน่วยงาน/องค์กร 
34  นางสาวอาทิตย์ญา โพธิ์สวย หนึ่งแสนครูดี ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
35  นางวริศรา                                                 ทับพร หนึ่งแสนครูดี ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
36  นางสาวศรีวิภา บุตรน้ าเพชร หนึ่งแสนครูดี ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
37  นางสาวดวงหทัย นราแก้ว หนึ่งแสนครูดี ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
38  นายสมบัติ ชาวนาฟาง หนึ่งแสนครูดี ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
39  นายประยูร ด่วนแสง หนึ่งแสนครูดี ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
40  นางสาวปัทมา สร้อยแสงจันทร์ หนึ่งแสนครูดี ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 

 
 

ตารางที่ 3 แสดงรายชื่อคุณครูที่ได้รับรางวัลครูดีเด่น ปีการศึกษา 2557 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล รางวัล ระดับ/ประเภท หน่วยงาน/องค์กร 
1  นางสุนีย์ ฟักวงศ์ ครูดีเด่น โล่ทอง ฝ่ายการศึกษาฯ 
2  นางสาวอมรินทร์ แดงดอนไพร ครูดีเด่น โล่ทอง ฝ่ายการศึกษาฯ 
3  นายช านิ กิจเครือ ครูดีเด่น โล่ทอง ฝ่ายการศึกษาฯ 
4  นางวรายุภัสร ์ ปานอ าพันธ์ ครูดีเด่น โล่ทอง ฝ่ายการศึกษาฯ 
5  นางวรวีร์ พลายละหาร ครูดีเด่น โล่ทอง ฝ่ายการศึกษาฯ 
6  นางสาวฐิติรัตน์ เมืองดี ครูดีเด่น โล่ทอง ฝ่ายการศึกษาฯ 
7  นางเกศรินทร์ รอดสุด ครูดีเด่น โล่เงิน ฝ่ายการศึกษาฯ 
8  นางเครือวัลย์ ถุงพุดซา ครูดีเด่น เกียรติบัตร ฝ่ายการศึกษาฯ 
9  นางสาวสาวิตรี ทองค าหงษ์ ครูดีเด่น เกียรติบัตร ฝ่ายการศึกษาฯ 
10  นางสาวบรรจง    เงินสมบัติ ครูดีเด่น โล่ทอง ฝ่ายการศึกษาฯ 
11  นายทวี รุผักชี ครูดีเด่น โล่เงิน ระดับเขตฯ 
12  นายอ านาจ คงตระกูลชัยเดช ครูดีเด่น โล่เงิน ระดับเขตฯ 
13  นางชุติกาญจน์ นุชสวาท ครูดีเด่น เกียรติบัตร ระดับโรงเรียนฯ 

ที่มา : งานบุคลากร 
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2.2.3) ความส าเร็จ ความภาคภูมิใจของนักเรียน 
   11.1 ผลงานดีเด่น 

 
สรุปผลการแข่งขันทางวิชาการของนักเรียน กลุ่มสาระภาษาไทย ปีการศึกษา 2557 

 
ที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น รายการแข่งขัน วัน เดือน ปี ผลการแข่งขัน 
1 ด.ญ.ชัญญามาศ    

ด.ญ.รวิสรา         
สุนทรศักดิ์สิทธิ ์
เหลืองสกุลพานชิ 

ป.6 ประกวดเขียนเรียงความและ 
การวาดภาพประกอบ 

6 มีนาคม 
2557 

เข้ารอบ 
 20 ทีมสุดท้าย 

2 น.ส.จินดาภา       
น.ส.วรรณภรณ ์  
น.ส.ชนากานต์    

เหลืองทอง 
พงษ์สมบตัิวรา 
ศิริเวชพงศ์กุล 

ม.6 
ม.5 
ม.6 

การแข่งขันโต้วาท ี 31 กรกฎาคม
2557 

ชนะเลิศ 

3 ด.ญ.ภัคจิราภรณ์   
ด.ญ.มนัชนนัท์   
ด.ญ.ภูรสา   

ปู่มาก 
สรรพยานุวฒัน ์
นาเจริญสุข 

ป.6 
 

การแข่งขันท าหนังสือเล่มเล็ก 30 สิงหาคม 
2557 

รางวัล 
เหรียญทองแดง 
(ระดับกลุ่มกล้วยไม้) 

4 ด.ญ.ปริยากร   อนุชน ป.3 การแข่งขันเขียนเรียงความ 
คัดลายมือ 

30 สิงหาคม 
2557 

รางวัล 
เหรียญเงิน 

(ระดับกลุ่มกล้วยไม้) 
5 ด.ญ.ณิจชาภา   รัตนจ านงค ์ ป.6 การแข่งขันอ่านออกเสียง 

และจับใจความ 
30 สิงหาคม 

2557 

รางวัล 
เหรียญทอง 

(ระดับกลุ่มกล้วยไม้) 
6 ด.ญ.สุกฤตา   สระสม ป.6 การแข่งขันท่องอาขยาน 30 สิงหาคม 

2557 

รางวัล 
เหรียญทอง 

(ระดับกลุ่มกล้วยไม้) 
7 ด.ญ.บุษบา   สุจจิตร์จูล ป.6 นิทานคุณธรรม 30 สิงหาคม 

2557 
รางวัล 

เหรียญทอง 
(ระดับกลุ่มกล้วยไม้) 

8 ด.ญ.เพชรา   
ด.ญ.ธนมน   
ด.ญ.อารดา   

วัชรประภาวงศ ์
นิยมเจริญเพียร 
ถึงบุญมา 

ป.5 ยุวบรรณารักษ ์ 30 สิงหาคม 
2557 

รางวัล 
เหรียญทองแดง 
(ระดับกลุ่มกล้วยไม้) 

9 ด.ญ.กานต์ธิดา   
 

มีความสุขจริง ป.3 
 

เขียนเรียงความและคัดลายมือ 12 กันยายน 
2557 

รางวัลชนะเลิศ 

10 ด.ญ.อัยรินทร ์  
 

วิจิตรเทวรกุล ป.6 
 

เขียนเรียงความและคัดลายมือ 12 กันยายน 
2557 

รางวัลชนะเลิศ 

11 ด.ญ.ณภัทร   บัณธุรุ่งเรือง ม.3 เขียนเรียงความและคัดลายมือ 12 กันยายน 
2557 

รางวัลชนะเลิศ 
 

12 น.ส.ปภาวรนิทร์   ทองนพคุณ ม.5 เขียนเรียงความและคัดลายมือ 12 กันยายน 
2557 

รางวัล 
รองชนะเลิศ

อันดับ 1 
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สรุปผลการแข่งขันทางวิชาการของนักเรียน กลุ่มสาระภาษาไทย ปีการศึกษา 2557 (ต่อ) 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น รายการแข่งขัน วัน เดือน ปี ผลการแข่งขัน 
13 ด.ญ.นิธิกานต ์  

 
วสุมงคลโรจน ์
 

ม.3 
 

การพูดสุนทรพจน ์ 12 กันยายน 
2557 

รางวัลชนะเลิศ 
 

14 น.ส.นัทธมน   กุ้งทอง ม.4 การพูดสุนทรพจน ์ 12 กันยายน 
2557 

รางวัล 
รองชนะเลิศ

อันดับ 2 
15 ด.ญ.จันทร์จิรา   

 
ลิมป์รัชตรักษ ์
 

ม.3 
 

อ่านออกเสียงร้อยแก้ว 12 กันยายน 
2557 

รางวัลชนะเลิศ 
 

16 น.ส.นุชสิริ   แซ่ลี้ ม.5 อ่านออกเสียงร้อยแก้ว 12 กันยายน 
2557 

รางวัลชนะเลิศ 
 

17 ด.ญ.ชลธิชา   สุขโต ป.3 ท่องอาขยานท านองเสนาะ 12 กันยายน 
2557 

รางวัล 
รองชนะเลิศ

อันดับ 1 
18 ด.ญ.สุกฤตา   

 
สระสม ป.6 

 
อ่านออกเสียง 

และจับใจความส าคัญ 
12 กันยายน 

2557 

รางวัลชนะเลิศ 
 

19 ด.ญ.อัยยยา   วนาประเสริฐศักดิ์ ป.3 อ่านออกเสียง 
และจับใจความส าคัญ 

12 กันยายน 
2557 

รางวัล 
รองชนะเลิศ

อันดับ 2 
20 ด.ญ.ศุภรัตน์      

ด.ญ.มนัสนนัท ์  
ด.ญ.มนัชนนัท์   

แซ่โต๋ว 
หงส์วัฒนกุล 
สรรพยานุวฒัน ์

ป.6 หนังสือเล่มเล็ก 12 กันยายน 
2557 

รางวัล 
รองชนะเลิศ

อันดับ 1 
21 น.ส.สุกุลยา   

 
วงศาวัฒนากุล ม.6 

 
แต่งค าประพนัธ์ร้อยกรอง 12 กันยายน 

2557 

รางวัลชนะเลิศ 
 

22 น.ส.กาญจนาพร   มากคง ม.6 
 

แต่งค าประพนัธ์ร้อยกรอง 12 กันยายน 
2557 

รางวัล 
รองชนะเลิศ

อันดับ 1 
23 ด.ญ.ณิศรา          

ด.ญ.พลอยไพลิน   
ปิยะธาราธิเบศร ์
ดารา 

ม.3 แต่งค าประพนัธ์ร้อยกรอง 12 กันยายน 
2557 

รางวัล 
รองชนะเลิศ

อันดับ 1 
24 ด.ญ.ทิยดา     

ด.ญ.บุษบา    
ด.ญ.ณฐัรุจา   

หาญกิตต์ตระกูล 
สุจจิตร์จูล 
รักษาสัตย ์

ป.1 
ป.6 
ม.3 

การเล่านิทานคุณธรรม 12 กันยายน 
2557 

รางวัลชนะเลิศ 
 

25 ด.ญ.ณฐัรุจา   รักษาสัตย ์ ม.3 การเล่านิทานคุณธรรม 8 พฤศจิกายน 
2557 

รางวัล 
เกียรติบัตร
เหรียญทอง 
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สรุปผลการแข่งขันทางวิชาการของนักเรียน กลุ่มสาระภาษาไทย ปีการศึกษา 2557 (ต่อ) 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น รายการแข่งขัน วัน เดือน ปี ผลการแข่งขัน 
26 นายวิษณุ   ตันติวิท ม.6 การแข่งขันการอ่านเอาเร่ือง 

(อ่านในใจ) ม.4-6 
งานศิลปหัตถกรรม 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 9 

8 พฤศจิกายน 
2557 

รางวัล 
รองชนะเลิศ

อันดับ 2 
เกียรติบัตร 

เหรียญทองแดง 
27 ด.ช.ธราธร   ลิมปนชัยพรกุล ม.3 การแข่งขันเรียงความ 

และคัดลายมือ 
งานศิลปหัตถกรรม 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 

8 พฤศจิกายน 
2557 

เกียรติบัตร 
เหรียญทอง 

28 ด.ญ.สุภนิชา    ประเสริฐสังข ์  การแข่งขันอ่านท านองเสนาะ 
ระดับชัน้ ป.1-3 

 เกียรติบัตร 
รองชนะเลิศ

อันดับ 1  
เหรียญทอง 

 
 

สรุปผลการแข่งขันทางวิชาการของนักเรียน กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 

ที ่ ชื่อ - สกุล ชั้น รายการแข่งขัน วัน/เดือน/ปี ผลการแข่งขัน 
1 ด.ช.คุณานนท์   ชัยกุลประเสริฐ      อัจฉริยภาพและศักยภาพ 

ในการแก้โจทย์ปัญหาคณติศาสตร์ 
(เน้นการคิดวิเคราะห์  
และแก้โจทยป์ัญหา) 

ตามแนวทางของ  PISA   

30 สิงหาคม 
2557 

ระดับ 
เหรียญทอง 

2 ด.ญ.ลักษวรรณ   อินทราวัฒนา ป.3 การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร ์

30 สิงหาคม 
2557 

รางวัล 
เหรียญทองแดง 
(ระดับกลุ่มกล้วยไม้) 

3 ด.ญ.วิลาสนิี   ชุ่มเสนา 
 

ป.6 
 

คิดเลขเร็ว 12 กันยายน 
2557 

รางวัลชนะเลิศ 

4 ด.ญ.กรพินธุ์   ทองผุด ม.3 คิดเลขเร็ว 12 กันยายน 
2557 

รางวัล 
รองชนะเลิศ

อันดับ 1 
5 ด.ญ.ฐิดาพร   

น.ส.วรกมล   
ไชยวาณิชย ์
บัวแสงจนัทร ์

ป.3 
ม.6 

คิดเลขเร็ว 12 กันยายน 
2557 

รางวัล 
รองชนะเลิศ

อันดับ 1 
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สรุปผลการแข่งขันทางวิชาการของนักเรียน กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 (ต่อ) 

ที ่ ชื่อ - สกุล ชั้น รายการแข่งขัน วัน/เดือน/ปี ผลการแข่งขัน 
6 ด.ญ.ภวิษย์พร   แย้มงามเหลือ ป.4 คิดเลขเร็ว 12 กันยายน 

2557 

รางวัล 
รองชนะเลิศ

อันดับ 2 
7 ด.ญ.พรชนิตย์   กวีวัฒนภักด ี ป.5 อัจฉริยะทางคณิตศาสตร ์ 12 กันยายน 

2557 

รางวัลชนะเลิศ 

8 ด.ญ.ณัฐฐาพร   เสตะวีระ ป.3 อัจฉริยะทางคณิตศาสตร ์ 12 กันยายน 
2557 

รางวัล 
รองชนะเลิศ

อันดับ 2 
9 ด.ช.พงศธร   ประกฤติพงศ์        โครงการประเมินและพัฒนา 

สู่ความเป็นเลิศ 
ทางคณิตศาสตร ์

และวิทยาศาสตร์ (TEDET) 

5 ตุลาคม 
2558 

รางวัล 
เหรียญเงิน 

10 นายเฉลิมวงศ์  วงศาธิชัยกลุ ม.6 การแข่งขันอัจฉริยภาพ 
ทางคณิตศาสตร ์

งานศิลปหัตถกรรม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 9 

8 พฤศจิกายน 
2557 

เกียรติบัตร 
เหรียญทอง 

11 ด.ช.เจตริน   
ด.ช.กานต์    
ด.ช.กฤตณัฐ     
ด.ช.พีรวิชญ์    
ด.ช.ไชยยศ    
ด.ช.ปัณณธร   
ด.ญ.ศศมน    
ด.ญ.จิตราพร    

จินตเกษกรรม 
ทองประเสริฐ 
มีประมูล 
ธวัชพันธุ ์
ตรีรัตนราศี 
เตชปีติกุล 
พูลพิพัฒน ์
เผ่าอ านาจฤทธิ ์

ป.6 คะแนนเต็ม100 คะแนน  
การทดสอบระดบัชาต ิ

O-NET ปีการศึกษา 2557 

  

12 นายศักดิ์เกษม   เจียรพานิชย์พงศ ์ ม.6 คะแนนเต็ม 100 คะแนน  
การทดสอบระดบัชาต ิ

O-NET ปีการศึกษา 2557 

  

13 ด.ญ.ธิษณามดี  
ด.ญ.จิตราพร   
ด.ญ.วิลาสนิี   
ด.ญ.ศมน   

คงศักดิ์สกุล 
เผ่าอ านาจฤทธิ ์
ทุ่มเสนา 
พูลพิพัฒน ์

ป.5 
ป.6 

 

แข่งขันทางวชิาการ 
ระดับนานาชาติคณิตศาสตร ์

และวิทยาศาสตร ์

20 กุมภาพันธ์ 
2558 

รางวัล 
เหรียญทอง 

14 ด.ญ.ศจีรัตน์   
ด.ญ.พรชนิตว์   
ด.ญ.อัศจรรย์   

รัตนโชติพงศ ์
กวีวัฒนะภักด ี
คุณาโรจน์เดชา 

ป.5 
 

แข่งขันทางวชิาการ 
ระดับนานาชาติคณิตศาสตร ์

และวิทยาศาสตร ์

20 กุมภาพันธ์ 
2558 

รางวัล 
เหรียญเงิน 
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สรุปผลการแข่งขันทางวิชาการของนักเรียน กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 (ต่อ) 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล ชั้น รายการแข่งขัน วัน/เดือน/ปี ผลการแข่งขัน 
15 ด.ญ.วันวิสา   

ด.ญ.ธัญธร   
ด.ญ.อรกานต์   

เจตน์มงคลรัตน ์
ตั้งศรีประชิต 
ยศมัลกิจ 

ป.5 
 

ป.6 

แข่งขันทางวชิาการ 
ระดับนานาชาติคณิตศาสตร ์

และวิทยาศาสตร ์

20 กุมภาพันธ์ 
2558 

รางวัล 
เหรียญทองแดง 

      

สรุปผลการแข่งขันทางวิชาการของนักเรียน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล ชั้น รายการแข่งขัน วัน/เดือน/ปี ผลการแข่งขัน 
1 ด.ช.ปัณณธร   

ด.ช.พระนาย   
ด.ช.ธนกร     

เตชปีติกุล 
เพชรชื่นสกุล 
ยิ่งสกุล 

ป.6 การแข่งขันอัจฉริยภาพ 
ทางวิทยาศาสตร ์

งานศิลปหัตถกรรม  
ระดับกลุ่มโรงเรียนเอกชน  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

 เกียรติบัตร
ชนะเลิศ 

เหรียญทอง 

2 ด.ญ.ณัฎฐญาดา   
ด.ญ.ดุจดรินทร์   
ด.ญ.เรนุชา   

ธาราณัฐ 
ญาโนภาส 
รัตน์สราญจิต 

ป.5 Science Show  
ระดับชัน้ ป.4-6 

30 สิงหาคม 
2557 

รางวัล 
เหรียญเงิน 

(ระดับกลุ่มกล้วยไม้) 
3 ด.ญ.โสภิณญา   

ด.ญ.อริสรา   
ด.ญ.นภสร   
น.ส.ปราณพนัธ์   
น.ส.สิริกาญจน์   
น.ส.ปิ่นมนัส   

นิธากร 
ศิวาธรณิศร 
เจริญสุกใส 
สุขเกษม 
กิตติโชติวรัตน ์
บูชา 

ม.3 
 
 

ม.5 
 

โครงงานวิทยาศาสตร ์
ประเภทสิ่งประดิษฐ ์

12 กันยายน 
2557 

รางวัล 
รองชนะเลิศ

อันดับ 1 
 

4 ด.ญ.พัณณิตา   
ด.ญ.อภิสรา   
ด.ญ.วิลาสนิี   

กลิ่นมัคผล 
จงยิ่งยศ 
อุทยาภมรวัฒน ์

ม.3 
 

โครงงานวิทยาศาสตร ์
ประเภททดลอง 

12 กันยายน 
2557 

รางวัลชนะเลิศ 

5 น.ส.วรรณภรณ ์  
น.ส.อนันตญา   
น.ส.ศุภิสรา   

หงส์เกตจุฬาชัยกุล
สมบัติวรา 
หยัตตระกูล 

ม.5 
 

โครงงานวิทยาศาสตร ์
ประเภททดลอง 

12 กันยายน 
2557 

รางวัล 
รองชนะเลิศ

อันดับ 1 
6 ด.ญ.ศศมน  

ด.ญ.ใจใส   
ด.ญ.รัติยากร   
ด.ญ.ธนัชชา   
ด.ญ.ปัญญาพร   
ด.ญ.ธนพร   

พลพิพัฒน ์
ศรีอมรศักดิ์ 
สุขแก้ว 
อุดมเลิศสิริกุล 
นารานิทัศน ์
บุษบง 

ป.6 
 
 

ม.3 
 

ทักษะทางวิชาการ  
(อัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์) 

12 กันยายน 
2557 

รางวัลชนะเลิศ 
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สรุปผลการแข่งขันทางวิชาการของนักเรียน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 (ต่อ) 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล ชั้น รายการแข่งขัน วัน/เดือน/ปี ผลการแข่งขัน 
7 น.ส.เสริมสกุล   

น.ส.กัญญ์สิร ิ  
น.ส.อาภากร   

เพ็ญสุขสันต ์
อภินันทนกูล 
กิตติศุภคุณ 

ม.6 
 

ทักษะทางวิชาการ  
(อัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์) 

12 กันยายน 
2557 

รางวัล 
รองชนะเลิศ

อันดับ 1 
8 ด.ญ.วีรภัทรา   

ด.ญ.เนตรนภา   
ด.ญ.กัญญานี   
น.ส.น้ าเพชร   
น.ส.นิศากร   
น.ส.จินดาภา   

โสภณวชิรา 
รัตน์เนตร 
วงแหลมมัจฉา 
สุธรรมชัย 
ขอคงประเสริฐ
เหลืองทอง 

ม.1 
 
 

ม.6 
 

Science Show 12 กันยายน 
2557 

รางวัลชนะเลิศ 
 

9 ด.ญ.ณัฏฐญาดา   
ด.ญ.ดุจดรินทร์   
ด.ญ.เรนุชา   

ธาราณัฐ 
ญาโนภาส 
รัตน์สราญจิต 

ป.5 
 

Science Show 12 กันยายน 
2557 

รางวัล 
รองชนะเลิศ

อันดับ 1 
10 ด.ญ.น้ าพระทัย   

ด.ญ.ปัญญาพร   
ด.ญ.รมลทิพย์   

วัฒนจงกล 
นารานิทัศน ์
เผ่าอ านาจฤทธิ ์

ม.3 
 

การแข่งขันอัจฉริยภาพ 
ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-3 

8 พฤศจิกายน 
2557 

รางวัล 
เกียรติบัตร
เหรียญทอง 

11 ด.ญ.พัณณิตา   
ด.ญ.วิลาสนิี   
ด.ญ.อภิสรา   

กลิ่นมัคผล 
อุทยาภมรวัตน ์
จงยิ่งยศ 

ม.3 
 

การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์
ประเภททดลอง ม.1-3 

8 พฤศจิกายน 
2557 

รางวัล 
เกียรติบัตร
เหรียญเงิน 

12 น.ส.ธนาพร   
น.ส.ศุภิสรา   
น.ส.อนันตญา   

กอสวัสดิ์พัฒน ์
พยัตตระกูล 
เกตุจุฬาชัยกุล 

ม.5 
 

การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์
ประเภททดลอง ม.4-6 

8 พฤศจิกายน 
2557 

รางวัล 
เกียรติบัตร
เหรียญเงิน 

13 ด.ญ.นภสร   
ด.ญ.อริสรา   
ด.ญ.โสภิญญา   

เจริญสุกใส 
ศิวาธรณิศร 
นิธากร 

ม.3 
 

การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์
ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-3 

8 พฤศจิกายน 
2557 

รางวัล 
เกียรติบัตร
เหรียญทอง 

14 น.ส.ปราณพนัธ์   
น.ส.ปิ่นมนัส   
น.ส.สิริกาญจน์   

สุขเกษม 
บูชา 
กิตติโชติวรัตน ์

ม.5 
 

การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์
ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-6 

8 พฤศจิกายน 
2557 

รางวัล 
เกียรติบัตร
เหรียญเงิน 

15 ด.ญ.กัญญาณี   
ด.ญ.วีรภัทรา   
ด.ญ.เนตรนภา  

วงศ์แหลมมัจฉา 
โสภณวชิรา 
รัตน์เนตร 

ม.1 
 

การแข่งขันการแสดง 
วิทยาศาสตร์ ม.1-3 

8 พฤศจิกายน 
2557 

รางวัล 
เกียรติบัตร
เหรียญทอง 

16 น.ส.จิดาภา   
น.ส.นิศากร   
น.ส.น้ าเพชร   

เหลืองทอง 
ขอคงประเสริฐ 
สุธรรมชัย 

ม.6 
 

การแข่งขันการแสดง 
วิทยาศาสตร์ ม.4-6 

8 พฤศจิกายน 
2557 

รางวัล 
เกียรติบัตร
เหรียญเงิน 

       
       
       
       



สารสนเทศโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ปีการศึกษา 2557 หน้า 30 
 

สรุปผลการแข่งขันทางวิชาการของนักเรียน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 (ต่อ) 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล ชั้น รายการแข่งขัน วัน/เดือน/ปี ผลการแข่งขัน 
17 ด.ญ.ธิษณามดี   

ด.ญ.จิตราพร   
ด.ญ.วิลาสนิี   
ด.ญ.ศมน   

คงศักดิ์สกุล 
เผ่าอ านาจฤทธิ ์
ทุ่มเสนา 
พูลพิพัฒน ์

ป.5 
ป.6 

 

แข่งขันทางวชิาการ 
ระดับนานาชาติคณิตศาสตร ์

และวิทยาศาสตร ์

20 กุมภาพันธ์ 
2558 

รางวัล 
เหรียญทอง 

18 ด.ญ.ศจีรัตน์   
ด.ญ.พรชนิตว์   
ด.ญ.อัศจรรย์   

รัตนโชติพงศ ์
กวีวัฒนะภักด ี
คุณาโรจน์เดชา 

ป.5 
 

แข่งขันทางวชิาการ 
ระดับนานาชาติคณิตศาสตร ์

และวิทยาศาสตร ์

20 กุมภาพันธ์ 
2558 

รางวัล 
เหรียญเงิน 

19 ด.ญ.วันวิสา   
ด.ญ.ธัญธร   
ด.ญ.อรกานต์   

เจตน์มงคลรัตน ์
ตั้งศรีประชิต 
ยศมัลกิจ 

ป.5 
 

ป.6 

แข่งขันทางวชิาการ 
ระดับนานาชาติคณิตศาสตร ์

และวิทยาศาสตร ์

20 กุมภาพันธ์ 
2558 

รางวัล 
ระดับเหรียญ

ทองแดง 
 
 
 

สรุปผลการแข่งขันทางวิชาการของนักเรียน กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2557 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล ชั้น รายการแข่งขัน วัน/เดือน/ปี ผลการแข่งขัน 
1 ด.ญ.บุษบา   สุจจิตร์จูล ป.6 นิทานคุณธรรม 30 สิงหาคม 

2557 
รางวัล 

เหรียญทอง 
(ระดับกลุ่มกล้วยไม้) 

2 ด.ญ.สิรีธร   
ด.ญ.ธัญวรัตน์   

อารยด ารงกุล 
สิริวัฒนชัยกุล 

ป.2 
ป.3 

ตอบปัญหาอาเซียน 12 กันยายน 
2557 

รางวัล 
รองชนะเลิศ 

อันดับ 1 
3 ด.ญ.วีรดา   

ด.ญ.ศศพร   
วงษ์ภูธร 
โพธิ์ทอง 

ม.3 ตอบปัญหาอาเซียน 12 กันยายน 
2557 

รางวัล 
รองชนะเลิศ 

อันดับ 2 
4 น.ส.ณัฐธิดา   

ด.ญ.สโรชินี   
ชัยชมพ ู
พลสุวรรณ 

ม.4 
ม.5 

ตอบปัญหาอาเซียน 12 กันยายน 
2557 

รางวัล 
รองชนะเลิศ 

อันดับ 2 
5 ด.ญ.พิราอร  

ด.ญ.นันทิดา   
ธาราชีวนิ 
สินทชิิต 

ม.2 มารยาทไทย 12 กันยายน 
2557 

รางวัล 
รองชนะเลิศ 

อันดับ 1 
6 ด.ญ.พรพิชญา   

ด.ญ.จิรัชญา   
บุญอรุณรักษา 
รุ่งสาคร 

ป.6 มารยาทไทย 12 กันยายน 
2557 

รางวัล 
รองชนะเลิศ

อันดับ 2 
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สรุปผลการแข่งขันทางวิชาการของนักเรียน กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2557 (ต่อ) 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล ชั้น รายการแข่งขัน วัน/เดือน/ปี ผลการแข่งขัน 
7 ด.ญ.ชลธิชา   

ด.ญ.ภัคจิรา   
ด.ญ.จินต์จุฑา   
ด.ญ.ณัฐนันท ์  
ด.ญ.อติภา   
ด.ญ.กฤตพร   
ด.ญ.ชุลิตา   
น.ส.ภัทราพร   
น.ส.วิชญาณ ี  
น.ส.อาภากร   

สุขโต 
โสมย์ไพศาลศิลป ์
เจี๊ยบนา 
ฉ่ าคร้าม 
กิจไกรกุล 
ธันทะ 
วิไลเจริญตระกูล 
สายสกล 
ถิละวัฒน ์
กิตติศุภคุณ 

ป.3 
ป.4 
ป.5 

 
ม.1 
ม.2 
ม.3 
ม.4 
ม.5 
ม.6 

การทดสอบความรู ้
วิชาสงัคมศึกษา 

30 กันยายน 
2557 

คะแนน 
ยอดเยี่ยม 
อันดับที่ 1  
ของจังหวัด
นครปฐม 

8 ด.ช.ไอลวิล   ศรีตะเจริญไพบูลย ์ ม.1 การแข่งขันพุทธศาสนา 
เพชรยอดมงกุฎ 

1-2 พฤศจิกายน 
2557 

รางวัลชมเชย 

9 นายณภพ       
นายจิรายุส     
นายณัฐดนัย    
นายณัฐพาส    
นายดลุยศักดิ์   

รมณียกุล 
รัตนพันธ ์
แก้วโชต ิ
พารักษา 
เรืองมัจฉา 

ม.4 
 

แข่งขันภาพยนตร์สัน้ 
งานศิลปหัตถกรรมส านักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 9 

8 พฤศจิกายน 
2557 

เกียรติบัตร
เหรียญทองแดง 

 

10 นายกรณัฐ    ผิวเกลี้ยง ม.6 “Bible Genius Award”  
(พระวรสารน.มัทธิว,  

น.มาระโก และ น.ลูกา) 

22 พฤศจิกายน 
2557 

ชนะเลิศ 

11 นายศรัณย์   
นายกรณัฐ   

รตะสุขารมย ์
ผิวเกลี้ยง 

ม.6 
 

การแข่งขันตอบค าถาม 
พระคัมภีร ์(น.ยอห์น) ม.4–6 

27 พฤศจิกายน 
2557 

รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

12 ด.ช.อานันท์   
ด.ช.สรคมน์   

เจษฎาพงศ์ภักดี 
สุขสุถ้อย 

ม.3 การแข่งขันตอบค าถาม 
พระคัมภีร ์(น.ยอห์น) ม.1-3 

27 พฤศจิกายน 
2557 

รองชนะเลิศ
อันดับ 2 

13 ด.ช.ไอลวิล   ศรีตะเจริญไพบูลย ์ ม.1 การแข่งขันประวัติศาสตร ์
เพชรยอดมงกุฎ คร้ังที่ 7 

30 พฤศจิกายน 
2557 

รางวัลชมเชย 
(ระดับที่ 4 

ของประเทศ) 
14 ด.ญ.ภัทรธิดา   

ด.ญ.ฐาปนี      
 

สมคะเน   
ภาทันณ์    

 การแข่งขันประกวดมารยาทไทย 
ระดับชัน้ ป.1-3  

งานศิลปหัตถกรรม  
ระดับกลุ่มโรงเรียนเอกชน 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

 เกียรติบัตร 
ผ่านเกณฑ์

มาตรฐาน ระดับ 
เหรียญทอง 
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สรุปผลการแข่งขันทางวิชาการของนักเรียน กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ปีการศึกษา 2557 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล ชั้น รายการแข่งขัน วัน เดือน ปี ผลการแข่งขัน 
1 ด.ญ.ปุณยวีร์   สัญญะรื่น ป.3 การแข่งขันปิงปอง 

ราชาตะวันออก Cup 
31 พฤษภาคม 

2557 
รางวัลรอง

ชนะเลิศอันดบั 2 
2 ด.ญ.ภวิษพร   แย้มงามเหลือ ป.4 การแข่งขันว่ายน้ าเทศบาล 

เมืองท่าเรือพระแท่น 
14-15 มิถุนายน 

2557 
 9 เหรียญทอง 
 1 เหรียญเงิน 

 1 เหรียญ
ทองแดง 

3 ด.ญ.กมลชนก   ขวัญเมือง ป.4 การแข่งขันว่ายน้ าเทศบาล 
เมืองท่าเรือพระแท่น 

14-15 มิถุนายน 
2557 

11 เหรียญทอง 
1 เหรียญmองแดง 
และถ้วยนักกีฬา

ยอดเยี่ยมอันดับ 1 
รุ่น 9 ปี (หญิง) 

4 ด.ช.นรวิชญ์     
ด.ช.ภานุพงศ์   
นายธนกฤต         
นายบุญพจน์        
นายธราดล          
นายสรคมน์         
นายภัทรพงศ์       
นายภัคนนัท์        
นายกนกพล        
นายณัฐชัย          

ดอยพนาสุข 
ชัยมาธิกุล 
ประกรวาท ี
เกษตรสุขใจ 
ฉิมเตย 
สุขสุถ้อย 
รักถิ่นเรา 
เชยกลิ่นเทศ 
ศิลปะการสกลุ 
ศรีพรสุทธิวงศ์ 

ม.1 
ม.2 
ม.3 

 
 
 
 

ม.4 
 

การแข่งขันฟุตบอลเยาวชน 7 คน 
KFC 

ระดับอ าเภอสามพราน 

26 มิถุนายน 
2557 

รางวัลชนะเลิศ 

5 ด.ญ.กมลชนก   ขวัญเมือง ป.4 การแข่งขันว่ายน้ าบอสโกพิทักษ์
แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่10 

2-3 สิงหาคม 
2557 

นักกีฬายอดเยี่ยม
อันดับ 1 

6 ด.ช.นรวิชญ์      
ด.ช.ภานุพงศ์    
นายธนกฤต          
นายบุญพจน์         
นายธราดล           
นายสรคมน์          
นายภัทรพงศ์        
นายปิยะพงษ์        
นายภัคนนัท์         
นายวสิศฐ์พล        
นายณัฐชัย           
นายฤทัย             
นายกนกพล         
นายพสุธร           

ดอยพนาสุข 
ชัยมาธิกุล 
ประกรวาท ี
เกษตรสุขใจ 
ฉิมเตย 
สุขสุถ้อย 
รักถิ่นเรา 
กงล้อเงิน 
เชยกลิ่นเทศ 
ไกรรัมย์ 
ศรีพรสุทธิวงศ์ 
สมศักดิ์ 
ศิลปะการสกลุ 
ตติเจริญ 

ม.1 
ม.2 
ม.3 

 
 
 
 
 

ม.4 

การแข่งขันฟุตบอลนักเรียน 
ระดับจังหวัดนครปฐม 

รุ่น 15 ป ี

3 สิงหาคม 
2557 

รางวัล 
รองชนะเลิศ 
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สรุปผลการแข่งขันทางวิชาการของนักเรียน กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ปีการศึกษา 2557 (ต่อ) 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล ชั้น รายการแข่งขัน วัน เดือน ปี ผลการแข่งขัน 
7 ด.ช.ปภาวชิญ์        

ด.ช.พิสิษฐ์พล        
ด.ช.คุณากร        
ด.ช.จิตลวัฒน์        
ด.ช.ธนรัฐ         
ด.ช.กิตติ        
ด.ช.ไตรทศ        
ด.ช.ตะวัน        
ด.ช.ธนวัฒน ์        
ด.ช.กนิษฐ ์        
ด.ช.ฐปนัตถ ์        
ด.ช.จิระพิพัฒน์      
ด.ช.จิรวัฒน ์        
ด.ช.ชานนท ์        
ด.ช.ธัญยธรณ์        
ด.ช.พสิษฐ์ชยั        
ด.ช.พนัสบดินทร์    
ด.ช.ศักดิ์นรินทร์     
ด.ช.เอนกศักดิ์        
ด.ช.วิชาญ            

มณีรัตนด าเกิง 
ไกรรัมย์ 
ลาดจนัทึก 
แก้วลอย 
แคบ ารุง 
โพธิ์ถนอม 
เทศกาล 
ถิมะพนธ ์
โฉลกดี 
เอ้ือเฟื้อ 
ซูกุล 
เพ็ชรประเสริฐ 
โรจนประโยชน ์
ลาภอร่าม 
แสงวิจิตร 
เพชรวงศ์ 
นันทพนัธ ์
จันทร์สุวรรณ 
แสงศรี 
คุ้มถนอม 

ป.5 
 
 
 
 
 
 
 
 

ป.6 
 

กีฬานักเรียน นักศึกษาจงัหวัด
นครปฐม “นครปฐมเกมส์” 

 
 

13 สิงหาคม 
2557 

รางวัลชนะเลิศ 
กีฬาฟุตบอล 
รุ่นอายุ 12 ปี

(ชาย) 

8 ด.ญ.เกวลี    
ด.ญ.ปุณยวีร์    

ธนโชติชญาณ ี
สัญญะรื่น 

ม.3 การแข่งขันปิงปอง 27-28 สิงหาคม 
2557 

ชนะเลิศ 

9 ด.ญ.สุทธรา   พรเลิศสว่างสุข ป.5 การแข่งขันว่ายน้ า 
ซาโลอาบแชมเปี้ยนชพิ 

5 กันยายน 
2557 

2 เหรียญทอง 
5 เหรียญเงิน  

1 เหรียญทองแดง
พร้อมถ้วยรางวัล
นักกีฬายอดเยี่ยม

อันดับ 6 
10 ด.ญ.ฐิติยา   พรเลิศสว่างสุข ม.2 การแข่งขันว่ายน้ า 

ซาโลอาบแชมเปี้ยนชพิ 
5 กันยายน 

2557 
3 เหรียญทอง 
3 เหรียญเงิน 

7 เหรียญทองแดง
พร้อมถ้วยรางวัล
นักกีฬายอดเยี่ยม

อันดับ 5 
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สรุปผลการแข่งขันทางวิชาการของนักเรียน กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ปีการศึกษา 2557 (ต่อ) 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล ชั้น รายการแข่งขัน วัน เดือน ปี ผลการแข่งขัน 
11 ด.ญ.กมลชนก   ขวัญเมือง ป.4 การแข่งขันว่ายน้ าในการแข่งขัน

กีฬานักเรียนนักศึกษา 
จังหวัดนครปฐม 

6 กันยายน 
2557 

4 เหรียญทอง
และถ้วยคะแนน
รวมอายุไม่เกิน

10 ปี 
 

12 ด.ญ.สุทธรา   พรเลิศสว่างสุข ป.5 การแข่งขันว่ายน้ าในการแข่งขัน
กีฬานักเรียนนักศึกษา 

จังหวัดนครปฐม 

6 กันยายน 
2557 

2 เหรียญเงิน 
 

13 ด.ญ.ฐิติยา   พรเลิศสว่างสุข ม.2 การแข่งขันว่ายน้ าในการแข่งขัน
กีฬานักเรียนนักศึกษา 

จังหวัดนครปฐม 

6 กันยายน 
2557 

4 เหรียญเงิน 
6 เหรียญ
ทองแดง 

14 ด.ญ.พันทิสา   
ด.ญ.แก้วไพลิน   
ด.ญ.สุภาวดี   
ด.ญ.จูน   
ด.ญ.ชฎาภรณ์   
ด.ญ.นภาพร   
ด.ญ.ปิย์รดา   
ด.ญ.ชุติมณท์   

จันทัน 
พัฒนพรพงศ ์
พรามจร 
ลีลาสกุลธรรม 
เกสวราเวช 
หาดสูง 
อินทรโชต ิ
ศรีสมบูรณ์ 

ป.6 
ม.2 
ม.3 

 

กีฬาวอลเลย์บอล 12 กันยายน 
2557 

รางวัลชนะเลิศ 
 

15 ด.ญ.รดิศณา  
ด.ญ.ธัญชนก   
ด.ญ.รัญชิฏา   
ด.ญ.กัญชพร   
ด.ญ.มนัสนนัท์   
ด.ญ.นันท์นภสั   
ด.ญ.เปรมปรีดิ์   
ด.ญ.ภัทรวดี   
ด.ญ.ผธานีย์   
ด.ญ.อารียา   
ด.ญ.จิตราพร   
ด.ญ.พศวีล์   

นพรัตน 
ชัยนนัท ์
ลิมปนชัยพรกุลแจ้ง
ในเมือง 
นิยมพลอย 
หวังธนพรชัย 
คิม 
ทีฑายุทธสกุล 
ศรีผุดผ่อง 
กิจบุญช ู
เผ่าอ านาจฤทธิ ์
วลีเจริญผล 

ป.5 
 

ป.6 
 

 แชร์บอล  12 กันยายน 
2557 

รางวัล 
รองชนะเลิศ

อันดับ 1 
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สรุปผลการแข่งขันทางวิชาการของนักเรียน กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ปีการศึกษา 2557 (ต่อ) 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล ชั้น รายการแข่งขัน วัน เดือน ปี ผลการแข่งขัน 
16 ด.ญ.ชญานิศ   

ด.ญ.ศิรัญญา   
ด.ญ.อุมาพร   
ด.ญ.กัลยพัชร   
ด.ญ.ญาดา   
ด.ญ.ชาลิสา   
ด.ญ.ฐิติวรรณ   
ด.ญ.ณัชชา   
ด.ญ.น้ าพระทัย   
ด.ญ.จิรัชญา   
น.ส.อรนิชา   
น.ส.ปฐมาภรณ์   
น.ส.สุธารทิพย์   
น.ส.มาริสา   
น.ส.พัชริดา   
น.ส.ธิยาภรณ์   
น.ส.ศิรินทร์พร   
น.ส.ปารดา   
น.ส.ภัทรานิษฐ์   
น.ส.กานตช์นก  

กิจเครือ 
เปี่ยมสมบูรณ ์
ภานันยวงศ ์
ก าเนิดเพชร 
กล่ าดมยา 
สิบหยอม 
นุ่มชินวงศ ์
คุณาวนากิจ 
วัฒนจงกล 
วงศ์สกล 
เซียนพลแสน 
พาณิชย์เจริญ 
ลาภชิตประเสริฐ 
กิจพยุง 
จูเจริญ 
นนท์อัครหิรัญ 
ศิลปารัตน ์
ไม้มงคล 
สวัสดิ์พรปิต ิ
อารยรุ่งโรจน ์

ม.2 
 

ม.3 
 
 
 
 
 
 
 

ม.5 
 
 
 
 

ม.6 
 

บาสเก็ตบอล 12 กันยายน 
2557 

รางวัล 
รองชนะเลิศ

อันดับ 1 

17 น.ส.วรางคณา   
น.ส.อรทิมา   
น.ส.ณัจฉรียา   

เริงสมัย 
จันนิเวศ 
โชติชยัวิวัฒสกุล 

ม.6 
 

การแข่งขันกีฬาเปตอง 12 กันยายน 
2557 

รางวัลชนะเลิศ 
 

18 ด.ญ.พรชนิตร์   
ด.ญ.กุลิสรา   
ด.ญ.สุนิสา   
ด.ญ.นพรัตน์   
ด.ญ.ภูษิตา  
ด.ญ.นิธิกานต์   
ด.ญ.อมรรัตน์   
ด.ญ.เกวลี   
ด.ญ.พรปวีณ์   

ภูมิถาวร 
หมื่นศรี 
มงคลรัศมีโรจน ์
แซ่เฮ้ง 
พรหมสุข 
วสุมงคลโรจน ์
สุวรรณวานชิ 
ธนโชติชญาน ี
หล่อโลหชาญ 

ป.6 
 
 
 
 

ม.3 
 

การแข่งขันกีฬาเปตอง 12 กันยายน 
2557 

รางวัล 
รองชนะเลิศ 

อันดับ 1 
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สรุปผลการแข่งขันทางวิชาการของนักเรียน กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ปีการศึกษา 2557 (ต่อ) 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล ชั้น รายการแข่งขัน วัน เดือน ปี ผลการแข่งขัน 
19 ด.ช.ปภาวชิญ์        

ด.ช.พิสิษฐ์พล        
ด.ช.คุณากร        
ด.ช.จิตลวัฒน ์        
ด.ช.กนิษฐ ์        
ด.ช.กัณฐกะ        
ด.ช.จิระพิพัฒน์      
ด.ช.จิรวัฒน ์        
ด.ช.ชานนท ์        
ด.ช.ธัญยธรณ์        
ด.ช.พนัสบดินทร์    
ด.ช.ศักดิ์นรินทร์     

มณีรัตนด าเกิง 
ไกรรัมย์ 
ลาดจนัทึก 
แก้วลอย 
เอ้ือเฟื้อ 
นารานิทัศน ์
เพ็ชรประเสริฐ 
โรจนประโยชน ์
ลาภอร่าม 
แสงวิจิตร 
นันทพนัธ ์
จันทร์สุวรรณ 

ป.5 
 
 
 

ป.6 

นาคประสิทธิ์คัพ 
คร้ังที่ 6 

4-8 ตุลาคม 
2557 

รางวัลชนะเลิศ 
กีฬาฟุตบอล 

7 คน 
ระดับ ป.5-6 

20 ด.ช.ไท้เซิน   หลี ป.1 การแข่งขันว่ายน้ า 
เทศบาลเมือง 

ท่าเรือพระแท่น  
จังหวัดกาญจนบุรี 

 ถ้วยรางวัล
นักกีฬา 

ยอดเยี่ยม 
อันดับ 2  

รุ่นอายุ 7 ปี  
ได้เหรียญทอง 

7 รายการ  
และ เหรียญเงิน 

4 รายการ 
21 ด.ญ.ณิชาภัทร   ดวงประชา     ป.2 การแข่งขันว่ายน้ าเทศบาลเมือง 

ท่าเรือพระแท่น 
จังหวัดกาญจนบุรี 

 ถ้วยรางวัล
นักกีฬา 

ยอดเยี่ยม 
อันดับ 2  

รุ่นอายุ 8 ปี  
ได้เหรียญทอง 

3 รายการ 
และ เหรียญเงิน 

7 รายการ 
22 ด.ช.ภูมิภัฒน์   แย้มงามเหลือ     การแข่งขันว่ายน้ าเทศบาลเมือง 

ท่าเรือพระแท่น 
จังหวัดกาญจนบุรี 

 เหรียญเงิน 4 
รายการ และ

เหรียญทองแดง 
3 รายการ 
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สรุปผลการแข่งขันทางวิชาการของนักเรียน กลุ่มสาระศิลปะ ปีการศึกษา 2557 

ที ่ ชื่อ - สกุล ชั้น รายการแข่งขัน วัน เดือน ปี ผลการแข่งขัน 
1 ด.ญ.ธีรดา   

ด.ญ.ธีรกานต์   
ด.ญ.ริณลดา   
ด.ญ.วรางค์ศิร ิ  
ด.ญ.ชัญญามาศ   
ด.ญ.ชุติมณฑ์   
น.ส.พิชญ์สนิี   
น.ส.อาทิตยา   
น.ส.ธิรารัตน์   
น.ส.จารุพัสตร์   
น.ส.สรินดา   
น.ส.ปรางณัฏฐา   

แสนลัง 
บุญญรัตน ์
ศรีเจริญสุข 
อินทร์ส าลี 

สุนทรศักดิ์สิทธิ ์
ฉัตรเงิน 

ภูฆัง 
ลิ้มไผ่ทอง 
นกเขาแดง 

แก้วใส 
แสนลัง 

เปาริบุตร 

ม.2 
 

ม.1 
 
 
 

ม.5 
 
 
 
 

ม.6 

ระบ ามาตรฐาน 
ช่วงชัน้ที่ 3-4 

12 กันยายน 
2557 

รางวัลชนะเลิศ 

2 ด.ญ.มุกชนก   
ด.ญ.เพ็ญพิชชา   
ด.ญ.จิรัชชญา   
ด.ญ.กนกนภา   
ด.ญ.อาทิตยา   
ด.ญ.จิดาภา   

เหลืองประดับใจ
อชโชติพงศ ์

รุ่งสาคร 
อรุนฤกษ์ 

มงคลวรัทยา 
ศีรสมบูรณ์ 

ป.6 
 
 
 

ป.5 
 

ระบ ามาตรฐาน 
ช่วงชัน้ที่ 2 

12 กันยายน 
2557 

รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดบั 1 

3 ด.ญ.กัญญาพัชร   
ด.ญ.นิดนภา   
ด.ญ.ฐิติรัตน์   
ด.ญ.ภูษณิษา   
ด.ญ.เจนนี่  มาริกา   
ด.ญ.กันต์กมล   
ด.ญ.ภคณัฏฐ ์  
ด.ญ.ชุลิตา   
ด.ญ.สิริปัจจะ   
ด.ญ.อรุวด ี  
ด.ญ.มัณฑนา   
ด.ญ.ภัทรกัณย ์  
น.ส.ประภาทิพย์   
น.ส.ภาวิณี   
น.ส.ณัฏฐรินีย์   
น.ส.วิภาดา   
น.ส.วริศรา   
น.ส.พัณณิตา   

จิมาโร 
แสงสว่าง 
มีทรัพย์ธีรพงศ์ 
เงินนวม 
เมริแลอิแนน 
ใจภักดี 
ธีระแสงจันทร์ 
วิไลเจริญตระกูล 
ค าภิกิตต์ 
ติวาวิไล 
อุไรรจน์ 
กอบลาภเจริญ 
แซ่โค้ว 
ผ่องนพคุณ 
เอ้ียวรัตนวดี 
ชาญวารินทร ์
บูรณ์วิทยาวฒุ ิ
ทายสุวรรณ ์

ป.6 
 
 

ป.5 
ป.4 
ป.3 
ม.3 

 
 
 

ม.1 
ม.2 
ม.4 

 
 

ม.5 
 

นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ 
ช่วงชัน้ที่ 2-4 

12 กันยายน 
2557 

รางวัลชนะเลิศ 
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สรุปผลการแข่งขันทางวิชาการของนักเรียน กลุ่มสาระศิลปะ ปีการศึกษา 2557 (ต่อ) 

ที ่ ชื่อ - สกุล ชั้น รายการแข่งขัน วัน เดือน ปี ผลการแข่งขัน 
4 ด.ญ.พรปวีณ์   

ด.ญ.พิชชอร   
ด.ญ.ณิสราภรณ์   
ด.ญ.เขมิกา   
ด.ญ.ปภาวรินทร ์ 
ด.ญ.พรรษวรรณ   
ด.ญ.กมลวรรณ   
ด.ญ.อติกานต์   

เกษมไชยานันท ์
เดชมี 
พยนต์ศิริ 
อักษรเสือ 
สกุลเต็ม 
ยิ้มน้อย 
ใจนักรบ 
พัฒนกนกธ ารง 

ป.2 
 

นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ 
ช่วงชัน้ที่ 2-4 

12 กันยายน 
2557 

รางวัลรอง
ชนะเลิศ 
อันดับ2 

 
 
 
 
 
 

5 ด.ญ.หทัยทิพย์   
ด.ญ.นพัตธร   
ด.ญ.วิชิตา   
ด.ญ.จีรญา   
ด.ญ.กชพร   
ด.ญ.อุษากร   
ด.ญ.ศศิมาตา   
ด.ญ.จิรัชฌา   
น.ส.ชวัลนุช   
น.ส.สิริรุ่งโรจน ์  
น.ส.ศุภรดา   
น.ส.ธมลวรรณ   
น.ส.ณัฐชยา   
น.ส.นันท์จิตรา   
น.ส.รัตนา   
น.ส.ณัฐรินีย ์  
น.ส. นัทธมน   
น.ส. ศลิษา   
น.ส. ตรีกุล   

เผ่าอ านาจฤทธิ ์
แซ่ตั้ง 
สุทธ ิ
ปิ่นเวหา 
ดลบันดาลโชค 
ชินวงษ ์
รัตนฐากูร 
ยุทธนาโยธนิ 
เทศอินทร์ 
นิลจันทร์ 
ปฏิสนธิเมธ ์
สุดสดเขียว 
แซ่จาง 
นาว ี
แสงอุทัย 
ประสพยงคส์กุล 
มงคลรัศมีโรจน ์
ตันติสุวรรณกิจ 
เส็งสาย 

ม.1 
 

ม.2 
 
 
 

ม.3 
 

ม.4 
 

ม.5 
 

ม.6 
 

นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ 
ช่วงชัน้ที่ 3-4 

12 กันยายน 
2557 

รางวัลชนะเลิศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 ด.ญ.วรรสินีญ์   หฤหรรษ์ธรรม ป.2 ร้องเพลงไทยสากล 
ช่วงชัน้ที่ 1 

12 กันยายน 
2557 

รางวัลชนะเลิศ 

7 ด.ญ.รมณ   จรดล ป.5 
 

ร้องเพลงไทยสากล 
ช่วงชัน้ที่ 2 

12 กันยายน 
2557 

รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดบั 1 

8 ด.ญ.จุฑาทิพย ์  อนันตชัย ม.2 ร้องเพลงไทยสากล 
ช่วงชัน้ที่ 3 

12 กันยายน 
2557 

รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดบั 2 

9 น.ส.รัชญา   นิโกรธา ม.6 ร้องเพลงไทยสากล 
ช่วงชัน้ที่ 4 

12 กันยายน 
2557 

รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดบั 2 
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สรุปผลการแข่งขันทางวิชาการของนักเรียน กลุ่มสาระศิลปะ ปีการศึกษา 2557 (ต่อ) 

ที ่ ชื่อ - สกุล ชั้น รายการแข่งขัน วัน เดือน ปี ผลการแข่งขัน 
10 ด.ญ.ชาลิสา   

ด.ญ.ชนิดา   
น.ส.ธันยธรณ ์  

ปิ่นสุภา 
รัตนนิภากุล 
จักรไพศาล 

ป.5 
ม.1 
ม.4 

ร้องเพลงสากล 12 กันยายน 
2557 

รางวัลชนะเลิศ 
 

11 ด.ญ.สาริน   
ด.ญ.สุณัฏฐา   

วัฒนลักข ี
ปรัชญ์ธนานนัท์ 

ป.6 
ม.3 

ร้องเพลงพระราชนพินธ ์
ช่วงชัน้ที่ 2-3 

12 กันยายน 
2557 

รางวัลชนะเลิศ 
 

12 น.ส.กันต์ฤทัย   กานต์อัศฒ์เดช ม.4 ร้องเพลงพระราชนพินธ ์
ช่วงชัน้ที่ 4 

12 กันยายน 
2557 

รางวัลชนะเลิศ 
 

13 ด.ญ.ปทุมทิพย ์  รอดประชา ม.1 
 

ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
ช่วงชัน้ที่3 

12 กันยายน 
2557 

รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดบั 1 

14 ด.ญ.นิชานันท ์  ชมพูนุท ป.6 ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
ช่วงชัน้ที่2 

12 กันยายน 
2557 

รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดบั 2 

15 น.ส.ชนกชนม ์  สระทองหา ม.4 ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
ช่วงชัน้ที่4 

12 กันยายน 
2557 

รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดบั 2 

16 น.ส.ชนากานต ์  ศิริเวชพงศ์กุล ม.6 เขียนภาพจิตรกรรมไทยเอกรงค์ 12 กันยายน 
2557 

รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดบั 1 

17 ด.ญ.พิริยา   
ด.ญ.ตะวันเนาว ์  
น.ส.อิศร์ศิริญท์   

เอกฤทธิ์ภักดี 
ประสูตร์แสงจนัทร ์
เหล็กเพชร 

ป.6 
ม.3 
ม.6 

วาดภาพระบายสี 12 กันยายน 
2557 

รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดบั 1 

18 ด.ญ.สรัลชนา   
น.ส.ชนิตกานต์   

มั่นคง 
สายสทุธิ ์

ม.3 
ม.6 

ภาพไทยประเพณ ี 12 กันยายน 
2557 

รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดบั 1 

19 ด.ญ.ธันยา   
น.ส.อิลินธร   

เชน 
ไวค านวณ 

ม.3 
ม.6 

วาดภาพลายเสน้ 12 กันยายน 
2557 

รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดบั 1 

20 ด.ญ. ปุณิกา   
ด.ญ. เบญจวรรณ   
น.ส.ชนสิรา   

ยะมาภัย 
จิตโชต ิ
แพงเพ็ง 

ป.6 
ม.1 
ม.6 

ศิลป์สร้างสรรค์ 12 กันยายน 
2557 

รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดบั 1 

21 ด.ญ.จิตติมา   
ด.ญ.รุจิกาญน์   

อักษรเสือ 
พณิชไพโรจน ์

ป.6 
 

งานปั้น 12 กันยายน 
2557 

รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดบั 2 

22 ด.ญ.วรรสินีญ์    หฤหรรษ์ธรรม ป.2 วาดภาพระบายสี 30 สิงหาคม 
2557 

รางวัลเหรียญ
ทองแดง 

(ระดับกลุ่มกล้วยไม้) 
23 ด.ญ.ศศมล    

ด.ญ.ปาลิกา   
พูลพิพัฒน ์
ประชากุล 

ป.6 
ป.2 

ศิลป์สร้างสรรค์ 30 สิงหาคม 
2557 

รางวัลเหรียญเงิน 
(ระดับกลุ่มกล้วยไม้) 

24 ด.ญ.พิมพ์ณัฐชยา   
ด.ญ.ชัญญ่า   
ด.ญ.ปัทมพร   

ฐิติวัชร 
เก่งแก้วเพ็ญนภา 
พรมแดง 

ป.3 การปั้น 30 สิงหาคม 
2557 

รางวัลเหรียญ
ทอง 

(ระดับกลุ่มกล้วยไม้) 
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สรุปผลการแข่งขันทางวิชาการของนักเรียน กลุ่มสาระศิลปะ ปีการศึกษา 2557 (ต่อ) 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล ชั้น รายการแข่งขัน วัน เดือน ปี ผลการแข่งขัน 
25 ด.ญ.จิดาภา   

ด.ญ.อาทิตยา   
ด.ญ.จิรัชญา   
ด.ญ.กนกนภา  
ด.ญ.เพ็ญพิชชา   
ด.ญ.มุกชนก   

ศรีสมบูรณ์ 
มงคลวรัทยา 
รุ่งสาคร 
อรุณฤกษ์ 
อชโชติพงษ ์
เหลืองประดับใจ 

ป.5 
ป.5 
ป.6 
ป.6 
ป.6 
ป.6 

ระบ ามาตรฐาน 30 สิงหาคม 
2557 

รางวัลเหรียญ
ทอง 

(ระดับกลุ่มกล้วยไม้)
และเป็นตัวแทน
ไปแข่งระดบัเขต 

26 ด.ญ.วรรสินีญ์   หฤหรรษ์ธรรม ป.2 วาดภาพระบายสี 30 สิงหาคม 
2557 

รางวัลเหรียญ
ทองแดง 

(ระดับกลุ่มกล้วยไม้) 
27 ด.ญ.ศศมล   

ด.ญ.ปาลิกา   
พูลพิพัฒน ์
ประชากุล 

ป.6 
ป.2 

ศิลป์สร้างสรรค์ 30 สิงหาคม 
2557 

รางวัลเหรียญเงิน 
(ระดับกลุ่มกล้วยไม้) 

28 ด.ญ.พิมพ์ณัฐชยา   
ด.ญ.ชัญญ่า   
ด.ญ.ปัทมพร   

ฐิติวัชร 
เก่งแก้วเพ็ญนภา 
พรมแดง 

ป.3 การปั้น 30 สิงหาคม 
2557 

รางวัลเหรียญ
ทอง 

(ระดับกลุ่มกล้วยไม้) 
29 ด.ญ.จิดาภา   

ด.ญ.อาทิตยา   
ด.ญ.จิรัชญา   
ด.ญ.กนกนภา   
ด.ญ.เพ็ญพิชชา   
ด.ญ.มุกชนก   

ศรีสมบูรณ์
มงคลวรัทยา 
รุ่งสาคร 
อรุณฤกษ์ 
อชโชติพงษ ์
เหลืองประดับใจ 

ป.5 
 

ป.6 
 
 

ระบ ามาตรฐาน 30 สิงหาคม 
2557 

รางวัล 
เหรียญทอง 

(ระดับกลุ่มกล้วยไม้)
และเป็นตัวแทน
ไปแข่งระดบัเขต 

30 ด.ญ.กัญญาพัชร   
ด.ญ.นิดนภา   
ด.ญ.ฐิติรัตน์   
ด.ญ.ภูษนิศา   
ด.ญ.เจนนี่ มาริกา 
ด.ญ.กันต์กมล   

วิมาโร 
แสงสว่าง 
มีทรัพย์ธีรพงศ์ 
เงินนวม  
เมริแลอิเนน 
ใจภักดี 

ป.6 
 

 
ป.5 
ป.4 
ป.3 

ร าไทยอนุรักษ ์ 30 สิงหาคม 
2557 

รางวัลเหรียญ
ทองแดง 

(ระดับกลุ่มกล้วยไม้) 

 ด.ญ.ปทุมทิพย ์  รอดประชา ม.1 การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุง่ 8 พฤศจิกายน 
2557 

รางวัลเกียรติ
บัตรเหรียญทอง 

 
31 ด.ญ.สุณัฏฐา   ปรัชญ์ชนานันท ์ ม.3 การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุง่ 8 พฤศจิกายน 

2557 
รางวัลเกียรติ

บัตรเหรียญทอง 
 

32 ด.ญ.ชลิดา   รัตนนิภากุล ม.1 การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกกรุง 8 พฤศจิกายน 
2557 

รางวัลเกียรติ
บัตรเหรียญทอง 
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สรุปผลการแข่งขันทางวิชาการของนักเรียน กลุ่มสาระศิลปะ ปีการศึกษา 2557 (ต่อ) 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล ชั้น รายการแข่งขัน วัน เดือน ปี ผลการแข่งขัน 
33 น.ส.รัชญา   นิโกรธา ม.6 การแข่งขันร้องเพลงพระราชนพินธ์

หญิง ม.4-6 
8 พฤศจิกายน 

2557 
รางวัล 

เกียรติบัตร
เหรียญทอง 
(เป็นตัวแทน 
ร่วมแข่งขัน 
ระดับภาค) 

34 น.ส.ณัฐนร ี  ศรีประสาท ม.4 การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกกรุง
หญิง ม.4-6 

9 พฤศจิกายน 
2557 

รางวัลเกียรติ
บัตรเหรียญทอง 

 
35 น.ส.ชนกชนม ์  สระทองหา ม.4 การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุง่ 

หญิง ม.4-6 
8 พฤศจิกายน 

2557 
รางวัลเกียรติ

บัตรเหรียญทอง 
36 น.ส.ธันยธร   จักรไพศาล ม.4 การแข่งขันร้องเพลงสากล 

หญิง ม.4-6 
8 พฤศจิกายน 

2557 
รางวัลเกียรติ

บัตรเหรียญทอง 
37 ด.ญ.อมรรัตน์   

ด.ญ.อโรชา   
สุวรรณวานชิ 
ดวงแก้ว  

ม.3 
ม.2 

แข่งขันการแสดงมายากล  
ช่วงชัน้ที่ 3 

8 พฤศจิกายน 
2557 

รางวัลเกียรติ
บัตรเหรียญทอง 
(เป็นตัวแทนไป
แข่งขันระดับ

ภาค) 
38 ด.ญ.ธีรกานต์   

ด.ญ.ธีรดา   
ด.ญ.ชัญญามาศ   
ด.ญ.วรางศิร ิ  
ด.ญ.ชุติมณฑ์   
ด.ญ.ชุลิตา   
ด.ญ.ริณรดา   

บุญญรัตน ์
แสนลัง 
สุนทรศักดิ์สทธิ ์
อินทร์ส าลี 
ฉัตรเงิน 
เจริญวิไลตระกูล 
ศรีเจริญสุข 

ม.2 
 

ม.1 
 
 

ม.3 
ม.1 

การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์
ระดับ ม.ต้น 

9 พฤศจิกายน 
2557 

รางวัลเกียรติ
บัตรเหรียญทอง 

39 ด.ช.จิรพิพัฒน์   เพ็ชร์ประเสริฐ ป.6 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง  
ป.1-6  

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
คร้ังที่ 64  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

สุดยอดเด็กไทย ก้าวไกล สู่สากล 

14 พฤศจิกายน 
2557 

รองชนะเลิศ 
อันดับที่ 1 
เกียรติบัตร 

เหรียญทองแดง 
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สรุปผลการแข่งขันทางวิชาการของนักเรียน กลุ่มสาระศิลปะ ปีการศึกษา 2557 (ต่อ) 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล ชั้น รายการแข่งขัน วัน เดือน ปี ผลการแข่งขัน 
40 ด.ช.พศวัต  จายะวณชิ ป.5 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยงาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
คร้ังที่ 64  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

สุดยอดเด็กไทย ก้าวไกล สู่สากล 

14 พฤศจิกายน 
2557 

รองชนะเลิศ 
อันดับที่ 2 
เกียรติบัตร
เหรียญทอง 

41 นายเทวา         
นายวชิภูษณะ   

เสาศิลา 
คเชนทร์สถิตย ์

ม.4 การประกวดวาดภาพ 
“โครงการเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 9” 

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลรัตนโกสนิทร์ศาลายา 

2 ธันวาคม 
2557 

รางวัลดีเด่น 

42 ด.ญ.อมรรัตน์   
ด.ญ.อโรชา   

สุวรรณวานชิ 
ดวงแก้ว  

ม.3 
ม.2 

แข่งขันการแสดงมายากล 
ช่วงชัน้ที่ 3 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
คร้ังที่ 64 ระดับภาคกลาง 

และภาคตะวนัออก 
ประจ าปีการศึกษา 2557 

17 ธันวาคม 
2557 

รางวัลเกียรติ
บัตรเหรียญทอง 

(เป็นตัวแทน 
ร่วมแข่งขัน

ระดับประเทศ) 

43 ด.ญ.อมรรัตน์   
ด.ญ.อโรชา      

สุวรรณวานชิ 
ดวงแก้ว 

 การแข่งขันการแสดงมายากล 
ม.1-6 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
คร้ังที่ 64 ระดับภาคกลาง 

และภาคตะวนัออก 
ประจ าปีการศึกษา 2557 

17-19 
ธันวาคม 2557 

รองชนะเลิศ 
อันดับที่ 2 
เกียรติบัตร 
เหรียญทอง 

44 ด.ช.วิชญ์พล   อ่อนประไพ ม.2 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล 
ประเภทชาย ม.1-ม.3 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
คร้ังที่ 64 ระดับภาคกลาง 

และภาคตะวนัออก 
ประจ าปีการศึกษา 2557 

17-19 
ธันวาคม 2557 

เกียรติบัตร 
เหรียญทอง 

45 ด.ญ.อมรรัตน์   
ด.ญ.อโรชา      

สุวรรณวานชิ 
ดวงแก้ว 

 การแข่งขันการแสดงมายากล 
ม.1-6 

17-19 ธันวาคม 
2557 

รองชนะเลิศ 
อันดับที่ 2 
เกียรติบัตร 
เหรียญทอง 
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สรุปผลการแข่งขันทางวิชาการของนักเรียน กลุ่มสาระศิลปะ ปีการศึกษา 2557 (ต่อ) 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล ชั้น รายการแข่งขัน วัน เดือน ปี ผลการแข่งขัน 
46 ด.ช.ชยทัต   แสงพงษ ์  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

คร้ังที่ 64 ระดับภาคกลาง 
และภาคตะวนัออก 

ประจ าปีการศึกษา 2557 

17-19 ธันวาคม 
2557 

เกียรติบัตร 
เหรียญเงิน 

47 นายจิรายุส        
นายนนทวชัร์     
นายภานุวฒัน์     
นายณัฐพงษ์       
นายชัชชัย         
นายภานุพงษ์     

พฤกษ์สวัสดินนัท์ 
เลิศล้ านภากุล 
วิกยานนท ์
มาประชา 
เพ็ญรุ่งเรืองกุล 
เอ่ียมปรีชา 

ม.6 
 

การแข่งขันวงดนตรีสตริง 
ณ โรงเรียนพัฒนบริหารธุรกิจ 

19 ธันวาคม 
2557 

รางวัลชนะเลิศ 

48 น.ส.รัชญา  นิโกรธา ม.6 การแข่งขันร้องเพลงพระราชนพินธ์
หญิง ม.4-6 

19 ธันวาคม 
2557 

รางวัลเกียรติ
บัตรเหรียญทอง

ระดับภาค 
49 ด.ญ.อมรรัตน์   

ด.ญ.อโรชา   
สุวรรณวานชิ 
ดวงแก้ว  

ม.3 
ม.2 

แข่งขันการแสดงมายากล 
ช่วงชัน้ที่ 3 

19 กุมภาพันธ์ 
2558 

รางวัลระดบั
เหรียญเงิน 

 
 

สรุปผลการแข่งขันทางวิชาการของนักเรียน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2557 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น รายการแข่งขัน วัน เดือน ปี ผลการแข่งขัน 
1 นายชุติภาส    

นายณัฐนนท์   
นายอธิจิตร     

บ่อทรัพย์ 
นาคหล่อ 
กิจบ ารุง 

ม.5 
 

Web Design & Multimedia 
Contests คร้ังที่ 6  

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศสถาบัน
เทคโนโลยไีทย - ญี่ปุ่น 

1 สิงหาคม 
2557 

รองชนะเลิศ 
อันดับ 2 

 

2 นายณัฐนนท์   
 

นาคหล่อ ม.5 การแข่งขัน Eco - Tourism 
Sticker Design Competition 

สัปดาห์วชิาการ  
คริสเตียนอคาเดมีแฟร์ 2014 

10 กันยายน 
2557 

ชนะเลิศ 

3 ด.ช.ภัทรพล   
ด.ช.สิมิลัน     

ไชยศร ี
กลิ่นสมิทธิ ์

ม.3 
 

การสร้าง Webpage ประเภท 
Web Editor ม.1 - ม.3 

งานศิลปหัตถกรรม 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 9 

8 พฤศจิกายน 
2557 

รองชนะเลิศ 
อันดับ 1 

เกียรติบัตร 
เหรียญทอง 
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สรุปผลการแข่งขันทางวิชาการของนักเรียน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2557 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น รายการแข่งขัน วัน เดือน ปี ผลการแข่งขัน 
4 ด.ช.มาวิน   

ด.ช.ภาสกร   
ข าดี 
มิ่งพรวัฒน ์

ม.3 
 

การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
(E-book) ม.1 - ม.3 
งานศิลปหัตถกรรม 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 

8 พฤศจิกายน 
2557 

เกียรติบัตร 
เหรียญเงิน 

5 นายชุติภาส   
นายณัฐนนท์   

บ่อทรัพย์ 
นาคหล่อ 

ม.5 
 

การสร้าง Webpage ประเภท 
Web Editor ม.4 - ม.6 

งานศิลปหัตถกรรม 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 9 

8 พฤศจิกายน 
2557 

รองชนะเลิศ 
อันดับที่ 1 
เกียรติบัตร 
เหรียญทอง 

6 นายชวาลกุล   
นายศักดิ์สิทธิ์   

โชติมั่นคงสิน 
จอเจริญพานิช 

ม.6 
 

การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4 - ม.6 
งานศิลปหัตถกรรม 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 

8 พฤศจิกายน 
2557 

เกียรติบัตร 
เหรียญทองแดง 

7 นายพชัรพล    
นายภูริณัฐ    

พารักษา 
แสนประดษิฐ ์

ม.4 
 

การออกแบบสิ่งของเคร่ืองใช้ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4 - ม.6

งานศิลปหัตถกรรม 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 9 

8 พฤศจิกายน 
2557 

เกียรติบัตร 
เหรียญทอง 

8 ด.ญ.วาสนา   
ด.ญ.อุริสรา   
ด.ญ.วชิรญาณ์   

โชคทรัพย์สมบัต ิ
แก้วพิชัย 
ปานเจริญ 

ม.2 
 

ท าอาหาร ประเภท แกงมัสมัน่ 12 กันยายน 
2557 

รางวัลชนะเลิศ 
 

9 ด.ญ.ญาณิศา   
ด.ญ.วันทนีย์   
ด.ญ.วิลาสนิี   

แคบ ารุง 
พิมพ์วัน   
มงคลธง 

ม.6 
 

การท าอาหารจานเดียว 
และขนมไทย (ระดบัม. ปลาย) 

12 กันยายน 
2557 

รางวัลชนะเลิศ 
 

10 ด.ญ.กฤตพร   
ด.ญ.สิรัตตา   
ด.ญ.อรพรรณ   

ธันทะ 
ทรัพย์วิไลพร 
แก้วเงินตรา 

ม.2 การท าอาหารจานเดียว 
และขนมไทย (ระดบัม. ต้น ) 

12 กันยายน 
2557 

รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดบั 2 

11 ด.ญ.วัชนันท์   
ด.ญ.จิระประภา   
ด.ญ.ขวัญชญาญ์   

พลายละหาร 
ลาภอร่าม 
ชัยศิลปชีีวะ 

ม.3 
 

การจัดสวนถาด 12 กันยายน 
2557 

รางวัลชนะเลิศ 
 

12 ด.ญ.ปุณยวีร์   
ด.ญ.รุ่งตะวัน  

สัญญะรื่น 
ศรีอมรศักดิ์ 

ป.3 วาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
กราฟฟิก 

12 กันยายน 
2557 

รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดบั 2 

13 ด.ญ.ปุณยวีร์   
ด.ญ.นภัส   

ทองกลัด 
คุ้มปัญญา 

ม.2 
 

การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
(E-book) ระดับ ม.ตน้ 

12 กันยายน 
2557 

รางวัลชนะเลิศ 
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สรุปผลการแข่งขันทางวิชาการของนักเรียน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2557 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น รายการแข่งขัน วัน เดือน ปี ผลการแข่งขัน 
14 ด.ญ.กนกพร   

ด.ญ.ก่ิงแก้ว   
สุริวัลย ์
เมตตามิตรพงศ์ 

ป.4 
 

การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
(E-book) ระดับประถม 

12 กันยายน 
2557 

รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดบั 2 

15 ด.ญ.พรนภัส   
ด.ญ.ภคพร   

สุดล้ าเลิศ 
โชคพิรุฬห์ 

ป.6 การใช้โปรแกรมน าเสนอ 
(Presentation) 

12 กันยายน 
2557 

รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดบั 1 

16 ด.ญ.ณัฐฌา   
ด.ญ.ชนัญชิดา   

เทศพิทักษ์ 
เตชะธนอิทธิกุล 

ม.2 
 

การสร้าง Webpage 
ประเภท CMS 

12 กันยายน 
2557 

รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดบั 2 

 
 

สรุปผลการแข่งขันทางวิชาการของนักเรียน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2557 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น รายการแข่งขัน วัน เดือน ปี ผลการแข่งขัน 
1 ด.ช.แมทธิว   

ด.ช.แอรอน   
เยียงจิสกี้ 
สหรัฐแวดแมน 

ป.6 
ม.1 

ทดสอบความรู ้
วิชาภาษาอังกฤษ 
บริษัทเสริมปัญญา 

16 สิงหาคม 
2557 

รางวัลคะแนน 
ยอดเยี่ยม 
อันดับที่ 1 
(ภาคกลาง) 

2 นายอภิเษก  ทองชนะ ม.6 ทดสอบความรู ้
วิชาภาษาอังกฤษ 
บริษัทเสริมปัญญา 

16 สิงหาคม 
2557 

รางวัลคะแนน 
ยอดเยี่ยม 
อันดับที่ 3 
(ภาคกลาง) 

3 ด.ช.ณัชพล     
ด.ช.อังกฤษ     
ด.ช.วุฒิภัทร    
นายอภิเษก          

วงศ์ธนะเกียรต ิ
ถาวรไววิทย ์
อุดมพืช 
ทองชนะ 

ป.4 
ป.6 
ม.4 
ม.6 

ทดสอบความรู้วชิาภาษาอังกฤษ 
บริษัทเสริมปัญญา 

16 สิงหาคม 
2557 

รางวัลคะแนน 
ยอดเยี่ยม 
อันดับที่ 1 

(จ.นครปฐม) 
4 น.ส.การะเกด   แซ่ห่าน ม.5 การทดสอบความรู้วชิา

ภาษาอังกฤษ 
16 สิงหาคม 

2557 
คะแนนยอดเยี่ยม
อันดับที่1ระดับ

จังหวัด 
5 ด.ญ.ปรารถนา   สุทธิประเสริฐกุล ป.5 ภาษาจนีเพชรยอดมงกุฏ 24 สิงหาคม 

2557 
รางวัลชมเชย 

6 นายสฤษฎี    หวง ม.5 การแข่งขันภาษาจนี 
เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11 

(นานาชาต)ิ 

24 สิงหาคม 
2557 

รางวัลชมเชย 
(รอบเจียระไน

เพชร) 
7 ด.ช.สุชัจจ์      ลาวัณย์วสิุทธิ ์ ป.1 PRINCE OF INTERNATIONAL 

2014  ณ ประเทศสิงคโปร ์
สิงหาคม 
2557 

รางวัล  
PRINCE OF 

INTERNATIONA
L 2014   

ประเทศสงิคโปร ์
       



สารสนเทศโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ปีการศึกษา 2557 หน้า 46 
 

สรุปผลการแข่งขันทางวิชาการของนักเรียน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2557 (ต่อ) 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น รายการแข่งขัน วัน เดือน ปี ผลการแข่งขัน 
8 ด.ญ.กนกญรัตน์   นิภาภัทร์จีระกุล ม.2 

 
Multi Skills 12 กันยายน 

2557 
รางวัลรอง

ชนะเลิศอันดบั 1 
9 ด.ญ.พิมพ์ชนก   

 
อานนท์ธนวฒัน์ ป.5 

 
Multi Skills 12 กันยายน 

2557 
รางวัลรอง

ชนะเลิศอันดบั 2 
10 ด.ญ.ณัฐพร   อุณหบัณฑิต ม.4 Multi Skills 12 กันยายน 

2557 
รางวัลรอง

ชนะเลิศอันดบั 2 
11 ด.ญ.นลินทิพย์   

ด.ญ.สุชานันท์   
เจียน 
เขียวสามัญ 

ป.6 
ม.2 

พูดภาษาจนี 12 กันยายน 
2557 

รางวัลชนะเลิศ 
 

12 ด.ญ.วรินทร์   เลิศล้ ายิ่ง ม.3 
 

Spelling Bee 12 กันยายน 
2557 

รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดบั 1 

13 ด.ญ.ปริยากร   
ด.ญ.นิภาศรี   

อนุชน 
วงศ์สิริเดช 

ป.3 
ป.6 

Spelling Bee 12 กันยายน 
2557 

รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดบั 2 

14 ด.ญ.ศจีรัตน์   
ด.ญ.กัญญพัชร   

รัตน์โชติพงศ ์
วัฒนไตรภพ 

ป.5 
ป.6 

ASEAN Quiz 12 กันยายน 
2557 

รางวัลชนะเลิศ 
รางวัลรอง

ชนะเลิศอันดบั 2 
15 น.ส.ภัทรา   

น.ส.ประภารัตน ์  
วรสุขวณิช 
แสงประเสริฐ 

ม.6 
 

ASEAN Quiz 12 กันยายน 
2557 

รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดบั 1 

16 ด.ญ.อชิสรา   
ด.ญ.ชลกานต ์  

ผ่องใส 
เนียมนุช 

ม.3 
 

ASEAN Quiz 12 กันยายน 
2557 

รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดบั 2 

17 ด.ญ.ณวรรณวัจน์   
น.ส.ดลพร   

รักษาสัตย ์
พุกสวัสดิ ์

ป.5 
ม.5 

Story telling 12 กันยายน 
2557 

รางวัลชนะเลิศ 
 

18 ด.ญ.สุภิญาดา   
 

แสงเหลา ป.3 
 

Story telling 12 กันยายน 
2557 

รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดบั 1 

19 ด.ญ.ชนิกานต ์  จันทรกานต์กลุ ม.2 Story telling 12 กันยายน 
2557 

รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดบั 2 

20 ด.ญ.เบญญาภา   
ด.ญ.ไวกี ้  

ใจเพ็ชร 
ฮูฟันดา 

ป.3 
ม.2 

Impromptu Speech 12 กันยายน 
2557 

รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดบั 2 

21 ด.ญ.แพรเพชร   
ด.ญ.ปภัสสร   
ด.ญ.ศิริพิพัฒคจ์   
ด.ญ.อรอุมา   
ด.ญ.ศรีสุรางค์   

อันพันธ ์
เมตตามิตรพงศ์ 
แสงจันทอง 
สุขสมจิตร 
วณิชเพิ่มทรัพย ์

ม.3 
 
 
 
 

Skit 12 กันยายน 
2557 

รางวัลชนะเลิศ 
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ที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น รายการแข่งขัน วัน เดือน ปี ผลการแข่งขัน 
22 น.ส.ธนัชชา   

น.ส.สโรชา   
น.ส.ศศิภา   
น.ส.นพรดา   
น.ส.สุพิชฌาย์   

วานชิปัญญา 
เจริญวงศ์วัฒนา 
พฤกษางกูร 
เข็มแดง 
ทองมังกร 

ม.4 
 

Skit 12 กันยายน 
2557 

รางวัลชนะเลิศ 

23 ด.ญ.ชาลิสา   ปิ่นสุภา ป.5 Singing 12 กันยายน 
2557 

รางวัลชนะเลิศ 

24 ด.ญ.ธัญนันท์   
ด.ญ.สุภาพรรณ   

เตรียมล้ าเลิศ 
ว่องพานชิ 

ป.2 
 

Singing 12 กันยายน 
2557 

รางวัล 
รองชนะเลิศ

อันดับ 2 
25 น.ส.ประภารัตน ์  

น.ส.ภัทรา   
แสงประเสริฐ 
วรสุขวณิช 

ม.6 
 

การแข่งขัน ASEAN  QUIZ 8 พฤศจิกายน 
2557 

รางวัลเกียรติ
บัตรเหรียญทอง 

26 น.ส.ดลพร   พุกสวัสดิ ์ ม.5 การแข่งขัน Story Telling 8 พฤศจิกายน 
2557 

รางวัลเกียรติ
บัตรเหรียญทอง 

27 น.ส.การะเกด   แซ่ห่าน ม.5 การแข่งขัน Spelling  Bee 8 พฤศจิกายน 
2557 

รางวัลเกียรติ
บัตรเหรียญทอง 

28 น.ส.พิชฌาย ์  
น.ส.นพรดา   
น.ส.ศศิภา   
น.ส.สโรชา   
น.ส.ธนัชชา   

ทองมังกร 
เข็มแดง 
พฤกษางกูร 
เจริญวงศ์วัฒนา 
วานชิปัญญา 

ม.4 
 

การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ 
ม.4-6 

8 พฤศจิกายน 
2557 

รางวัลเกียรติ
บัตรเหรียญทอง 

 

29 ด.ญ.อรอุมา   
ด.ญ.ศรีสุภางค์   
ด.ญ.พลอยไพลิน   
ด.ญ.วรินทร์   
ด.ญ.ประภัสสร   

สุขสมจิตร 
วณิชเพิ่มทรัพย ์
ดารา 
เลิศล้ ายิ่ง 
เมตตามิตรพงศ์ 

ม.3 
 

การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ 
ม.1-3 

8 พฤศจิกายน 
2557 

รางวัลเกียรติ
บัตรเหรียญทอง 

 

30 ด.ญ.สุชานันท ์  เชี่ยววิสามัญ ม.2 การแข่งขันพูดภาษาจีน 
ม.1-3 

8 พฤศจิกายน 
2557 

รางวัลเกียรติ
บัตรเหรียญทอง 

31 ด.ช.จิรทิปต ์ เจตน์มงคลรัตน ์ ป.2 การแข่งขัน Spelling Bee  
ช่วงชัน้ที่ 1 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
คร้ังที่ 64  

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

14 พฤศจิกายน 
2557 

ชนะเลิศ  
เกียรติบัตร 
เหรียญทอง 

และเป็นตัวแทน 
เข้าแข่งขัน 
ระดับภาค 
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สรุปผลการแข่งขันทางวิชาการของนักเรียน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2557 (ต่อ) 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น รายการแข่งขัน วัน เดือน ปี ผลการแข่งขัน 
32 ด.ช.แมทธิว  เยียงจิสกี้ ป.6 การแข่งขัน Multi Skills 

Competition ช่วงชัน้ที่ 2 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

คร้ังที่ 64  
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

14 พฤศจิกายน 
2557 

รองชนะเลิศ 
อันดับที่ 1 
เกียรติบัตร 
เหรียญทอง 

33 นางสาวณหทัย   บางเขม็ด   การแข่งขันภาษาไทย 
เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11 

ระดับประเทศ    
ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี ทนุการศึกษา 

พระราชวิจิตรปฏิภาณ 
ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 

กรุงเทพมหานคร 

23 พฤศจิกายน 
2557 

ผ่านเกณฑ์การ
แข่งขันภาษาไทย 
เพชรยอดมงกุฎ 

คร้ังที่ 11 
ระดับประเทศ 

34 ด.ช.พงศธร   ประพฤติพงศ ์  การแข่งขันประวัติศาสตร ์
เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 7  

ระดับประเทศ   
ณ โรงเรียนสตรีวิทย์ 1 

กรุงเทพมหานคร 

29 พฤศจิกายน 
2557 

ผ่านเกณฑ ์
การแข่งขัน

ประวัติศาสตร์
เพชรยอดมงกุฎ 

คร้ังที่ 7  
ระดับประเทศ 

35 นายพิทยาธร   กิจบุญช ู ม.6 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ 
Impromptu Speech ม.4-6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
คร้ังที่ 64 ระดับภาคกลาง 

และภาคตะวนัออก 

18 ธันวาคม 
2557 

เกียรติบัตร 
เหรียญทอง 

36 ด.ช.เจตริน 
ด.ช.ธนภัทร   
ด.ช.พงศกร  
ด.ช.ธีรัตม์   

จินตเกษกรรม 
บ่อทรัพย์ 
สุขคล้าย 
ช้อยแสง 

ป.6 ได้คะแนนเต็ม100 คะแนน  
ในการทดสอบระดบัชาต ิ

O-NET ปีการศึกษา 2557 

  

37 ด.ญ.เคล่า   เรชิล  บิคเนล ป.6 การแข่งขัน  Impromptu  
Speech ระดับชัน้ ป.4-6   

งานศิลปหัตถกรรม  
ระดับกลุ่มโรงเรียนเอกชน 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

 รางวัลเกียรติ
บัตรรองชนะเลิศ

อันดับ 1  
เหรียญทอง 
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สรุปผลการแข่งขันทางวิชาการของนักเรียน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2557 (ต่อ) 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น รายการแข่งขัน วัน เดือน ปี ผลการแข่งขัน 
38 ด.ญ.ไอซ์เซส  วัชราทิตย์  ทานาเบะ ป.3 การแข่งขัน  Impromptu  

Speech ระดับชัน้ ป.1-3  
งานศิลปหัตถกรรม  

ระดับกลุ่มโรงเรียนเอกชน 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

 รางวัลเกียรติ
บัตรรองชนะเลิศ

อันดับ 2  
เหรียญทอง 

39 ด.ญ.นิรมัย      
ด.ช.ณัชพล     
ด.ช.รัญชน์      
ด.ญ.ฐิติวรดา   
ด.ญ.อมิ         
ด.ญ.ญาณิฐา    

บุญบางยาง 
วงศ์ธนะเกียรต ิ
เทวาชลาอังกูล 
เลิกชัยภูมิ 
โตโยดะ  
ไม้มงคล 

   คะแนนยอด
เยี่ยม อันดับที่ 1  

(จ.นครปฐม) 
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3 แนวโน้มการพัฒนาท้องถิ่น 
 3.1 สภาพชุมชนโดยรอบบริเวณสถานศึกษา (ลักษณะชุมชน) 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 อาชีพ การศึกษา สภาพเศรษฐกิจผู้ปกครอง 
3.2.1 สภาพเศรษฐกิจของผู้ปกครอง   
  

ตารางที่1 แสดงร้อยละของอาชีพผู้ปกครอง 
  

ระดับชั้น 
อาชีพ(คน) 

รับราชการ ค้าขาย เกษตรกร รับจ้าง รัฐวิสาหกิจ นักธุรกิจ 
ป.1 - ม.6 15.24 24.79 18.50 22.58 3.60 15.24 

                                                                              ที่มา : งานธุรการ/ทะเบียน 
 

 จากตาราง สรุปผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ประกอบอาชีพค้าขายมากท่ีสุด คิดเป็นร้อย
ละ 24.79 รองลงมา คือ อาชีพรับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 22.58 และน้อยที่สุด คือ อาชีพรัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 
3.60 
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ตารางที่ 2  แสดงร้อยละของวุฒิการศึกษาผู้ปกครอง 
                                                                                           
 
   
 
 
 
 
 

  
ที่มา :งานธุรการ/ทะเบียน 

 
จากตาราง สรุปผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีมากท่ีสุด คิดเป็น

ร้อยละ 50.28 รองลงมา คือ มัธยมศึกษา/ ปวช. คิดเป็นร้อยละ 20.08 และน้อยที่สุด คือ วุฒิ.ปริญญาเอก คิด
เป็นร้อยละ 1.39  
 

ตารางที่ 3 แสดงร้อยละของฐานะทางเศรษฐกิจของผู้ปกครอง 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
จากตาราง สรุปผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ มีรายได้เฉลี่ย 10,000-30,000 บาทต่อ

เดือน มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 33.24 รองลงมา คือ 30,001-50,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 26.59 และ
น้อยที่สุด คือ 70,001-90,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 6.37 

 
 
 

 
 
 
 
 

วุฒิการศึกษา ร้อยละ 
ประถมศึกษา 7.34 
มัธยมศึกษา/ปวช. 20.08 
อนุปริญญา/ปวส. 10.8 
ปริญญาตรี 50.28 
ปริญญาโท    10.11 
ปริญญาเอก 1.39 

รายได้ต่อเดือน ร้อยละ 
 ต่ ากว่า 10,000  บาท 8.59 
 10,000 – 30,000  บาท 33.24 
 30,001 – 50,000  บาท  26.59 
 50,001 – 70,000  บาท  12.74 
 70,001 – 90,000  บาท 6.37 
 สูงกว่า 90,000  บาทขึ้นไป 12.47 
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3.2.2 สภาพสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน 
 

ตาราง แสดงศาสนาที่ผู้ปกครอง และนักเรียนนับถือ 
  

ระดับ ศาสนา รวม 

พุทธ คริสต์ อิสลาม อ่ืนๆ  

 ปฐมวัย 1 245 20  - -  265 
 ปฐมวัย 2 242 16 1 1 260 
 ปฐมวัย 3 277 27 2  - 306 

รวมปฐมวัย 764 63 3 1 831 
 ประถมศึกษาปีที่ 1 339 25  - 1 365 
 ประถมศึกษาปีที่ 2 349 21  - -  370 
 ประถมศึกษาปีที่ 3 318 20 1 1 340 

รวมประถมศึกษาปีท่ี 1-3 1006 66 1 2 1075 
 ประถมศึกษาปีที่ 4 323 27  - -  350 
 ประถมศึกษาปีที่ 5 322 25 2 -  349 
 ประถมศึกษาปีที่ 6 312 24  - -  336 

รวมประถมศึกษาปีท่ี 4-6 957 76 2 -  1035 
 มัธยมศึกษาปีที่ 1 372 58  - 1 431 
 มัธยมศึกษาปีที่ 2 416 68 1  - 485 
 มัธยมศึกษาปีที่ 3 370 77  -  - 447 

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 1158 203 1 1 1363 
 มัธยมศึกษาปีที่ 4 338 78 2 -  418 
 มัธยมศึกษาปีที่ 5 344 65  - -  409 
 มัธยมศึกษาปีที่ 6 372 69  - -  441 

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 1054 212 2 -  1268 
 รวม (คน) 4939 620 9 4 5572 
 ร้อยละ 88.64 11.13 0.16 0.07 100.00 

        ที่มา :งานแนะแนว 
 

 จากตาราง พบว่านักเรียนโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ นับถือ ศาสนาพุทธมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 88.64 
รองลงมา คือ ศาสนาคริสต์ คิดเป็นร้อยละ 11.13 และน้อยที่สุด คือ ศาสนาอ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ 0.07 
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3.2.3 จ านวนประชากรในเขตพื้นที่บริการ  
 

ตารางที่ 1 แสดง จ านวนประชากรจังหวัดนครปฐม 
 

อ าเภอ/เขต รวม(คน) 
 เมืองนครปฐม 189,301 
 ก าแพงแสน 110,380 
 นครชัยศรี 95,077 
 ดอนตูม 33,616 
 บางเลน 79,305 
 สามพราน 146,943 
 พุทธมณฑล 33,654 

รวม 688,276 
ที่มา :จังหวัดนครปฐม 

 
 
4 การมีส่วนร่วมของชุมชน คณะกรรมการบริหารโรงเรียน สมาคมผู้ปกครองฯ สมาคมศิษย์เก่าฯ  
   กรรมการนักเรียน 
 

4.1 คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 
1 บาทหลวงธีรพล  กอบวิทยากุล ผู้ท าการแทนผู้รับใบอนุญาต 

ประธานกรรมการ/เลขานุการ 
2 บาทหลวงไชโย  กิจสกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ 
3 บาทหลวงเดชา  อาภรณ์รัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
4 เซอร์มาร์กาเร็ต จิตรี รัตนาวงศ์ไชยา ผู้ทรงคุณวุฒิ 
5 บาทหลวงศวง  วิจิตรวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
6 บาทหลวงอดิศักดิ์  กิจบุญชู ผู้ทรงคุณวุฒิ 
7 นางวริยา  อินพาเพียร ผู้แทนผู้ปกครอง 
8 นางสาวจินตนา  กิจบ ารุง ผู้แทนครู 
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4.2 คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
1 นายสุภาพ  โตรักษา นายกสมาคม 
2 บาทหลวงธีรพล  กอบวิทยากุล อุปนายกสมาคม คนที่ 1 
3 เซอร์มาร์กาเร็ต จิตรี  รัตนาวงศ์ไชยา อุปนายกสมาคมคนที่ 2 
4 นางสาวจิราวรรณ  บุญเสริม อุปนายกสมาคมคนที่ 3 
5 นางสาวนงลักษณ์ จิรกิตตยากร อุปนายกสมาคมคนที่ 4 
6 นายกรวุฒิ  เรือนงาม เลขาธิการ 
7 นางพรชนก  พงศ์พฤกษา ผู้ช่วยเลขาธิการ 
8 นายวิโรจน ์ ลือชัยพาณิชย์ เหรัญญิก 
9 นายสมยศ  อัมเรศ ผู้ช่วยเหรัญญิก 
10 นายสุธิชัย  พงศ์เนตรวิไล ผู้ช่วยเหรัญญิก 
11 นางสาวจินตนา  กิจบ ารุง นายทะเบียน 
12 นางอุษา  พุทธชาติเสวี ผู้ช่วยนายทะเบียน 
13 นายวรวุฒ ิ ศิริวรศิลป์ ประชาสัมพันธ์ 
14 พ.ต.อ.ชัชชาย  คล้ายคลึง ประชาสัมพันธ์ 
15 นางวริยา  อินพาเพียร ประชาสัมพันธ์ 
16 นางชุติมณฑน์  สุนทรศักดิ์สิทธิ์ ประชาสัมพันธ์ 
17 นางสาวดวงรัตน์  แซ่เตีย ประชาสัมพันธ์ 
18 นายทวิช  ชุมคง ปฏิคม 
19 พันเอกนันทวัจน์  สมเจษ ปฏิคม 
20 นางสาวสุขสราญ  บัวทอง ปฏิคม 
21 นายไพโรจน์  ทองอินทร์ กรรมการ 
22 บาทหลวงศวง  วิจิตรวงศ ์ กรรมการ 
23 นางมยุรี  แสงไพโรจน์ กรรมการ 
24 นางแน่งน้อย  ประชานุกูล กรรมการ 
25 นางสาวปิลันญา  วงศ์บุญ กรรมการ 
26 นางวรวีร์  พลายละหาร กรรมการ 
27 นางสาวบรรจง  เงินสมบัติ กรรมการ 
28 นายเกรียงไกร  ชัยมงคลตระกูล กรรมการที่ปรึกษา 
29 นางสุวรรณี  กุลปิยะวาจา กรรมการที่ปรึกษา 
30 พ.ท.หญิงขวัญเรือน  ตรีเสถียรกิจ กรรมการที่ปรึกษา 
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4.3 คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 
 

ที ่ ชื่อ-ชื่อสกุล อายุ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท ์ อาชีพ ต าแหน่ง 
1 นายพิรุฬห์   พัฒนวงศ์ไทย 47 46/56 

ถ.ราชพฤกษ์   
แขวงบางระมาด     
เขตตลิ่งชัน  
กรุงเทพฯ  

081-6399990 นักบริหาร
การศึกษา 

นายกสมาคม 

2 นายสุดใจ  หอประเสริฐกิจ 59 6 หมู่ 1  
ต.ล าไทร 
อ.ล าลูกกา  
จ.ปทุมธานี 

081-6216966 จัด
รายการ

ทีวี 

อุปนายก
สมาคม 
คนที ่1 

3 นายสถาน  กิจสกุล 63 48 หมู่2   
ซ.เปโตร 23   
ต.ท่าข้าม   
อ.สามพราน     
จ.นครปฐม 

083-6014372 ข้าราชการ 
บ านาญ 

อุปนายก
สมาคม 
คนที ่2 

4 นายอภิชาติ  โสทน 48 47/16 หมู่ 5   
ถ.เพชรเกษม  
ต.ล าพยา 
อ.เมือง   
จ.นครปฐม 

081-3383574 ค้าขาย เลขาธิการ 

5 นายนิกร  องค์วุฒิธรรม 47 19/10 หมู่ 2   
ถ.เทศบาล 10    
ต.อ้อมใหญ่   
อ.สามพราน     
จ.นครปฐม 

02-4207184 ธุรกิจ
ส่วนตัว 

เหรัญญิก 

6 นายมงคลกานต์  ศรีสุวรรณ   47 8  
ถนนท่าดินแดง  
แขวงคลองสาน 
กรุงเทพฯ 

089-9953666 ธุรกิจ
ส่วนตัว 

ประชาสัมพันธ์ 

7 นายโชติก  บุญยธรรมศิริ 45 171/166 หมู่ 7   
ถ.พุทธมณฑล 
   สาย 4  
ต.กระทุ่มล้ม   
อ.สามพราน   
จ.นครปฐม 

02-4514248 ธุรกิจ
ส่วนตัว 

นายทะเบียน 
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4.3 คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ (ต่อ) 
 

ที ่ ชื่อ-ชื่อสกุล อายุ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท ์ อาชีพ ต าแหน่ง 
8 นายพินิจ  เรืองวงศ์  46 22/143 หมู่ 6  

ถ.เลียบคลอง 
   ทวีวัฒนา 
ต.ศาลายา   
อ.พุทธมณฑล   
จ.นครปฐม 

02-4415070 ธุรกิจ
ส่วนตัว 

กรรมการ 

9 นายชานนท์  พยัตตระกูล 48 57/1 หมู่ 2    
ถ.เปโตร 23     
ต.ท่าข้าม       
อ.สามพราน     
จ.นครปฐม 

081-8488911 ค้าขาย กรรมการ 

10 นายชัชวาล  กิจเจริญ 47 113/4 หมู่ 4   
ต.ท่าข้าม    
อ.สามพราน     
จ.นครปฐม 

081-3331884 รับ
ราชการ 

 

กรรมการ 

11 นายราชัน  ทรัพย์เย็น 50 169 หมู ่1  
ต.ท่าเคย   
อ.สวนผึ้ง 
จ.ราชบุร ี

081-5183876 ทนายความ กรรมการ 

12 นายประดิษฐ์  จนัท์จริยวฒัน์ 46 84/1 หมู่ 9   
ถ.เศรษฐกิจ 7   
ต.สวนหลวง 
อ.กระทุ่มแบน   
จ.สมุทรสาคร 

02-8100524 ธุรกิจ
ส่วนตัว 

กรรมการ 

13 นายมงคล  นฤนาทด ารงค์ 46 113   
ถ.บรมราชชนนี 2   
แขวงบางบ าหรุ 
เขตบางพลัด   
จ.กรุงเทพฯ 

081-6828866 ค้าขาย กรรมการ 
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บทที่ 2 
ระบบสารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียน 

 
ระบบสารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียนของโรงเรียน ยอแซฟอุปถัมภ์ สรุปโดยแยกตามล าดับดังนี้ 
 2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนภายนอก  
 2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน  

2.3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 2.4 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  
 2.5 การส่งเสริมศักยภาพพิเศษ  
2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนภายนอก 

ตารางที่ 1 แสดงผลการทดสอบการประเมินคุณภาพ (NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
  

วิชา 

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

สพ
ป.

นฐ
.2 

คะแนนโรงเรียน ร้อยละของจ านวนนกัเรียน 

คะ
แน

นเ
ต็ม

 

คะ
แน

น
สูง

สุด
 

คะ
แน

น
ต่ า

สุด
 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 
ร้อ

ยล
ะ 

S.D
. 

สป
ส.

 
กา

รก
ระ

จา
ย 

ร้อ
ยล

ะ 

ปร
ับป

รุง
 

พอ
ใช

 ้

ดี 

ความสามารถดา้นภาษา  35 33 3 21.42 61.20 15.50 28.62 16.20 67.29 16.51 
ความสามารถดา้นค านวณ  35 32 5 17.93 49.68 6.24 35.92 14.33 68.22 17.45 
ความสามารถดา้นเหตผุล  35 33 6 20.16 57.61 5.55 27.52 12.15 75.08 12.77 

รวม 105 95 22 58.97 56.16 15.50 26.29 16.20 67.29 16.51 

ที่มา : ส านักทดสอบแห่งชาติ 
 

ตารางที่ 2 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
             

วิชา 
จ านวน
น.ร.สอบ 

คะแนน 
เฉลี่ย

ประเทศ 

คะแนน 
เฉลี่ย

จังหวัด 

คะแนน 
เฉลี่ย
สังกัด 

คะแนนโรงเรียน 
คะแนน
เฉลี่ย 

คะแนน
สูงสุด 

คะแนน
ต่ าสุด 

S.D. 
มัธย
ฐาน 

ฐาน
นิยม 

ภาษาไทย 332 44.88 47.80 47.71 51.98 84.00 10.00 12.89 53.00 50.00 
คณิตศาสตร ์ 332 38.06 43.42 43.00 54.95 100.00 10.00 20.76 55.00 35.00 
วิทยาศาสตร ์ 332 42.13 46.08 46.08 52.74 94.00 17.50 14.38 53.00 59.00 
สังคมฯ 332 50.67 55.44 55.70 62.15 90.00 22.00 12.02 62.00 62.00 
สุขศึกษาฯ 332 52.20 56.27 56.28 62.69 88.00 20.00 11.14 64.00 64.00 
ศิลปะ 332 45.61 49.44 49.33 54.55 85.00 5.00 14.58 55.00 50.00 
การงานฯ 332 56.32 60.45 59.73 64.98 88.00 20.00 12.15 68.00 72.00 
ภาษาอังกฤษ 332 36.02 42.08 46.65 69.54 100.00 10.00 18.47 30.00 27.50 

ที่มา : ส านักทดสอบแห่งชาติ 
 จากตารางที่ 2 พบว่า ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีคะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ เรียงตามล าดับ 
ได้แก่ ภาษาอังกฤษ การงานฯ สุขศึกษาฯ สังคมฯ คณิตศาสตร์ ศิลปะ วิทยาศาสตร์ และภาษาไทย นอกจากนั้น 
พบว่ามีนักเรียนได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ในวิชาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้  
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วิชาภาษาอังกฤษ 
  1.  ด.ช.เจตริน  จินตเกษกรรม 

2.  ด.ช.ธนภัทร   บ่อทรัพย ์
3.  ด.ช.พงศกร   สุขคล้าย 
4.  ด.ช.ธีรัตม์   ช้อยแสง 
5.  ด.ช.ฐิติวรดา  เลิกชัยภูมิ  
6.  ด.ญ.ภูรสา   นาเจริญสุข  

วิชาคณิตศาสตร์ 
1. ด.ช.เจตริน  จินตเกษกรรม 
2. ด.ช.กานต์   ทองประเสริฐ 
3. ด.ช.กฤตณัฐ   มีประมูล 
4. ด.ช.พีรวิชญ์   ธวัชพันธุ์ 
5. ด.ช.ไชยยศ   ตรีรัตนราศ ี
6. ด.ช.ปัณณธร  เตชปีติกุล 
7. ด.ญ.ศศมน   พูลพิพัฒน์ 
8. ด.ญ.จิตราพร  เผ่าอ านาจฤทธิ์ 

 
ตารางที่ 3 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

  

วิชา 
จ านวน
น.ร.
สอบ 

เฉลี่ย
ประเทศ 

เฉลี่ย
จังหวัด 

เฉลี่ย
สังกัด 

คะแนนโรงเรียน 
คะแนน
เฉลี่ย 

คะแนน
สูงสุด 

คะแนน
ต่ าสุด 

S.D. มัธยฐาน ฐานนิยม 

ภาษาไทย 444 35.20 36.88 35.05 40.93 64.60 16.00 9.71 41.30 47.70 
คณิตศาสตร ์ 444 29.65 32.00 30.61 40.71 96.80 9.60 17.05 38.40 32.00 
วิทยาศาสตร ์ 444 38.62 41.51 39.07 50.14 96.00 16.00 14.67 50.00 54.00 
สังคมฯ 444 46.79 49.24 46.73 52.22 78.00 16.00 10.78 52.00 52.00 
สุขศึกษาฯ 444 59.32 62.67 58.45 64.94 90.00 27.50 10.45 65.00 65.00 
ศิลปะ 444 43.14 45.92 43.24 51.19 82.50 10.00 10.63 52.50 52.50 
การงานฯ 444 45.42 48.28 44.20 50.22 78.00 14.00 11.78 50.00 56.00 
ภาษาอังกฤษ 444 27.46 28.02 29.31 37.02 92.00 10.00 15.62 34.00 24.00 
 

 จากตารางที่ 3 พบว่า ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีคะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ เรียงตามล าดับ ได้แก่  
สุขศึกษาฯ สังคมฯ ศิลปะ การงานฯ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ  
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ตารางที่ 4 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
  

วิชา 
จ านวน
น.ร.
สอบ 

เฉลี่ย
ประเทศ 

เฉลี่ย
จังหวัด 

เฉลี่ย
สังกัด 

คะแนนโรงเรียน 
คะแนน
เฉลี่ย 

คะแนน
สูงสุด 

คะแนน
ต่ าสุด 

S.D. มัธยฐาน ฐานนิยม 

ภาษาไทย 431 50.76 55.06 48.53 57.21 89.00 12.50 14.87 60.00 64.50 
คณิตศาสตร ์ 432 21.74 26.17 22.15 29.63 100.00 2.50 18.92 22.50 17.50 
วิทยาศาสตร ์ 429 32.54 35.25 32.15 36.02 75.00 16.00 10.71 34.00 28.00 
สังคมฯ 435 36.53 39.78 35.62 41.95 77.00 19.00 9.27 43.00 43.00 
สุขศึกษาฯ 432 51.94 54.61 49.38 56.20 80.00 18.75 10.51 57.50 60.00 
ศิลปะ 432 34.64 37.34 33.39 37.15 58.00 14.00 7.67 37.50 41.00 
การงานฯ 432 49.01 52.66 45.85 53.69 78.00 16.00 12.05 54.00 54.00 
ภาษาอังกฤษ 435 23.44 27.36 25.95 33.71 85.00 9.00 15.12 30.00 23.00 

 
จากตารางที่ 4 พบว่า ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีคะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ เรียงตามล าดับ ได้แก่ 

ภาษาไทย สุขศึกษา การงานฯ สังคมฯ ศิลปะ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และ คณิตศาสตร์ นอกจากนั้นพบว่ามีนักเรียน
ได้คะแนนเต็ม100 คะแนนในวิชาคณิตศาสตร์จ านวน 1 คน คือนายศักดิ์เกษม  เจียรพานิชย์พงศ์ 

 
2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน  
 

2.2.1 ระดับค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนระดับช้ันประถมศึกษา 
 

ตารางที่ 1 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจ าแนกตามระดับชั้นและกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีผลการเรียนระดับ 3.0 ขึ้นไป 

จ ำนว
น

รอ้ย
ละ

จ ำนว
น

รอ้ย
ละ

จ ำนว
น

รอ้ย
ละ

จ ำนว
น

รอ้ย
ละ

จ ำนว
น

รอ้ย
ละ

จ ำนว
น

รอ้ย
ละ

จ ำนว
น

รอ้ย
ละ

จ ำนว
น

รอ้ย
ละ

ป.1 163 130 79.8 153 93.9 128 78.5 114 69.9 150 92 96 58.9 161 98.8 54 33.1 75.6

ป.2 150 100 66.7 116 77.3 117 78 88 58.7 138 92 76 50.7 147 98 53 35.3 69.6

ป.3 170 111 65.3 112 65.9 116 68.2 60 35.3 170 100 69 40.6 163 95.9 28 16.5 61

ป.4 158 67 42.4 78 49.4 67 42.4 78 49.4 147 93 43 27.2 128 81 26 16.5 50.2

ป.5 174 80 46 60 34.5 54 31 92 52.9 164 94.3 58 33.3 128 73.6 39 22.4 48.5

ป.6 152 65 43 65 43 68 45 69 45 147 97 75 49 122 80 28 18 53

เฉลีย่ 161 92 57 97 61 92 57 84 52 153 95 70 43 142 88 38 24 60

กำรงำน ต่ำงประเทศ

ชั้น

จ ำ
นว

นนั
กเร

ยีน กลุ่มสำระกำรเรยีนรู้ เฉลี่ย
รวม
รอ้ย
ละ

ภำษำไทย คณติฯ วทิย์ สังคมฯ สุขศึกษำฯ ศิลปะ

จ ำ
นว

น

ร้อ
ยล

ะ

จ ำ
นว

น

ร้อ
ยล

ะ

จ ำ
นว

น

ร้อ
ยล

ะ

จ ำ
นว

น

ร้อ
ยล

ะ

จ ำ
นว

น

ร้อ
ยล

ะ

จ ำ
นว

น

ร้อ
ยล

ะ

จ ำ
นว

น

ร้อ
ยล

ะ

จ ำ
นว

น

ร้อ
ยล

ะ
ม.1 238 46 19.1 57 24 38 15.8 63 26.5 209 87.6 159 66.6 190 79.8 34 14.3 41.7

ม.2 261 45 17.1 62 23.7 64 24.6 73 27.9 215 82.7 159 61 206 79.2 55 21 42.1

ม.3 233 72 30.9 47 20 65 27.9 88 37.6 206 88.4 188 80.5 197 84.5 41 17.4 48.4

ม.4 234 77 32.7 54 23.1 47 20.1 118 50.6 209 89.3 219 93.6 143 61.3 71 30.2 50.1

ม.5 219 146 66.8 69 31.6 92 42.1 62 28.4 219 100 140 63.9 156 71.4 72 32.7 54.6

ม.6 249 77 30.7 97 39 86 34.5 77 30.9 249 99.8 237 95.2 186 74.7 54 21.7 53.3

เฉลี่ย 1434 463 32.9 386 26.9 392 27.5 481 33.6 1307 91.3 1102 76.8 1078 75.2 327 22.9

กำรงำน ตำ่งประเทศ

ชั้น

จ ำ
นว

นนั
กเร

ียน กลุม่สำระกำรเรียนรู้ เฉลีย่
รวม
รอ้ยละภำษำไทย คณติฯ วิทย์ สงัคมฯ สขุศึกษำฯ ศิลปะ
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จ ำ
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ร้อ
ยล

ะ

จ ำ
นว

น

ร้อ
ยล

ะ

จ ำ
นว

น

ร้อ
ยล

ะ
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ม.2 261 45 17.1 62 23.7 64 24.6 73 27.9 215 82.7 159 61 206 79.2 55 21 42.1

ม.3 233 72 30.9 47 20 65 27.9 88 37.6 206 88.4 188 80.5 197 84.5 41 17.4 48.4

ม.4 234 77 32.7 54 23.1 47 20.1 118 50.6 209 89.3 219 93.6 143 61.3 71 30.2 50.1

ม.5 219 146 66.8 69 31.6 92 42.1 62 28.4 219 100 140 63.9 156 71.4 72 32.7 54.6

ม.6 249 77 30.7 97 39 86 34.5 77 30.9 249 99.8 237 95.2 186 74.7 54 21.7 53.3

เฉลี่ย 1434 463 32.9 386 26.9 392 27.5 481 33.6 1307 91.3 1102 76.8 1078 75.2 327 22.9

กำรงำน ตำ่งประเทศ

ชั้น

จ ำ
นว

นนั
กเร

ียน กลุม่สำระกำรเรียนรู้ เฉลีย่
รวม
รอ้ยละภำษำไทย คณติฯ วิทย์ สงัคมฯ สขุศึกษำฯ ศิลปะ
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จ ำ
นว

น

ร้อ
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ะ

จ ำ
นว
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ะ

จ ำ
นว

น

ร้อ
ยล

ะ

จ ำ
นว

น

ร้อ
ยล

ะ
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ม.3 233 72 30.9 47 20 65 27.9 88 37.6 206 88.4 188 80.5 197 84.5 41 17.4 48.4

ม.4 234 77 32.7 54 23.1 47 20.1 118 50.6 209 89.3 219 93.6 143 61.3 71 30.2 50.1

ม.5 219 146 66.8 69 31.6 92 42.1 62 28.4 219 100 140 63.9 156 71.4 72 32.7 54.6

ม.6 249 77 30.7 97 39 86 34.5 77 30.9 249 99.8 237 95.2 186 74.7 54 21.7 53.3

เฉลี่ย 1434 463 32.9 386 26.9 392 27.5 481 33.6 1307 91.3 1102 76.8 1078 75.2 327 22.9

กำรงำน ตำ่งประเทศ

ชั้น

จ ำ
นว

นนั
กเร

ียน กลุม่สำระกำรเรียนรู้ เฉลีย่
รวม
รอ้ยละภำษำไทย คณติฯ วิทย์ สงัคมฯ สขุศึกษำฯ ศิลปะ
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นว

น

ร้อ
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ะ
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น
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ะ

จ ำ
นว

น
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ะ

จ ำ
นว

น

ร้อ
ยล

ะ

จ ำ
นว

น

ร้อ
ยล

ะ

จ ำ
นว

น

ร้อ
ยล

ะ

จ ำ
นว

น

ร้อ
ยล

ะ

จ ำ
นว

น

ร้อ
ยล

ะ

ม.1 238 46 19.1 57 24 38 15.8 63 26.5 209 87.6 159 66.6 190 79.8 34 14.3 41.7

ม.2 261 45 17.1 62 23.7 64 24.6 73 27.9 215 82.7 159 61 206 79.2 55 21 42.1

ม.3 233 72 30.9 47 20 65 27.9 88 37.6 206 88.4 188 80.5 197 84.5 41 17.4 48.4

ม.4 234 77 32.7 54 23.1 47 20.1 118 50.6 209 89.3 219 93.6 143 61.3 71 30.2 50.1

ม.5 219 146 66.8 69 31.6 92 42.1 62 28.4 219 100 140 63.9 156 71.4 72 32.7 54.6

ม.6 249 77 30.7 97 39 86 34.5 77 30.9 249 99.8 237 95.2 186 74.7 54 21.7 53.3

เฉลี่ย 1434 463 32.9 386 26.9 392 27.5 481 33.6 1307 91.3 1102 76.8 1078 75.2 327 22.9

กำรงำน ตำ่งประเทศ

ชั้น

จ ำ
นว

นนั
กเร

ียน กลุม่สำระกำรเรียนรู้ เฉลีย่
รวม
รอ้ยละภำษำไทย คณติฯ วิทย์ สงัคมฯ สขุศึกษำฯ ศิลปะ

จ ำ
นว

น

ร้อ
ยล

ะ

จ ำ
นว

น

ร้อ
ยล

ะ

จ ำ
นว

น

ร้อ
ยล

ะ

จ ำ
นว

น

ร้อ
ยล

ะ

จ ำ
นว

น

ร้อ
ยล

ะ

จ ำ
นว

น

ร้อ
ยล

ะ

จ ำ
นว

น

ร้อ
ยล

ะ

จ ำ
นว

น

ร้อ
ยล

ะ

ม.1 238 46 19.1 57 24 38 15.8 63 26.5 209 87.6 159 66.6 190 79.8 34 14.3 41.7

ม.2 261 45 17.1 62 23.7 64 24.6 73 27.9 215 82.7 159 61 206 79.2 55 21 42.1

ม.3 233 72 30.9 47 20 65 27.9 88 37.6 206 88.4 188 80.5 197 84.5 41 17.4 48.4

ม.4 234 77 32.7 54 23.1 47 20.1 118 50.6 209 89.3 219 93.6 143 61.3 71 30.2 50.1

ม.5 219 146 66.8 69 31.6 92 42.1 62 28.4 219 100 140 63.9 156 71.4 72 32.7 54.6

ม.6 249 77 30.7 97 39 86 34.5 77 30.9 249 99.8 237 95.2 186 74.7 54 21.7 53.3

เฉลี่ย 1434 463 32.9 386 26.9 392 27.5 481 33.6 1307 91.3 1102 76.8 1078 75.2 327 22.9

กำรงำน ตำ่งประเทศ

ชั้น

จ ำ
นว

นนั
กเร

ียน กลุม่สำระกำรเรียนรู้ เฉลีย่
รวม
รอ้ยละภำษำไทย คณติฯ วิทย์ สงัคมฯ สขุศึกษำฯ ศิลปะ

จ ำ
นว

น

ร้อ
ยล

ะ

จ ำ
นว

น

ร้อ
ยล

ะ

จ ำ
นว

น

ร้อ
ยล

ะ

จ ำ
นว

น

ร้อ
ยล

ะ

จ ำ
นว

น

ร้อ
ยล

ะ

จ ำ
นว

น

ร้อ
ยล

ะ

จ ำ
นว

น

ร้อ
ยล

ะ

จ ำ
นว

น

ร้อ
ยล

ะ

ม.1 238 46 19.1 57 24 38 15.8 63 26.5 209 87.6 159 66.6 190 79.8 34 14.3 41.7

ม.2 261 45 17.1 62 23.7 64 24.6 73 27.9 215 82.7 159 61 206 79.2 55 21 42.1

ม.3 233 72 30.9 47 20 65 27.9 88 37.6 206 88.4 188 80.5 197 84.5 41 17.4 48.4

ม.4 234 77 32.7 54 23.1 47 20.1 118 50.6 209 89.3 219 93.6 143 61.3 71 30.2 50.1

ม.5 219 146 66.8 69 31.6 92 42.1 62 28.4 219 100 140 63.9 156 71.4 72 32.7 54.6

ม.6 249 77 30.7 97 39 86 34.5 77 30.9 249 99.8 237 95.2 186 74.7 54 21.7 53.3

เฉลี่ย 1434 463 32.9 386 26.9 392 27.5 481 33.6 1307 91.3 1102 76.8 1078 75.2 327 22.9

กำรงำน ตำ่งประเทศ

ชั้น

จ ำ
นว

นนั
กเร

ียน กลุม่สำระกำรเรียนรู้ เฉลีย่
รวม
รอ้ยละภำษำไทย คณติฯ วิทย์ สงัคมฯ สขุศึกษำฯ ศิลปะ

จ ำ
นว

น

ร้อ
ยล

ะ

จ ำ
นว

น

ร้อ
ยล

ะ

จ ำ
นว

น

ร้อ
ยล

ะ

จ ำ
นว

น

ร้อ
ยล

ะ

จ ำ
นว

น

ร้อ
ยล

ะ

จ ำ
นว

น

ร้อ
ยล

ะ

จ ำ
นว

น

ร้อ
ยล

ะ

จ ำ
นว

น

ร้อ
ยล

ะ

ม.1 238 46 19.1 57 24 38 15.8 63 26.5 209 87.6 159 66.6 190 79.8 34 14.3 41.7

ม.2 261 45 17.1 62 23.7 64 24.6 73 27.9 215 82.7 159 61 206 79.2 55 21 42.1

ม.3 233 72 30.9 47 20 65 27.9 88 37.6 206 88.4 188 80.5 197 84.5 41 17.4 48.4

ม.4 234 77 32.7 54 23.1 47 20.1 118 50.6 209 89.3 219 93.6 143 61.3 71 30.2 50.1

ม.5 219 146 66.8 69 31.6 92 42.1 62 28.4 219 100 140 63.9 156 71.4 72 32.7 54.6

ม.6 249 77 30.7 97 39 86 34.5 77 30.9 249 99.8 237 95.2 186 74.7 54 21.7 53.3

เฉลี่ย 1434 463 32.9 386 26.9 392 27.5 481 33.6 1307 91.3 1102 76.8 1078 75.2 327 22.9

กำรงำน ตำ่งประเทศ

ชั้น

จ ำ
นว

นนั
กเร

ียน กลุม่สำระกำรเรียนรู้ เฉลีย่
รวม
รอ้ยละภำษำไทย คณติฯ วิทย์ สงัคมฯ สขุศึกษำฯ ศิลปะ

จ ำ
นว

น

ร้อ
ยล

ะ

จ ำ
นว

น

ร้อ
ยล

ะ

จ ำ
นว

น

ร้อ
ยล

ะ

จ ำ
นว

น

ร้อ
ยล

ะ

จ ำ
นว

น
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ะ

จ ำ
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ะ

จ ำ
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ยล

ะ

จ ำ
นว

น

ร้อ
ยล

ะ

ม.1 238 46 19.1 57 24 38 15.8 63 26.5 209 87.6 159 66.6 190 79.8 34 14.3 41.7

ม.2 261 45 17.1 62 23.7 64 24.6 73 27.9 215 82.7 159 61 206 79.2 55 21 42.1

ม.3 233 72 30.9 47 20 65 27.9 88 37.6 206 88.4 188 80.5 197 84.5 41 17.4 48.4

ม.4 234 77 32.7 54 23.1 47 20.1 118 50.6 209 89.3 219 93.6 143 61.3 71 30.2 50.1

ม.5 219 146 66.8 69 31.6 92 42.1 62 28.4 219 100 140 63.9 156 71.4 72 32.7 54.6

ม.6 249 77 30.7 97 39 86 34.5 77 30.9 249 99.8 237 95.2 186 74.7 54 21.7 53.3

เฉลี่ย 1434 463 32.9 386 26.9 392 27.5 481 33.6 1307 91.3 1102 76.8 1078 75.2 327 22.9

กำรงำน ตำ่งประเทศ

ชั้น

จ ำ
นว

นนั
กเร

ียน กลุม่สำระกำรเรียนรู้ เฉลีย่
รวม
รอ้ยละภำษำไทย คณติฯ วิทย์ สงัคมฯ สขุศึกษำฯ ศิลปะ
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ตารางที่ 2 แสดงร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับผลการเรียนเฉลี่ย 3.00  ขึ้นไป จ าแนกตามระดับชั้น 

  

ระดับชั้น จ านวนนักเรียน เกรดเฉลี่ยมากกว่า  3.00  ขึ้นไป (คน) ร้อยละ 
ป.1 163 118 72.39 
ป.2 150 100 66.67 
ป.3 170 91 53.53 
ป.4 158 59 37.34 
ป.5 174 74 42.53 
ป.6 152 68 44.74 
รวม 967 510 52.74 

ที่มา : ฝ่ายวิชาการ 
 

จากตารางที่ 2 พบว่าผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเกรดเฉลี่ยสุงกว่า 3.00 มากท่ีสุด  คิดเป็นร้อย
ละ 72.39 รองลงมาคือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 66.67 และน้อยที่สุดคือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 คิดเป็น
ร้อยละ 37.34 

 
 

         ตารางที ่3 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจ าแนกตามช่วงชั้น และกลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่มีผลการเรียนระดับ 3.00  ขึ้นไป  
 

ชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ร้อยละ 

ภา
ษา

ไท
ย 

คณ
ิตฯ

 

วิท
ย์ 

สัง
คม

ฯ 

สุข
ศึก

ษา
 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
 

ต่า
งป

ระ
เท

ศ 

ป.3 330 259 224 229 171 329 224 308 164 1908 
ร้อยละ 78.48 67.88 69.39 51.82 99.70 67.88 93.33 49.70 72.27 

ป.6 336 239 151 225 222 331 230 184 178 1860 
ร้อยละ 71.13 44.94 66.96 66.07 98.51 68.45 84.52 52.98 69.20 

ที่มา : ฝ่ายวิชาการ 
 จากตารางที่ 2 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนผ่านเกณฑ์ตามที่ สมศ.ก าหนด และกลุ่มสาระสุขศึกษาและพล
ศึกษา มีผลสัมฤทธิ์สูงสุดในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 99.70 และกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา มี
ผลสัมฤทธิ์สูงสุดในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คิดเป็นร้อยละ 98.51 
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2.2.2 ระดับค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา 
 

ตารางที่ 1 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจ าแนกตามระดับชั้นและกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีผลการเรียนระดับ  3.0  ขึ้นไป 

                      ที่มา : ฝ่ายวิชาการ 
  

 
ตารางที่ 2 แสดงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจ าแนกตามช่วงช้ัน และกลุม่สาระการเรียนรู้ ที่มีผลการเรียนระดับ 3.00  ขึ้นไป 

  

ชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ร้อยละ 

ภา
ษา

ไท
ย 

คณ
ิตฯ

 

วิท
ย์ 

สัง
คม

ฯ 

สุข
ศึก

ษา
 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
 

ภา
ษา

 
ต่า

งป
ระ

เท
ศ 

ม.3 233 72 47 65 88 206 188 197 41 904 
ร้อยละ 30.91 19.97 27.9 37.57 88.42 80.45 84.54 17.37 48.39 

ม.6 249 77 97 86 77 249 237 186 54 1,063 
ร้อยละ 30.72 38.96 34.54 30.92 99.8 95.18 74.7 21.69 53.31 

           
 ที่มา : ฝ่ายวิชาการ 

เกณฑ์ สมศ.ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแต่ละกลุ่มวิชาไม่ต่ ากว่าร้อยละ70 (เกรด 3) ขึ้นไป 
 
จากตารางที่ 2 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษามีผลสัมฤทธิ์สูงสุดใน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คิดเป็นร้อยละ88.42 และกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา มีผลสัมฤทธิ์สูงสุดใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 คิดเป็นร้อยละ 99.80 

 

จ ำ
นว

น

ร้อ
ยล

ะ

จ ำ
นว

น

ร้อ
ยล

ะ

จ ำ
นว

น

ร้อ
ยล

ะ

จ ำ
นว

น

ร้อ
ยล

ะ

จ ำ
นว

น

ร้อ
ยล

ะ

จ ำ
นว

น

ร้อ
ยล

ะ

จ ำ
นว

น

ร้อ
ยล

ะ

จ ำ
นว

น

ร้อ
ยล

ะ

ม.1 238 46 19.1 57 24 38 15.8 63 26.5 209 87.6 159 66.6 190 79.8 34 14.3 41.7

ม.2 261 45 17.1 62 23.7 64 24.6 73 27.9 215 82.7 159 61 206 79.2 55 21 42.1

ม.3 233 72 30.9 47 20 65 27.9 88 37.6 206 88.4 188 80.5 197 84.5 41 17.4 48.4

ม.4 234 77 32.7 54 23.1 47 20.1 118 50.6 209 89.3 219 93.6 143 61.3 71 30.2 50.1

ม.5 219 146 66.8 69 31.6 92 42.1 62 28.4 219 100 140 63.9 156 71.4 72 32.7 54.6

ม.6 249 77 30.7 97 39 86 34.5 77 30.9 249 99.8 237 95.2 186 74.7 54 21.7 53.3

เฉลี่ย 1434 463 32.9 386 26.9 392 27.5 481 33.6 1307 91.3 1102 76.8 1078 75.2 327 22.9

กำรงำน ตำ่งประเทศ

ชั้น

จ ำ
นว

นนั
กเ
รีย
น กลุม่สำระกำรเรียนรู้ เฉลีย่

รวม
รอ้ยละภำษำไทย คณติฯ วิทย์ สงัคมฯ สขุศึกษำฯ ศิลปะ



สารสนเทศโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ปีการศึกษา 2557 หน้า 62 
 

 

ตารางที่ 3 แสดงร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับผลการเรียนเฉลี่ย 3.00  ขึ้นไป จ าแนกตามระดับชั้น 
 

ระดับชั้น จ านวนนักเรียน เกรดเฉลี่ยมากกว่า  3.00 ขึ้นไป (คน) ร้อยละ 
ม.1 238 104 43.69 
ม.2 260 103 39.62 
ม.3 232 92 39.65 
ม.4 234 97 41.45 
ม.5 218 91 41.74 
ม.6 249 89 35.74 
รวม 1,431 576 40.25 

               ที่มา : ฝ่ายวิชาการ 
 

   จากตารางที่ 3 พบว่าผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ได้รับเกรดเฉลี่ยสุงกว่า 3.00 มากท่ีสุด  คิด
เป็นร้อยละ 43.69 รองลงมาคือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  คิดเป็นร้อยละ 41.74 น้อยที่สุด คือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
คิดเป็นร้อยละ 35.74 
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       2.2.3 ระดับค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษา 
                              และมัธยมศึกษา 

แผนกสามัญหญิง 
             

ชั้น
 

จ า
นว

นน
ักเ

รีย
น 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

เฉ
ลี่ย

รว
มร

้อย
ละ

 

ภาษาไทย คณิต วิทย ์ สังคม สุขศึกษา ศิลปะ การงาน อังกฤษ 

จ า
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จ า
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จ า
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จ า
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จ า
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จ า
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จ า
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จ า
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

ป.1 124 123 99.19 120 96.77 116 93.55 115 92.74 122 98.39 123 99.19 124 100.00 78 62.90 92.84 

ป.2 137 126 91.97 82 59.85 113 82.48 119 86.86 132 96.35 132 96.35 123 89.78 70 51.09 81.84 

ป.3 112 104 92.86 64 57.14 94 83.93 80 71.43 111 99.11 107 95.54 97 86.61 72 64.29 81.36 

ป.4 128 115 89.84 78 60.94 111 86.72 120 93.75 126 98.44 125 97.66 115 89.84 60 46.88 83.01 

ป.5 131 114 87.02 51 38.93 98 74.81 111 84.73 126 96.18 127 96.95 107 81.68 67 51.15 76.43 

ป.6 136 131 96.32 65 47.79 119 87.50 124 91.18 136 100.00 130 95.59 114 83.82 80 58.82 82.63 

ม.1 161 94 58.39 48 29.81 79 49.07 84 52.17 126   78.26 121 75.16 151 93.79 80 49.69 60.79 

ม.2 190 128 67.37 101 53.16 123 64.74 188 98.95 164   86.32 161 84.74 123 64.74 71 37.17 69.65 

ม.3 166 144 86.75 64 38.55 116 69.88 104 62.65 158   95.18 151 90.96 142 85.54 67 40.36 71.23 

ม.4 168 117 69.64 65 38.69 104 61.90 143 85.12 137   81.55 164 97.62 134 79.76 89 53.29 70.95 

ม.5 168 161 95.83 93 55.36 152 90.48 142 84.52 161   95.83 162 96.43 149 88.69 78 46.43 81.70 

ม.6 167 147 88.02 95 56.89 129 77.25 157 94.01 162   97.01 159 95.21 130 77.84 109 65.27 81.44 

 
จากตารางที่ 4 พบว่าในระดับประถมศึกษา ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเกรดเฉลี่ยสูงกว่า 3.00 

มากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ 92.84   รองลงมาคื อ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 คิดเป็นร้อยละ 83.01 และน้อยที่สุด คือ  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 คิดเป็นร้อยละ 76.43 
            ด้านผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนผ่านเกณฑ์ตามที่ สมศ.ก าหนด ในช่วงชั้นที่ 1 และกลุ่มสาระการงานพ้ืนฐานอาชีพ
แลพเทคโนโลยี มีผลสัมฤทธิ์สูงสุดในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 100.00 ช่วงชั้นที่ 2กลุ่มสาระสุขศึกษา
และพลศึกษา มีผลสัมฤทธิ์สูงสุดในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คิดเป็นร้อยละ 100.00   ช่วงชั้นที่ 3 กลุ่มสาระ 
สุขศึกษาและพลศึกษา มีผลสัมฤทธิ์สูงสุดในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  คิดเป็นร้อยละ 95.18 และช่วงชั้นที่ 4  
กลุ่มสาระศิลปะ มีผลสัมฤทธิ์สูงสุดในระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 4  คิดเป็นร้อยละ 97.62 
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2.3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
2.3.1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของผู้เรียนระดับประถมศึกษา 
 

ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระดับประถมศึกษา 
  

ชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมลูกเสือ กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมสังคมฯ 
เฉลี่ยรวม
ร้อยละ 

ผ่าน 
ร้อยละ 

ไม่ผ่าน 
ร้อยละ 

ผ่าน 
ร้อยละ 

ไม่ผ่าน 
ร้อยละ 

ผ่าน 
ร้อยละ 

ไม่ผ่าน 
ร้อยละ 

ผ่าน 
ร้อยละ 

ไม่ผ่าน 
ร้อยละ 

ป.1 287 100 0 100 0 100 0 100 0 100 
ป.2 286 100 0 100 0 100 0 100 0 100 
ป.3 281 100 0 100 0 100 0 100 0 100 
ป.4 286 100 0 100 0 100 0 100 0 100 
ป.5 305 100 0 100 0 100 0 100 0 100 
ป.6 288 100 0 100 0 100 0 100 0 100 
รวม 1733 100 0 100 0 100 0 100 0 100 

      ที่มา : ฝ่ายวิชาการ 
จากตารางที่ 1  พบว่าผู้เรียนระดับประถมศึกษา ทุกระดับผ่านการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

คิดเป็นร้อยละ  100 
 
 

2.3.2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา 
 

ตารางที่ 2 แสดงผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา 
  

ชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมลูกเสือ กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมสังคมฯ 
เฉลี่ยรวม
ร้อยละ ผ่าน 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน 
ร้อยละ 

ผ่าน 
ร้อยละ 

ไม่ผ่าน 
ร้อยละ 

ผ่าน 
ร้อยละ 

ไม่ผ่าน 
ร้อยละ 

ผ่าน 
ร้อยละ 

ไม่ผ่าน 
ร้อยละ 

ม.1 400 100 0 100 0 100 0 100 0 100 
ม.2 456 100 0 100 0 100 0 100 0 100 
ม.3 400 100 0 100 0 100 0 100 0 100 
ม.4 403 100 0 100 0 100 0 100 0 100 
ม.5 389 100 0 100 0 100 0 100 0 100 
ม.6 415 100 0 100 0 100 0 100 0 100 
รวม 2463 100 0 100 0 100 0 100 0 100 

ที่มา : ฝ่ายวิชาการ 
จากตารางที่ 2 พบว่าผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา ทุกระดับผ่านการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

คิดเป็นร้อยละ 100 
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2.4 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
        2.4.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนระดับประถมศึกษา 
 

ตาราง แสดงร้อยละผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์และผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์  
และเขียนตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

 

ชั้น จ านวน
นักเรียน 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ การอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน สรุปผู้เรียนทั้งหมด 

ระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 
ควรปรับปรุง ดี ดีเยี่ยม ควรปรับปรุง ดี ดีเยี่ยม ผ่าน ไม่ผ่าน 

ป.1 163 0 0 100 12.89 46.01 41.10 163 0 
ป.2 150 0 1.00 99.00 2.00 50.67 47.33 150 0 
ป.3 170 0 0.29 99.71 2.35 32.35 65.30 170 0 
ป.4 158 0 3.16 96.84 15.82 53.80 30.38 158 0 
ป.5 174 0 0 100 28.16 64.37 28.16 174 0 
ป.6 152 0 0.66 99.34 3.95 48.68 47.37 152 0 
เฉลี่ยร้อยละ 0 0.85 99.15 7.45 49.33 43.22 100 0 

ทีม่า : แผนกกิจการนักเรียน  
  จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้เรียนระดับประถมศึกษามีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2557 อยู่ระดับ ดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 
99.15 และผลการประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2558อยู่ระดับ ด ีคิดเป็นร้อยละ 49.30 
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2.4.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา 
 
ตาราง แสดงร้อยละผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์และผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์  

และเขียนตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
  

ชั้น จ านวน
นักเรียน 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ การอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน สรุปผู้เรียนทั้งหมด 

ระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 
ควรปรับปรุง ดี ดีเยี่ยม ควรปรับปรุง ดี ดีเยี่ยม ผ่าน ไม่ผ่าน 

ม.1 238 0 0 100 0 14.43 85.57 238 0 
ม.2 260 0 0.38 99.62 0 1.15 98.85 260 0 
ม.3 232 0 0 100 0 4.86 95.14 232 0 
ม.4 234 0 0.21 99.79 0 19.09 80.91 234 0 
ม.5 218 0 7.99 92.01 0 12.48 87.52 218 0 
ม.6 249 0 2.01 97.99 0 22.62 88.22 249 0 
เฉลี่ยร้อยละ 0 1.76 98.24 0.00 12.44 89.36 100 0 

ที่มา : ฝ่ายวิชาการ 
จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษามีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2557 อยู่ระดับดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 
98.24  และผลการประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2557อยู่ระดับดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 89.36 
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2.4.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนระดับประถมศึกษา แผนกสามัญหญิง 
 

ตาราง แสดงร้อยละผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์และผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์  
และเขียนตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

  

ชั้น จ านวน
นักเรียน 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ การอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน สรุปผู้เรียนทั้งหมด 

ระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 
ควรปรับปรุง ดี ดีเยี่ยม ควรปรับปรุง ดี ดีเยี่ยม ผ่าน ไม่ผ่าน 

ป.1 124 0 2 122 0 1 123 124 0 
ป.2 136 0 0 136 0 0 136 136 0 

ป.3 111 0 0 111 0 0 111 111 0 

ป.4 131 0 0 131 0 0 128 131 0 

ป.5 132 0 0 132 0 1 130 132 0 

ป.6 136 0 0 136 0 0 136 136 0 

เฉลี่ยร้อยละ 0 0.26 99.74 0 0.13 99.87 100 0 

ที่มา : แผนกกิจการนักเรียน  
 จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้เรียนระดับประถมศึกษามีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2557อยู่ระดับ ดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ
99.74   และผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2557อยู่ระดับ ดีเยี่ยม  คิดเป็นร้อยละ   99.87 
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2.4.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา แผนกสามัญหญิง 
 
ตาราง แสดงร้อยละผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์และผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์  

และเขียนตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
  

ชั้น จ านวน
นักเรียน 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ การอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน สรุปผู้เรียนทั้งหมด 

ระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 
ควรปรับปรุง ดี ดีเยี่ยม ควรปรับปรุง ดี ดีเยี่ยม ผ่าน ไม่ผ่าน 

ม.1 161 0 0 161 0 2 159 161 0 

ม.2 191 0 0 191 0 0 191 191 0 

ม.3 166 0 0 166 0 0 166 166 0 

ม.4 168 0 7 161 0 0 168 161 0 

ม.5 169 0 1 168 0 0 168 168 0 

ม.6 165 0 0 165 0 0 165 165 0 

เฉลี่ยร้อยละ 0 0 99.21 0 0 99.80 100 0 

ที่มา : ฝ่ายวิชาการ 
จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษามีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2557อยู่ระดับดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ
99.21 และผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2557 อยู่ระดับ ดีเยี่ยมคิดเป็นร้อยละ 99.80  
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2.5 การส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน 
      2.5.1 การส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน ระดับประถมศึกษา  
 

ตารางที ่1 แสดงจ านวนนักเรียนที่ได้รับการซ่อมเสริม 
  

ระดับชั้น จ านวนนักเรียนทั้งหมด จ านวนนักเรียนที่ได้รับการซ่อมเสริม ร้อยละ 
ป.1 163 5 3.08 
ป.2 150 14 9.33 
ป.3 170 22 12.94 
ป.4 158 35 22.15 
ป.5 174 46 26.44 
ป.6 152 13 8.55 
รวม 967 135 13.96 

   ที่มา : ฝ่ายวิชาการ 
จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้เรียนระดับประถมศึกษา ได้รับการซ่อมเสริมตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 จ านวน.135 คน คิดเป็นร้อยละ 13.96 
 
 

ตารางที่ 2 แสดงจ านวนร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษและได้รับการส่งเสริมศักยภาพ 
  

ประเภท 
จ านวนผู้เรียน 

วิธีการช่วยเหลือ 
ทั้งหมด ได้รับ 

การส่งเสริม 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

1.  ดนตร ี 967 5 0.52 การติวและเข้าแข่งขันภายในและภายนอก 
2.  คอมพิวเตอร์ 967 4 0.41 การติวและเข้าแข่งขันภายในและภายนอก 
3.  ศิลปะ 967 5 0.52 การติวและเข้าแข่งขันภายในและภายนอก 
4.  นาฎศิลป ์ 967 21 2.17 จัดการแสดงภายในโรงเรียน 
5.  กีฬา 967 25 2.59 ฝึกซ้อมและแข่งขันภายในและภายนอก 
6.  ภาษาไทย 967 12 1.24 การติวและเข้าแข่งขันภายในและภายนอก 
7.  ภาษาอังกฤษ 967 80 8.27 การติวและเข้าแข่งขันภายในและภายนอก 
8.  คณิตศาสตร ์ 967 80 8.27 การติวและเข้าแข่งขันภายในและภายนอก 
9.  วิทยาศาสตร ์ 967 80 8.27 การติวและเข้าแข่งขันภายในและภายนอก 
10.  สังคมศึกษา 967 5 0.52 การติวและเข้าแข่งขันภายในและภายนอก 

ค่าเฉลี่ย 967 31.7 3.28  
ที่มา : ฝ่ายวิชาการ 

จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้เรียนระดับประถมศึกษา ได้รับการส่งเสริมความสามารถพิเศษ ในวิชา
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 8.27 
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ตารางที่ 3 แสดงจ านวนร้อยละของเด็กพิเศษที่ได้รับการช่วยเหลือ ระดับชั้นประถมศึกษา 

  

ประเภท จ านวนผู้เรียน 
วิธีการช่วยเหลือ 

ทั้งหมด ได้รับการช่วยเหลือ คิดเป็นร้อยละ 
สมาธิสั้น 30 30 100 1. พบแพทย์เพื่อคัดกรอง และติดตามพัฒนาการ

เป็นระยะ 
ปัญหาการอ่าน 13 13 100 2. มีการช่วยเหลือในช้ันเรยีน เขียนท่ีนั่งเรียน 

การท างาน การอ่านข้อสอบ 
ออทิสติก 5 5 100 3. จัด Buddy คอยดูแลช่วยเหลือ 
พิการทางร่างกาย - - -  
การไดย้ิน - - -  

                                                                      ที่มา : ฝ่ายวิชาการและงานอนามัย 
จากตารางที่ 3 พบว่า เด็กพิเศษระดับประถมศึกษา ที่มีในโรงเรียนได้รับการช่วยเหลือจากโรงเรียน คิด

เป็นร้อยละ100  และเด็กพิเศษท่ีได้รับการช่วยเหลือมากคือ สมาธิสั้น 
 
 

ตารางที่ 4 แสดงจ านวนนักเรียนแผนกสามัญชายที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี จ าแนกตามระดับชั้น 
  

ระดับชั้น จ านวนนักเรียนทั้งหมด จ านวนนักเรียนที่ได้ ร้อยละ 
ป.1 163 29 17.79 
ป.2 150 19 12.67 
ป.3 170 11 6.47 
ป.4 158 18 11.39 
ป.5 174 18 10.34 
ป.6 152 22 14.47 
รวม 967 117 12.10 

   ที่มา : ฝ่ายวิชาการ 
จากตารางที่ 4 พบว่า ผู้เรียนได้รับเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี คิดเป็นร้อยละ  12.10 
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ตารางที่ 5 แสดงจ านวนนักเรียนแผนกสามัญหญิงที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี จ าแนกตามระดับชั้น 

 
ระดับชั้น จ านวนนักเรียนทั้งหมด จ านวนนักเรียนที่ได้ ร้อยละ 

ป.1 124 55 44.35 
ป.2 136 34 25.00 
ป.3 111 25 22.52 
ป.4 128 55 42.97 
ป.5 131 41 31.30 
ป.6 136 64 47.06 
รวม 766 274 35.53 

                                                      ที่มา : ฝ่ายวิชาการ 
จากตารางที่ 5 พบว่า ผู้เรียนได้รับเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี คิดเป็นร้อยละ  35.53 
 
 

2.5.2 การส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษา  
 

ตารางที่  1   แสดงจ านวนนักเรียนที่ได้รับการซ่อมเสริม 
  

ระดับชั้น จ านวนนักเรียนทั้งหมด จ านวนนักเรียนที่ได้รับการซ่อมเสริม ร้อยละ 
ม.1 400 154 38.50 
ม.2 456 198 43.42 
ม.3 400 168 42.00 
ม.4 403 159 39.45 
ม.5 389 146 37.53 
ม.6 415 147 35.42 
รวม 2463 972 39.39 

ที่มา : ฝ่ายวิชาการ 
 

  จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา ได้รับการซ่อมเสริมตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 จ านวน  972  คน  คิดเป็นร้อยละ  39.39 
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ตารางที่ 2 แสดงจ านวนร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ 
และได้รับการส่งเสริมศักยภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

  

ประเภท จ านวนผู้เรียน วิธีการช่วยเหลือ 
ทั้งหมด ได้รับการส่งเสริม คิดเป็นร้อยละ 

1.  ดนตร ี 30 27 80.00 การติวและเข้าแข่งขันภายในและภายนอก 
2.  คอมพิวเตอร์ 13 11 84.62 การติวและเข้าแข่งขันภายในและภายนอก 
3.  ศิลปะ 68 66 94.74 การติวและเข้าแข่งขันภายในและภายนอก 
4.  นาฎศิลป ์ 65 63 96.92 จัดการแสดงภายในโรงเรียนและภายนอก 
5.  กีฬา 54 53 98.15 ฝึกซ้อมและแข่งขันภายในและภายนอก 
6.  ภาษาไทย 10 8 80.00 การติวและเข้าแข่งขันภายในและภายนอก 
7. ภาษาอังกฤษ 22 17 77.27 การติวและเข้าแข่งขันภายในและภายนอก 
8.  คณิตศาสตร ์ 17 13 76.47 การติวและเข้าแข่งขันภายในและภายนอก 
9.  วิทยาศาสตร ์ 18 16 88.88 การติวและเข้าแข่งขันภายในและภายนอก 
10. สังคมศึกษา 28 25 89.29 การติวและเข้าแข่งขันภายในและภายนอก 

ที่มา : ฝ่ายวิชาการ 
   จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที่มีความสามารถพิเศษและได้รับการส่งเสริม                
ศักยภาพมากที่สุด คือ ประเภทกีฬา คิดเป็นร้อยละ 98.15   รองลงมา คือ ประเภทศิลปะ คิดเป็นร้อยละ 
94.74 ระดับท่ีได้รับได้รับการส่งเสริมศักยภาพน้อยสุดคือประเภทคณิตศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 76.47              

  
ตารางที่ 3 แสดงจ านวนร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ 

และได้รับการส่งเสริมศักยภาพระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  

ประเภท จ านวนผู้เรียน วิธีการช่วยเหลือ 
ทั้งหมด ได้รับการส่งเสริม คิดเป็นร้อยละ 

1.  ดนตรี 35 31 88.57 การติวและเข้าแข่งขันภายในและภายนอก 
2.  คอมพิวเตอร์ 24 20 83.33 การติวและเข้าแข่งขันภายในและภายนอก 
3.  ศิลปะ 75 73 97.33 การติวและเข้าแข่งขันภายในและภายนอก 
4.  นาฎศิลป ์ 35 33 94.29 จัดการแสดงภายในโรงเรียน 
5.  กีฬา 47 45 95.74 ฝึกซ้อมและแข่งขันภายในและภายนอก 
6.  ภาษาไทย 12 8 66.67 การติวและเข้าแข่งขันภายในและภายนอก 
7. ภาษาอังกฤษ 25 23 92.00 การติวและเข้าแข่งขันภายในและภายนอก 
8.  คณิตศาสตร ์ 17 15 88.24 การติวและเข้าแข่งขันภายในและภายนอก 
9.  วิทยาศาสตร ์ 16 14 87.50 การติวและเข้าแข่งขันภายในและภายนอก 
10. สังคมศึกษา 34 33 97.06 การติวและเข้าแข่งขันภายในและภายนอก 

ที่มา : ฝ่ายวิชาการ 
จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที่มีความสามารถพิเศษและได้รับการส่งเสริม

ศักยภาพมากที่สุด คือ ประเภทกีฬา คิดเป็นร้อยละ 97.33   รองลงมา คือ ประเภทศิลปะ คิดเป็นร้อยละ 
95.00  ระดับท่ีได้รับได้รับการส่งเสริมศักยภาพน้อยสุด คือ ประเภทภาษาไทย คิดเป็นร้อยละ 66.67 
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ตารางที่ 4 แสดงจ านวนร้อยละของเด็กพิเศษที่ได้รับการช่วยเหลือ มัธยมศึกษา 
  

ประเภท จ านวนผู้เรียน 
วิธีการช่วยเหลือ 

ทั้งหมด ได้รับการช่วยเหลือ คิดเป็นร้อยละ 
สมาธิสั้น 34 34 100 1. พบแพทย์เพื่อคัดกรอง และติดตามพัฒนาการ 

    เป็นระยะ 
ปัญหาการอ่าน 20 20 100 2. มีการช่วยเหลือในช้ันเรยีน เขียนท่ีนั่งเรียน   

    การท างาน การอ่านข้อสอบ 
ออทิสติก 3 3 100 3. จัด Buddy คอยดูแลช่วยเหลอื 
พิการทางร่างกาย - - -  
การไดย้ิน - - -  

                                                                                         ที่มา : ฝ่ายกิจการนักเรียน 
 จากตารางที่ 4 พบว่า เด็กพิเศษระดับมัธยมศึกษาที่มีในโรงเรียนได้รับการช่วยเหลือจากโรงเรียน  

คิด   เป็นร้อยละ 100  และเด็กพิเศษที่ได้รับการช่วยเหลือมากคือ สมาธิสั้น 
 
 

ตารางที่ 5 แสดงจ านวนนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดีระดับมัธยมศึกษา 
แผนกสามัญชายจ าแนกตามระดับชั้น 

. 

ระดับชั้น จ านวนนักเรียนทั้งหมด จ านวนนักเรียนที่ได้ ร้อยละ 
ม.1 400 13  5.46 
ม.2 456 22 8.46 
ม.3 400 26 11.21 
ม.4 403 14 5.98 
ม.5 389 27 12.39 
ม.6 415 17 6.83 
รวม 2463 119 8.39 

ที่มา : ฝ่ายวิชาการ 
               จากตารางที่ 5 พบว่า ผู้เรียนได้รับได้รับเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี คิดเป็นร้อยละ 8.39  
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ตารางที่ 6 แสดงจ านวนนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดีระดับมัธยมศึกษา  
แผนก English Programme  จ าแนกตามระดับชั้น 

  

ระดับชั้น จ านวนนักเรียนทั้งหมด จ านวนนักเรียนที่ได้ ร้อยละ 
ม.1 32 9 28.13 
ม.2 29 7 24.14 
ม.3 46 11 23.91 
ม.4 14 4 28.57 
ม.5 19 10 52.63 
ม.6 25 15 60.00 
รวม 165 56 33.94 

ที่มา : ฝ่ายวิชาการ 

จากตารางที่ 6 พบว่า ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาได้รับได้รับเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี คิดเป็นร้อยละ 33.94 
 
 

ตารางที่ 7 แสดงจ านวนนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดีระดับมัธยมศึกษา 
แผนกสามัญหญิงจ าแนกตามระดับชั้น 

  

ระดับชั้น จ านวนนักเรียนทั้งหมด จ านวนนักเรียนที่ได้ ร้อยละ 
ม.1 161 36 22.36 
ม.2 191 63 32.98 
ม.3 166 57 34.36 
ม.4 168 37 22.02 
ม.5 169 49 28.99 
ม.6 165 53 32.12 
รวม 1020 295 28.92 

ที่มา : ฝ่ายวิชาการ 
จากตารางที่ 7 พบว่า ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาได้รับได้รับเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี คิดเป็นร้อยละ  28.92 
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บทที่ 3  
ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิชาการ 

 
 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สรุปโดยแยกตามล าดับดังนี้ 

3.1 หลักสูตรและการเรียนการสอน  
3.2 การวัดและประเมินผลการเรียน  
3.3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
3.4 การวิจัยในชั้นเรียน  
3.5 สื่อการเรียนการสอน  

 
3.1 หลักสูตรและการเรียนการสอน 
 เปิดท าการสอนตั้งแต่ระดับ ชั้นปฐมวัย-มัธยมศึกษาปีท่ี 6 
 

3.1.1 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
จ านวนห้องเรียน 
  ระดับปฐมวัย    27 ห้อง 
 

3.1.2 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   จ านวนห้องเรียน 

    ระดับประถมศึกษา   43 ห้อง 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   34 ห้อง 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  33 ห้อง 
     รวมทั้งหมด           110 ห้อง 
 
      3.1.3 จ านวนรายวิชาที่เปิดสอน 
   โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ เปิดสอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  ได้แก่ 

1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
5. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
7. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
8. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษและภาษาจีน) 
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     3.1.4 เวลาเรียนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์  จัดสัดส่วนระหว่างสาระการเรียนรู้ เวลาเรียนในแต่ละหลักสูตร 

ระดับชั้น ดังปรากฏในตาราง ดังนี้ 
 

ตารางที่ 1 แสดงสัดส่วนสาระการเรียนรู้กับเวลาเรียน หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ระดับประถมศึกษา 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ระดับชั้น/รายปี/รายชั่วโมง รวม

ชั่วโมง ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 
1. สาระการเรียนรู้พื้นฐาน 
1.1 ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 1,080 
1.2 คณิตศาสตร์ 200 200 200 160 160 160 1,080 
1.3 วิทยาศาสตร์ 80 80 80 80 80 80 480 
1.4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 80 80 80 80 80 80 480 
1.5 ประวัติศาสตร์ 40 40 40 40 40 40 240 
1.5 สุขศึกษาและพลศึกษา 80 80 80 80 80 80 480 
1.6 ศิลปะ 40 40 40 40 40 40 240 
1.7 การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 40 40 40 80 80 80 240 
1.8 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 80 80 80 120 120 120 600 

รวมสาระการเรียนรู้พื้นฐาน 840 840 840 840 840 840 5,040 
2. สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 
2.1 ภาษาอังกฤษสื่อสาร/การอ่าน 20 20 20 20 20 20 120 
2.2 ภาษาจีน 20 20 20 20 20 20 120 
2.2 คริสตศาสนา 20 20 20 20 20 20 120 
2.4 หน้าที่พลเมือง 40 40 40 40 40 40 240 

รวมสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 100 100 100 100 100 100 600 
3. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
3.1 ลูกเสือ 30 30 30 30 30 30 180 
3.2 แนะแนว 40 40 40 40 40 40 240 
3.3 กิจกรรมชมรม 40 40 40 40 40 40 240 
3.4 กิจกรรมเพ่ือสังคม 10 10 10 10 10 10 60 

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 120 120 120 720 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 6,360 

ที่มา : ฝ่ายวิชาการ 
 จากตารางที่ 1 จ านวนชั่วโมงที่จัดให้นักเรียนเรียนทั้งปี ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาเท่ากับ 6,360 
ชั่วโมง 
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ตารางที่ 2 แสดงสัดส่วนสาระการเรียนรู้กับเวลาเรียน  
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 

  

ระดับชัน้ 

เวลาเรียน (คิดเป็นร้อยละต่อป)ี 

รวม 
(ชม.) 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา 
และ 

หน้าท่ี
พลเมือง 

สุขศึกษา 
และ 

พลศึกษา 

ศิลปะ การงาน
อาชีพ 
และ 

เทคโนโลยี 

ภาษา 
ต่างประเทศ 

กิจกรรม
พัฒนา
ผูเ้รียน 

ม. 1 160 ช.ม. 
11.43 % 

200 ช.ม. 
14.29 % 

200 ช.ม. 
14.29 % 

160 ช.ม. 
11.43 % 

80 ช.ม. 
5.71 % 

80  ช.ม. 
5.71 % 

120 ช.ม. 
8.57 % 

280 ช.ม. 
20.00 % 

120 ช.ม. 
8.57 % 

1400 
100% 

ม. 2 160 ช.ม. 
11.43 % 

200 ช.ม. 
14.29 % 

200 ช.ม. 
14.29 % 

160 ช.ม. 
11.43 % 

80 ช.ม. 
5.71 % 

80  ช.ม. 
5.71 % 

120 ช.ม. 
8.57 % 

280 ช.ม. 
20.00 % 

120 ช.ม. 
8.57 % 

1400 
100% 

ม. 3 160 ช.ม. 
11.43 % 

200 ช.ม. 
14.29 % 

200 ช.ม. 
14.29 % 

160 ช.ม. 
11.43 % 

80 ช.ม. 
5.71 % 

80  ช.ม. 
5.71 % 

120 ช.ม. 
8.57 % 

280 ช.ม. 
20.00 % 

120 ช.ม. 
8.57 % 

1400 
100% 

*จ านวนช่ัวโมงท่ีจัดให้นักเรียน เรียนทั้งปี เท่ากับ  1400 ช่ัวโมง 
*แผนการเรียนรู้/จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนท่ีต้องการเน้นเป็นพิเศษ คือ อังกฤษ คณิตศาสตร์ 
 
 

ตารางที่ 3 แสดงสัดส่วนสาระการเรียนรู้กับเวลาเรียน  
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 

ระดับชัน้ 

เวลาเรียน (คิดเป็นร้อยละต่อป)ี 

รวม 
(ชม.) 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา 
และ 

หน้าท่ี
พลเมือง 

สุขศึกษา 
และ 

พลศึกษา 

ศิลปะ การงาน
อาชีพ 
และ 

เทคโนโลยี 

ภาษา 
ต่างประเทศ 

กิจกรรม
พัฒนา
ผูเ้รียน 

ม. 4 80 ช.ม. 
5.71 % 

240 ช.ม. 
17.14 % 

480 ช.ม. 
34.29 % 

120 ช.ม. 
8.57 % 

40 ช.ม. 
2.86 % 

40 ช.ม. 
2.86 % 

80 ช.ม. 
5.71 % 

120 ช.ม. 
8.57 % 

200 ช.ม. 
14.29 % 

1400 
100% 

ม. 5 80 ช.ม. 
5.71 % 

240 ช.ม. 
17.14 % 

480 ช.ม. 
34.29 % 

120 ช.ม. 
8.57 % 

40 ช.ม. 
2.86 % 

40 ช.ม. 
2.86 % 

80 ช.ม. 
5.71 % 

120 ช.ม. 
8.57 % 

200 ช.ม. 
14.29 % 

1400 
100% 

ม. 6 80 ช.ม. 
5.71 % 

240 ช.ม. 
17.14 % 

480 ช.ม. 
34.29 % 

120 ช.ม. 
8.57 % 

40 ช.ม. 
2.86 % 

40 ช.ม. 
2.86 % 

80 ช.ม. 
5.71 % 

120 ช.ม. 
8.57 % 

200 ช.ม. 
14.29 % 

1400 
100% 

*จ านวนชั่วโมงที่จัดให้นักเรียน เรียนทั้งปี เท่ากับ 1,400 ชั่วโมง   
 *แผนการเรียนรู้/จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนที่โรงเรียนเน้นเป็นพิเศษ คือ อังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
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  3.1.5 ความสอดคล้องของหลักสูตรกับความต้องการของท้องถิ่นและผู้เรียน 
    โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และงานวิชาการ เพ่ือ
จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา ตามแนวทางการจัดการศึกษาของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2545) แผนการศึกษาแห่งชาติ มีการก าหนดเป้าหมาย และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
หลักสูตร สาระของหลักสูตรสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง ครอบคลุมความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และ
ท้องถิ่น ส่งเสริมให้ผู้สอนผลิตเอกสารประกอบการสอน สื่อการสอน มีการด าเนินการปรับปรุง เพ่ือสร้างความ
สอดคล้องของหลักสูตรกับความต้องการของท้องถิ่น และผู้เรียน โดย 
    จัดให้มีการประเมินโดยการสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนต่อหลักสูตรที่เปิดท าการเรียน
การสอน 
    จัดให้มีการประชุมนักเรียนเพ่ือรับฟังความคิดเห็นนักเรียนในด้านการเรียนการสอน 
    จัดให้มีการจัดท าหลักสูตรท้องถิ่นเพ่ือใช้ในการเรียนการสอนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
    จัดให้มีการนิเทศการสอนของครู และมีการประชุมติดตามการจัดการเรียนการสอนของครู
โดยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
    จัดให้มีการเรียนการสอนนอกสถานที่โดยน านักเรียนศึกษาความรู้ในท้องถิ่น เช่น 
 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ชั้น สถานที่ / แหล่งเรียนรู้ จ านวนครั้ง  

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

นครปฐม / พิพิธภัณฑ์รถโบราณเจษฎามิวเซียม 
1 

ม.1 พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์  / ศูนย์วิทยาศาสตร์ ปทุมธานี / อุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยาม ราชบุรี 1 
ม.2 เมืองโบราณ พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ สมุทรปราการ /  วัดพระมหาธาตุ  

พิพิธภัณฑ์-เจ้าสามพระยา ตลาดน้ าอโยธยา พระนครศรีอยุธยา 
1 

ม.3 พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร/ วัดไผ่โรงวัว  สุพรรณบุรี 1 
ม.4 พระราชวังบ้านปืน  เขาวัง จังหวัดเพชรบุรี ,  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต 1 
ม.5 พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์  ปทุมธานี / มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต 1 
ม.6 พิพิธภัณฑ์ศิริราช  นิทรรศการรัตนโกสินทร์ / ตลาดน้ าอโยธยา ศูนย์ประวัติศาสตร์ 

พระนครศรีอยุธยา 
1 

  
 
 
 
 



สารสนเทศโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ปีการศึกษา 2557 หน้า 79 
 

     โดยจัดเชิญวิทยากรท้องถิ่นปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มาให้ความรู้
แก่ครู และนักเรียน มีดังนี้ 
 6.1 นายประวิทย์     บุญมี ให้ความรู้เรื่อง มะพร้าวน้ าหอม 
 6.2 นายพัฒนากร    สุวรรณ      ให้ความรู้เรื่อง การท าเค้กชิฟฟ่อน จากมะพร้าวน้ าหอม 
 6.3 นายพิชัย  หลีค้า       ให้ความรู้เรื่อง การท าขนมบ้าบิ่น 
 6.4 คุณวรรณพร ศรีกร     ให้ความรู้เรื่อง ดอกไม้ใยแก้ว   
 6.5 นางรุ่งศักดิ์     ให้ความรู้เรื่อง การเขียนลายเบญจรงค์น้ าทอง 
 6.6 คุณขนิษฐา  อุทิศวรรณกุล      ให้ความรู้เรื่อง การทท าผ้าบาติก 
 6.7 คุณพรวลัย แต้มไธยสง ให้ความรู้เรื่อง การท าดอกไม้ดินหอม 
 6.8 นางกรอง  เดชชาวนา  ให้ความรู้เรื่อง การสานเสื่อ 
 6.9 นางเบญจรัตน์ เปรมสัตย์ธรรม ให้ความรู้เรื่อง การท าทองม้วนสด/กรอบ 
 6.10 นางศรีนวล  วราเกษมสุข ให้ความรู้เรื่อง การสานปลาตะเพียน 

6.11 เทศบาลเมืองสามพราน ให้ความรู้เรื่อง การฝึกซ้อมป้องกันภัยพิบัติ  การดับเพลิง   
 6.12 เครือข่ายอนุรักษ์แม่น้ าท่าจีน ให้ความรู้เรื่อง การดูแล การอนุรักษ์แม่น้ าท่าจีน  
มาให้ความรู้ในโรงเรียน 
    นอกจากที่กล่าวมาแล้วทางโรงเรียนยังได้จัดท าโครงการ กิจกรรมที่สร้างความสอดคล้อง
ของหลักสูตรกับท้องถิ่น และชุมชน คือ 

1. โครงการค่ายวิชาการ 
2. โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. โครงการวิชาการสัญจร 
4. โครงการผู้ปกครองช่วยสอน 

 
  3.1.6 เทคนิควิธีการสอนที่ครูน ามาใช้สอน  
    โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ส่งเสริมให้ครูได้จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
มุ่งพัฒนาครูโดยส่งเสริมการศึกษาต่อ ส่งเข้ารับการอบรม ส่งเข้าศึกษาดูงาน เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ  
การจัดการเรียนการสอน และมีแนวทางในการจัดการศึกษาที่เชื่อว่านักเรียนทุกคนมีความสามารถ และ 
มีศักยภาพในการที่จะเรียนรู้ จึงได้ให้ครูได้ใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย และให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมมากที่สุด  
เน้นการปฏิบัติจริง เพ่ือให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนอย่างถาวร  โรงเรียนจัดให้มีระบบการนิเทศการจัดการเรียน
การสอนของครูโดยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ จากการนิเทศการสอน และการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้
พบว่าครูผู้สอนของโรงเรียนได้ใช้เทคนิควิธีการสอนต่างๆ ดังนี้ 
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ตารางที่ 1 แสดงเทคนิควิธีการสอนที่ครูน ามาใช้สอนระดับประถมศึกษา 
ที่ใช้การจัดการเรียนการสอนแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้แยกเป็นกลุ่มสาระฯ 

. 

วิธีการสอน 

จ านวนครั้งจากแผนการจัดการเรียนรู้แยกเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ภา
ษา

ไท
ย 

คณ
ิตศ

าส
ตร

 ์

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

สัง
คม

ศึก
ษา

 

สุข
ศึก

ษา
 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
ฯ 

ต่า
งป

ระ
เท

ศ 

รว
ม 

ร้อ
ยล

ะ 

การบรรยาย 85 75 90 15 50 26 0 120 461 36.88 
การทดลอง 0 0 75 0 0 0 0 0 75 6 
การศึกษาค้นคว้า 60 10 80 10 0 16 16 60 252 20.16 
การอภิปราย 85 20 92 15 0 13 16 0 241 19.28 
การสาธิต 65 70 60 5 16 80 16 0 312 24.96 
การท าโครงงาน 10 10 80 5 6 10 8 12 141 11.28 
การสืบค้น 20 0 82 10 0 0 16 80 208 16.64 
การมีส่วนร่วม 80 0 100 5 0 80 0 180 445 35.6 
การบูรณาการ 70 10 52 10 10 20 0 100 272 21.76 
การใช้เกม 10 20 72 5 0 0 0 120 227 18.16 
การแก้ปัญหา 0 80 84 5 16 0 0 12 197 15.76 
บทเรียนส าเร็จรูป 55 10 70 5 0 0 8 0 148 11.84 
ฝึกปฏิบัติ 20 100 100 5 16 80 16 200 537 42.96 
บทบาทสมมุติ 0 0 70 5 0 9 0 30 114 9.12 

รวม 560 405 1107 100 114 334 96 914 3,630 - 

                                        ที่มา :  ฝ่ายวิชาการ 
 
จากตารางที่ 1 กลุ่มสาระฯภาษาไทยใช้เทคนิคการสอนบรรยายมากที่สุด  กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ 

ใช้เทคนิคการสอนแก้ปัญหามากท่ีสุด กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ใช้เทคนิคการสอนมีส่วนร่วมและฝึกปฏิบัติมาก
ที่สุด กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯใช้เทคนิคการสอนอภิปรายมากที่สุดคิด กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯใช้เทคนิคการสอน
บรรยายมากท่ีสุด กลุ่มสาระฯศิลปะใช้เทคนิคการสอนสาธิต มีส่วนร่วมและฝึกปฏิบัติมากท่ีสุด กลุ่มสาระฯ 
การงานฯใช้เทคนิคการสอนศึกษา อภิปราย สาธิตและฝึกปฏิบัติมากที่สุด กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ 
ใช้เทคนิคการสอนการฝึกปฏิบัติมากที่สุด และโดยภาพรวมครูระดับประถมศึกษาใช้เทคนิคการสอนฝึกปฏิบัติ
มากที่สุดคิดเป็นร้อย 42.96 
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ตารางที่ 2 แสดงเทคนิควิธีการสอนที่ครูน ามาใช้สอนระดับมัธยมศึกษา 
ที่ใช้การจัดการเรียนการสอนแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้แยกเป็นกลุ่มสาระฯ 

  

วิธีการสอน 

จ านวนครั้งจากแผนการจัดการเรียนรู้แยกเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ภา
ษา

ไท
ย 

คณ
ิตศ

าส
ตร

 ์

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

สัง
คม

ศึก
ษา

 

สุข
ศึก

ษา
 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
ฯ 

ต่า
งป

ระ
เท

ศ 

รว
ม 

ร้อ
ยล

ะ 

การบรรยาย 88 80 92 78 50 27 34 124 573 59.69 
การทดลอง 0 0 80 0 0 0 0 0 80 8.33 
การศึกษาค้นคว้า 18 10 72 23 32 25 47 68 295 30.73 
การอภิปราย 80 25 30 35 0 14 36 12 232 24.17 
การสาธิต 58 60 58 4 26 86 23 0 315 32.81 
การท าโครงงาน 14 6 65 7 6 5 19 12 134 13.96 
การสืบค้น 34 12 65 48 0 0 56 83 298 31.04 
การมีส่วนร่วม 85 24 53 57 68 85 14 82 468 48.75 
การบูรณาการ 60 14 25 25 5 20 13 76 238 24.79 
การใช้เกม 12 20 7 4 0 0 0 67 110 11.46 
การแก้ปัญหา 2 85 89 24 24 0 0 56 280 29.17 
บทเรียนส าเร็จรูป 56 10 12 18 0 22 8 23 149 15.52 
ฝึกปฏิบัติ 21 112 110 21 115 98 86 118 697 72.60 
บทบาทสมมุติ 6 0 3 4 0 5 0 7 25 2.60 
รวม 534 456 758 348 326 373 336 721 3,868 - 

                                                                 ที่มา :  ฝ่ายวิชาการ 
 

  จากตารางที ่2 พบว่า คุณครูระดับมัธยมศึกษา 
- กลุ่มสาระฯภาษาไทยใช้เทคนิคการสอนแบบบรรยายมากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ 70.83 
- กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ใช้เทคนิคการสอนแบบฝึกปฏิบัติมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 93.33 
- กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ใช้เทคนิคการสอนแบบฝึกปฏิบัติมากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ 91.67 
- กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯใช้เทคนิคการสอนแบบบรรยายมากท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ  65.00 
- กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯใช้เทคนิคการสอนแบบฝึกปฏิบัติมากท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ  95.83 
- กลุ่มสาระฯศิลปะใช้เทคนิคการสอนแบบฝึกปฏิบัติมากท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ  81.67 
- กลุ่มสาระฯการงานฯใช้เทคนิคการสอนแบบฝึกปฏิบัติมากท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ  71.67 
- กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศใช้เทคนิคการสอนแบบฝึกปฏิบัติมากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ  98.33 

  และโดยภาพรวมครูระดับมัธยมศึกษาใช้ เทคนิคการสอนแบบฝึกปฏิบัติมากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 72.64 ใช้เทคนิคการสอนแบบบทบาทสมมุติน้อยที่สุด  คิดเป็นร้อยละ 2.60 
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3.1.7 บรรยากาศการเรียนการสอน 
    การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูมีความหลากหลาย  มีการจัดการเรียนการสอน 
ทั้งใน และนอกห้องเรียน มีการจัดการสอนการบูรณาการทั้งในวิชา และข้ามรายวิชา มีการใช้สื่อการสอน  
มีการสอนการทดลอง เกมส์ และการปฏิบัติจริงให้นักเรียน นักเรียนมีความสุข และนักเรียนมีส่วนร่วม 
ในการจัดการศึกษา มีการนิเทศการสอน และมีการด าเนินการเก่ียวกับการเรียนการสอน ดังนี้ 
    1. การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และงานวิชาการจะมีการด าเนินการประชุมฯ 
2 สัปดาห์ต่อครั้ง ซึ่งการประชุมเพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอน และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆ 
    2. การประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นการด าเนินการประชุมครูผู้สอนแต่ละกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ เพ่ือน าปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นมาแลกเปลี่ยน และแก้ปัญหา รวมทั้งเป็นการติ ดตามนโยบายต่างๆ 
ที่โรงเรียน ฝ่ายวิชาการ ได้ก าหนดไว้ให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด 
    3. การตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ จากการด าเนินการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของครู
โดยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และหัวหน้าแผนกวิชาการ พบว่าแผนการจัดการเรียนรู้มีความชัดเจน 
ครูผู้สอนได้สอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่จัดท าขึ้น   
    4. การนิเทศการสอน จากการนิเทศการสอนพบว่าคุณครูส่วนใหญ่มีความสามารถ  
มีศักยภาพ และเทคนิคการในการสอน สามารถควบคุมห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

3.2 การวัดและประเมินผลการเรียน 
3.2.1 ความถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบันเกี่ยวกับเอกสาร หลักฐาน การประเมินผล 
   การเรียนงานวัดผล  ฝ่ายวิชาการ ได้จัดเอกสารหลักฐานการประเมินผลการเรียน 
   แยกเป็น ดังนี้ 
3.2.1.1 ระเบียบโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ว่าด้วย การจัดการศึกษาพุทธศักราช 2551 
3.2.1.2 เอกสารหลักฐานการประเมินผลการเรียนที่ทางงานวัดผลจัดท าขึ้นให้ 
           สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา 

   ปพ.4 คือ  แบบแสดงผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   ปพ.5 คือ  เอกสารแสดงผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
   ปพ.6 คือ  แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล 
   ปพ.7 คือ  ใบรับรองผลการศึกษา 
   ปพ.9 คือ  สมุดบันทึกผลการเรียนรู้ 
 
  3.2.2 การน าผลการวัดและประเมินผลการเรียนไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 
  3.2.2.1 วิธีการและเครื่องมือที่ครูใช้ประเมินมีหลากหลาย เช่น การสังเกต ซักถาม  

การสัมภาษณ์ใบงาน โครงงาน ชิ้นงาน ค้นคว้ารายงาน , ปฏิบัติ และแบบทดสอบ 
  3.2.2.2 วิธีการจัดท า Portfolio (แฟ้มสะสมงาน) 
   - ครูประจ าชั้นจะช่วยดูแลในการจัดเก็บแฟ้ม 
   - ครูประจ าวิชาประเมินชิ้นงาน, ใบงานของนักเรียน 
   - ผู้ปกครองประเมินผลงานของนักเรียน 
   - เพ่ือนในห้องเรียนประเมินผลของนักเรียน 
   - นักเรียนจัดเก็บผลงานที่ตนเองชื่นชอบใส่ในแฟ้ม 
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  3.2.2.3 ผลการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม ได้จัดท าใบรายงาน  
                               เพ่ือแจกให้กับนักเรียน ดังนี้ 
   - ใบรายงานบุคคลระหว่างภาคเรียน 
   - ใบรายงานบุคคลแต่ละภาคเรียน 
   - ใบสรุปผลการเรียนรายปี 
   - ใบตรวจสอบคะแนน 
   - ใบกรอกสมุดพก 
   - ใบสรุปการประเมินแบบอ่ืน ๆ 
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3.3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
3.3.1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระดับประถมศึกษา 
 

ตารางที่ 1 แสดงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
  

 ที ่ ชื่อชุมนุม จ านวนนักเรียน ครูที่ปรึกษา 

แผ
นก

สา
มัญ

ชา
ย 

1 ภาษาพาเพลิน 28 ม.สุดารัตน์ เกิดบัวเพชร 
2 คณิตหรรษา 5 ม.ญาณวีร์ ภูมิถาวร 
3 วิทย์พาเพลิน 17 ม.อนิศา กิจบุญชู 
4 ดนตรีไทย 11 ม.ชนิชา อินทร์รุ่ง 
5 ดนตรีสากล 12 ม.กิตติภัค วรชินา 
6 Kids’ game 12 ม.สุริยา ศรีสวัสดิ์ 
7 ฟุตบอล 12 ม.เสรี เนียะแก้ว 
8 คริสตศาสนา 17 ม.อภิวัฒน์ สวัสด ี
9 คอมพิวเตอร์ 1 ม.วิวัฒน์ เหมือนจันทร์เชย 
10 นักประดิษฐ์น้อย 5 ม.เอกภาพ ศรีประมงค์ 
11 อาเซียนศึกษา 18 ม.คฑากร บุญอรุณรักษา 
12 เรียนรู้เด็กพิเศษ 9 ม.บุษยมาศ คงอ่อน 

แผ
นก

สา
มัญ

หญ
ิง 

1 นาฏศิลปไทย 20 ม.รุ่งฤทัย      อ่ านวล 
2 ศิลปินเด็ก 22 ม.พัฒน์นรี     อรุณสิทธิ์ 
3 Science  Fun 18 ม.ลัดดาวัลย์    แก้วนพ 
4 ภาษาจีนหรรษา 21 ม.จีราภรณ์     ใจหลัก 
5 ห้องสมุด 19 ม.พิชาณัฏฐ์   ลิ้มธรรมาภรณ์ 
6 กระดาษหรรษา 19 ม.อรอนงค์    กรงทอง 
7 คอมพิวเตอร์ 18 ม.ภรณี         สาครินทร์ 
1 นาฏศิลปไทย 20 ม.รุ่งฤทัย      อ่ านวล 

En
gli

sh
 P

ro
gr

am
m

e 1 Chinese Activity 8 Ms. Yam Mei 
2 Cartoon 7 นายชาญ  จาตุประยูร 
3 Games 8 Mr. Clifford Jay 
4 Music Activity 7 Ms. Vanessa 
5 Art Activity 8 Mr. Marcial 
6 Crafts 12 Ms. Michell 

 จากตารางที่ 1 พบว่ามีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ที่เปิดให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 แผนกสามัญชาย จ านวน 12 ชุมนุม, แผนกสามัญหญิง จ านวน 7 ชุมนุม และแผนก 
English Programme จ านวน 6 ชุมนุม 
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ตารางที่ 2 แสดงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  
  

 ที ่ ชื่อชุมนุม จ านวนนักเรียน ครูที่ปรึกษา 
แผ

นก
สา

มัญ
ชา

ย 
1 ภาษาพาเพลิน 7 ม.สุดารัตน์ เกิดบัวเพชร 
2 คณิตหรรษา 19 ม.ญาณวีร์ ภูมิถาวร 
3 วิทย์พาเพลิน 7 ม.อนิศา กิจบุญชู 
4 ดนตรีไทย 9 ม.ชนิชา อินทร์รุ่ง 
5 ดนตรีสากล 11 ม.กิตติภัค วรชินา 
6 Kids’ game 16 ม.สุริยา ศรีสวัสดิ์ 
7 ฟุตบอล 11 ม.เสรี เนียะแก้ว 
8 คริสตศาสนา 9 ม.อภิวัฒน์ สวัสด ี
9 คอมพิวเตอร์ 27 ม.วิวัฒน์ เหมือนจันทร์เชย 
10 นักประดิษฐ์น้อย 15 ม.เอกภาพ ศรีประมงค์ 
11 อาเซียนศึกษา 10 ม.คฑากร บุญอรุณรักษา 
12 เรียนรู้เด็กพิเศษ 5 ม.บุษยมาศ คงอ่อน 

แผ
นก

สา
มัญ

หญ
ิง 

1 Learnning  skills 23 ม.ล าภู      นรารัตน์ 
2 สร้างภาพด้วยมือเรา 21 ม.พัฒน์นรี  อรุณสิทธิ์ 
3 วิทย์สร้างสรรค์ 20 ม.อรนุช     สืบสกุล 
4 Idea I do 22 ม.วริศรา     ทับพร 
5 ห้องสมุด 17 ม.พิชาณัฏฐ์  ลิ้มธรรมาภรณ์ 
6 นาฏศิลป์ 21 ม.รุ่งฤทัย     อ่ านวล 

En
gli

sh
 P

ro
gr

am
m

e 1 Music & Art 2 13 Ms. Vanessa 
2 Music & Art 3 12 Mr. Marcial 
3 English Game 9 Mr. Jose 
4 Chinese Activity 2 19 Ms. Yan Mei 
5 Cartoon 23 ม. ชาญ  จาตุประยูร 

 จากตารางที่ 2 พบว่ามีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ที่เปิดให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 แผนกสามัญชาย จ านวน 12  ชุมนุม, แผนกสามัญหญิง จ านวน 6 ชุมนุม และแผนก 
English Programme จ านวน  5  ชุมนุม 
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ตารางที่ 3 แสดงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
  

 ที ่ ชื่อชุมนุม จ านวนนักเรียน ครูที่ปรึกษา 
แผ

นก
สา

มัญ
ชา

ย 

1 คณิตคิดสนุก 3 ม.สายทิพย์ หวังตรงจิตร 
2 วิทย์พาเพลิน 20 ม.บุญชู ส าราญจิตร์ 
3 การละเล่นไทย 14 ม.สุนีย์ ฟักวงศ์ 
4 ดนตรีสากล 16 ม.กิตติภัค วรชินา 
5 ศิลปะ 12 ม.ณัชช์สรัณ การะเวก 
6 Easy English 5 ม.ณัฐชญา บุปผาชาติ 
7 รักษ์ภาษาไทย 7 ม.วัลย์วิภา เกริกชัยวัน 
8 เรียนรู้กับเด็กพิเศษ 2 ม.บุษยมาศ คงอ่อน 
9 ฟุตบอล 9 ม.สุรศักดิ์ หวังธนพรชัย 
10 อาเซียนศึกษา 12 ม.คฑากร บุญอรุณรักษา 
11 คริสตศาสนา 5 ม.อภิวัฒน์ สวัสด ี
12 นักประดิษฐ์น้อย 17 ม.เอกภาพ ศรีประมงค์ 
13 คอมพิวเตอร์ 17 ม.วิวัฒน์ เหมือนจันทร์เชย 
14 คณิตศิลป์ 14 ม.โยธิน พงษ์จ าปา 

แผ
นก

สา
มัญ

หญ
ิง 1 ประดิษฐ์คิดสร้างสรรค์ 19 นางสาวชุวนิดา  ละออง 

2 นาฏศิลป์ไทย 19 นางสาวรุ่งฤทัย  อ่ านวล 
3 Hand Writing  20 นางอุบลรัตน์  หารทวี 
4 เส้น สาย แสนสนุกสีชอกล์ 16 นางธนกาญจน์  เอ้ียวรัตนวดี 
5 ศิลปะประดิษฐ์ 19 ม.พัฒน์นรี  อรุณสิทธิ์ 

En
gli

sh
 P

ro
gr

am
m

e 1 การ์ตูนลายเส้น 23 ม. ชาญ  จาตุประยูร 
2 Chinese 16 Ms. Yan Mey 
3 Physical Education 20 Ms. Cynthia 
4 Music & Art 4 10 Ms. Vanessa 
5 Music & Art 5 12 Mr. Marcial 

 จากตารางที่ 3 พบว่ามีกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน(ชุมนุม)ที่ เปิดให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 แผนกสามัญชาย จ านวน 14 ชุมนุม, แผนกสามัญหญิง จ านวน 5 ชุมนุม และ แผนก 
English Programme จ านวน 5 ชุมนุม 
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ตารางที่ 4 แสดงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 
  

ที ่ ชื่อชุมนุม จ านวนนักเรียน ครูที่ปรึกษา 
1 คณิตคิดสนุก 4 ม.สายทิพย์ หวังตรงจิตร 
2 วิทย์พาเพลิน 6 ม.บุญชู ส าราญจิตร์ 
3 การละเล่นไทย 8 ม.สุนีย์ ฟักวงศ์ 
4 ดนตรีสากล 12 ม.กิตติภัค วรชินา 
5 ศิลปะ 15 ม.ณัชช์สรัณ การะเวก 
6 Easy English 20 ม.ณัฐชญา บุปผาชาติ 
7 รักษ์ภาษาไทย 14 ม.วัลย์วิภา เกริกชัยวัน 
8 เรียนรู้กับเด็กพิเศษ 6 ม.บุษยมาศ คงอ่อน 
9 ฟุตบอล 16 ม.สุรศักดิ์ หวังธนพรชัย 
10 อาเซียนศึกษา 12 ม.คฑากร บุญอรุณรักษา 
11 คริสตศาสนา 15 ม.อภิวัฒน์ สวัสด ี
12 นักประดิษฐ์น้อย 8 ม.เอกภาพ ศรีประมงค์ 
13 คอมพิวเตอร์ 14 ม.วิวัฒน์ เหมือนจันทร์เชย 
14 คณิตศิลป์ 15 ม.โยธิน พงษ์จ าปา 
15 คณิตศิลป์ 21 ม.ชัยวัฒน์ ทัศพร 
16 วิทย์พาเพลิน 21 ม.ปวริศา หวลบุตตา 
17 ดนตรีไทย 13 ม.ชนิชา อินทร์รุ่ง 
18 ดนตรีสากล 16 ม.กิติภัค วรชินา 
19 ศิลปะ 19 ม.ณัชช์สรัณ การะเวก 
20 นักประดิษฐ์น้อย 15 ม.ศิริพร คงสกุลถาวร 
21 English is Fun 25 ม.วชิรา แก้วอัมพร 
22 Play & Learn 19 ม.วรรณนภา ล้ าตระกูล 
23 Young Learner English Club 12 ม.อมรินทร์ แดงดอนไพร 
24 นิทานคติธรรมน าสู่อาเซียน 14 ม.วิตรี พรรณแดง 
25 เรียนรู้กับเด็กพิเศษ 6 ม.บุษยมาศ คงอ่อน 
26 ฟุตบอล 21 ม.เสรี เนียะแก้ว 
27 ฟุตซอล 21 ม.สุรศักดิ์ หวังธนพรชัย 
28 Idea 32 ม.เนตรดาว อุดมพืช 
29 คริสต์ศาสนา 22 ม.อภิวัฒน์ สวัสด ี
30 นักประดิษฐ์น้อย 20 ม.เอกภาพ ศรีประมง 
31 อาเซียนศึกษา 20 ม.คฑากร บุญอรุณรักษา 
32 คอมพิวเตอร์ 21 ม.วิวัฒน์  เหมือนนทร์เชย 

จากตารางที่ 4 พบว่ามีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ชุมนุม)ที่เปิดให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4-6 จ านวน 32 ชุมนุม 
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ตารางที่ 5 แสดงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 แผนกสามัญหญิง 
 

ที ่ ชื่อชุมนุม จ านวนนักเรียน ครูที่ปรึกษา 
1 สนุกแบบไทย 22 นางสุนทรี  อนงค์ 
2 เกมคณิตคิดไว 11 นายค านวณ  วิวัฒน์วิทยา 
3 ยางหรรษา 11 นายค านวณ  วิวัฒน์วิทยา 
4 Internet พาเพลิน 22 นายพลังพล  วารีวานิช 
5 สร้างสรรค์งานประดิษฐ์ 22 นางอ าภา  บุญเจริญ 
6 รักษ์แฮน์เมด 20 นางสาววรรณพร  เจริญแสนสวย 
7 สนุกคิด Is all around 20 นางวริศรา  ทับพร 

จากตารางที่ 5 พบว่ามีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ชุมนุม)ที่เปิดให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 7 ชุมนุม 

 
ตารางที ่6 แสดงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 แผนกสามัญหญิง 

 
ที ่ ชื่อชุมนุม จ านวนนักเรียน ครูที่ปรึกษา 
1 พับกระดาษน่ารัก 11 นายค านวณ  วิวัฒน์วิทยา 
2 สนุกแบบไทย 22 นางสุนทรี  อนงค์ 
3 คณิตศาสตร์เก้าไกล 11 นายค านวณ  วิวัฒน์วิทยา 
4 วิทย์ -ศิลป์สร้างสรรค์ 17 นายประยูร  ด่วนแสง 
5 วิทย์ -ศิลป์สร้างสรรค์ 25 นายสมบัติ   ชาวนาฟาง 
6 ขนมไทยอร่อย 11 นายพรพิพัฒน์  กุลีน้อย 
7 สัตว์ป่าของไทย 12 นายพรพิพัฒน์  กุลีน้อย 
8 วัสดุรีไซเคิ้ล 11 นางสาวสุณิสา  บุญชู 
9 เลิฟ เปเปอร์ 11 นางสาวสุณิสา  บุญชู 
10 Enjoy  Science 19 นางรุ่งอรุณ  เลิศพงษ์ 

จากตารางที่ 6 พบว่ามีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ชุมนุม)ที่เปิดให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 10 ชุมนุม 
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ตารางที่ 7  แสดงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ชุมนุม)ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 
ที ่ ชื่อชุมนุม จ านวนนักเรียน ครูที่ปรึกษา 
1 นิทานแสนสนุก 9 ม. นพวรรณ  บุญประคอง 
2 พืชพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน 10 ม. กิจติพงษ์  สุขารมย์ 
3 Hydroponic 9 ม. สัญญา  จ าปาขอม 
4 Handwriting  8 ม. นภสรณ์  บุญมี 
5 ธรรมฑูตน้อย 9 ม. อริศรา  ชาวปากน้ า 
6 การละเล่นไทย 10 ม. จิราภรณ์  ปานอินทร์ 
7 Sport fun 9 ม. ดุจเดือน  สุวรรณศรี 
8 อาหารไทย/พุทธศาสตรนสุภาษิต 9 ม. ทิวาพร  ร าพรรณ์ 
9 คณิตศิลป์ 9 ม. สุจินตนา  รูปเพรียว 
10 Board Games 9 Mr. Jason 
11 Damath 9 Mr. Jeane 
12 Chinese  9 Ms. Yan Mei 
13 Keyboard 8 Mr. Marcial 
14 Classifying animals 7 Mr. Jose 
15 Dinosaurs Existence and Extinction 7 Ms. Luz 

จากตารางที่ 7 พบว่ามีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ชุมนุม)ที่เปิดให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4-6 จ านวน 15 ชุมนุม 
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3.3.2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
 

ตารางที่ 1 แสดงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น แผนกสามัญชาย 
  

ที ่ ชื่อชุมนุม จ านวนนักเรียน ครูที่ปรึกษา 
1 สร้างสรรค์งานศิลป์ 16 นส.ปัทมาพร  จิตร์บ ารุ่ง 
2 MUSIC ROAD 11 นายเอกพงษ์ เทียมเทวัญญ์ 
3 ยอดนักประดิษฐ์ 19 น.ส.บุษกร พันเปรม 
4 จินตกวี 18 น.ส.ภาวิณี เรืองหิรัญ 
5 สมุนไพรไทย 17 นางงามตา เจริญพร 
6 RECYCLE 16 นางงามตา เจริญพร 
7 สังคมวิทย์ 16 น.ส.พันธ์ทิพย์ บุญประสงค์ 
8 ทิพยดุริยางค์ 17 น.ส.น้ าอ้อย พันผูก 
9 อยากรู้อยากลอง 35 น.ส.สายทิพย์ โมกขศักดิ์ 

น.ส.หทัยรัตน ์อุดรเขต 
10 วรรณกรรมร่วมสมัย 18 น.ส.วันดี เงาจินดา 
11 คณิตศิลป์ ม.1 15 นายอาทิตย์ ทรัพย์มั่น 
12 สนุกกับภาษา 21 นางโสภา เข็มขาว 
13 ภาษาพาสนุก 20 นายสิทธิชัย อุบล 
14 สร้างสรรค์สังคมไทย 20 นายทนงศักดิ์ ธาราชัย 
15 สนุกคิดกับคณิตศาสตร์ 16 น.ส.วิมล วงศ์กวน 
16 พืชสมุนไพร 10 นายช านิ   กิจเครือ 
17 SCI IDEA 33 น.ส. อรปรียา ค าภา 
18 สนุกคิดกับวิทยาศาสตร์ 21 น.ส.สายธาร เกษร 
19 ยุวกวี 22 นายอนุสรณ์ กุญชรชัย(ช) 
20 นักวิทย์ตัวจิ๋ว 22 น.ส.สุกัญญา แขมค า 
21 คณิต-วิทย์ พาสนุก 21 นายฤทธิศักดิ์ สดคมข า 
22 วรรณคดีวิจักษ์ 21 น.ส.มัทณา ยันตรีสิงห์ 
23 ICT PRO 20 น.ส.นันทนัท เถกิงสิทธิ์ 
24 ASEN 23 น.ส.บุษราภรณ์ ชาวปากน้ า 
25 คณิตศาสตร์ 24 น.ส.ชนิดา จั่นเพชร 
26 ไอสไตล์น้อย 14 นางนภัทร์ อินเฉิดฉาย 
27 ค้ าจุนโลก 14 นายวิถนุ สันนจิตร 
28 ถ่ายภาพ 16 น.ส.วชัราพร ศรีรักษ์ 
29 ENGLISH THROUGH SONG 16 น.ส.สิรพักตร์ พวงเขียว 
30 MATH PAPER 17 น.ส.วชัรินทร์ ชาค าฤทธิ์ 
31 MUSIC STATION 16 นายสถาพร อุสาหะ 
32 SEVEN WONDERFUL 17 น.ส.สุจิตรา พระจันทร์ 
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ที ่ ชื่อชุมนุม จ านวนนักเรียน ครูที่ปรึกษา 
33 COMPUTER TODAY 18 น.ส.ชนาภา สวัสดี 
34 SCIENCE PARTY 18 น.ส.นฤมล ทองลิ้ม 
35 นักคิดสมองใส 18 น.ส.ชนัญธิดา ชุมแสง 
36 SALF IMAGE 17 นายศิริพันธุ์ พลอยหิน 
37 คณิตศิลป์  17 นายประยุทธ ขันทอง 
38 TALK OF THE TOWN 18 น.ส.อุทัยวรรณ สมบูรณ์พูลเพิ่ม 
39 BASKETBALL 19 นายบุญเลิศ ไผ่งาม 

  จากตารางที่ 1 พบว่ามีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ที่เปิดให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 39 ชุมนุม 
 

ตารางที่ 2 แสดงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น แผนกสามัญหญิง 
  

ที ่ ชื่อชุมนุม จ านวนนักเรียน ครูที่ปรึกษา 
1 ผักเรืองแสง/ผักเฉพาะกิจ 8 นายทองขาน  ผาลา 
2 บลูเบอร์รี่ชีสพาย 8 นายทองขาน  ผาลา 
3 บลูเบอร์รี่ 6 นายทองขาน  ผาลา 
4 Rainbow loom bands 4 นายทองขาน  ผาลา 
5 Hand made 5 นายไพสณฑ์  ศรีสัมฤทธิ์ 
6 Got 6 นายเศรษฐพงศ์  ทับพร 
7 ลูกปัดพาสเทล 5 นางเรณู  รัตน์สราญจิต 
8 ด้ายหลากสี 5 นางเรณู  รัตน์สราญจิต 
9 Model 7 นายไพสณฑ์  ศรีสัมฤทธิ์ 
10 ผ้าพันคอหลากสี 5 นายไพสณฑ์  ศรีสัมฤทธิ์ 
11 เทียนเจลแฟนซี 5 นางวัชรารัตน์  ศรีสัมฤทธิ์ 
12 เพ้นท์เล็บ 5 นางวัชรารัตน์  ศรีสัมฤทธิ์ 
13 ส้มต า Thai food 6 นายปริทัศน์  ทวีสุขกาญจน์ 
14 INIEREST IN KOREA 6 นายปริทัศน์  ทวีสุขกาญจน์ 
15 น้ าหอมจากธรรมชาติ 7 นางวัชรารัตน์  ศรีสัมฤทธิ์ 
16 ผจญภัยไปกับเหล่าดิสนีย์ 7 นายปริทัศน์  ทวีสุขกาญจน์ 
17 ตลาดน้ าอัมพวา 7 นายณัฐกร  ชาคโรทัย 
18 Top Secret 6 นายเศรษฐพงศ์  ทับพร 
19 Amazing Eggs 7 นางเรณู  รัตน์สราญจิต 
20 มาการอง 7 นายไพสณฑ์  ศรีสัมฤทธิ์ 
21 น้ าข้าวกล้อง 5 นางวัชรารัตน์  ศรีสัมฤทธิ์ 
22 Hand Make 7 นายณัฐกร  ชาคโรทัย 
23 ตลาดน้ าดอนหวาย 7 นายณัฐกร  ชาคโรทัย 
24 SOS 6 นายเศรษฐพงศ์  ทับพร 
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ที ่ ชื่อชุมนุม จ านวนนักเรียน ครูที่ปรึกษา 
25 Ghost…!? 8 นายเศรษฐพงศ์  ทับพร 
26 Cosplay 6 นายปริทัศน์  ทวีสุขกาญจน์ 
27 Phototrust 7 นายปริทัศน์  ทวีสุขกาญจน์ 
28 ดีท็อก 7 นายปริทัศน์  ทวีสุขกาญจน์ 
29 หนังสือรุ่นแรก ม.ต้น 10 นายอังกูร  จันทร์ชาวนา 
30 วีดีโออ าลา มัธยมต้น 7 นายอังกูร  จันทร์ชาวนา 
31 รักษ์สมุนไพร 11 นางสาววรรณพร  เจริญแสนสวย 
32 สมุนไพรในอาหาร 4 ภาค 6 นางสาวจิรนันท์  ดอนสุวรรณ์ 
33 Amazing Ongphar 6 นางสาวจิรนันท์  ดอนสุวรรณ์ 
34 วุ้นหลากสี 6 นางสาวจิรนันท์  ดอนสุวรรณ์ 
35 สวีทเคส 6 นางสาวจิรนันท์  ดอนสุวรรณ์ 
36 เมนูอาหารจ าลอง 6 นายเกียรติชัย  วงศ์ดียิ่ง 
37 ทรงผลนานาชาติ 6 นายเกียรติชัย  วงศ์ดียิ่ง 
38 Bakery Case 6 นายเกียรติชัย  วงศ์ดียิ่ง 
39 ไหมพรหมหรรษา 8 นายเกียรติชัย  วงศ์ดียิ่ง 
40 ไอติมโบราณ 6 นายไพสณฑ์  ศรีสัมฤทธิ์ 
41 Fan art 6 นายไพสณฑ์  ศรีสัมฤทธิ์ 
42 Photo Graphic 5 นายไพสณฑ์  ศรีสัมฤทธิ์ 
43 วาดการ์ตูน 6 นายไพสณฑ์  ศรีสัมฤทธิ์ 
44 3D Artist 6 นายไพสณฑ์  ศรีสัมฤทธิ์ 
45 ขนมดอกจอก 7 นางวัชรารัตน์  ศรีสัมฤทธิ์ 
46 หนังสือรุ่น 5 นายอังกูร  จันทร์ชาวนา 
47 ดอกไม้แห้ง 6 นางวัชรารัตน์  ศรีสัมฤทธิ์ 
48 เรื่อง หมูๆ 6 นางวัชรารัตน์  ศรีสัมฤทธิ์ 
49 Camera imaginary 7 นายเศรษฐพงศ์  ทับพร 
50 Terminus 8 นายเศรษฐพงศ์  ทับพร 
51 My way 6 นายเศรษฐพงศ์  ทับพร 

  
จากตารางที่ 2 พบว่ามีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ที่เปิดให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 51 ชุมนุม 
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ตารางที่ 3 แสดงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น แผนก English Programme 
ที ่ ชื่อชุมนุม จ านวนนักเรียน ครูที่ปรึกษา 
1 British Dessert  16 ม. อรุณีย์  จิวประสาท 
2 ไทยบันเทิง 7 ม. ดวงจันทร์  จาดทอง 
3 Regional Geology of Thailand  5 Mr. James 
4 เพาะเห็ด 11 ม. อ านาจ  คงตระกูล 
5 Keyboard 5 Mr. Marcial 
6 Chinese 9 Ms. Yan Mei 

  
จากตารางที่ 3  พบว่ามีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ชุมนุม)ที่เปิดให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 6 ชุมนุม 
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3.3.3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ตารางที่ 1 แสดงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนกสามัญชาย 
  

ที ่ ชื่อชุมนุม จ านวนนักเรียน ครูที่ปรึกษา 
1 AMAZING THAILAND 38 น.ส.อนุกูล ประเสริฐศรี 
2 THAI HERBE 18 น.ส.สมัญญา บัวชุม 
3 คุณค่าจากธรรมชาติ 19 นายสุพัฒน์ พิมพันธ์ 
4 D.I.Y 24 น.ส.ชวรินทร มาลากรรณ 
5 OHO! THAILAND 29 น.ส.ณิชกานต์ กิจเจริญ 
6 INVENTOR 21 น.ส.นรินทร์ธร ผาริการ 
7 SEEKER 12 น.ส.ปลา อ่วมจินดา 
8 เศรฐกิจพอเพียง ม.4 27 นางอิชยา ขวัญจิตร์ 
9 OUTING 32 น.ส.ศิรินทิพย์ จันทร์สุวรรณ 
10 แสงไฟกลางสายฝน 14 น.ส.เมทินี สุพรรณพยัคฆ์ 
11 ตะกั่วใต้ราง 14 นายสมชาย สร้อยคีรี 
12 มหัศจรรย์ฉันท าเอง 18 นายสุรัส กอสนาน 
13 SEARCH IDEA 14 นางวรายุภัสร์ ปานอ าพันธ์ 
14 เศรฐกิจพอเพียง ม.5 35 นายกรวุฒิ เรือนงาม 
15 T.CLUB 15 นายขวัญชัย แซ่เล้า 
16 คณิตพาเพลิน 16 น.ส.อมรรัตน์ เขียวประไพ 
17 JS GREEN SCHOOL 37 นางนิตยา สายเสียงสด 
18  ENGLISH ON TOUR 30 น.ส.ไพลิน มาสนุพงษ์ 
19 ต้นกล้า FAMILY 27 น.ส.ฐิตาภรณ์ ชาวห้วยหมาก 
20 ตามรอยผู้หว่าน 34 นายสมหมาย ประเสริฐสังข์ 
21 CUP CAKE 27 น.ส.นฤมล ปัญญากิจ 
ที ่ ชื่อชุมนุม จ านวนนักเรียน ครูที่ปรึกษา 
22 เรียนรู้สร้างสรรค์โลกกว้าง 42 น.ส.วาสนา สุนทโรวิทย์ 
23 THINKS ALL AROUND 36 นายนุกูล ส่งสมบูรณ์ 
24 MATH - IT 21 นางพิริยา เลิกชัยภูมิ 
25 หมากฮอต 20 นายทวีเกียรติ เต็มลักขณาสิริ 
26 JUNIOR WEB DESIGN 34 น.ส.ปิลันญา วงศ์บุญ 
27 ENGLISH FOR FUN 35 น.ส.รัชน ีฤทธิศาสตร์ 

 จากตารางที่ 1 พบว่ามีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ชุมนุม/ชมรม)ที่เปิดให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน  27 ชุมนุม 
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ตารางที่ 2 แสดงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ชุมนุม)ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนกสามัญหญิง 
  

ที ่ ชื่อชุมนุม จ านวนนักเรียน ครูที่ปรึกษา 
1 ดนตรีสากลประยุกต์ 21 นายวิษณุ  อาภรณ์ศิลป์ 
2 อร่อยสร้างภาพ 20 นางล าภู  นรารัตน์ 
3 Let’s Dance 17 นางธนกาญจน์  เอ้ียวรัตนวดี 
4 Cup and Cake 17 นางเรณู  รัตน์สราญจิต 
5 Imaging model 16 นางเรณู  รัตน์สราญจิต 
6 Studio 19 นางเรณู  รัตน์สราญจิต 
7 บาสเกตบอล 21 นางสาวพัฒนี  ทรัพย์มณี 
8 ขนมไทย 19 นางล าภู  นรารัตน์ 
9 D.I.Y 21 นางสาวดวงหทัย  นรารัตน์ 
10 วรรณศิลป์-วรรณกรรม 22 นายไพสณฑ์  ศรีสัมฤทธิ์ 
11 คณิตศิลป์ 24 นางเรณู  รัตน์สราญจิต 
12 CINEMA  CITY 24 นางกันทิมา  ถิระศักดิ์ 
13 Step Dance 18 นางธนกาญจน์  เอ้ียวรัตนวดี 
14 First Song 18 นายวิษณุ  อาภรศิลป์ 
15 3Rs 18 นางล าภู  นรารัตน์ 
16 JS.LADIES NEWS 19 นายวัฒนา  รอดธานี 
17 DANCE CLUB 14 นางธนกาญจน์  เอ้ียวรัตนวดี 
18 วรรณศิลป์ – วรรณกรรม 23 นายไพสณฑ์  ศรีสัมฤทธิ์ 
19 D.I.Y EVERYTHING 23 นางสาววรรณพร  เจริญแสนสวย 
20 Food Fun Friday 18 นางเรณู  รัตน์สราญจิต 
21 Handmade Everything 18 นางเรณู  รัตน์สราญจิต 
22 TUTOR AND RELAX 18 นางกันทิมา  ถิระศักดิ์ 
23 ADVERTISEMENT 23 นายเนติวัฒน์  ค าธานี 
24 Media Researcher 15 นายเนติวัฒน์  ค าธานี 
25 J.S Dance 14 นางธนกาญจน์  เอ้ียวรัตนวดี 

 
จากตารางที่ 2 พบว่ามีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ชุมนุม/ชมรม)ที่เปิดให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย  25  ชุมนุม 
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ตารางที่ 3 แสดงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ชุมนุม)ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนก English Programme 
ที ่ ชื่อชุมนุม จ านวนนักเรียน ครูที่ปรึกษา 
1 The Wizard of Music 12 ม. บรรจง  เงินสมบัติ 
2 Healthier Living 12 Mr. Wayland 
3 Chinese 8 Ms. Yan Mei 
4 Cutie ASEAN Food 9 ม. รุ่งอรุณ  สอสิริกุล 
5 Easy Cooking 9 ม. ประทุมทิพย์  ค าหอมกุล 
6 รักษ์ไทย 12 ม. หทัยชนก  จงมีสุข 

 
จากตารางที่ 3 พบว่ามีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ชุมนุม/ชมรม)ที่เปิดให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย  55  ชุมนุม 
 

 
3.3.4 ผลการจัดบริการแนะแนว 

  
          3.3.4.1 ทุนการศึกษา  
  

ตารางที่ 1 แสดงจ านวนนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา 
  

ประเภทของทุน จ านวนนักเรียน 
ทั้งหมด 

จ านวนนักเรียน 
ที่ได้รับทุน ร้อยละ หน่วยงาน 

1.  ทุนเรียนดี 
-  ประถมศึกษาปีที่ ป.1 - 3  - - - โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 
-  ประถมศึกษาปีที่ ป.4 - 6  - - - โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 
-  มัธยมศึกษาตอนต้น 1254 17 1.36 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 
-  มัธยมศึกษาตอนปลาย 956 23 2.41 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 
-  ประถมศึกษาปีที่ ป.1 - 3 (EP) - - - โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 
-  ประถมศึกษาปีที่ ป.4 - 6 (EP) - - - โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 
-  มัธยมศึกษาตอนต้น (EP) - - - โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 
2.  ทุนประพฤติดี 
-  ประถมศึกษาปีที่ ป.1 - 3  857 59 6.88 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ ์
-  ประถมศึกษาปีที่ ป.4 - 6  880 55 6.25 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ ์
-  มัธยมศึกษาตอนต้น 1254 67 5.34 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ ์
-  มัธยมศึกษาตอนปลาย 956 51 5.33 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ ์
3.  ทุนสงเคราะห์ 
-  ประถมศึกษาปีที่ ป.1 - 3  857 - - โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 
-  ประถมศึกษาปีที่ ป.4 - 6  880 1 0.12 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 
-  มัธยมศึกษาตอนต้น 1254 1 0.08 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 
-  มัธยมศึกษาตอนปลาย 956 3 0.32 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 
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ประเภทของทุน จ านวนนักเรียน 
ทั้งหมด 

จ านวนนักเรียน 
ที่ได้รับทุน ร้อยละ หน่วยงาน 

4.  ทุนบุตรคนที่ 3 
-  ประถมศึกษาปีที่ ป.1 - 3  857 14 1.64 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 
-  ประถมศึกษาปีที่ ป.4 - 6  880 6 0.68 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 
-  มัธยมศึกษาตอนต้น 1254 3 0.24 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 
-  มัธยมศึกษาตอนปลาย 956 1 0.10 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 
5.  ทุนบุตรคนที่ 4 
-  ประถมศึกษาปีที่ ป.1- 3  857 2 0.23 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 
-  ประถมศึกษาปีที่ ป.4 - 6  880 - - โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 
-  มัธยมศึกษาตอนต้น 1254 - - โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 
-  มัธยมศึกษาตอนปลาย 956 - - โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 

ที่มา :  งานแนะแนว  
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  3.3.4.2 ผลการศึกษาต่อของนักเรียน 
 

ตารางที่1 แสดงนักเรียนที่จบหลักสูตร 
  

หลักสูตร จ านวนนักเรียน 
นักเรียนที่จบ 

คน ร้อยละ 
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานฯ ระดับประถมศึกษา (ป.6) 288 152 100 
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานฯ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) 446 446 100 
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานฯ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 443 443 100 

รวม 1177 1177 100 
ที่มา : งานแนะแนว 

 
ตารางที่ 2 แสดงผลการศึกษาต่อของนักเรียนที่จบระดับประถมศึกษาปีที่ 6 

  

โรงเรียนที่นักเรียนศึกษาต่อ แผนกสามัญชาย   แผนกสามัญหญิง 

จ านวนนักเรียน รอ้ยละ จ านวนนักเรียน ร้อยละ 
1. โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 135 88.88 112 82.35 
2.โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 6 3.95 5 3.68 
3.โรงเรียนสตรีวิทยา 3 2 1.32 2 1.47 
4.โรงเรียนโพธิสาร 2 1.32 - - 
5.โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 0.66 - - 
6.โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครปฐม 1 0.66 - - 
7.โรงเรียนนายร้อย ภปร. นครปฐม 1 0.66 - - 
8.โรงเรียนวัดนายโรง 1 0.66 - - 
9.โรงเรียนสตรีวิทยา 1 - - 4 2.94 
10.โรงเรียนศึกษานารี - - 4 2.94 
11.โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี - - 3 2.21 
12.โรงเรียนราชินีบูรณะ - - 2 1.47 
13.โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย - - 1 0.74 
14.โรงเรียนปัญญาวรคุณ - - 1 0.74 
15.โรงเรียนสารสาส์นท่ามะกา - - 1 0.74 
16.โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม - - 1 0.74 
17.ศึกษาต่อต่างประเทศ 2 1.32 - - 
18.Dropการศึกษา 1 0.66 - - 

รวม 152 100.00 136 100.00 
                                                                                     ที่มา : งานแนะแนว 
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ตารางที่ 3 แสดงผลการศึกษาต่อของนักเรียนที่จบระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 แผนกชาย  มีทั้งหมด   399    คน 
ดังนั้น  นักเรียนศึกษาต่อสายสามัญ  มีทั้งหมด   357    คน  คิดเป็นร้อยละ 89.47 
นักเรียนศึกษาต่อสายอาชีพ   มีทั้งหมด     12    คน    คิดเป็นร้อยละ  3.01 
นักเรียนเรียนต่อต่างประเทศและที่อื่น                                         30    คน      คิดเป็นร้อยละ  7.52                              

 

ชื่อสถานศึกษา แผนกสามัญชาย แผนกสามัญหญิง หมายเหตุ 

สา
ยส

าม
ัญ

 

1.โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ ์ 213 144  

2.โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 -  

3.โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 -  

4.โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1 -  

5.โรงเรียนกาญจนาพิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 3  

6.ศึกษาต่อต่างประเทศ 1 1  

7.โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครปฐม 1 -  

8. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 2 -  

9.โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ - 1  

10.โรงเรียนสตรีวิทยา - -  

11.โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต ์ - 1  

12.โรงเรียนสาธิตศิลปากร - 5  

13.โรงเรียนสาธิตเกษตรศาสตร์ - 1  

14.โรงเรียนสาธิตสวนสุนันทา - 1  

15.โรงเรียนสาธิตบ้านสมเด็จ - 1  

16.โรงเรียนสารสาส์นบางบอน - 1  

17.โรงเรียนกสิณธร - 1  

18.โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย - 3  

19.โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม - 1  

20.โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี - 2  

รวมสายสามญั 221      166    

สา
ยอ

าช
ีพ 

1.วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม        2 

2.วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

       1 

3.วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บา้นครู        4 

4.วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี        1 

5.วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม        1 

6.โรงเรียนศิลปะและการแสดงภัทราวดเีธียเตอร์        1 

7.วิทยาลัยอาชวีศึกษาเสาวภา        2 

รวมสายอาชีพ  12 

รวม 233 
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ตารางที่ 4 แสดงสรุปนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 
                       

          
           สรุปการติดตามผลการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  รุ่นที่ 47/7  ปีการศึกษา 2557 
 

ล าดับ รายช่ือมหาวิทยาลัย แผนกชาย แผนกหญิง แผนก EP รวม 
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3 2 - 5 

2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 9 16  1 26 

3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 31 26 1 58 

4 มหาวิทยาลัยมหิดล 29 23 12 64 

5 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2 2 - 4 

6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 15 10 1 26 

7 มหาวิทยาลัยศิลปากร 30 19 1 50 

8 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 10 6 - 16 

9 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - 2 - 2 

10 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - 1 - 1 

11 มหาวิทยาลัยนเรศวร 1 1 - 2 

12 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 1 - 2 

13 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 33 21 2 56 

14 มหาวิทยาลัยบูรพา 7 6 - 13 

15 สถาบันการบินพลเรือน 5 1 2 8 

16 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 15 3 - 18 

17 มหาวิทยาลัยพะเยา 1 - - 1 

18 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 1 - - 1 

19 มหาวิทยาลยัดสุิตธานี - - 1 1 

20 มหาวิทยาลัยรามค าแหง 3 4 - 7 

21 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 2 1 2 5 

22 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 3 6 1 10 

23 มหาวิทยาลัยรังสิต 2 6 - 8 

24 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 3 - - 3 

25 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 3 2 - 5 

26 ศึกษาต่อต่างประเทศ - 4 1 5 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  6  มีทั้งหมด            441        คน 
นักเรียนสอบเข้ามหาวิทยาลัยทั้งหมด                          396  คน 
นักเรียนสอบเข้ามหาวิทยาลัยของรัฐบาล      361 คน   คิดเป็นร้อยละ           91.17 
นักเรียนสอบเข้ามหาวิทยาลัยเอกชน    35 คน   คิดเป็นร้อยละ   8.84 
นักเรียนศึกษาต่อต่างประเทศ     11    คน   คิดเป็นร้อยละ   2.78 
หมายเหตุ  นักเรียนเตรียมปฏิบตัตินเป็นนักบวช (ศึกษาต่อวิทยาลัยแสงธรรม)   34  คน 
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  สรุปการติดตามผลการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  รุ่นที่ 47 / 7  ปีการศึกษา 2557 โดยจ าแนกเป็นคณะ 
 

ล าดับ รายช่ือมหาวิทยาลัย แผนกชาย แผนกหญิง แผนก EP รวม 
1 คณะแพทยศาสตร์ 2 1 - 3 
2 คณะแพทย์แผนไทยประยุกต ์ 1 - - 1 
3 คณะทันตแพทยศาสตร ์ - 1 - 1 
4 คณะเภสัชศาสตร์  6 4 - 10 
5 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 38 13 - 51 
6 คณะพาณชิยศาสตร์และการบญัชี 1 1 - 2 
7 คณะเศรษฐศาสตร ์ - 3 1 4 
8 คณะวิทยาศาสตร ์ 17 7 3 25 
9 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 2 - 2 
10 คณะวิทยาศาสตร์ชวีการแพทย์ - 1 - 1 
11 คณะเทคโนโลยีการสัตวแพทย ์ 1 - - 1 
12 คณะเทคนิคการแพทย ์ 2 - - 2 
13 คณะสหเวชศาสตร ์ 2 - - 2 
14 คณะนิติศาสตร ์  4 4 - 8 
15 คณะรัฐศาสตร ์ - 5 - 5 
16 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร ์ - 1 - 1 
17 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร ์ - 1 - 1 
18 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน - - 1 1 
19 คณะสถาปตัยกรรมศาสตร ์ 8 4 - 12 
20 คณะอักษรศาสตร์ 5 5 1 11 
21 คณะมัณฑนศลิป ์ 4 - - 4 
22 คณะนิเทศศาสตร ์ 14 7 - 21 
23 คณะศิลปกรรมศาสตร ์ - 3 - 3 
24 คณะบัญช ี - 5 - 5 
25 คณะประมง 1 - - 1 
26 คณะเกษตร 1 3 - 4 
27 คณะอุตสาหกรรมเกษตร - 1 - 1 
28 คณะเทคโนโลยีการเกษตร - 1 - 1 
29 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - 1 - 1 
30 คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 13 9 - 22 
31 คณะวิทยาการจัดการ 22 8 - 30 
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    สรุปการติดตามผลการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  รุ่นที่ 47 / 7  ปีการศึกษา 2557 โดยจ าแนกเป็นคณะ 
 

32 คณะวัฒนธรรมศาสตร ์ - 1 - 1 
33 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 3 - - 3 
34 คณะบริหารธุรกิจ  25 15 14 54 
35 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 5 2 - 7 
36 คณะดุริยางคศิลป ์ 2 - - 2 
37 คณะกายภาพบ าบัด 1 - - 1 
38 คณะศิลปศาสตร ์   14 9 - 23 
39 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม - 2 - 2 
40 คณะศึกษาศาสตร์ 5 4 - 9 
41 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 9 - 14 
42 คณะมนุษยศาสตร ์ - 5 1 6 
43 คณะสังคมศาสตร์ - 2 - 2 
44 คณะจิตวิทยา - 1 - 1 
45 คณะโลจสิติกส ์ 6 - - 6 
46 คณะอัญมณี 1 - - 1 
47 คณะอุตสาหกรรม - 1 - 1 
48 คณะวิเทศศึกษา - 1 - 1 
49 คณะการจัดการทรัพยากร - 1 - 1 
50 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ - 1 - 1 
51 คณะคหกรรมศาสตร์ - 1 - 1 
52 คณะบริหารภัตตาคาร - 1 1 2 
53 คณะการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว - 2 - 2 
54 คณะการจัดการ - 2 - 2 
55 คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ - 1 - 1 
56 คณะการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ - 1 - 1 
57 คณะวิทยาลัยการภาพยนตร์ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ - 2 - 2 
58 วิทยาลัยนานาชาติ (ธุรกิจการบนิ ) - 4 - 4 
59 เทคโนโลยีการบินบัณฑติ - 1 2 3 
60 โรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย ์ - 1 - 1 
61 ส านักงานวชิาการจัดการ - 2 - 2 
62 ส านักนวัตกรรมสังคม - 1 - 1 
63 โครงการ 2 ปริญญาคู่ขนาน(วทิยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ) - 1 - 1 
 รวม    396 
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3.4 การวิจัยในชั้นเรียน 
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ส่งเสริมให้ครูมีการวิจัยในชั้นเรียน  เพื่อน ามาใช้ในการพัฒนาการจัด

กระบวนการเรียนรู้และปรับพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียน 
3.4.1 รูปแบบวิธีการด าเนินงานวิจัยในชั้นเรียน 

5.1.1  การวิจัยในชั้นเรียนแบบไม่เป็นทางการ  (วิจัยไม่เต็มรูปแบบ) 
5.1.2  การวิจัยในชั้นเรียนแบบเป็นทางการ  (เต็มรูปแบบ) 

 3.4.2 ผลงานของครูที่เกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน 
  จ านวนครูทั้งหมด          209 คน   
  จ านวนครูส่งหัวข้อการวิจัย     209  คน  คิดเป็นร้อยละ  100 
  จ านวนครูส่งรายงานวิจัย    209      คน   คิดเป็นร้อยละ  100 
ตารางที่ 1 แสดงจ านวนผลงานวิจัยและการน าผลการวิจัยมาใช้พัฒนาการเรียนรู้  
 

ที ่ แผนก 
จ านวน

ครู 

ประเภทงานวิจัย 
รวม 

ร้อยละ 
การ

พัฒนา
ผู้เรียน 

ร้อยละ แก้ปัญหา
พฤติกรรม

ผู้เรียน 

ร้อยละ การสร้าง
นวัตกรรม 

ร้อยละ ส ารวจ ร้อยละ 

1 ประถม 87 72 82.76 8 9.20 4 4.60 4 4.60 100.00 
2 มัธยม 122 89 72.95 20 16.39 2 1.64 3 2.46 100.00 

รวม 209 161 77.03 28 13.40 6 2.87 7 3.35 100.00 
ที่มา  :  งานวิจัยและพัฒนา 

 จากตารางที่1 พบว่าครูได้มีการท าวิจัยและการน าผลการวิจัยมาใช้พัฒนาการเรียนรู้ประเภทการ
พัฒนาผู้เรียนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 77.03 และประเภทที่ท าน้อยที่สุดได้แก่การสร้างนวัตกรรมคิดเป็นร้อย
ละ 2.87 
 

3.5 สื่อการเรียนรู้ 

โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ส่งเสริมให้ครูมีการผลิตสื่อการเรียนการสอน เพื่อน ามาใช้ในการพัฒนาการ
จัดกระบวนการเรียนรู้และปรับพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

ตารางที่ 1 แสดงจ านวนครูผู้สอนระดับประถมศึกษาที่ผลิตสื่อ 
  

ล าดับ ประเภทของสื่อ 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รวม จ านวน 
ชิ้นงาน 

ร้อยละ จ านวน 
ชิ้นงาน 

ร้อยละ 

1 รูปภาพ บัตรค า  16 33.30 20 41.70 36 
2 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน สื่อ ICT 164 100 164 100 328 
3 สิ่งประดษิฐ ์ 20 41.70 15 31.30 35 

 จ านวนครูผู้สอนระดับประถมศึกษา 41 คน              ที่มา :ฝ่ายวิชาการ                                                              
 
จากตารางที่ 1 พบว่าครูผู้สอนระดับประถมศึกษามีการผลิตสื่อเพ่ือใช้ในการเรียนการสอนประเภทสื่อ

ICTมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ100  
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ตารางที่ 2 แสดงจ านวนครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาที่ผลิตสื่อ 
  

ล าดับ ประเภทของสื่อ 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รวม จ านวน 
ชิ้นงาน 

ร้อยละ จ านวน 
ชิ้นงาน 

ร้อยละ 

1 สิ่งประดษิฐ ์ 24 32.00 20 26.67 44 
2 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 75 100.00 75 100 150 
3 สิ่งพิมพ ์ 38 50.67 43 57.33 81 

รวม 137 60.89 138 61.33 275 
จ านวนครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา  75  คน                           ที่มา :ฝ่ายวิชาการ                                                                

 
จากตารางที่  2  พบว่าครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษามีการผลิตสื่อเพ่ือใช้ในการเรียนการสอนประเภท  

CAI  มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ  100  และผลิตสื่อการเรียนการสอนประเภทสิ่งประดิษฐ์น้อยที่สุด คิดเป็นร้อย
ละ32.00 
    
 

ตารางที่ 3 แสดงจ านวนครูผู้สอนแผนกสามัญหญิงที่ผลิตสื่อ 
  

ล าดับ ประเภทของสื่อ 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รวม จ านวน 
ชิ้นงาน 

ร้อยละ จ านวน 
ชิ้นงาน 

ร้อยละ 

1 สิ่งประดษิฐ ์ 5 5.81 8 9.30 13 
2 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 73 84.88 74 86.05 147 
3 สิ่งพิมพ ์ 8 9.30 4 4.65 12 

รวม 86 100.00 86 100.00 172 
จ านวนครูผู้สอน     86  คน                                                          ที่มา : ฝ่ายวิชาการ                                                                  

จากตารางที่  3  พบว่าครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษามีการผลิตสื่อเพ่ือใช้ในการเรียนการสอนประเภท  
CAI  มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ  85.46  และผลิตสื่อการเรียนการสอนประเภทสิ่งสิ่งพิมพ์น้อยที่สุด คิดเป็นร้อย
ละ  6.98 
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บทท่ี 4  
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 

 
 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ได้สรุปโดยแยกตามล าดับดังนี้ 

4.1 สภาพการบริหาร และการจัดการ  
4.2 สภาพและบรรยากาศการเรียนรู้  
4.3 ทรัพยากรและสิ่งอ านวยความสะดวก  
4.4 การพัฒนาวิชาชีพ 
4.5 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครอง และชุมชน 
 

4.1 สภาพการบริหาร และการจัดการ 
  4.1.1 ความสอดคล้องระหว่าง วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ เป้าหมาย  

 

เป้าหมาย/นโยบาย ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ สภาพความส าเร็จ 
/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1. ปลูกฝังบุคลากรและผู้ เรียนให้มี
คุณธรรม-จริยธรรม  ตามหลักธรรมทาง
ศาสนามีความสามัคคี รู้จักรักและรับใช้ 
ภาคภูมิใจในสถาบัน  อยู่ร่วมกันใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 
 
2. ส่งเสริมบุคลากรและผู้เรียน ให้มีนิสัย
รักษ์สิ่งแวดล้อมใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 1   ด้ านคุณธรรม –  จริ ยธรรม  
ส่ง เสริมบุคลากรและผู้ เรียนใ ห้มี
คุณธรรม – จริยธรรม มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของโรงเรียน ปฏิบัติ
ศาสนกิจสัมพันธ์ร่วมกัน น าแนวคิด
ตามหลักธรรมไปใช้ในการด ารงชีวิต 
รู้จักใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า รักษ์
สิ่งแวดล้อม ประหยัดอดออม และ
ด า เ นิ น ชี วิ ต ต า ม ห ลั ก ป รั ช ญ า
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่ออยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข 

 1) ร้อยละ 90  ของบุคลากรและผู้เรียน
ป ฏิ บั ติ ต น เ ป็ น ค นดี มี คุ ณ ธ ร ร ม  – 
จริยธรรม และ อยู่ร่วมกันได้อย่างมี
ความสุข 
 2) ร้อยละ 90    ของผู้เรียนปฏิบัติตน
ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์จนเป็น
เอกลักษณ์ของโรงเรียน  
3) ร้อยละ 90  ของบุคลากรและผู้เรียน
ได้ปฏิบัติศาสนกิจสัมพันธ์ร่วมกัน และ
ด าเนินชีวิตตามหลักธรรมทางศาสนา       
ของตน 
4) ร้อยละ 90  ของบุคลากรและผู้เรียน 
ใ ช้ ท รั พ ย า ก ร อ ย่ า ง คุ้ ม ค่ า  รั ก ษ์
สิ่งแวดล้อม  ประหยัด  อดออม และ
ด าเนินชีวิตตาม  ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
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เป้าหมาย/นโยบาย ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ สภาพความส าเร็จ 
/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

3. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนเต็ม
ตามศักยภาพ สามารถศึกษาต่อ  ใน
ระดับอุดมศึกษาของรัฐ มีผลงานเข้าสู่
ก า ร แ ข่ ง ขั น ร ะ ดั บ ป ร ะ เ ท ศ  แ ล ะ
ต่างประเทศ 
 

2. สั ม ฤ ท ธิ์ ผ ล ข อ ง ผู้ เ รี ย น  จั ด
การศึกษาเพื่อส่งเสริมให้ผู้ เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มี
ผลงานเป็นที่ยอมรับในทุกระดับ 
ตลอดจนมี ผลการประ เมินจาก
หน่วยงานภายนอกสูงกว่า เกณฑ์
มาตรฐาน (น.3) 
 

5)  ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าศึกษาต่อ
ในระดับอุดมศึกษา  
 6)  ร้อยละ 80  ของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนแต่ละรายวิชาไม่ต่ ากว่า 
3.00   
 7)  ร้อยละ 80  ของผู้เรียนในระดับชั้น 
ป.6 , ม.3 และ ม.6  มีผลการทดสอบ
รวบยอดระดับชาติอยู่ ในระดับดี 8)  
ผู้เรียนได้รับรางวัลและมีผลงานจากการ
ประกวดแข่งขันทั้ งในประเทศและ
ต่างประเทศ 
 9)  ร้อยละ 80  ของผู้เรียนมีผลการ
ประเมินคุณภาพผู้เรียน ไม่ต่ ากว่าร้อย
ละ 75 

4.ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรที่เข้มข้น
เหมาะสมกับผู้เรียน และ ความต้องการ
ของชุมชน เปิดโอกาสให้นักเรียนได้
เรียนรู้นโยบายของโรงเรียนตลอดชีวิต 
อย่างมีคุณภาพ 
5. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีทักษะการคิด
วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ สามารถใช้
ภาษาในการสื่อสารเป็นที่ยอมรับใน
ระดับสากล 
6.ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยใน
การจัดการศึกษา 

3.หลักสูตรการบริหารงานวิชาการจัด
การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐานโดยมีหลักสูตรที่เข้มข้นและ
หลากหลายเน้นทักษะทางภาษาและ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้ผู้เรียน
เป็นคนดี มีปัญญา และมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

10)ร้อยละ 90  ของ  ครู  ผู้ปกครอง 
และนักเรียน  มีความพึงพอใจผล
การประเมินการใช้หลักสูตร  อยู่ใน
ระดับดีมาก       

 11) ร้อยละ 90  ของนักเรียนมคีุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาขัน้พื้นฐาน  

 12)   ร้อยละ 90  ของผู้เรียนมีทักษะ
ทางภาษาโดยได้รับการประเมินคุณภาพ
จากหน่วยงานภายในและภายนอก 
13)  ครูทุกคนสามารถใช้สื่อ  วัสดุ  
อุปกรณ์  แหล่งเรียนรู้  และเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน 

  14)   ครูทุกคนได้รับการพัฒนา และ
นิเทศติดตามในการปฏิบัติงาน 
 15)   ผลการประเมินคุณภาพภายใน
และภายนอกอยู่ในเกณฑ์ดีมาก  
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เป้าหมาย/นโยบาย ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ สภาพความส าเร็จ 
/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

7. จัดระบบโครงสร้างการบริหารงาน 
เน้นการมีส่วนร่วมโดยใช้หลักธรรมาภิ
บาล และเทคโนโลยีที่ทันสมัย สร้าง
ความเชื่อมั่นด้วยระบบประกันคุณภาพ
ภายใน และนิเทศติดตาม เพื่อให้การ
บริหารงานเกิดผลอย่าง  มีประสิทธิภาพ 

3.หลักสูตรการบริหารงานวิชาการจัด
การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐานโดยมีหลักสูตรที่เข้มข้นและ
หลากหลายเน้นทักษะทางภาษาและ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้ผู้เรียน
เป็นคนดี มีปัญญา และมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 
4.การบริหารจัดการมีโครงสร้างการ
บริหารงานที่ชัดเจนโดยยึดหลักธรร
มาภิบาลมีอาคารสถานที่แหล่งการ
เรี ยนรู้  ส าธารณูป โภค สื่ อวั สดุ
อุ ป ก รณ์  น วั ต ก ร รม เทค โน โลยี
เพียงพอและทันสมัย มีระบบการ
ประชาสัมพันธ์ การให้บริการที่มี
ประสิทธิภาพโดยการใช้การนิเทศ 
ติดตามงานจากองค์กรภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา ( น.7) 

16)   ร้อยละ 90  ของบุคลากรมีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการ ก าหนด
นโยบาย  โครงสร้างโดยยึดหลักธรร
มาภิบาล  

17)   ร้อยละ 95  ของอาคารสถานที่  
แหล่งการเรียนรู้  สาธารณูปโภค  สื่อ
วั ส ดุ อุ ป ก ร ณ์   น วั ต ก ร ร ม แ ล ะ
เทคโนโลยีได้รับการพัฒนาให้  รวดเร็ว  
ชั ด เ จน  และทั นต่ อ เหตุ การณ์ ใน
ปัจจุบัน  

18)   ร้อยละ 95  ของผู้รับบริการมี
ความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
บุคลากรในสถานศึกษา 

19)  ทุกหน่วยงานในสถานศึกษา ได้รับ
ผลการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานใน
ระดับดีมากของกระทรวงศึกษา และ 
สมศ.  

8. ส่งเสริมให้บุคลากรมีทักษะในการใช้
เทคโนโลยี การให้บริการ เสริมสร้าง
ข วั ญ ก า ลั ง ใ จ  แ ล ะ จิ ต ส า นึ ก ใ น
จรรยาบรรณ เพื่อประสิทธิภาพในการ
ท างาน 

5. ด้านการบริหารงานบุคลากร 
มีการพัฒนาบุคลากรให้สามารถ
ค้นคว้า สื่อสาร จัดการเรียน การสอน 
ด้วยทักษะภาษา และมีคุณภาพ      
ตรงตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครุ
สภา มีการเพิ่มขวัญก าลังใจให้กับ
บุ ค ล า ก ร เ ห ม า ะ ส ม กั บ ส ภ า ว ะ
เศรษฐกิจ และสังคมในปัจจุบัน  

20) ร้อยละ 80  ของบุคลากรมีทักษะ
การใช้ เทคโนโลยี ในการพัฒนาการ
ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ  
21)  บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนา
ตรงตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
 22)  บุคลากรทุกคนมีขวัญก าลังใจใน
การปฏิบัติหน้าที่      23)  ร้อยละ 75  
ของบุคลากรได้รับการพัฒนาให้สามารถ
ค้นคว้า  สื่อสาร  จัดการเรียนการสอน
ด้วยภาษาสากล    

9. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

6.  กิจการนักเรียนพัฒนาส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์มี
ความสามารถทางด้านศิลปะ ดนตรี 
กีฬา และด้านอ่ืนๆ ตามความถนัด
และสนใจของตนเอง สามารถเข้าร่วม
แข่ งขันทั้ งภาย ในและภายนอก
สถานศึกษา (น.9) 
 
 
 
 

24)   ผู้เรียนทุกคนได้พัฒนาศักยภาพ
ตรงตามความสามารถของตนเอง  
 25)   ผู้เรียนทุกคนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของโรงเรียน   
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เป้าหมาย/นโยบาย ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ สภาพความส าเร็จ 
/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

10. เสริมสร้างปฏิสัมพันธ์ต่อชุมชนใน
การอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น รวมทั้งใช้สถานศึกษาเป็นแหล่ง
เรียนรู้ของชุมชน 

7 .สั มพันธ์ ชุ มชนพัฒนาส่ ง เสริ ม
ความสัมพันธ์ของสถานศึกษาและ
ชุมชน เป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นใน
สถานศึกษา ร่วมอนุรักษ์สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
บุคลากรและผู้เรียนมีจิตอาสาในการ
ช่วยเหลือสังคม (น.10) 

26)  ร้อยละ 90  ของชุมชนให้การ
ยอมรับ สนับสนุนและให้ร่วมมือกับ
สถานศึกษาในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ   
27)   ร้อยละ 90  ของบุคลากรและ
ผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจ ปฏิบัติตน
เหมาะสมกับความ เป็น ไทย  และ
สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีกับบุคคลอื่น 
 28)  ร้อยละ 90  ชุมชนได้รับประโยชน์
จากแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาและ
สามารถน าไปพัฒนาตนเองและบุคคล
อ่ืน 
 29)   ร้อยละ 90  ของชุมชนและ
สถานศึกษามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 

 
4.2 สภาพและบรรยากาศการเรียนรู้ 

 4.2.1 การมาเรียนของนักเรียน 
 

ตาราง แสดงสถิติการมาเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน

ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวนนักเรียนที่มา (คน) ร้อยละของการมาเรียน 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่  1 ภาคเรียนที่  2 

ประถมศึกษาปีที่ 1-3 485 453 479 93.36 98.85 
ประถมศึกษาปีที่ 4-6 484 456 475 94.11 98.10 
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 738 703 716 95.20 97.01 
มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 726 675 672 91.50 91.08 

รวม 2,871 2,284 2,342 93.54 92.26 
      ที่มา : กิจการนักเรียน 

 
 จากตาราง พบว่า ผู้เรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 มีสถิติการมาเรียนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ96.10 นักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาปี่4-6 มีสถิติการมาเรียนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ91.29  
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4.2.2 จ านวนเวลาเรียนในแต่ละเดือน/ภาคเรียน/ปีการศึกษา 
 

ตารางที่ 18 แสดงจ านวนเวลาเรียนในแต่ละเดือน/ภาคเรียน 
  

ปี 
2557 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 รวม
ทั้งสิ้น 

เดือน พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. รวม พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. รวม 
จ านวน
(วัน) 

12 21 21 19 22 13 82 20 20 19 20 21 - 84 166 

 
 
 

4.2.3 ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน 
 

โรงเรียนได้จัดท าแบบส ารวจความคิดเห็น และความพึงใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการเรียนการ
สอน โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ปกครองระดับปฐมวัยถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย มีผลการส ารวจ ดังนี้    

ที ่ หัวข้อการประเมิน 

ระดับความต้องการ 

X SD 
สรุป 

ระดับความ
ต้องการ 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยท

ี่สุด
 

  ด้านวิชาการ 

1 
โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับขอ้มูล 
ของหลักสูตรทั้งหมด 

22.4 51.1 24.4 1.94 0.13 3.94 0.75 มาก 

2 
โรงเรียนมีการเน้นการเรียนการสอน 
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

23.2 55.6 20.2 0.92 0.13 4.01 0.69 มากที่สุด 

3 
โรงเรียนมีการเน้นการเรียนการสอน 
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

27.1 54.7 16.9 1.05 0.26 4.07 0.71 มากที่สุด 

4 
โรงเรียนมีการเน้นการเรียนการสอน 
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

26.4 53.9 17.6 1.97 0.26 4.04 0.74 มากที่สุด 

5 
โรงเรียนมีการเน้นการเรียนการสอน 
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

25 52.3 21.2 1.31 0.13 4.01 0.73 มากที่สุด 

6 
โรงเรียนมีการเน้นการเรียนการสอน 
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ 

33.9 48.5 16.1 1.18 0.26 4.15 0.74 มากที่สุด 

7 โรงเรียนมีการเน้นการเรียนการสอน ศักยภาพ ศิลปะ ดนตรี กีฬา 22.8 50.5 22.8 3.15 0.79 3.91 0.8 มาก 

8 
โรงเรียนมีการเน้นการเรียนการสอน 
ด้านเทคโนโลย ี

25 49.8 22.8 1.7 0.66 3.97 0.78 มาก 

9 
การจัดครูเข้าสอนครูต้องส าเร็จการศึกษา 
ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป 

33.9 47.6 17.3 1.05 0.13 4.14 0.74 มากที่สุด 
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ที ่ หัวข้อการประเมิน 

ระดับความต้องการ 

X SD 
สรุป 

ระดับความ
ต้องการ 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยท

ี่สุด
 

10 
การจัดครูเข้าสอนครูต้องส าเร็จการศึกษา 
ตรงตามสาขามีประสบการณ์ มีความถนัดในวิชา 
ที่สอน 

38 43 17.6 1.05 0.39 4.17 0.78 มากที่สุด 

11 
โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนา 
ความสามารถดา้นการแข่งขันภายนอก 

30.1 47.6 18.9 2.62 0.79 4.04 0.79 มากที่สุด 

12 
โรงเรียนส่งเสริมการจัดกิจกรรมเข้าค่าย 
ทางวิชาการ 

22.2 50.1 24.4 3.01 0.39 3.91 0.78 มาก 

13 
โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการทดสอบ 
จากหนว่ยงานภายนอก 

22.5 48.2 25.8 2.88 0.52 3.89 0.8 มาก 

14 
โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกจิกรรม 
การเรียนการสอน 

23.5 51.9 21.5 2.49 0.66 3.95 0.78 มาก 

15 การมีส่วนร่วมในการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน 19.9 49.3 27.7 2.36 0.79 3.85 0.79 มาก 

16 
การใช้บริการของหอ้งสมุดในการอ่านหนังสือ   
ยืมและคืนหนังสือ 

19.4 46.8 29 4.19 0.66 3.8 0.82 มาก 

17 การเข้าห้องสมุดเพื่อใช้บริการคอมพิวเตอร์ 21.2 41.4 29.8 5.37 2.23 3.74 0.93 มาก 

18 
การจัดหาบุคลากรทางวิชาการ 
จากหนว่ยงานภายนอก 

21.2 43.5 30.8 3.15 1.31 3.8 0.85 มาก 

19 
การจัดหาบุคลากรทางศักยภาพ 
จากหนว่ยงานภายนอก โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนต่างประเทศ 

27.7 42.1 24.6 4.59 1.05 3.91 0.89 มาก 

20 
โรงเรียนจัดการศึกษาเทียบเคียง 
มาตรฐานสากล 

29.1 46.8 20.2 3.15 0.79 4 0.83 มากที่สุด 

21 
จัดเรียนเสริมตอนเย็นให้นักเรียนทุกคน  
16.00-17.00 น. 

25.8 44 24.4 3.67 2.1 3.88 0.91 มาก 

  ด้านกิจการนักเรียน 

 งานปกครอง 

22 
ท่านต้องการให้ทางโรงเรียนแจ้งข้อมูลดา้นการมาเรียน  ขาดเรียน  
มาสาย 

30.5 43.6 23.2 1.83 0.79 4.01 0.83 มากที่สุด 

23 
ท่านต้องการให้ทางโรงเรียนพัฒนากฎระเบียบ  ข้อบังคับ  และ
บทลงโทษที่คู่มือนักเรียนให้เหมาะกับยคุปัจจุบัน 

30.5 46.7 20.2 2.1 0.52 4.05 0.8 มากที่สุด 

24 
ท่านต้องการให้ทางโรงเรียนจัดกิจกรรมเชิดชูคนดี  มีคุณธรรม  
จริยธรรม 

37.6 49.5 12.1 0.66 0.13 4.24 0.69 มากที่สุด 

25 ท่านต้องการให้ทางโรงเรียนจัดกิจกรรมต้านยาเสพติด 45.5 42.2 11.3 0.92 0.13 4.32 0.72 มากที่สุด 
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ที ่ หัวข้อการประเมิน 

ระดับความต้องการ 

X SD 
สรุป 

ระดับความ
ต้องการ 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยท

ี่สุด
 

 งานปกครอง (ต่อ) 

26 
ท่านต้องการให้ทางโรงเรียนจัดกิจกรรมการวางตัวและการปฏิบัติ
ต่อเพศตรงข้าม 

41.7 43.5 13.6 1.05 0.13 4.26 0.74 มากที่สุด 

27 
ท่านต้องการให้ทางโรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 

39.5 44.6 14.8 0.92 0.26 4.22 0.75 มากที่สุด 

  งานกิจกรรม 

28 
ท่านต้องการให้ทางโรงเรียนจัดกิจกรรมด้านช่วยเหลือสังคม  จิต
สาธารณะ ชว่ยเหลอืผู้ด้อยโอกาสและบ าเพ็ญประโยชน์ 

40.6 43.3 15.3 0.79 0 4.24 0.73 มากที่สุด 

29 
ท่านต้องการให้ทางโรงเรียนจัดกิจกรรมด้านศาสนาและวันส าคัญ
ต่างๆ  

37.6 46.9 14.8 0.66 0 4.21 0.71 มากที่สุด 

30 ท่านต้องการให้ทางโรงเรียนจัดกิจกรรมทางด้านกีฬา  สันทนาการ 35.8 46 16.4 1.57 0.26 4.15 0.76 มากที่สุด 

31 
ท่านต้องการให้ทางโรงเรียนจัดกิจกรรมด้านสังคม  เศรษฐกิจ  
การเมือง 

30.1 44.7 22.7 2.23 0.26 4.02 0.8 มากที่สุด 

32 
ท่านต้องการให้ทางโรงเรียนจัดกิจกรรมด้านมนุษยสัมพันธ์  การ
ปรับตัวในสังคม 

43.8 43.6 11.4 0.92 0.26 4.3 0.72 มากที่สุด 

33 
ท่านต้องการให้ทางโรงเรียนติดตามพฤติกรรมของนักเรียน ด้านยา
เสพติดและเรื่องเพศ 

51 36 11.7 0.92 0.39 4.36 0.75 มากที่สุด 

  ด้านจิตตาภิบาล 

34 
จัดการเรียนการสอนวิชาคริสตศาสตร์ให้ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมค า
สอน 

25.3 45.7 26.3 1.83 0.79 3.93 0.81 มาก 

35 
 จัดให้นักเรียนมีส่วนรว่มในกิจกรรมทางศาสนา เช่น เข้าเงียบ ค่าย
ปฏิบัติธรรม ตกับาตร ฯลฯ 

30.9 45.6 21.1 2.1 0.26 4.05 0.79 มากที่สุด 

  ด้านบริหารงานทั่วไป (งานบริการ) 

36 ท่านต้องการให้ทางโรงเรียนมียามรกัษาความปลอดภยัทุกประตู 49.7 40 8.91 0.92 0.39 4.38 0.72 มากที่สุด 

37 
ท่านต้องการให้ทางโรงเรียนปรับปรุงการบริการของรถโรงเรียนและ
รถร่วม 

29.8 34.7 29.9 4.46 1.18 3.87 0.93 มาก 

38 ท่านต้องการให้มีร้านอาหารภายในโรงเรียนมากกว่าปัจจุบัน 44.6 35.9 17.7 1.57 0.26 4.23 0.81 มากที่สุด 

39 
ท่านต้องการให้ทางโรงเรียนการปรับปรุงราคาอาหารและคุณภาพ
ของอาหารทีจ่ าหนา่ยภายในโรงเรียน 

46.4 32.4 19.1 1.57 0.52 4.23 0.85 มากที่สุด 

40 
ท่านต้องการให้ทางโรงเรียนจัดบริการความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ
ร่างกายและอนามยัให้กับบุตรหลานของท่าน 

41.3 43.6 13.5 1.57 0 4.25 0.74 มากที่สุด 
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ที ่ หัวข้อการประเมิน 

ระดับความต้องการ 

X SD 
สรุป 

ระดับความ
ต้องการ 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยท

ี่สุด
 

41 ท่านต้องการให้มีการบริการการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียน 33.4 39.6 23.2 2.49 1.31 4.01 0.89 มากที่สุด 

42 ให้บริการเช่าห้องประชุม สถานที่ท ากิจกรรมต่าง ๆ 22.3 32.5 35.8 7.21 2.23 3.65 0.98 มาก 

  ด้านธุรการการเงิน 

43 
ท่านต้องการให้ทางโรงเรียนแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการช าระ
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆโดยผา่นทางนักเรียน 

27.5 41.8 27.8 2.36 0.52 3.93 0.83 มาก 

44 
ท่านต้องการให้โรงเรียนแจ้งข้อมูลเกีย่วกับการช าระค่าธรรมเนียม
กับผู้ปกครองโดยตรง 

30.5 40.2 23.9 3.15 2.23 3.94 0.93 มาก 

45 
ท่านต้องการให้โรงเรียนแจ้งข้อมูลเกีย่วกับการช าระค่าธรรมเนียม
ต่าง ๆ โดยผา่นทางไปรษณีย ์

17.7 25 30.8 16.3 10.2 3.24 1.21 มาก 

46 
ท่านต้องการให้โรงเรียนแจ้งข้อมูลเกีย่วกับการช าระค่าธรรมเนียม
โดยเว็บไซด์ของโรงเรียน 

22.7 33.2 27.4 11.5 5.24 3.56 1.12 มาก 

47 
ท่านต้องการให้ทางโรงเรียนฯ รับช าระค่าธรรมเนียมทางการเรียน
จากการช าระดว้ยตนเอง 

24.8 37.8 29.9 5.11 2.49 3.77 0.96 มาก 

48 
ท่านต้องการให้ทางโรงเรียนฯ รับช าระค่าธรรมเนียมทางการเรียน
ผ่านทางธนาคารที่โรงเรียนก าหนด 

25.3 35.4 31.6 4.85 2.88 3.75 0.98 มาก 

49 
ท่านต้องการให้ทางโรงเรียนฯ รับช าระค่าธรรมเนียมทางการเรียน
ผ่านทางตู้ A.T.M.  ของธนาคารที่โรงเรียนก าหนด 

23.5 32.5 34.2 6.29 3.54 3.66 1.02 มาก 

50 ท่านต้องการให้ทางสหกรณ์จ าหน่ายสินค้าแบบครบวงจร 40.5 39.3 17.6 1.7 0.92 4.17 0.84 มากที่สุด 

  งานธุรการและทะเบียน 

51 
ท่านต้องการให้ทางโรงเรียนฯ แจ้งขอ้มลูเกี่ยวกบัผลการเรียนให้กบั
ผู้ปกครองโดยผ่านทางไปรษณีย ์

19.4 24.4 35 12.7 8.52 3.33 1.17 มาก 

52 
ท่านต้องการให้ทางโรงเรียนฯ แจ้งขอ้มลูเกี่ยวกบัผลการเรียนให้กบั
ผู้ปกครองโดยฝากขอ้มูลไปกับนักเรียน 

27.3 41.3 26.5 4.06 0.92 3.9 0.88 มาก 

53 
ท่านต้องการให้ทางโรงเรียนแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับผลการเรียนโดยผ่าน
ทางเว็บไซด์ของโรงเรียน 

29.6 37.5 26.1 4.72 2.1 3.88 0.96 มาก 

54 
ท่านต้องการให้ทางโรงเรียนแจ้งข้อมูลและข่าวสารผ่านทางเว็บไซด์
ของโรงเรียน 

30.1 40.6 23.7 3.15 2.36 3.93 0.93 มาก 

55 
ท่านต้องการให้ทางโรงเรียนแจ้งข้อมูลและข่าวสารผ่านทางวารสาร
ของโรงเรียน 

22 39.2 32 4.59 2.23 3.74 0.93 มาก 

56 ท่านต้องการให้ทางโรงเรียนแจ้งข้อมูลและข่าวสารผ่านทางแผ่นพับ 18.7 33.8 35.4 8.39 3.67 3.56 1.01 มาก 

57 
ท่านต้องการให้ทางโรงเรียนแจ้งข้อมูลและข่าวสารผ่านทางเสียง
ตามสาย 

18.1 27 32.4 15.5 7.08 3.34 1.15 มาก 
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4.2.4 สุขภาพอนามัย และความปลอดภัย 
ตารางที่ 1 แสดงจ านวนสุขภาพอนามัยของนักเรียน จ าแนกเป็นรายเดือนและอาการป่วย 

  

อาการป่วย 
เดือน(ครั้ง) 

รวม ร้อยละ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 

อุบัติเหต ุ 11 28 26 14 30 5 28 17 12 19 190 0.05 

บาดแผล 212 514 465 446 464  89 476 278 281 379 3,604 0.86 

ระบบทางเดนิอาหาร 72 148 148 132 152  29 115 89 107 110 1,102 0.26 

ระบบทางเดนิหายใจ 150 409 365 356 356  29 271 151 161 269 2,517 0.60 

ปวดศีรษะ 102 339 276 248 258  27 226 140 156 203 1,975 0.47 

โรคทางตา 21 49 50 71 70  9 37 26 34 27 394 0.09 

โรคผิวหนัง 18 52 57 76 110  12 58 28 37 49 497 0.12 

โรคอื่นๆ 156 407 399 351 416  61 371 228 246 318 2,953 0.70 

นอนพักห้องพยาบาล 18 50 30 32 26  5 40 18 20 16 255 0.06 

ส่งต่อโรงพยาบาล 28 57 46 34 54  5 39 23 19 24 329 0.08 

รวม 742 1,946 1,786 1,694 1,856 261  1,582 957 1,034 1,374 13,232  

ที่มา : งานอนามัย 
ปีการศึกษา 2557        จ านวนนักเรียนประถมศึกษา     969     คน 
           จ านวนนักเรียนมัธยมศึกษาชาย    1,441    คน   
 

จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้เรียนเข้ารับการดูแลสุขภาพอนามัยเกี่ยวกับ บาดแผล มากท่ีสุด คิดเป็น
ร้อยละ 0.86 รองลงมาคือโรคอ่ืนๆ (ฟัน, ปาก, หู และ กล้ามเนื้อฟกช้ า) คิดเป็นร้อยละ 0.70 
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ตารางที่ 2 แสดงจ านวนผู้มารับบริการด้านสุขภาพอนามัย จ าแนกเป็นระดับชั้น 
 

เดือน 
ระดับชั้น 

รวม ร้อยละ 
ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 

พฤษภาคม (12) − 416 307 723 0.17  

มิถุนายน (21) − 985 928 1,913 0.46 

กรกฎาคม (21) − 902 846 1,748  0.42 

สิงหาคม (19) − 912 755 1,667 0.40 

กันยายน (21) − 999 830 1,829 0.44 

ตุลาคม (5) − 154 103 257 0.06 

พฤศจิกายน (20) − 818 739 1,557 0.37 

ธันวาคม (16) − 501 439 940 0.22 

มกราคม (19) − 597 432 1,029 0.25 

กุมภาพันธ์ (20) − 758 594 1,352 0.32 

รวม (174) − 7,042 5,973 13,015  
ที่มา : งานอนามัย 

จากตาราง พบว่า ผู้เรียนเข้ารับการดูแลสุขภาพอนามัยในเดือน มิถุนายน มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
0.46 รองลงมาคือ  กันยายน  คิดเป็นร้อยละ 0.44 
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4.2.5 สุขภาพอนามัย และความปลอดภัยของนักเรียนแผนกสามัญหญิง 
ตารางที่ 3 แสดงจ านวนสุขภาพอนามัยของนักเรียนระดับประถมศึกษา จ าแนกเป็นรายเดือนและอาการป่วย 
  

อาการป่วย 
เดือน (ครั้ง) 

รวม ร้อยละ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 

อุบัติเหต ุ 1 5 7 5 11 7 10 12 14 15 87 0.97 

บาดแผล 77 139 158    131 198 58 200 104 262 180 1507 16.87 

ระบบทางเดนิอาหาร 118 204 185 148 163 37 153 76 137 119 1340 15.00 

ระบบทางเดนิหายใจ 73 213 268 232 305 27 151 101 186 184 1740 19.48 

ระบบประสาท 127 264 267 287 257 51 263 177 260 243 2196 24.58 

โรคทางตา 33 43 30 43 49 8 28 23 36 36 329 3.68 

โรคผิวหนัง 6 9 9 6 19 2 10 7 16 12 96 1.07 

โรคอื่นๆ 24 55 53 53 56 7 43 24 29 32 376 4.21 

ระบบสบืพันธุ ์ 4 2 6 4 6 9 7 8 16 5 67 0.75 

ระบบกระดูกและ
กล้ามเน้ือ 77 111 132 111 162 35 168 57 153 190 1196 13.39 

รวม 540 1045 1115 1020 1226 241 1033 589 1109 1016 8934  
         ที่มา : งานอนามัย 

ปีการศึกษา 2557        จ านวนนักเรียนประถมศึกษา     766     คน   
 

จากตารางที่3 พบว่า ผู้เรียนเข้ารับการดูแลสุขภาพอนามัยเกี่ยวกับ ระบบประสาทมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 24.58  รองลงมาคือระบบทางเดินหายใจ คิดเป็นร้อยละ 19.48 
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ตารางที่ 4 แสดงจ านวนสุขภาพอนามัยของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จ าแนกเป็นรายเดือนและอาการป่วย 

อาการป่วย 
เดือน(ครั้ง) 

รวม ร้อยละ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 

อุบัติเหต ุ 3 10 13 12 9 2 16 13 2 7 87 1.87 

บาดแผล 27 69 64    58 53 14 51 46 73 81 536 11.55 
ระบบทาง 
เดินอาหาร 

70 111 89 88 70 26 82 47 84 52 719 15.49 

ระบบทาง 
เดินหายใจ 

20 171 86 86 120 13 100 44 48 44 732 15.77 

ระบบประสาท 54 171 161 146 143 24 117 87 96 78 1077 23.21 

โรคทางตา 10 32 26 15 47 6 21 15 9 12 193 4.16 

โรคผิวหนัง 6 17 22 7 12 4 13 15 15 6 117 2.52 

โรคอื่นๆ 17 33 31 18 29 10 28 14 4 10 194 4.18 

ระบบสบืพันธุ ์ 48 63 79 49 56 11 46 44 58 27 481 10.36 

ระบบกระดูก
และกลา้มเนื้อ 

42 84 73 74 51 24 54 27 41 35 505 10.88 

รวม 297 761 644 553 590 134 528 352 430 352 4641  
 

     จากตารางที่ 4 พบว่า ผู้เรียนเข้ารับการดูแลสุขภาพอนามัยเก่ียวกับ ระบบประสาทมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ
23.21 รองลงมาคือระบบทางเดินหายใจ คิดเป็นร้อยละ 15.77 
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ตารางที ่ 5 แสดงจ านวนผู้มารับบริการด้านสุขภาพอนามัย จ าแนกเป็นระดับชั้น 
 

เดือน 
ระดับชั้น 

รวม ร้อยละ 
ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 

พฤษภาคม  − 540 297 837 6.17 

มิถุนายน  − 1045 761 1806 13.30 

กรกฎาคม  − 1115 644 1759 12.96 

สิงหาคม  − 1020 553 1573 11.59 

กันยายน  − 1226 590 1816 13.38 

ตุลาคม  − 241 134 375 2.76 

พฤศจิกายน  − 1033 528 1561 11.50 

ธันวาคม  − 589 352 941 6.93 

มกราคม  − 1109 430 1539 11.34 

กุมภาพันธ์  − 1016 352 1368 10.08 

รวม  − 8934 4641 13575  
ที่มา : งานอนามัย 

จากตาราง 5 พบว่า ผู้เรียนเข้ารับการดูแลสุขภาพอนามัยในเดือน กันยายนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
13.38  รองลงมาคือ มิถุนายน คิดเป็นร้อยละ 13.30 
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4.2.6 การใช้บริการห้องสมุด 
ตารางที่ 1 แสดงสถิติการใช้ห้องสมุดโรงเรียน 

  

เดือน 
จ านวนผู้มาใช้บริการ (ครั้ง) 

รวม 
ประถมฯ 1-6 มัธยมฯ 1-6 ครู อ่ืนๆ 

พฤษภาคม 1,022 4,439 166 4 5,631 
มิถุนายน 4,391 5,672 143 3 10,209 
กรกฎาคม 2,510 3,925 123 4 6,562 
สิงหาคม 3,279 4,697 106 4 8,086 
กันยายน 1,837 4,073 108 3 6,021 

พฤศจิกายน 8,729 5,523 91 2 14,345 
ธันวาคม 927 3,279 53 2 4,261 
มกราคม 1,867 4,239 84 4 6,194 

กุมภาพันธ์ 1,339 3,833 73 3 5,248 
รวม 25,901 39,680 947 29 66,557 

ที่มา : งานห้องสมุด 
จากตารางที่ 1 พบว่า  ผู้เรียนเข้าใช้บริการห้องสมุดในเดือนพฤศจิกายนมากท่ีสุด  

 
ตารางที่ 2 แสดงจ านวนสถิติการยืม-คืนหนังสือห้องสมุด 

  

เดือน 
จ านวนผู้ใช้บริการยืม-คืนหนังสือ 

(ครั้ง) รวม 
ประถมฯ1-3 ครู 

พฤษภาคม 1,054 112 1,166 
มิถุนายน 2,847 107 2,954 
กรกฎาคม 1,896 98 1,994 
สิงหาคม 2,190 112 2,302 
กันยายน 947 69 1,016 

พฤศจิกายน 3,704 144 3,848 
ธันวาคม 1,290 184 1,474 
มกราคม 1,998 125 2,123 

กุมภาพันธ์ 1,156 131 1,287 
รวม 17,082 1,082 18,164 

ที่มา : งานห้องสมุด 
จากตารางที่ 2 พบว่า  ผู้เรียนยืมหนังสือห้องสมุดในเดือนพฤศจิกายนมากที่สุด  
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ตารางที่ 3 แสดงสถิติการใช้ห้องสมุดโรงเรียนแผนกสามัญหญิง 
  

เดือน 
จ านวนผู้มาใช้บริการ (ครั้ง) 

รวม 
ประถมฯ มัธยมฯ ครู อ่ืนๆ 

พฤษภาคม 1,403 339 12 - 1,754 
มิถุนายน 2,766 814 13 - 3,593 
กรกฎาคม 1,427 896 21 - 2,344 
สิงหาคม 1,319 601 20 - 1,940 
กันยายน 1,821 749 13 - 2,583 
ตุลาคม 596 158 6 - 760 

พฤศจิกายน 1,507 536 13 - 2,056 
ธันวาคม 430 212 6 - 648 
มกราคม 1,325 732 9 - 2,066 

กุมภาพันธ์ 735 595 11 - 1,341 
รวม 13,329 5,632 124 - 19,085 

ที่มา : งานห้องสมุด 
จากตารางที่ 3 พบว่า  ผู้เรียนเข้าใช้บริการห้องสมุดในเดือนมิถุนายนมากท่ีสุด  
 
 

4.2.6 แหล่งการเรียนรู้ของโรงเรียน 
 

4.2.6.1 แหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
1. ห้องสมุดมีขนาด      450   ตารางเมตร 
         จ านวนหนังสือค้นคว้าในห้องสมุด จ านวน    41,128 เล่ม 
         จ านวนผู้เรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษานี้คิดเป็น 480-500 คน/วัน 
2. ห้องปฏิบัติการ ได้แก่ 

ห้องคอมพิวเตอร์  12 ห้อง  ห้องวิทยาศาสตร์  12 ห้อง 
ห้องปฏิบัติการทางภาษา 4 ห้อง  ห้องศิลปะ  2 ห้อง 
ห้องนาฏศิลป์ / ดนตรี 5 ห้อง  ห้องพยาบาล  3 ห้อง 
ห้องศาสนสัมพันธ์ 4 ห้อง  ห้องแนะแนว  4 ห้อง 
ห้องพละ  6 ห้อง  ห้องลูกเสือ  4 ห้อง 
ห้องสื่อการเรียนการสอน 4 ห้อง 

3. เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมใช้งาน มีทั้งหมด   992 เครื่อง 
 

คอมพิวเตอร์ จ านวน  (เครื่อง) 
1.  ใช้ในการเรียนการสอน 750 
2.  ใช้สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตได้ 992 
3.  ใช้ในการบริหาร 445 
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4. แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ และเพ่ิมเติมได้) 
 

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

     
 
5. อาคารเรียน อาคารประกอบการเรียน จ าแนกเป็นอาคารและส่วนประกอบภายในอาคาร  
 

ตารางที ่1 แสดงอาคารเรียน อาคารประกอบการเรียน จ าแนกเป็นอาคารและ 
ส่วนประกอบภายในอาคาร 

อาคาร จ านวนชั้น จ านวนห้อง ภายในประกอบด้วยห้อง 
1. อาคารยอแซฟ 3   ชั้น 27 ห้อง ชั้นที่1 กิจการนักเรียน/ปกครอง,ธนาคาร

โรงเรียน/วัดผล,วิชาการมัธยม/ผู้ช่วยผู้อ านวยการ
,ม.6/7,ม.6/6, 
ม.4/3,ม.4/2,ห้องICT      
ชั้นที่2 แนะแนว,ม3/7,ม.3/6,ม.3/5,ม.3/4,ม.3/3 
ม.3/2,ม.4/4, Lab com 
ชั้นที่ 3 ม.6/5,ม.6/4,ม.6/3,ม.6/2,ม.5/5,ม.5/4 
ม.5/3,ม.5/2,ม.4/5,ห้องตรวจงานครู 

2. อาคารโรงอาหาร 2  ชั้น 17  ห้อง ชั้นที่ 1 ห้องอาหาร,ห้องซิสเตอร์,ห้องเบอเกอรี่,
ห้องประกอบอาหาร,ห้องสุขา 
ห้องเรียนภาษา 1-6 
ชั้นที่ 2 ม.4/6,ม.4/7,ม.5/6,ม.5/7,Lab ฟิสิกส์, 
Lab เคมี,Lab ชีวะ 
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อาคาร จ านวนชั้น จ านวนห้อง ภายในประกอบด้วยห้อง 
3.อาคารสันตะมารี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 ชั้น 32 ห้อง ชั้นที่1 ห้องประชาสัมพันธ์,ห้องธุรการ,ห้อง
การเงิน,ห้องรับรอง,ห้องผู้อ านวยการ,ห้องรอง
ผู้อ านวยการ,ส านักอ านวยการ,ห้องประชุม1,ห้อง
ประชุม2,ห้องถ่ายเอกสาร,ห้องสุขา 
ชั้นที่2 ห้องคณิต,ห้องสมุด,ห้องพักครูจีน,ห้องพัก
ครู1,ห้องพักครู2,สุขา 
ชั้นที่3 ห้องเก็บสารวิทยศาสตร์,ห้องปฏิบัติการ
วิทย์1,ห้องปฏิบัติการวิทย์2,ห้องศิลปะ,ห้อง
ภาษาไทย,ห้องภาษาจีน ,ห้องสังคม,
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์,ศูนย์คอมพิวเตอร์
,Service 
ชั้น 4 ห้องประชุม ,ห้องดนตรีไทยชั่วคราว,ห้อง
เก็บคอม 

4. อาคารฟรังซิส 5  ชั้น 62  ห้อง ชั้นที่ 1 สุขา, พยาบาล,ห้องปลอดเชื้อ/พละ,พัก
ครู 1,พักครู2,ห้องเติมเงิน,ห้องเติมเงิน/ห้อง
คอมพิวเตอร์,ธนาคารปัญญาห้องปฏิบัติการมัธยม
,ห้องปฏิบัติการประถม,ห้องวิชาการห้องผู้ช่วย/
ปกครอง 
ชั้นที่ 2 สุขา,,ป1/1,ป1/2,ป.1/3,ป.1/4,ป.2/1,  
ป.2/2,ป.3/1,ป3/2,ป.3/3,ป.3/4,จิตาภิบาล 
ชั้นที่ 3 สุขา,ป.4/1,ป.4/2,ป.4/3,ป.4/4,ป.ป.
5/1/,ป.5/2,ป.5/3,ป.5/4,ป.6/1,ป.6/2,ป6/3,ป.
6/4,แนะแนว 
ชั้นที่ 4 สุขา,ม.1/2,ม.1/3,ม.1/4,ม.1/5,ม.1/6,ม.
1/7,ม.2/2,ม.2/3,ม.2/4,ม.2/5,ม.2/6,ม.2/7,พัก
คร ู
ชั้นที่ 5 สุขา,ปฏิบัติการวิทย์1,ปฏิบัติการวิทย์2,
คอมพิวเตอร์ 1,คอมพิวเตอร์2,ห้องเรียนภาษา
1,2,ห้องเรียนภาษา 2,3,นาฏศิลป์,ศาสนา,ดนตรี
สากล,วัดผล 

5.Nittayo English 
Language Centre 
 
 
 

2 ชั้น 14 ห้อง Floor 1 Library,Meeting Room1,Intensive 
Room1, Intensive Room2, Meeting Room2 
,Computer Room @Teacher Room2,Toilet 
Floor 2 Room1, Room2, Room3, Room4, 
Room5, Room6, Room7, Room8 
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อาคาร จ านวนชั้น จ านวนห้อง ภายในประกอบด้วยห้อง 
6.อาคารไมเก้ิล 1  
 
 
 
 

3 ชั้น 13 ห้อง ชั้นที่1 จิตตาภิบาล,ห้องศูนย์สื่อ,ห้องรับรอง,ห้อง
ผู้ช่วยฯ,ห้องสมุด 
ชั้นที่2 G.5/6,G.5/5,G.3/5,G.3/6 
ชั้นที่3 ห้องศิลปะ,ห้องพักครู,ห้องกิจกรรม,ห้อง
ภาษาไทย 

7.อาคารไมเก้ิล 2 
 
 

4 ชั้น 22 ห้อง ชั้นที่1 ห้องปกครอง,ห้องวิชาการ,ห้องกระจาย
เสียง,ห้องรองผู้อ านวยการ,Lab วิทย์,ห้อง
พยาบาล 
ชั้นที่2 G.1/5,G1/6,G1/7,G.2/5,G.2/6,G.2/7 
ชั้นที่3 Scout,G.4/5,G.4/6,G4/7,G.6/6 
G.6/7 
ชั้นที่ 4 ห้องดนตรีไทย,ห้องดนตรีสากล,ห้อง
คอมพิวเตอร์,ห้องนาฏศิลป์ 

8. อาคารไมเกิ้ล 3 5  ชั้น 24  ห้อง ชั้นที่ 1 ห้องสุขาหญิง,ห้องประชุม1,ห้องอาเซียน,
ห้องศาสนสัมพันธ์,ห้องสุขาชาย 
 
ชั้นที่ 2 G.7/8, ,G.8/8 ,G.9/8,G.9/9 
ห้องพักครู(มุขกลาง) ,G Match, Activity 
ชั้นที่ 3 ห้องการงาน,ห้องดนตรีสากล,ห้อง
กิจกรรม,ห้องSocial Studies,Lab วิทย์,ห้อง
คอมพิวเตอร์ 
ชั้นที่ 4 ห้องสุขาหญิง, G12/8,G11/8,G10/8,
ห้องกิจกรรม,ห้องกิจกรรม,ห้องสุขาชาย,ห้องพัก
ครู(มุขกลาง) 
ชั้นที่ 5 ห้องกิจกรรม 

9.อาคารสหการ 1 ชั้น 4 ห้อง ชั้น 1 ห้องจ าหน่ายศิลค้า ,ห้องโยธวาทิต,ห้องพัก
คร ู
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อาคาร จ านวนชั้น จ านวนห้อง ภายในประกอบด้วยห้อง 
10.อาคารยอห์นปอลที่ 2 3 ชั้น 23 ห้อง ชั้น 1 โรงอาหาร,ห้อง Sister,ห้องประกอบอาหาร

,ห้องเก็บอุปกรณ์,ห้องควบคุมไฟฟ้า 
ห้องสุขาชาย 4 ห้องสุขาหญิง 4 ห้องสุขาคน
พิการ 1 ห้องพักพนักงาน 6 ห้อง ห้องสุขา  ห้อง
เก็บอุปกรณ์ 
ชั้น 2 ห้องประชุมใหญ่,ห้องประชุมเล็ก,ห้อง
รับรอง,ห้องแต่งตัว 2 ห้อง,ห้องสุขาชาย 2 ห้อง
สุขาหญิง 1 ห้องสุขาวีไอพี 1 
ชั้น 3 ห้องประชุมเล็ก,ห้องควบคุมเครื่องเสียง ,
ห้องเก็บอุปกรณ์,ห้องควบคุมเครื่องปรับอากาศ 4 
ห้อง 

11.อาคารเอนกประสงค์ 
(โรงอาหารประถม) 

1 ชั้น 4 ห้อง ชั้น 1 โรงอาหาร,ห้องจ าหน่ายสินค้า,ห้อง
ประกอบอาหาร,ห้องเก็บอุปกรณ์,ห้องสุขาชาย,
ห้องสุขาหญิง,ห้องพัก sister 

12.อาคารยอห์นปอล(หอโต) 4 ชั้น 23 ห้อง ชั้น 1 ห้องอาบน้ า/ห้องสุขา,ห้องประชาสัมพันธ์,
ห้องดนตรี,ห้องคอม,ห้องดู TV 
ชั้น 2ห้องน้ า,ห้องพยาบาล,ห้องพักผู้อ านวยการ
,ห้องเรียน ม.1,ห้องเรียน ม.2,ห้องเรียน ม.3,ห้อง
คอม ,ห้องเรียน ม.ปลาย 
,ห้องตู้,ห้องพัก 
ชั้น 3 ห้องน้ า,ห้องนอนรวม,ห้องพักมาสเตอร์ 1,
ห้องพักมาสเตอร์2,ห้องพักรอง ผ.อ. ,ห้องเก็บที่
นอน,ระเบียงตากผ้า 
ชั้น 4 ห้องน้ า,ห้องนอนรวม,ห้องนอนม.1 ,
ห้องนอน ม .2,ห้องพักมาสเตอร์ 2 ห้อง 

13.โรงยิม 1 ชั้น 1 ห้อง ชั้น 1 สนามบาส,สนามแบดมินตัน,ห้องเก็บ
อุปกรณ์ 

14.อาคารห้องอาหารหอโต 1 ชั้น 1 ห้อง ชั้นที่ 1 ห้องโถง 
15.อาคารมึคาแอล 6 ชั้น 84 ชั้นที่ 1 ห้องประชาสัมพันธ์ ห้องการเงิน 

ห้องวิชาการ  ห้องกิจการนักเรียน ห้องธนาคาร
โรงเรียน ห้องพักครู  ห้องสมุด ห้องพยาบาล 
ชั้นที่ 2 ห้องเรียน 
ชั้นที่ 3 ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ 
ชั้นที่ 4 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
ชั้นที่ 5 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
ชั้นที่ 6 ห้องเรียน ห้องประชุม ห้องปฏิบัติการ 
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อาคาร จ านวนชั้น จ านวนห้อง ภายในประกอบด้วยห้อง 
16. อาคารอาเวมารีอา 3 ชั้น  ชั้นที่ 1 ลานอเนกประสงค์ 

ชั้นที่ 2 สระว่ายน้ า ห้องเรียนคหกรรม 
ชั้นที่ 3 ห้องเรียนดนตรี 

ที่มา : งานอาคารสถานที่ 
 

 4.2.6.2แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ และเพ่ิมเติมได้) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 สภาพบริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ มีแหล่งเรียนรู้หลากหลาย  ประชาชนใน
ชุมชนมีอาชีพหลากหลาย  เช่น   ค้าขาย   นักธุรกิจ   รับจ้าง  รับราชการ  เลี้ยงสุกร   ท าสวนและผลไม้  
เป็นต้น     สภาพเศรษฐกิจค่อนข้างดี  และโรงเรียนมีการสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน  จึงได้จัด
กิจกรรมวิชาการสัญจร กิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น  เพ่ือให้นักเรียนได้เชื่อมโยงข้อมูลจากแหล่ งเรียนรู้ใน
ชุมชน โดยน านักเรียนเข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดนครปฐมและจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 
 

 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ชั้น สถานที่ / แหล่งเรียนรู้ จ านวนครั้ง / 
ปีการศึกษา 

ป.1 สวนนกยูงและกวางดาว  ฟาร์มจระเข้  สามพราน / พุทธมณฑล นครปฐม 1 
ป.2 สวนสามพราน / พระราชวังสนามจันทร์  /  พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย 1 
ป.3 พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย / วัดไร่ขิง 1 
ป.4 ตลาดน้ าดอนหวาย / วัดท่าพูด 1 
ป.5 หอภาพยนตร์ / ช่างสิบหมู่ / สวนสามพราน 1 
ป.6 พระราชวังสนามจันทร์ / องค์พระปฐมเจดีย์ / มหาวิทยาลัยเกษตร

ก าแพงแสน  นครปฐม / พิพิธภัณฑ์รถโบราณเจษฎามิวเซียม 
1 

ม.1 พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์  / ศูนย์วิทยาศาสตร์ ปทุมธานี / อุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยาม 
ราชบุรี 
 

1 

แหล่งเรียนรู้ภายนอก 
  โบสถ์/วัด 
  สถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติ/สวนสาธารณะ/สวนสัตว์ 
  สถานที่ราชการ/โรงพยาบาล/ไปรษณีย์/สถานีต ารวจ/เทศบาล 
  สถานศึกษา/มหาวิทยาลัยเอกชน/โรงเรียน 
  ธนาคาร/ห้างสรรพสินค้า/ตลาด/โรงงาน 
  พ้ืนที่เพาะปลูก/ไร่/สวน 
  หัตถกรรมพื้นบ้าน/สินค้าพ้ืนเมือง 
  ค่ายลูกเสือ (บ้านสวนยอแซฟ) 
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ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ชั้น สถานที่ / แหล่งเรียนรู้ จ านวนครั้ง / 

ปีการศึกษา 
ม.2 เมืองโบราณ พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ สมุทรปราการ /  วัดพระมหาธาตุ  

พิพิธภัณฑ์-เจ้าสามพระยา ตลาดน้ าอโยธยา พระนครศรีอยุธยา 
1 

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

ประวัติศาสตร์ พระนครศรีอยุธยา 
1 

 
4.2.6.3 ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน มี
ดังนี้ 
 6.1 นายประวิทย์     บุญมี ให้ความรู้เรื่อง มะพร้าวน้ าหอม 
 6.2 นายพัฒนากร    สุวรรณ      ให้ความรู้เรื่อง การท าเค้กชิฟฟ่อน จากมมะพร้าวน้ าหอม 
 6.3 นายพิชัย  หลีค้า       ให้ความรู้เรื่อง การท าขนมบ้าบิ่น 
 6.4 คุณวรรณพร ศรีกร     ให้ความรู้เรื่อง ดอกไม้ใยแก้ว   
 6.5 นางรุ่งศักดิ์  น้อยประชา ให้ความรู้เรื่อง การเขียนลายเบญจรงค์น้ าทอง 
 6.6 คุณขนิษฐา  อุทิศวรรณกุล      ให้ความรู้เรื่อง การทท าผ้าบาติก 
 6.7 คุณพรวลัย แต้มไธยสง ให้ความรู้เรื่อง การท าดอกไม้ดินหอม 
 6.8 นางกรอง  เดชชาวนา  ให้ความรู้เรื่อง การสานเสื่อ 
 6.9 นางเบญจรัตน์ เปรมสัตย์ธรรม ให้ความรู้เรื่อง การท าทองม้วนสด/กรอบ 
 6.10 นางศรีนวล  วราเกษมสุข ให้ความรู้เรื่อง การสานปลาตะเพียน 

6.11 เทศบาลเมืองสามพราน ให้ความรู้เรื่อง การฝึกซ้อมป้องกันภัยพิบัติ  การดับเพลิง   
 6.12 เครือข่ายอนุรักษ์แม่น้ าท่าจีน ให้ความรู้เรื่อง การดูแล การอนุรักษ์แม่น้ าท่าจีน  
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ปราชญ์ชาวบ้าน/  ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ ผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู/ ผู้เรียน 
ที ่ ประเภทความรู้ จ านวนครั้ง 
1. การประกอบวิชาชีพ 3 
2. การเกษตร - 
3. คหกรรม - 
4. หัตถกรรม 5 
5. ศิลปะ/ดนตรี 5 
6. กีฬา 5 
7. วัฒนธรรม/จารีต-ประเพณี 5 
8. ศาสนา/คุณธรรม จริยธรรม/คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 7 
9. ความปลอดภัย/อุบัติเหตุ/กฎหมาย/ระเบียบวินัย 2 
10. สุขภาพ/การแพทย์/สุขอนามัย 1 
11. สิ่งแวดล้อม/ทรัพยากร 2 
12. การจัดการเรียนการสอน/หลักสูตร/การประเมิน 11 

 
4.2.7 การใช้เทคโนโลยีแต่ละประเภท 

4.2.7.1 สื่อคอมพิวเตอร์ 
คอมพิวเตอร์ จ านวน  (เครื่อง) 

1.  ใช้ในการเรียนการสอน 750 
2.  ใช้สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตได้ 992 
3.  ใช้ในการบริหาร 445 

ที่มา : งานเทคโนโลยี 
 

4.3 ทรัพยากร และสิ่งอ านวยความสะดวก  
4.3.1 การบริหารงบประมาณ 

                    งบประมาณ (รับ-จ่าย) 
รายรับ บาท รายจ่าย บาท 

เงินงบประมาณ(เงินอุดหนุนรายหัว) 36,185,566 งบด าเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง 100,583,840 
เงินนอกงบประมาณ 12,084,000 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 26,918,400 
เงินอ่ืนๆ(ระบุ) 240,758,915 งบอ่ืนๆ(ระบุ) 131,613,388 
รวมรายรับ 289,028,481 รวมรายจ่าย 259,115,628 
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4.4 การพัฒนาวิชาชีพ 
 4.4.1 วิจัยในชั้นเรียน วิจัยเพื่อพัฒนา และบทความทางวิชาการ 
ตารางที่ 1 แสดงจ านวนผลงานวิจัยและการน าผลการวิจัยมาใช้พัฒนาการเรียนรู้ 
 

ล าดับ
ที ่

แผนก 
จ านวน

ครู 

ประเภทงานวิจัย 
รวม 

ร้อยละ 
การ
พัฒนา
ผู้เรียน 

ร้อย
ละ 

แก้ปัญหา
พฤติกรรม
ผู้เรียน 

ร้อยละ การสร้าง
นวัตกรรม 

ร้อย
ละ 

ส ารวจ ร้อย
ละ 

1 ประถม 48 35 72.92 7 14.58 2 4.17 4 8.33 100 
2 มัธยม 79 55 66.67 15 20.00 6 8.00 4 5.33 100 

รวม  127 90 70.87 19 16.38 8 6.89 8 6.89 100.00 
 

ที่มา  :  งานวิจัยและพัฒนา 
  

จากตารางที่ 1  พบว่า  ครูได้มีการท าวิจัยและการน าผลการวิจัยมาใช้พัฒนาการเรียนรู้ประเภทการ
พัฒนาผู้เรียนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ  70.87  และประเภทที่ท าน้อยที่สุดได้แก่ การสร้างนวัตกรรมและการ
ส ารวจ  คิดเป็นร้อยละ  6.89 
 

4.4.2 การพัฒนาบุคลากร รายการประชุม / อบรม / สัมมนา ภาคเรียนที่ 1 – 2 ปีการศึกษา 2557 
การพัฒนาศักยภาพครู 

รายการประชุม / อบรม / สัมมนา  ภาคเรียนที่  1 – 2  ปีการศึกษา  2557 

ที ่ วัน/เดือน/
ปี 

หัวข้อ สถานที ่ ชื่อ – สกุล จ านวน 
ชั่วโมง 

1 18 มี.ค. 57 การจัดกระบวนการ
เรียนรูเ้พศ  

ศึกษารอบด้าน 

ศูนย์ฝึกอบรมอภิบาล 
บ้านผู้หว่าน 

นางสาวชุติกาญจน์    ชาวเชียงชวาง 
นางสาวสณุิสา         บุญช ู
นางอาจิน               วงษ์ทองดี 
นางวัชรารัตน์          ศรีสัมฤทธ์ิ 

32 
 
 
 

2 18 มี.ค. 57 การเตรียมความพร้อม
ในการชี้แจง 

วิธีการใช้จุดประสงค ์
เพื่อการเรยีน 

ศูนย์ฝึกอบรมอภิบาล 
บ้านผู้หว่าน 

นายเศรษฐพงศ์       ทับพร 
นางราตรี               ทองสามสี 
นายวัฒนา             รอดธานี 
นางสาวลัดดาวัลย์     แก้วนพ 
นางสุธารทิพย์         เวียงไชย 
นางเครือวัลย์          ถุงพุดซา 
นางภัทรภร            กานต์อัศฒ์เดช 
นางอุษา                พุทธชาติเสวี 

4 

3 21 มี.ค. 57 การเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู ้
วิชาจริยศึกษา 

 

จิตตาภบิาล เขต 5 
โรงเรียนนักบุญเปโตร 

นางสุธารทิพย์           เวียงไชย 
นางเกศรินทร์            รอดสุด 
นางสาวอาทิตย์ญา     โพธ์ิสวย 

8 
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ที ่ วัน/เดือน/
ปี 

หัวข้อ สถานที ่ ชื่อ – สกุล จ านวน 
ชั่วโมง 

4 26 – 27 
เม.ย. 57 

การสร้างสื่อการสอน 
ทางวิทยาศาสตรด์้วยวัสดุ

ใกล้ตัว 

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อ 
การศึกษา 

นางสาวชุติกาญจน์    ชาวเชียงขวาง 
นางสาวอุบล              กวนศรี 

16 

5 2 พ.ค. 57 เพลงประสานเสียง
ส าหรับเด็ก 

สมาคมครูดนตร ี
มหาวิทยาลยัธนบุร ี

นายปริทัศน์             ทวีสุขกาญจน์ 8 

6 
1-3 พ.ค. 57 

ผู้ก ากับลูกเสือสามัญ 
ขั้นความรู้เบื้องต้นรุ่น 

1/2557 
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ ์ คุณครูแผนก English Programme 24 

7 

6 พ.ค.57 

พัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ 

เพื่อก้าวสู่ประชาคม
อาเซียน 

โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ ์ คุณครโูรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ ์ 8 

8 6–7 
พ.ค. 57 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ
แนวคิด  Flipped  

Classroom  เพื่อพัฒนา 
การเรยีนการสอนใน

ศตวรรษที่ 21 

โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ ์ คุณครโูรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ ์ 16 

9 7 พ.ค. 57 พระวาจาแห่งคณุธรรม โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ ์ คุณครโูรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ ์ 8 
10 7 พ.ค. 57 รู้ทันก้าวไกลยาเสพติด  คุณครโูรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ ์ 8 
11 6 มิ.ย. 57 การสอนดนตรี

ระดับประถม ศึกษาและ
เกมสด์นตร ี

มหาวิทยาลยักรุงเทพ
ธนบุรี 

นายปริทัศน์             ทวีสุขกาญจน์ 
นายณัฐกร                ชาคโรทัย 
นายสมบตัิ                ชาวนาฟาง 
นางชนิชา                 อินทร์รุ่ง 

8 
 
 
 

12 11-12 มิ.ย. 
57 

ทบทวนความรู ้
ด้านนาฏศลิป์-ดนตร ี

วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง นางสุนีย์                    ฟักวงศ์ 16 

13 14 – 15 
มิ.ย. 57 

การสอนด้วยชดุอบรมครู
ระบบทางไกล  ETV 

โรงเรียนนาคประสิทธ์ิ นางสาวชุติกาญจน์    ชาวเชียงขวาง 
นางสาวจิรนันท์         ดอนสุวรรณ ์

16 

14 18 มิ.ย.57 ประชุมสามัญผู้บรหิาร
ครั้งท่ี 1 ประจ าปี
การศึกษา 2557 

 
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายการศึกษาฯ นางสาวจินตนา         กิจบ ารุง 
นายกรวุฒิ                เรือนงาม 

8 
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ที ่ วัน/เดือน/
ปี 

หัวข้อ สถานที ่ ชื่อ – สกุล จ านวน 
ชั่วโมง 

15 24 มิ.ย. 57 การประชุมเชิงปฏิบัติการครู
บรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียน
ของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

ฝ่ายการศึกษาฯ นางพิชาณัฏฐ์          ลิ้มธรรมาภรณ ์ 8 

16 25 มิ.ย. 57 การใช้พระคัมภรี์ด้วยรูปแบบ 
Bibliodrama  ในการ 

สอนค าสอนภาค 2 

โรงเรียน
นักบุญเปโตร 

นางสาวชนิตา         รุ่งแจ้ง 
นางนงนุช              เจริญสุกใส 
นางสุกาญดา          วีระชุนย์ 
นางภัทรภร            กานต์อัศฒ์เดช 
นายวัสริน              ประเสริฐศร ี
นางสาวสุพัตรา        อักษรดี 
นางล าดวน            รัตนรังสิกุล 
นางสาวสายสุดา      กิจเต่ง 

6 

17 25-27 
มิ.ย. 57 

การพัฒนาเครื่อข่ายคร ู
และบุคลากรทางการศึกษา
โดยพิพิธภณัฑสถานแห่งชาต ิ

โรงเรียนวดัพระ
ปฐมเจดยี์และ

พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ  

พระปฐมเจดีย ์

นางเนตรดาว               อุดมพืช 24 

18 28-29 

มิ.ย. 57 

อบรมครูใหม่ของโรงเรียน ฝ่ายการศึกษา
อัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ 

นางสาวหทัยรัตน์         อุดรเขต 
นายวิถนุ                   สันจิตร 
นายหิรัญปกรณ์           ปลื้มมะลัง 
นางสาวจินตนา           จอดพิมาย 
นางสาวสิริพักตร์         พวงเขียว 
นายสิทธิชัย               อุบล 
นางสาวญานิศา          ชาวปากน้ า 

16 

19 3-4 
ก.ค. 57 

การจัดกิจกรรมการสอน 
ด้วยชุดอบรมคร ู

ระบบทางไกล  ETV  ปีท่ี  3 

โรงเรียน 
พระมารดา 

นิจจานุเคราะห ์

นางสาวปิลันญา       วงศ์บุญ 
นางสาวฐิตาภรณ์      ชาวห้วยหมาก 
นางณภัทร             อินเฉิดฉาย 
นางสาวชนัญธิดา      ชุมแสง 
นางสาวชุติกาญจน์    ชาวเชียงขวาง 
นางอาจิน               วงษ์ทองดี 
นายชัยวัฒน์            ทัศพร 
นางชุติกาญจน์         นุชสวาท 
นายทวี                  รุผักชี 
 
 
 
 
 

16 
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20 8 ก.ค. 57 ประชุมครูแนะแนว 
ในโรงเรียนอัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ 

ฝ่ายการศึกษาฯ นางสาวปัทมา        สร้อยแสงจันทร์ 4 

21 11 – 13 
ก.ค. 57 

ศาสนิกสมัพันธ์ 
เสรมิสร้างความซื่อตรง  

(ครูแกนน า) 

ศูนย์ฝึกอบรมอภิบาล 
บ้านผู้หว่าน 

นางสาวนัยนา          น้ าสมบูรณ ์
นางนงนุช               เจริญสุขใส 
นางสาวเกสรา          กิจบ ารุง 
นายแก้วขวัญ           พิมเสน 

24 

22 18 ก.ค. 57 เปิดโลกห้องสมดุ 
สู่ประชาคมอาเซียน 

ส.ห้องสมดุแห่ง 
ประเทศไทย 

นางศรีสมร              ประเสริฐศรี 8 

23 19 ก.ค. 57 การประกอบคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายเบื้องต้น 

ม.ราชภัฏจันทร์เกษม นางสาวศิรินทิพย์      จันทร์สุวรรณ  
นางสาวชนาภา         สวัสดี 

8 

24 19 ก.ค. 57 การผลิตสื่อการสอน 
แบบมัลตมิีเดยี 

ม.ราชภัฏจันทร์เกษม นางสาวหทัยรัตน์      อุดรเขต 
นางสาววาสนา         สุนทรโรวิทย์ 

8 

25 19 ก.ค. 57 การออกแบบกราฟิกเพื่อ
พัฒนาเว็บไซตด์้วยโปรแกรม

ส าเรจ็รูป 

- นางสาวนันทนัท       เกศาสิทธ์ิ 
นางวรายุภสัร์           ปานอ าพันธ์ 

8 

26 19 – 20 
ก.ค. 57 

การแสวงบุญและสัมมนาครู
ค าสอนอัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ 

ศูนย์อบรมงาน 
อภิบาลบ้านผู้หว่าน 

นางสุกาญดา          วีระชุนย์ 
นางล าดวน            รัตนรังสิกุล 
นางภัทรภร            กานต์อัศฒ์เดช 
นางนงนุช              เจริญสุกใส 
นางสาวสายสุดา      กิจเต่ง 
นางสาวชนิตา         รุ่งแจ้ง 
นางสาวนัยนา         น้ าสมบูรณ ์
นางสาวสุพัตรา       อักษรดี 
นายวัสริน             ประเสริฐศร ี

24 

27 24 ก.ค. 57 SMART WITH ICT : Great 
Web Apps to Boost 
your Productivity 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ม.มหิดล นางสาวศิรินทิพย์       จันทร์สุวรรณ  
นางสาวชนาภา           สวัสดี 
นางวรายุภสัร์             ปานอ าพันธ์ 

8 
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ที ่ วัน/เดือน/
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หัวข้อ สถานที ่ ชื่อ – สกุล จ านวน 
ชั่วโมง 

28 24 - 25ก.ค. 
57 

โครงการอบรมการขยาย
ผลเชิงปฏิบตัิการครูผูส้อน

วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ประถมศึกษา

และมัธยมศึกษา 

ฝ่ายการศึกษาฯ นางสาววิมล            วงศ์กวน 
นายฤทธิศักดิ์           สดคมข า 
นางเอื้อมเดือน         สีอ้วน 
นายค านวณ            วิวัฒน์วิทยา 
นางบุญชู                ส าราญจิตร ์
นางสาวณัฏฐตีา        มาลาพันธ์
นางสาวจิรนันท์        ดอนสุวรรณ ์
นายวัสริน               ประเสริฐศรี
นายศุภวัฒน์            เนินทราย 
นายประยรู              ด่วนแสง 
นายธัชนนท์             ชิตสกุล 

16 

29 2 – 3 
ส.ค.57 

การอบรมครูผูส้อน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
เกี่ยวกับการน าหลักสตูร

การเรยีนการสอน 
เข้าสู่โปรแกรม 

เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา 

โรงเรียนนาคประสิทธ์ิ นางสาวบุษราภรณ์      ชาวปากน้ า 
นางสาวชนิดา            จั่นเพชร 
นางสาวสุกัญญา         แขมค า 
นายอนุสรณ์              กุญชรชัย 
นางสาวจิรนันท์          ดอนสุวรรณ ์
นางสาวฐิติรตัน์          เมืองดี 
นางวัชรารัตน์            ศรีสัมฤทธ์ิ 
นางสาวศรีวิภา           บุตรน้ าเพชร 

16 

30 4 ส.ค. 57 การเข้าร่วมกิจกรรม 
การทดลองใช้สื่อ 

การทดลองเสมือนจริง 
ชุดกลศาสตร ์

สสวท. นางสาววัชราพร        ศรีรักษ์ 
นางสาวฐิตาภรณ์       ชาวห้วยหมาก 
นางสาวลัดดาวัลย์      แก้วนพ 
นายอังกูร                จันทร์ชาวนา 

8 

31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 ส.ค. 57 การศึกษาดูงาน 
ระบบงานแนะแนว 

โรงเรียนสตรีวิทยา 2 นางนฤมล             ทองลิ้ม 
นางสาวบุษยมาศ     คงอ่อน 
นางสาวปัทมา         สร้อยแสงจันทร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 
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ที ่ วัน/เดือน/
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หัวข้อ สถานที ่ ชื่อ – สกุล จ านวน 
ชั่วโมง 

32 17  - 19 
ส.ค. 57 

การศึกษาคาทอลิก 
ในการฝ่าวิกฤต 

การศึกษาของชาติ 

โรงแรมเอเชีย 
จ.ชลบุร ี

นางสาวจินตนา      กิจบ ารุง 
บาทหลวง ศวง       วิจิตรวงศ์ 
นางวริยา              อินพาเพียร 
นางมยุรี               แสงไพโรจน์ 
นายสุรสั              กอสนาน 
นายสมยศ            อมเรศ 
นางเพชราวรรณ     เหมือนวงศ์ 
นายชัยวัฒน์          ทศพร 
นางอุษา              พุทธชาติเสวี 
นางราตรี              ทองสามสี 

18.5 
 

33 25 ส.ค. 57 การแยกสาร 
(โครมาโทกราฟี) 

มหาวิทยาลยั นางอิชยา                ขวัญจติร์ 8 

34 27 ส.ค. 57 การจัดกิจกรรมในการสอน
ค าสอนเรื่อง "ศีลอภยับาป

และศลีมหาสนิท" 

อาคารคาทอลิกแพร่
ธรรม กรุงเทพฯ 

นางสาวชนิตา          รุ่งแจ้ง 
นางภัทรภร              กานต์อัศฒ์เดช 
นางสาวเกสรา          กิจบ ารุง 
นางสาวโสรยา          ยลหิรัญ 

8 

35 28 - 31 
ส.ค.57 

กระบวนการเรียนการสอน
ที่เน้นการไตร่ตรอง 

ศูนย์ฝึกอบรมอภิบาล
บ้านผู้หว่าน 

นางสาวจินตนา          กิจบ ารุง 
นางโสภา                 เข็มขาว 
นางพิริยา                 เลิกชัยภูมิ 
นางนิตยา                 สายเสียงสด 
นางสาวฐิตาภรณ์        ชาวห้วยหมาก 
นายนุกูล                  ส่งสมบูรณ์ 
นายช านิ                   กิจเครือ 
นางสาวปัทมาพร        จิตร์บ ารุง 
นางสาววาสนา           สุนทโรวิทย์ 
นางสาวรัชนี              ฤทธิศาสตร ์
นายกรวุฒิ                 เรือนงาม 
นางอุษา                   พุทธชาติเสว ี
นางสาวลัดดาวัลย์        แก้วนพ 
นายอังกูร                  จันทร์ชาวนา 
นางสุกาญดา              วีระชุนย์
นางสาวสุขสราญ         บัวทอง 
นายเดชสกล               จึงประวัติ 
นางเครือวัลย์              ถุงพุดซา 
นางสุธารทิพย์             เวียงไชย 
 
 
 
 
 

32 
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35 28 - 31 
ส.ค.57 

กระบวนการเรียนการสอน
ที่เน้นการไตร่ตรอง (ต่อ) 

ศูนย์ฝึกอบรมอภิบาล
บ้านผู้หว่าน 

นางสาวฐิติภัทร        ปุณขันธ์ 
นางสาวมารี            ไชยสวัสดิ ์
นางพรสุดา             ค้ามีผล 
นางกัญญ์ณณัฏฐ์      เนี๊ยะแก้ว 
นายวัฒนา              รอดธานี 
นางสุนทรี              อนงค์ 
นางธนกาญจน์         เอี๊ยวรัตนวดี 
นางสาวอารียา         บูรณัต ิ
นางวริยา               อินพาเพียร  
นางชุติกาญจน์         นุชสวาท 
นางหทัยชนก          จงมีสุข 
นางสาวอรนุช          สุวรรณหงษ์ 
นางอรุณีย์              จิวประสาท 
นายทวี                 รุผักชี 

 

36 3 ก.ย. 57 ครบรอบ 9 ปี สทศ.วัดผล
เพื่อพัฒนาน าคุณค่า

การศึกษาเฉลิมฉลอง 130 
ปีแห่งการวัดและ

ประเมินผลการศึกษาไทย 

สทศ. นางสาวน้ าผึ้ง            ภูมิชัยศรี 8 

37 15 ก.ย.57 การแลกเปลี่ยน
ประสบการณ ์

การจัดกระบวนการเรียนรู้
เพศศึกษา 

ฝ่ายการศึกษาฯ นางอุษา                พุทธชาติเสวี 
นางกัญญ์ณณัฏฐ์      เนี๊ยะแก้ว 
 

8 

38 16 ก.ย.57 การเตรียมความพร้อม 
การจัดท าแผนปฏิบตัิการ

ประจ าปี 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายการศึกษาฯ นางอุษา                พุทธชาติเสวี 
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40 21-22 ก.ย.  
57 

การใช้ 
คอมพิวเตอร์พกพา 

( Tablet)   
ในการจัด 

การเรยีนการสอน 

โรงเรียนพระ
ต าหนักสวน

กุหลาบ 

นางสุธัญญา             น้อยพิทักษ์ 
นางภัทรภร              กานต์อัศฒ์เดช 
นายธรรมรัตน์           เพ็งผล 
นางสาวญานิศา         ชาวปากน้ า 
นางสาวบุษยมาศ        คงอ่อน 

16 

41 25 ก.ย. 57 วิทยากรอบรม เรื่อง
ส่งเสริมและแก้ไข 
การอ่าน - เขียน 

โรงเรียน
เทศบาลวัดทรง 

ธรรม จ.
สมุทรปราการ 

นางสาวอมรินทร์        แดงดอนไพร 
นางสายสุนยี์             กอสนาน 
นายกิติชัย                วรชินา 
นางสาวบุษยมาศ        คงอ่อน 

8 

42 3 ต.ค. 57 ดนตรโีลก สมาคมครูดนตรี
แห่งประเทศไทย

มหาวิทยาลยั
กรุงเทพธนบุรี 

นางชนิชา                  อินทร์รุ่ง 8 

43 7 ต. ค. 57 การพัฒนาการจดั 
การเรยีนการสอน

ประวัติศาสตร ์
และหน้าท่ีพลเมือง 

สภาการศึกษา
คาทอลิกแห่ง

ประเทศไทย (ใช้
สถานท่ีโรงเรียน

ลาซาน) 

นางสาวนฤมล          ปัญญากิจ 
นายขวัญชัย             แซ่เล้า 
นางสาวอารียา          บูรณัต ิ
นางสาวชุวนิดา          ละออง 

8 

44 7 ต.ค. 57 วางแผนงาน 
ยุวธรรมฑตู 

อาคารคาทอลิก
แพร่ธรรม 
กรุงเทพฯ 

นางสาวนัยนา          น้ าสมบูรณ ์
นางนงนุช                เจริญสุขใส 

4 

45 15 ต.ค. 57 มิติการคดิในการสอน
เพื่อพัฒนาการคิด 

อิมแพคเมือง
ทองธานี 

นายพรพิพัฒน์         กุลีน้อย 
นางสาวสุขุมาลย์     สงเคราะห ์
นางสาวอาทิตย์ญา   โพธ์ิสวย 

8 

46 
15 – 18 ต.ค. 27 

คัดเลือก  ปรับปรุง 
และสร้างข้อสอบร่วม

ฝ่ายการศึกษา 
ฝ่ายการศึกษาฯ 

นางสาวปิลันญา        วงศ์บุญ 
นางสุรินดา              บรรจงรักษา 
นางสาวสุจินตนา       รูปเพรียว 

76 

47 15ต.ค. 57 สร้างข้อสอบตาม 6 
ระดับการคิดด้าน 

พุทธิพิสัย 

อิมแพคเมือง
ทองธานี 

นายพรพิพัฒน์         กุลีน้อย 
นางสาวสุขุมาลย์      สงเคราะห ์
นางสาวอาทิตย์ญา    โพธิ์สวย 

8 

48 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 ต.ค.57 สร้างข้อสอบตาม 6 
ระดับการคิดด้าน 

พุทธิพิสัย 

อิมแพคเมือง
ทองธานี 

นายพรพิพัฒน์          กุลีน้อย 
นางสาวสุขุมาลย์       สงเคราะห ์
นางสาวอาทิตย์ญา     โพธิ์สวย 
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49 15 ต.ค. 57 หลากหลายกิจกรรม
การสอนประวัติศาสตร ์

อิมแพคเมือง
ทองธานี 

นายพรพิพัฒน์         กุลีน้อย 
นางสาวสุขุมาลย์      สงเคราะห ์
นางสาวอาทิตย์ญา    โพธิ์สวย 

8 

50 20 ต.ค. 57 เกมเพื่อการเรียนรู้
ทฤษฎีและอ่านโนต้

ส าหรับเด็กเล็ก 

บริษัท เพรลดู
มิวสิก จ ากัด 

นางชนิชา                 อินทร์รุ่ง 8 

51 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21-23 
ต.ค.57 

การพัฒนาทักษะ
หัวหน้างาน 

โรงเรียนยอแซฟ
อุปถัมภ ์

นางแน่งน้อย ประชานุกูล 
นางสาวน้ าผึ้ง ภูมิชัยศร ี
นางสาวฐานวีร ์ อินทรสมบัต ิ
นางสายสุนยี ์ กอสนาน 
นางสาวอมรินทร์ แดงดอนไพร 
นางสาวเสาวรส ตั้งศิลปชัย 
นายสุรศักดิ ์ ตั๊งสมบูรณ ์
นางวันเพ็ญ พ่วงสมจิตต ์
นายคฑากร บุญอรุณรักษา 
นางเนตรดาว อุดมพืช 
นางสุพัตรา ทองพัฒน์ 
นางศิริพร คงสกุลถาวร 
นางสุดารตัน ์ เกิดบัวเพชร 
นางสาวปวริศา หวลบุตตา 
นางบุญชู  ส าราญจิตร ์
นางสาววรรณนภา ล้ าตระกลู 
นายชัยวัฒน์  ทัศพร 
นายนิพนธ ์  สมบูรณ์พูลเพิ่ม 
นางสาวณัฏฐตีา  มาลาพันธุ ์
นางวริยา           อินพาเพียร 
นางชุติกาญจน์     นุชสวาท 
นายทวี              รุผักชี 
นางสาวนันท์นภัส นพภารัมย ์
นางวาสนา          อุตสาหะ 
นายศุภวัฒน์        เนินทราย 
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51 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21-23 ต.ค. 
57 

การพัฒนาทักษะ
หัวหน้างาน (ต่อ) 

โรงเรียนยอแซฟ
อุปถัมภ ์

นางสาวสุจินตนา    รูปเพรียว 
นางสุรินดา           บรรจงรักษา 
นางหทัยชนก        จงมีสุข 
นางสาวอรนุช        สุวรรณหงษ์ 
นางอรุณีย์            จิวประสาท 
นางสาวบรรจง       เงินสมบัติ 
นางปริญญา          ตั้งภัทรกุลนางสาวจิ
ราภรณ์                บุญมาตา 
นางสาวอริศรา       ชาวปากน้ า 
นางอรุณี               โอสิริสกุล 
นางสาวทิวาพร       ร าพรรณ ์
นางสาววาสนา        ศิลาเกษ 

 

52 24-25 ต.ค. 57 การจัดการเรยีน 
การสอนรายวิชา 
หน้าท่ีพลเมือง 

เขตพื้นท่ี
การศึกษา

นครปฐม เขต 2 

นางสาวญานิศา        ชาวปากน้ า 16 

53 24-25ต.ค.57 การจัดการเรยีน 
การสอนรายวิชา 
หน้าท่ีพลเมือง 

เขตพื้นท่ี
การศึกษา

นครปฐม เขต 2 

นายวัฒนา             รอดธานี 
นางสาวอารียา        บูรณัต ิ

16 

55 6 พ.ย. 57 การพัฒนา 
การเรยีนการสอน 

ของโรงเรียน 
ในเครืออัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ 

ฝ่ายการศึกษาฯ นางอุษา                  พุทธชาติเสวี 
นางสาวจินตนา         กิจบ ารุง 

4 
 
 

56 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7-9 พ. ย. 57 การจัดท าแผนปฏิบตัิ
การ ปี 2558 (ต่อ) 

โรงเรียนยอแซฟ
อุปถัมภ ์

นางอุษา                  พุทธชาติเสวี 
นางสุกาญดา             วีระชุนย์ 
นางล าดวน               รัตนรังสิกุล 
นางสาวสุขสราญ        บัวทอง 
นางเรณู                  รัตน์สราญจิต 
นายเดชสกล             จึงประวัติ 
นายวัฒนา                รอดธานี 
นางสาวลัดดาวัลย์       แก้วนพ 
นางเครือวัลย์             ถุงพุดซา 
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ชั่วโมง 
56 7-9 พ. ย. 57 การจัดท าแผนปฏิบตัิ

การ ปี 2558 (ต่อ) 
โรงเรียนยอแซฟ

อุปถัมภ ์
นางสาวฐิติภัทร       ปุณขันธ ์
นายวัสริน              ประเสริฐศร ี
นางบุญชู               ส าราญจิตร ์
นายคฑากร            บุญอรุณรักษา 
นางสาวปิลันญา       วงศ์บุญ 
นางโสภา               เข็มขาว 
นางสาวรัชนี           ฤทธิศาสตร์ 
นางสาวนรินทร์ธร    ผาริการ 
นางสาวฐิตาภรณ์     ชาวห้วยหมาก 
นายสุรสั               กอสนาน 
นางเมทินี              สุพรรณพยคัฆ์ 
นางชุติกาญจน์        นุชสวาท 
นางสาวจิราภรณ์     บุญมาตา 
นางสาวอริศรา        ชาวปากน้ า 

 

57 10 พ.ย. 57 การจัด 
การเรยีนการสอน 

ภาษาอังกฤษ 

โรงแรมรอยัลริ
เวอร ์

นางสาวฐิติภัทร        ปุณขันธ์ 
นางสาวศรีวิภา         บุตรน้ าเพชร 

8 

58 12-15 
พ.ย. 57 

กระบวนการเรียน 
การสอนที่เน้น 
การไตร่ตรอง 

สภาการศึกษา
คาทอลิก

(ประเทศไทย) 

นางสาวอมรินทร์     แดงดอนไพร 
นางสาวสุขสราญ     บัวทอง 
นายอังกูร              จันทร์ชาวนา 

32 

59 14 พ.ย. 57 โครงการศาสนิก
สัมพันธ์เสริมสร้างความ

ซื่อตรง 

ฝ่ายการศึกษาฯ 
อัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ 

นางสาวนัยนา         น้ าสมบูรณ ์
นางนงนุช              เจริญสุขใส 

8 

60 19 พ. ย. 57 การประชุมใหญ่สามัญ
ผู้บริหาร ประจ าปี
การศึกษา 2557  

ครั้งท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนย์ฝึกอบรม
อภิบาล 

บ้านผู้หว่าน 

นางอุษา               พุทธชาติเสวี 
นางสุกาญดา          วีระชุนย์ 
นายเดชสกล           จึงประวัต ิ
นางเรณู                รัตน์สราญจติ 

4 
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61 21 พ.ย. 57 การประชุม 
ครูช านาญการ 

ฝ่ายการศึกษาฯ นางอุษา                พุทธชาติเสวี 
นางณัฏฐกัญญา       ทรัพย์โชติธาร ี
นางอาจิน              วงษ์ทองดี 
นางสุรีย์                อนันต์ 
นางสาวนิตย์ทรา      ศรีกรด 
นายวิชัย                โงว้ธนวัฒน์ 
นางสุกาญดา          วีระชุนย์ 
นางภัทรภร           กานต์อัศฒ์เดช 
นางณัฏฐา             เพ็ญสุขสันต์ 
นางสายสุนยี์          กอสนาน 

4 

62 25 พ.ย. 57 การศึกษาดูงาน
ห้องสมุดโรงเรียน

อัสสัมชัญ
สมุทรปราการ 

โรงเรียน
อัสสัมชัญ

สมุทรปราการ 

นางพิชาณัฏฐ์            ลิ้มธรรมาภร 4 

63 26 พ.ย. 57 การใช้ระบบ  TEDET 
ประกอบการสอน

คณิตศาสตร ์
และวิทยาศาสตร ์

โครงการ
ประเมินและ
พัฒนาสู่ความ
เป็นเลิศทาง

คณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร ์

นางสาวภัสสราภรณ์    ทองสวัสดิ ์
นางสาวน้ าผึ้ง            ภูมิชัยศร ี
นางสาวสุจินตนา        รูปเพรียว 
นายทวี                   รุผักชี 
นางสาวลัดดาวัลย์      แก้วนพ 
นางเครือวัลย์            ถุงพุดซา 

8 

64 29 – 30 พ.ย. 
57 

การจัดการเรยีนรู ้
ควบคู่การประเมิน 
ในศตวรรษที่ 21 

บ้านธารพระพร นางสุธารทิพย์           เวียงไชย 
นางกัญณณัฏฐ์          เนี๊ยะแก้ว 
นางวาสนา               อุตสาหะ 
นางสาวอรนุช            สุวรรณหงษ์ 

16 

65 8 ธ.ค.57 การใช้ผลการประเมิน
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน 

ส านักงานรับรอง
มาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพ
การศึกษา 

นายสมยศ      อัมเรศ 
นางสายสุนยี ์      กอสนาน 
นางสาวอมรินทร์        แดงดอนไพร 

8 

66 

 

 

 

 

 

9 ธ.ค.57 การประกันภายใน
(IQA)กับการพัฒนา 

เพื่อยกระดับคุณภาพ
สถานศึกษา 

ส านักงานรับรอง
มาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพ
การศึกษา 

นายสมยศ      อัมเรศ 
นางสายสุนยี ์      กอสนาน 
นางสาวอมรินทร์         แดงดอนไพร 
นายวัสริน                 ประเสริฐศร ี
นางสาวกัญชิสา          หอมจินดา 
นางพรรณธิพา            อามาตย์มนตร ี

 

8 
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67 9 ธ.ค.57 เทคนิคการสอน
ภาษาอังกฤษ 

ม.
เกษตรศาสตร์ 

(วิทยาเขต
ก าแพงแสน) 

นางสาวศรีวิภา      บุตรน้ าเพชร
นางสาวธัญภสั       ธัญสิริภักด ี

8 

 
 

แบบบันทึกการประชมุ / อบรม / สัมมนา 
แผนก English Programme ปีการศึกษา  2557 

 

ล าดับ วัน/เดือน/ป ี รายการ 
สถานที่ / 
หน่วยงาน 

รายชื่อคุณครู 
เวลา 
/ช.ม. 

มี / ไม่มี
วุฒิบัตร 

1 1- 3 พ.ค. 
2557 

ผู้ก ำกับลกูเสือสำมัญ ขั้นควำมรู้เบื้องต้น  
รุ่น 1/2557 

โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ ์ คุณครูแผนก English 
Programme 

24   

2 6 พ.ค. 2557 พัฒนำทักษะภำษำอังกฤษ 
เพื่อก้ำวสู่ประชำคมอำเซียน 

โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ ์ คุณครูโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ ์ 8 ü 

3 7 พ.ค. 2557 พระวำจำแห่งคุณธรรม โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ ์ คุณครูโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ ์ 8 ü 

4 25 มิ.ย. 57 ครูค ำสอน  ครูค ำสอน     

5 3 - 4 ก.ค. 57 หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนด้วยชุดอบรมครูทำงไกล ETV 

ปีที่ 3 (ครูคณิตศำสตร์) 

ฝ่ำยกำรศึกษำฯ นำงชุติกำญจน ์ นุชสวำท 16   

6 3 - 4 ก.ค. 57 หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนด้วยชุดอบรมครูทำงไกล ETV 

ปีที่ 3 (ครูวิทยำศำสตร์) 

ฝ่ำยกำรศึกษำฯ นำยทว ี รุผักชี 16   

7 24 - 25 ก.ค. 
57 

หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนด้วยชุดอบรมครูทำงไกล ETV 

ปีที่ 3 (ครูคณิตศำสตร์) 

ฝ่ำยกำรศึกษำฯ นำยศุภวัฒน์  เนินทรำย               16   

8 
 
 
 
 
 
 
 

24 - 25 ก.ค. 
57 

หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนด้วยชุดอบรมครูทำงไกล ETV 

ปีที่ 3 (ครูวิทยำศำสตร์) 

ฝ่ำยกำรศึกษำฯ นำยธัชนนท ์ ชิตสกุล 16   
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ล าดับ วัน/เดือน/ป ี รายการ 
สถานที่ / 
หน่วยงาน 

รายชื่อคุณครู 
เวลา 
/ช.ม. 

มี / ไม่มี
วุฒิบัตร 

9 21-23 ต.ค.57 กำรพัฒนำทักษะหวัหน้ำงำน โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ ์ นำงวริยำ  อินพำเพียร                         
นำงชุติกำญจน ์ นุชสวำท                    
นำยทว ี  รุผักชี                                   
นำงนันท์นภัส  นพภำรัมย ์                   
นำงวำสนำ  อุตสำหะ                          
นำยศุภวัฒน์   เนินทรำย               
นำงสำวสุจินตนำ  รูปเพรียว                
นำงสุรินดำ  บรรจงรักษำ                        
นำงหทัยชนก  จงมีสุข                      
นำงสำวอรนุช  สุวรรณหงษ์               
นำงอรุณีย์   จิวประสำท                     
นำงสำวบรรจง   เงินสมบัติ                
นำงปริญญำ  ตั้งภัทรกุล              
นำงสำวจิรำภรณ์  บุญมำตำ         
นำงสำวอริศรำ  ชำวปำกน้ ำ                  
นำงอรุณ ี โอสิริสกุล                          
นำงทิวำพร  ร ำพรรณ์                          
นำงสำววำสนำ  ศิลำเกษ 

24   

10 24-24 ต.ค.57 กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรครูแกนน ำ
พัฒนำกำรสอนหน้ำที่พลเมือง 

และประวัติศำสตร์  
ระดับมัธยมศึกษำ ประถมศึกษำ 

เขตพื้นที่ นำงวำสนำ  ศิลำเกษ                    
นำยอ ำนำจ  คงตระกูลชัยเดช 

16   

 
 
4.4.3 การศึกษาต่อในประเทศ 
 
ที ่ ชื่อ สกุล ระดับ

การศึกษา 
สาขา/วิชาเอก สถาบัน 

1 นางสายสุนีย์ กอสนาน ปริญญาเอก หลักสูตรและการสอน ม.ศิลปากร 
2 น.ส.ศรินทร์ทิพย์ จันทร์สุวรรณ ปริญญาโท เทคโนโลยีการศึกษา ม.ศิลปากร 
3 นางวรายุภัสร์ ปานอ าพันธ์ ปริญญาโท เทคโนโลยีการศึกษา ม.ศิลปากร 
4 น.ส.ณัฐชญา บุปผาชาต ิ ปริญญาโท การสอนภาษาอังกฤษ ม.ศิลปากร 
5 นายสุริยา ส าราญจิตร์ ปริญญาตรี เทคโนโลยีและสื่อสาร

การศึกษา 
ม.สุโขทัยธรรมธิราช 
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4.4.4 การนิเทศการสอน 
ตาราง แสดงการได้รับการนิเทศของครูผู้สอนจ าแนกเป็นกลุม่สาระการเรยีนรู้ 

แผนก 
จ านวน

คร ู

จ านวนครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีได้รับการนิเทศ(คน) 

รวม 
 

ร้อยละ 

ภา
ษา

ไท
ย 

คณิ
ตศ

าส
ตร

์ 

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

สัง
คม

ศึก
ษา

 

สุข
ศึก

ษา
 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
ฯ 

ต่า
งป

ระ
เท

ศ 

ประถมศึกษา    88  16 16 10 12 7 9 8 10 88 100 
มัธยมศึกษา   125 13 19 17 20 10 13 5 25 125 100 

รวม   213 16 19 16 22 10 13 11 21 213 100 
 ที่มา : ฝ่ายวิชาการ 

 จากตารางพบว่า ครูผู้สอนระดับประถมศึกษาได้รับการนิเทศร้อยละ 100  ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา
ได้รับการนิเทศร้อยละ 100   เฉลี่ยครูผู้สอนได้รับการนิเทศการสอนร้อยละ 100 
 
4.5 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครอง และชุมชน 
 4.5.1 การมีส่วนร่วมของชุมชนภายนอกกับโรงเรียน ปีการศึกษา 2557 

ตาราง แสดงสถานที่การให้บริการกับชุมชน  และหน่วยงานภายนอก 
สถานที่การให้บริการชุมชน วัน เดือน ปี ชื่อบุคคล/หน่วยงานที่รับบริการ 

อาคารหอพักนักเรียนประจ า 2 ก.ค.57 โรงพยาบาลมหาชัย 2 
 

สถานที่การให้บริการชุมชน วัน เดือน ปี ชื่อบุคคล/หน่วยงานที่รับบริการ 
อาคารยิมเนเซียม ตลอดปี

การศึกษา 
ชาวบ้านและเยาวชนในชุมชน 

 
กิจกรรมการให้บริการชุมชน วัน เดือน ปี ชื่อบุคคล/หน่วยงานที่รับบริการ 

อาคารยอห์นปอล 1 ก.ค. 57 โรงพยาบาลศิริราช 
 11 พ.ย. 57 ร.พ.ศิริราช 

 
กิจกรรมการให้บริการชุมชน วัน เดือน ปี ชื่อบุคคล/หน่วยงานที่รับบริการ 

สนามฟุตบอล ตลอดปี
การศึกษา 

สถานีต ารวจโพธิ์แก้ว,อบต.ท่าข้าม, 

สนามบาสเกตบอล ตลอดปี
การศึกษา 

ชาวบ้านและเยาวชนในชุมชน 

สนามวอลเล่ย์บอล ตลอดปี
การศึกษา 

ชาวบ้านและเยาวชนในชุมชน 

สนามฟุตซอล ตลอดปี
การศึกษา 

สามเณรราลัย 

ลานจอดรถ 28 ก.พ.58 ร.ร.มารีย์อุปถัมภ์ 
ที่มา : งานอาคารสถานที่ 
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4.5.2 ตาราง แสดงการให้หน่วยงานศึกษาดูงานภายในโรงเรียน  
 

วัน/เดือน/ปี ชื่อหน่วยงานขอศึกษาดูงาน หัวข้อศึกษาดูงาน 
จ านวน(คน) 
ที่ศึกษาดูงาน 

25 พฤศจิกายน 
2557 

โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ศึกษาดูงานหลักสูตรและเยี่ยมชม
การเรียนการสอน 

แผนก English Programme 

7 คน 

10 มิถุนายน 2557 โรงเรียน ภปร.ราชวิทยาลัย ศึกษาดูงานหลักสูตรและเยี่ยมชม
การเรียนการสอน 

แผนก English Programme 

     6 คน 

ที่มา : ฝ่ายธุรการ 
 

4.5.3 การประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
ตาราง แสดงรูปแบบและจ านวนการประชาสัมพันธ์ 

ที ่ รูปแบบการประชาสัมพันธ์ จ านวนครั้ง 

1 Website ตลอดปีการศึกษา 
2 Facebook ตลอดปีการศึกษา 
3 JS News ภาคเรียนละ 2 เล่ม 
4 วารสารซ่อนกลิ่น ปีการศึกษาละ 1 เล่ม 
5 ไวนิล ตลอดปีการศึกษา 
6 ป้ายนิเทศ ตลอดปีการศึกษา 
7 Sticker ติดรถ ตลอดปีการศึกษา 

         ที่มา : งานประชาสัมพันธ์ 


