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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 โรงเรียนได้เปิ ด
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 า แหน่งรอง
ผู้อ านวยการโรงเรียน  ยอแซฟอุปถัมภ์ แผนกสามัญหญิง ได้พัฒนางานด้านการศึกษาและน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
มาใช้เพ่ือการเรียนการสอน 

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

   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 
 1.2 สถานที่ตั้ง 
   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  มีเนื้อท่ี 435 ไร่  1 งาน  17.1 ตารางวา 
จ านวนอาคาร ห้องเรียน 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 43 14 
อาคารราฟาแอล - - 
อาคารอาเวมารีอา - 4 
อาคารคาเบียล 27 7 
อาคารอเนกประสงค์สวนลูกช่างไม้ - - 
อาคารอเนกประสงค์อารักขเทวดา - - 

รวม 158 195 
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 - ห้องฟิสิกส์     
 - ห้องเคมี 
 - ห้องชีวะ 
 - ห้องศูนย์คณิตศาสตร์ 
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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 สนามบาสในร่ม 
9 โรงยิม 
10 สวนสุขภาพ 
11 สนามวอลเล่บอล 

         ที่มา : งานอาคารสถานที่ 
 
 
 

ตารางที่ 2 แสดงห้องปฏิบัติการ (ต่อ) 
. 

ชื่ออาคาร ชื่อห้องปฏิบัติการ 
อาคารมีคาแอล (ต่อ) - ห้องดนตรีไทย    
 - ห้องนาฏศิลป์    
 - ห้องศิลปะ       
 - ห้องคอมพิวเตอร์ 
 - ห้องอาเซียน 
อาคารอาเวมารีอา - ห้องคหกรรม            
 - ห้องดนตรีสากล         
 - ห้องการงาน 
 - สระว่ายน้ า 
อาคารคาเบียล - ห้อง Cooking           
 - ห้อง Lego               
 - ห้อง English Room    
 - ห้อง Key Board 
 - ห้องคอมพิวเตอร์ 
 - ห้องอาเซียน 
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1.5 หลักสูตรที่เปิดสอน 
หลักสูตรอนุบาล (อนุบาล 1-3) 
 

ระดับชัน้ 

เวลาเรียน (คิดเป็นร้อยละต่อป)ี 
รวม 
(ชม.) 

กิจกรรมเคลื่อนไหว 
และจงัหวะ 

กิจกรรมเสริม
ประสบการณ ์

กิจกรรม
สร้างสรรค์ 

กิจกรรมเสร ี กิจกรรมกลางแจง้ เกมการศึกษา 

เตรียม
อนุบาล 

66 ชม. 
14.73 % 

100 ชม. 
22.32% 

66 ชม. 
14.73% 

100 ชม. 
22.32% 

66 ชม. 
14.73% 

50 ชม. 
11.16% 

448 ชม. 
100.00% 

อนุบาล 1 66 ชม. 
14.73 % 

100 ชม. 
22.32% 

66 ชม. 
14.73% 

100 ชม. 
22.32% 

66 ชม. 
14.73% 

50 ชม. 
11.16% 

448 ชม. 
100.00% 

อนุบาล 2 66 ชม. 
14.73 % 

100 ชม. 
22.32% 

66 ชม. 
14.73% 

100 ชม. 
22.32% 

66 ชม. 
14.73% 

50 ชม. 
11.16% 

448 ชม. 
100.00% 

อนุบาล 3 66 ชม. 
14.73 % 

100 ชม. 
22.32% 

66 ชม. 
14.73% 

100 ชม. 
22.32% 

66 ชม. 
14.73% 

50 ชม. 
11.16% 

448 ชม. 
100.00% 

* จ านวนช่ัวโมงท่ีจัดให้นักเรียน เรียนทั้งปี 448  ช่ัวโมง 
* แผนการเรียนรู้/จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนท่ีต้องการเน้นเป็นพิเศษ คือ ภาษาอังกฤษ 
 
 

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 
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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 

 
 
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 
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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 
 
 
1.6 จ านวนบุคลากร 
  1.6.1 ข้อมูลห้องเรียน 
 

ตารางที่ 1 แสดงจ านวนห้องเรียนระดับเตรียมอนุบาล และอนุบาล จ าแนกตามหลักสูตร และระดับชั้น 
  

ระดับชั้น 
หลักสูตร
สามัญ 

หลักสูตร 
KIEC 

หลักสตูร 
KEEC 

รวม 

บริบาล J 1 - - 1 

บริบาล S 1 - - 1 

บริบาล K 1 - - 1 

อนุบาล 1 - 7 1 8 

อนุบาล 2 - 7 1 8 

อนุบาล 3 - 7 1 8 

รวม 3 21 3 27 
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ตารางที่ 2 แสดงจ านวนห้องเรียนระดับประถมศึกษา จ าแนกตามหลักสูตร และระดับชั้น 
  

ระดับชั้น 
หลักสูตร 
สามัญ 

หลักสูตร 
Intensive 

หลักสูตร 
English Programme 

รวม 

ประถมศึกษาปีที่ 1 1 7 3 11 

ประถมศึกษาปีที่ 2 2 6 3 11 

ประถมศึกษาปีที่ 3 2 5 3 10 

ประถมศึกษาปีที่ 4 3 4 2 9 

ประถมศึกษาปีที่ 5 3 4 2 9 

ประถมศึกษาปีที่ 6 3 4 2 9 

รวม 14 30 15 59 
 

ตารางที่ 3 แสดงจ านวนห้องเรียนระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น จ าแนกตามหลักสูตร และระดับชั้น 
  

ระดับชั้น 
หลักสูตร 
สามัญ 

หลักสูตร 
Intensive 

หลักสูตร 
วิทย์ - คณิต 

หลักสูตร 
English Programme 

รวม 

มัธยมศึกษาปทีี่ 1 4 2 4 1 11 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 2 3 1 11 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 7 2 4 1 14 

รวม 16 6 11 3 36 
 

ตารางที่ 4 แสดงจ านวนห้องเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ าแนกตามแผนการเรียน และระดับชั้น 
  

ระดับชั้น ภาษา ค านวณ วิทย์ ภาษา - ภาษา รวม 

มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 2 4 1 11 

มัธยมศึกษาปีที่ 5 5 2 4 1 12 

มัธยมศึกษาปีที่ 6 5 2 4 1 12 

รวม 14 6 12 3 35 
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1.6.2 ข้อมูลนักเรียน 
 
      ตารางที่ 1 แสดงจ านวนนักเรียนระดับเตรียมอนุบาล และอนุบาล จ าแนกตามหลักสูตร และระดับชั้น 
 

ระดับชั้น 
หลักสูตร
สามัญ 

หลักสูตร 
KIEC 

หลักสูตร 
KEEC 

รวม 

บริบาล J 30 - - 30 

บริบาล S 29 - - 29 

บริบาล K 27 - - 27 

อนุบาล 1 - 248 22 270 

อนุบาล 2 - 212 25 237 

อนุบาล 3 - 244 26 270 

รวม 87 704 73 863 
 
 

ตารางที่ 2 แสดงจ านวนนักเรียนระดับประถมศึกษา จ าแนกตามหลักสูตร และระดับชั้น 
 

ระดับชั้น 
หลักสูตร 
สามัญ 

หลักสูตร 
Intensive 

หลักสูตร 
English Programme 

รวม 

ประถมศึกษาปีที่ 1 145 153 70 368 

ประถมศึกษาปีที่ 2 136 139 76 351 

ประถมศึกษาปีที่ 3 127 175 81 383 

ประถมศึกษาปีที่ 4 124 149 44 317 

ประถมศึกษาปีที่ 5 123 180 58 361 

ประถมศึกษาปีที่ 6 157 131 47 335 

รวม 812 927 376 2115 
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ตารางที่ 3 แสดงจ านวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ าแนกตามหลักสูตร และระดับชั้น 
  

ระดับชั้น 
หลักสูตร 
สามัญ 

หลักสูตร 
Intensive 

หลักสูตร 
วิทย์ - คณิต 

หลักสูตร 
English Programme 

รวม 

มัธยมศึกษาปทีี่ 1 238 82 62 25 407 

มัธยมศึกษาปทีี่ 2 258 87 37 30 412 

มัธยมศึกษาปทีี่ 3 285 75 66 26 452 

รวม 781 244 165 81 1271 

 
 

ตารางที่ 4 แสดงจ านวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ าแนกตามแผนการเรียน และระดับชั้น 
  

ระดับชั้น ภาษา ค านวณ วิทย์ ภาษา - ภาษา รวม 

มัธยมศึกษาปีที่ 4 205 61 135 29 430 

มัธยมศึกษาปีที่ 5 164 67 146 14 391 

มัธยมศึกษาปีที่ 6 185 77 150 19 431 

รวม 554 205 431 62 1252 
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ตารางที่ 5 แสดงจ านวนนักเรียนที่มีลักษณะพิเศษ จ าแนกตามระดับชั้น 
  

รายการ  ระดับชั้น 
ประถม ม.ต้น ม.ปลาย รวม ร้อยละ 

1. ผู้เรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม - - - - - 
2. ผู้เรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ - - - - - 
3. ผู้เรียนปัญญาเลิศ 70 45 36 176 3.74 
      3.1 คณิตศาสตร ์ 9 4 5 18 0.38 
      3.2 วิทยาศาสตร ์ 10 6 7 23 0.49 
      3.3 ภาษาอังกฤษ 15 8 9 32 0.68 
      3.4 ศลิปะ 12 7 4 35 0.74 
      3.5 นาฏศิลป์/ดนตร ี 14 8 6 38 0.81 
      3.6  พลศึกษา 10 12 5 30 0.64 
4. ผู้เรียนที่ต้องการความช่วยเหลือ 
    เป็นพิเศษ 

          

      4.1 ยากจน - - - -   
      4.2 ด้อยโอกาส   - - - -   
5. ผู้เรียนซ้ าชั้น - - - -   
6. ผู้เรียนที่ขาดเรียนมากกว่าร้อยละ 5 

- - - -   
   ของเวลาเรียน (วัน) ตลอดปกีารศึกษา 
7. ผู้เรียนลาออกกลางคัน - - - -   
8. ผู้เรียนที่ท าชื่อเสียงให้กับโรงเรียน - - - -   
9. ผู้เรียนที่อยู่ในภาวะเสี่ยง   - - - -   
      9.1 เอดส์ - - - -   
      9.2 ยาเสพติด - - - -   
      9.3 ความรุนแรง - - - -   
      9.4 พฤติกรรมก้าวร้าว 

- - - -   
            ตามค าวินิจฉัยของแพทย์ 
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1.6.3 ข้อมูล ผู้บริหาร ผู้ร่วมบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และคนงาน 
 

ตารางที่ 1 แสดงจ านวนบุคลากร จ าแนกตามเพศ และวุฒิการศึกษา 
  

ประเภทบุคลากร 

เพศ (คน) ระดับการศึกษา (คน) อายุ
เฉลี่ย 
(ปี) 

ประสบการณ์ 
ในต าแหน่ง 
โดยเฉลี่ย 

(ปี) 

ชาย หญิง ต่ ากว่า 
ป.ตรี 

ป.ตรี สูงกว่าป.ตรี 

ผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ  
และผู้อ านวยการ  

- - - - - - - 

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

ที่มา : แผนกธุรการ       
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ตารางที่ 2 แสดงคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
  

ชื่อ – สกุล วุฒิ
การศึกษา 

สถาบัน ศาสนา อายุ บรรจุเมื่อ ต าแหน่ง/หน้าที่ 

บาทหลวงธีรพล  กอบวิทยากุล ปริญญาโท มหาวิทยาลยั 
เกรโกเรียน 

กรุงโรม อิตาลี 

คริสต์ 51 1 พ.ค.56 ผู้ลงนามแทนผู้รับ
ใบอนุญาต/
ผู้จัดการ/

ผู้อ านวยการ 
บาทหลวงเดชา  อาภรณ์รัตน ์ ปริญญาโท มหาวิทยาลยั

รามค าแหง 
คริสต์ 58 20 ส.ค.53 ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

บาทหลวงไชโย  กิจสกุล ปริญญาโท มหาวิทยาลยั 
ซาเลเซียน  

กรุงโรม อิตาลี 

คริสต์ 63 1 มิ.ย.56 ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

บาทหลวงอดิศักดิ์  กิจบุญช ู ปริญญาโท มหาวิทยาลยั 
เกรโกเรียน  

กรุงโรม อิตาลี 

คริสต์ 46 20 ส.ค.57 ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

บาทหลวงศวง  วิจิตรวงศ ์ ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

คริสต์ 37 1 มิ.ย.56 ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

เซอร์ชองตาล  ตรีว่าอุดม ป.โท ราชภัฏจันทร
เกษม 

คริสต์ 53 1 มิ.ย. 58 ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

นางวริยา  อินพาเพียร ปริญญาโท มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 

พุทธ 53 20 ส.ค.55 ผู้แทนผูป้กครอง 

นางสาวจนิตนา  กิจบ ารุง ปริญญาโท มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 

คริสต์ 53 20 ส.ค.55 ผู้แทนครู 

ที่มา : แผนกธุรการ   
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ตารางที่ 3 แสดงจ านวนครูที่สอนตรงความถนัดระดับประถมศึกษา 
  

กลุ่มสาระฯ 
จ านวนครูผู้สอนประถมศึกษา 

จ านวนคร ู สอนตรงตามความถนัด ร้อยละ 
ภาษาไทย 7 6 85.71 
คณิตศาสตร ์ 6 5 83.33 
วิทยาศาสตร ์ 4 4 100 
สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 6 5 83.33 
สุขศึกษาและพลศึกษา 4 4 100 
ศิลปะ 4 4 100 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 3 100 
ภาษาตา่งประเทศ 5 5 100 

รวม 39 36 92.31 
                ที่มา : ฝ่ายธุรการ 

 
ตารางที่ 4 แสดงจ านวนครูที่สอนตรงความถนัด ระดับมัธยมศึกษา  

  

กลุ่มสาระฯ 
จ านวนครูผู้สอนมัธยมศึกษา 

จ านวนคร ู สอนตรงตามความถนัด ร้อยละ 
ภาษาไทย 6 6 100 
คณิตศาสตร ์ 7 7 100 
วิทยาศาสตร ์ 6 6 100 
สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 9 9 100 
สุขศึกษาและพลศึกษา 3 3 100 
ศิลปะ 4 4 100 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 4 100 
ภาษาตา่งประเทศ 8 8 100 

รวม 47 46 100 
       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 
คณิตศาสตร ์ 7 4 57.14 
วิทยาศาสตร ์ 2 2 100 
สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 3 2 66.66 
สุขศึกษาและพลศึกษา 2 1 50 
ศิลปะ 1 1 100 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 3 100 
ภาษาตา่งประเทศ 6 6 100 

รวม 30 23 71.16 
      ที่มา : ฝ่ายวิชาการ  

 
ตารางที่ 5 แสดงจ านวนครูที่สอนตรงความถนัด ระดับมัธยมศึกษา แผนก English Programme 

 

กลุ่มสาระฯ 
จ านวนครูผู้สอนประถมศึกษา 

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  
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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   =  เล่นเพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์ 
       (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 
พันธกิจกลยุทธ์เป้าหมายแผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ (ปีการศึกษา2558 - 2562) 
 

พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย 
ระดับอนุบาล 

เป้าหมาย
ระดับประถมศึกษา 

เป้าหมาย 
ระดับมัธยมศึกษา 

ด้านผู้เรียน 
1.ปลูกฝังและส่งเสริมให้
ผู้เรยีนเป็นผูม้ีคณุธรรม
จริยธรรมมีความคิด
สร้างสรรคส์ามารถใช้
ภาษาในการสื่อสารมี
ความเชี่ยวชาญการใช้
เทคโนโลยีในการค้นคว้า
เพื่อสร้างนวัตกรรมคดิ
แก้ปัญหาด้วย
กระบวนการคดิวิเคราะห์
คิดเชิงวิพากษ์เป็นผู้มสีุข
ภาวะที่ดีมีทักษะการ
ท างานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของตนเองให้
เหมาะสมกับความเป็น
พลเมืองในศตวรรษที ่21 
(มฐ1,2,3,4,6,14,16)  

ด้านผู้เรียน 
23. ปลูกฝังผู้เรียนให้มี
คุณธรรมจริยธรรมตาม
หลักธรรมทางครสิต์
ศาสนาและทางศาสนาท่ี
ตนเองนับถือและน าไป
ปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน 
(น.1)  
 
(มฐ.2)  
 

 

 
1.1 ปีการศึกษา 2562 
ร้อยละ 95 ของเด็กมี
คุณธรรมจริยธรรมและมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมที่
ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริยเ์ป็น
ประมุข 
1.2 ปีการศึกษา 2562 
ร้อยละ 95 ของเด็กได้
ปฏิบัติศาสนกิจสมัพันธ์
ร่วมกันและด ารงชีวิตตาม
หลักธรรมทางศาสนาท่ีตน
นับถือ 
 

 
1.1 ปีการศึกษา 2562 
ร้อยละ 90 ของผู้เรียนเป็น
ผู้มีคณุธรรมจรยิธรรมตาม
หลักธรรมครสิต์ศาสนา
หรือศาสนาทีต่นเองนับถือ 
(น.1)  
(มฐ.2,16)  
1.2 ปีการศึกษา 2562 
ร้อยละ 90 ของผู้เรียน
ปฏิบัติศาสนกิจสมัพันธ์
และน าหลักธรรมทาง
ศาสนาท่ีตนเองนับไป
ปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน
(น.1)(มฐ.16)  

 
1.1 ปีการศึกษา 2562 
ร้อยละ 90 ของผู้เรียนเป็น
ผู้มีคณุธรรมจรยิธรรมตาม
หลักธรรมครสิต์ศาสนา
หรือศาสนาทีต่นเองนับถือ 
(น.1) (มฐ.2,16)  
1.2 ปีการศึกษา 2562 
ร้อยละ 90 ของผู้เรียน
ปฏิบัติศาสนกิจสมัพันธ์
และน าหลักธรรมทาง
ศาสนาท่ีตนเองนับไป
ปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน 
(น.1)  
(มฐ.16)  

2. ปลูกฝังให้ผู้เรียนมี
ระเบียบวินยัซื่อสตัย์
ซือ่ตรงรู้จักรักและรับใช้มี
ทักษะชีวิตและ
คุณลักษณะอันพึง
ประสงคเ์พื่ออยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข (น.2)  
 
(มฐ.2,6,14)  

2.1 ปีการศึกษา 2562 
ร้อยละ 95 ของเด็กมี
ระเบียบวินยัในด้านการ
แต่งกายการปฏบิัติตาม
กฎระเบียบของโรงเรียน
การเดินแถวและการ
ปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน
ได้เหมาะสมกับวัย 
2.2 ปีการศึกษา 2562 
ร้อยละ 95 ของเด็กเป็น
ผู้มีความซื่อสัตย์ซื่อตรง
รู้จักรับและรับใช้ตามอัต
ลักษณ์การจัดการศึกษา
คาทอลิก 
2.3 ปีการศึกษา 2562 
ร้อยละ 95 ของเด็กมี
คุณลักษณะตามอัต
ลักษณ์ของอนุบาล 
(HAPPY = มีความสุข)  

2.1 ปีการศึกษา 2562 
ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมี
ระเบียบวินยัมีความ
รับผิดชอบปฏบิัติตาม
กฎเกณฑ์ของโรงเรียนและ
สังคมเพื่ออยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข(น.2) 
(มฐ.2)  
2.2 ปีการศึกษา 2562 
ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมี
คุณลักษณะตามอัตลักษณ์
การศึกษาคาทอลิกเป็นผู้มี
ความซื่อตรงซื่อสัตยร์ู้จัก
รักและรับใช้ (น.2) 
(มฐ.2,16)  

2.1 ปีการศึกษา 2562 
ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมี
ระเบียบวินยัมีความ
รับผิดชอบปฏบิัติตาม
กฎเกณฑ์ของโรงเรียนและ
สังคมเพื่ออยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข (น.2) 
(มฐ.2)  
2.2 ปีการศึกษา 2562 
ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมี
คุณลักษณะตามอัตลักษณ์
การศึกษาคาทอลิกเป็นผู้มี
ความซื่อตรงซื่อสัตยร์ู้จัก
รักและรับใช้ (น.2) 
(มฐ.2,16)  

2.1 ปีการศึกษา 2562 
ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมี
ระเบียบวินยัมีความ
รับผิดชอบปฏบิัติตาม
กฎเกณฑ์ของโรงเรียนและ
สังคมเพื่ออยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข (น.2) 
(มฐ.2)  
2.2 ปีการศึกษา 2562 
ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมี
คุณลักษณะตามอัตลักษณ์
การศึกษาคาทอลิกเป็นผู้มี
ความซื่อตรงซื่อสัตยร์ู้จัก
รักและรับใช้ (น.2) 
(มฐ.2,16) 
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พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย 
ระดับอนุบาล 

เป้าหมาย
ระดับประถมศึกษา 

เป้าหมาย 
ระดับมัธยมศึกษา 

 2.4 ปีการศึกษา 2562 
ร้อยละ 95 ของเด็กมี
คุณลักษณะที่พ่ึง
ประสงคต์ามมาตรฐาน
หลักฐานการศึกษา
ปฐมวัย 

2.3 ปีการศึกษา 2562 
ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(น.2) (มฐ.2,14)  

2.3 ปีการศึกษา 2562 
ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(น.2) (มฐ.2,14) 

2.3 ปีการศึกษา 2562 
ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(น.2) (มฐ.2,14) 

 
 

3. พัฒนาผู้เรียนให้เป็น
ผู้น าทางด้านวิชาการ
ด้านภาษาเพื่อการ
สื่อสารและใช้เทคโนโลยี
ที่ทันสมัยอย่างเหมาะสม 
(น.3) (มฐ.3,5,17)  
 

3.1 ปีการศึกษา 2562 
ร้อยละ 95 ของเด็กมี
พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน
สมวัยอยู่ในระดับดเียี่ยม
ตามเกณฑ์การประกัน
คุณภาพภายนอกสมศ. 
และสามารถศึกษาต่อใน
ระดับประถมศึกษา 
 
3.2 ปีการศึกษา 2562 
ร้อยละ 95 ของเด็กมี
ทักษะด้านการใช้ภาษาใน
การสื่อสารสามารถฟังพูด
อ่านเขียนเพื่อรองรับการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้
อย่างเหมาะสมกับวัย 
3.3 ปีการศึกษา 2562 
ร้อยละ 90 ของเด็กมี
ทักษะในการใช้เทคโนโลยี
เพื่อแสวงหาความรูด้้วย
ตนเองรู้จักประโยชน์และ
โทษเลือกใช้ได้อย่าง
เหมาะสมกับวัย 
3.4 ปีการศึกษา 2562 
ร้อยละ 80 ของเด็กใช้
โปรแกรมสื่อ 
การสอนภาษาอังกฤษ 
(Software) เพื่อพัฒนา
ตนเองอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

3.1 ปีการศึกษา 2562 
ร้อยละ 80 ของผู้เรียน
สามารถเป็นผู้น าด้าน
วิชาการทุกกลุ่มสาระมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไม่
น้อยกว่า 3.00 และมี
ผลงานเผยแพรเ่ป็นที่
ยอมรับ(น.3) (มฐ.5)  
3.2 ปีการศึกษา 2562 
ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมี
ความสามารถใช้ภาษาเพื่อ
การสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (น.3)  
(มฐ.3,17)  
3.3 ปีการศึกษา 2562 
ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมี
ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมยัในการ
แสวงหาความรูด้้วยตนเอง
และสามารถเลือกใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยี
สร้างผลงานท่ีเกิด
ประโยชน์ต่อตนเองและ
สังคมได้อย่างเหมาะสม 
(กระบวนการสอนแบบ
ไตรต่รอง (น.3)  
(มฐ.3)  
 

3.1 ปีการศึกษา 2562 
ร้อยละ 80 ของผู้เรียน
สามารถเป็นผู้น าด้าน
วิชาการทุกกลุ่มสาระมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไม่
น้อยกว่า 3.00 และมี
ผลงานเผยแพรเ่ป็นที่
ยอมรับ(น.3) (มฐ.5)  
3.2 ปีการศึกษา 2562 
ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมี
ความสามารถใช้ภาษาเพื่อ
การสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (น.3)  
(มฐ.3,17)  
3.3 ปีการศึกษา 2562 
ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมี
ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมยัในการ
แสวงหาความรูด้้วยตนเอง
และสามารถเลือกใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยี
สร้างผลงานท่ีเกิด
ประโยชน ์
ต่อตนเองและสังคมได้
อย่างเหมาะสม
(กระบวนการสอนแบบ
ไตรต่รอง)(น.3) (มฐ.3)  
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พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย 
ระดับอนุบาล 

เป้าหมาย
ระดับประถมศึกษา 

เป้าหมาย 
ระดับมัธยมศึกษา 

 4. ส่งเสรมิผู้เรียนให้
พัฒนาตนเองเต็มตาม
ศักยภาพมผีลงานเป็นท่ี
ยอมรับเข้าสู่การแข่งขัน
ทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศตลอดจน
สามารถศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษาได ้
(น.4) (มฐ 5)  
 

4.1 ปีการศึกษา 2562 
ร้อยละ 80 ของเด็กเข้า
ร่วมโครงการและแข่งขัน
ในระดับมาตรฐานสากล 
4.2 ปีการศึกษา 2562 
ร้อยละ 80 ของเด็กท่ีเข้า
ร่วมการแข่งขันได้รับ
รางวัลและมผีลงานจาก
การประกวดทั้งในและ
นอกประเทศ 

4.1 ปีการศึกษา 2562 
ร้อยละ 80 ของผู้เรียน
สามารถพัฒนาตนเองได้
เต็มตามศักยภาพของแต่
ละบุคคลมผีลงานและ
ได้รับรางวัลจากการ
แข่งขันทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศ (น.4)  
(มฐ.4,6)  
4.2 ปีการศึกษา 2562 
ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่
เข้าสอบผ่านเกณฑ์การ
ประเมินในระดับ
มาตรฐานสากล (น.4)  
(มฐ.5,15,17)  

 
4.1 ปีการศึกษา 2562
ร้อยละ 80 ของผู้เรียน
สามารถพัฒนาตนเองได้
เต็มตามศักยภาพของแต่
ละบุคคลมผีลงานและ
ได้รับรางวัลจากการ
แข่งขันทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศ (น.4)  
 
(มฐ.4,6)  
4.2 ปีการศึกษา 2562 
ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่
เข้าสอบผ่านเกณฑ์การ
ประเมินในระดับ
มาตรฐานสากล (น.4)  
(มฐ.5,15,17)  
4.3 ปีการศึกษา 2562 
ร้อยละ 100 ของผู้เรียน
สามารถสอบเข้าศึกษาต่อ
ในระดับอุดมศึกษาของ
ภาครัฐ (น.4)  
(มฐ.5)  

 5. พัฒนาและส่งเสริมให้
ผู้เรยีนมีสมรรถนะส าคัญ
ตามหลักสูตรรักการอ่าน
การแสวงหาความรู้
ตลอดชีวิต 
 
(น.5) (มฐ.3)  

5.1 ปีการศึกษา 2562 
ร้อยละ 90 ของเด็กมีนิสัย
รักการอ่านสามารถอ่าน
หนังสืออ่ืนๆนอกจาก
แบบเรียนอย่างน้อยคนละ 
40 เล่นต่อปี 
5.2 ปีการศึกษา 2562 
ร้อยละ 95 ของเด็กรักการ
เรียนรู้และมีความสนใจใน
การแสวงหาความรู้ตลอด
ชีวิต 

5.1 ปีการศึกษา 2562
ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมี
สมรรถนะที่ส าคัญตาม
หลักสตูรในระดับดมีาก 
(น.5) (มฐ.3,5,6)  
5.2 ปีการศึกษา 2562 
ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมี
นิสัยรักการอ่านโดยบันทึก
ความรู้ด้วยตนเองไม่น้อย
กว่าปีละ 50 เรื่อง 
(น.5) (มฐ.13)  
 
 
 
 
 
 

5.1 ปีการศึกษา 2562
ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมี
สมรรถนะที่ส าคัญตาม
หลักสตูรในระดับดมีาก 
(น.5) (มฐ.3,5,6)  
5.2 ปีการศึกษา 2562 
ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมี
นิสัยรักการอ่านโดยบันทึก
ความรู้ด้วยตนเองไม่น้อย
กว่าปีละ 60 เรื่อง 
(น.5) (มฐ.13)  
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พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย 
ระดับอนุบาล 

เป้าหมาย
ระดับประถมศึกษา 

เป้าหมาย 
ระดับมัธยมศึกษา 

   5.3 ปีการศึกษา 2562 
ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมี
ความสามารถในการ
แสวงหาความรูจ้ากแหล่ง
เรียนรู้ในสถานศึกษาและ
นอกสถานศึกษาและ
เรียนรูต้ลอดชีวิตในการ
พัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง (น.5) (มฐ.13)  
 

5.3 ปีการศึกษา 2562 
ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมี
ความสามารถในการ
แสวงหาความรูจ้ากแหล่ง
เรียนรู้ในสถานศึกษาและ
นอกสถานศกึษาและ
เรียนรูต้ลอดชีวิตในการ
พัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง (น.5) (มฐ.13)  

 6. ส่งเสรมิและพัฒนาให้
ผู้เรยีนมีสุขภาวะที่ดมีี
สุนทรียภาพด้านศลิปะ
ดนตรีกีฬาและรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมไทย 
(น.5) (มฐ1)  
 

6.1 ปีการศึกษา 2562 
ร้อยละ 95 ของเด็กมีสุข
ภาวะที่สมบูรณ์ทั้งทาง
ร่างกายทางจิตใจทาง
สังคมและทางสติปญัญา 
6.2 ปีการศึกษา 2562 
ร้อยละ 95 ของเด็กได้รับ
การพัฒนาและส่งเสริมให้
มีสุนทรภีาพมีผลงานด้าน
ศิลปะดนตรีกีฬาและ
นันทนาการ 
6.3 ปีการศึกษา 2562 
ร้อยละ 90 ของเด็กมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี
ไทยและท้องถิ่น 

6.1 ปีการศึกษา 2562
ร้อยละ 90 ของผู้เรียนเป็น
ผู้มีสุขภาวะที่ดดี้าน
ร่างกายอารมณส์ังคม
สติปัญญาในระดับดมีาก
(น.6) (มฐ.1)  
6.2 ปีการศึกษา 2562 
ร้อยละ 90 ของผู้เรียนเป็น
ผู้มีสุนทรียภาพมีผลงาน 1 
ศิลปะ 1 ดนตร ี1 กีฬาใน
ระดับประถมศึกษาปีท่ี 3 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 (น.6) 
(มฐ.1,4)  
6.3 ปีการศึกษา 2562 
ร้อยละ 100 ของผู้เรียน
เข้าร่วมกิจกรรมอนรุักษ์
สืบสานศลิปวัฒนธรรม
และประเพณีไทยมารยาท
ไทยการใช้ภาษาไทย (น.6) 
(มฐ.2,10)  

6.1 ปีการศึกษา 2562 
ร้อยละ 90 ของผู้เรียนเป็น
ผู้มีสุขภาวะที่ดดี้าน
ร่างกายอารมณส์ังคม
สติปัญญาในระดับดมีาก
(น.6) (มฐ.1)  
6.2 ปีการศึกษา 2562 
ร้อยละ 90 ของผู้เรียนเป็น
ผู้มีสุนทรียภาพมีผลงาน 1 
ศิลปะ 1 ดนตร ี1 กีฬาใน
ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
และมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
(น.6) (มฐ.1,4)  
6.3 ปีการศึกษา 2562 
ร้อยละ 100 ของผู้เรียน
เข้าร่วมกิจกรรมอนรุักษ์
สืบสานศลิปวัฒนธรรม
และประเพณีไทยมารยาท
ไทยการใช้ภาษาไทย (น.6) 
(มฐ.2,10)  
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1.7.6 โครงสร้างบริหารโรงเรียน 

 
 
2 ศักยภาพของสถานศึกษา 
 

 2.1 จุดอ่อน จุดแข็ง  โอกาส  ของโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 
สภาพแวดล้อมภายนอกโรงเรียน 

  

ประเด็นปัจจัย จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
ด้านโครงสร้างและนโยบาย 
(Structure and Policy : 
S1)  

1. โรงเรียนมีโครงสรา้งและนโยบายในการบริหารงาน
อย่างชัดเจน 
2. โรงเรียนมีหลักสูตรที่หลากหลายตรงตามความ
ต้องการของผู้เรียน 
ผู้ปกครองและชุมชนและมีการส่งเสริมด้านวิชาการ 
3. โรงเรียนมีนโยบายสง่เสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม
ชัดเจน 
4. โรงเรียนมีนโยบายในการสรรหาและคัดเลือก
บุคลากรเข้าสอนตรง 
ตามสาขาวิชา 
5. โรงเรียนมีนโยบายพฒันาสภาพแวดล้อมทั้งภายใน
และภายนอก 
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
6. โรงเรียนมีนโยบายการจัดสวสัดิการกองทุนต่างๆแก่
บุคลากร 
7. โรงเรียนมีนโยบายในการพฒันาบุคลากรในการ
อบรม / สัมมนา /  
ดูงาน / ศึกษาต่อในระดับที่สงูขึ้น 
8. โรงเรียนมีนโยบายในการเตรียมความพร้อมด้าน
ภาษาเพื่อรองรับการ 
ก้าวสู่ประชาคมอาเซียนและการเป็นพลเมืองโลก 
 

9. แท่งงานในโครงสร้างของ
โรงเรียนเปลี่ยนแปลงตาม
ผู้รับผิดชอบ /  
ผู้บริหาร 
10 .นโยบายดา้นสวัสดิการ
ของบุคลากรควรเท่าเทียมกับ
ภาครัฐ 
11. นโยบายดา้นการพัฒนา
หัวหน้างานยังไมช่ัดเจ 
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ประเด็นปัจจัย จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
ด้านการบริหารและผลผลิต 
(Service and products 
factors : S2)  

1. การจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ให้กับผู้เรียน 
2. การจัดการเรียนกามรสอนทีแ่ทรกคุณธรรม
จริยธรรมคุณลักษณะ 
ให้กับผู้เรียน 
3. การจัดการเรียนการสอนพฒันาผลสัมฤทธิ์ของ
ผู้เรียนเต็มศักยภาพ 
หลากหลายตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและมี
หลักสูตร 
เฉพาะ EP เพื่อตอบรับการเข้าสู่อาเซียน 
4. มีการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเฉพาะดา้น
กีฬาและความ 
สามารถพิเศษของผู้เรียนเพราะผู้เรียนมีความสามารถ
ศักยภาพสูง 
ประสบความส าเร็จดีมาก 
5. ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ควรมีการ
ส่งเสริมกิจกรรม 
ด้านตา่งๆที่เก่ียวข้องด้านภาษา 
6. ผู้เรียนมีสุขนสิัยสุขภาพกายและสุขภาพจติดี 
7. ครูดูแลผู้เรียนเป็นอยา่งด 

8. ผลสอบ O-NET ไม่บรรลุ
เป้าหมายตามที่โรงเรียน
ก าหนด 
9. ผู้เรียนมีความรู้
ความสามารถไม่เท่ากันจึงควร
มีการพัฒนาศักยภาพ 
ของผู้เรียนเก่งดีมีสุขเสริมเด็ก
อ่อนติวเด็กเก่ง 
10. ผู้เรียนไม่มีระเบียบวนิัย
ผิดระเบียบของโรงเรียนและ
ขาดความรับผดิชอบ 
11. ด้านโภชนาการไม่ถูก
สุขลักษณะห้องน้ าไม่สะอาด 
12. ผู้เรียนขาดความสนใจใส่
ใจและทักษะในวชิาภาษาไทย
น้อยเพราะ 
ไม่ให้ความร่วมมือในการร่วม
กิจกรรมการเรียนการสอน 
13.ผู้เรียนมีจ านวนมากท าให้
ดูแลไม่ทั่วถึงส่งผลต่อการจัด
กิจกรรมให้กับผู้เรียน 
ในด้านตา่งๆ 

ด้านปริมาณและคุณภาพ
บุคลากร (Man : M1)  
 

1. บุคลากรมีความรู้ความสามารถตรงตามสาขาวชิาที่
สอนและ 
มีจ านวนครูเพียงพอเหมาะสมตามที่กระทรวงก าหนด 
2. บุคลากรได้รับการอบรมและพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 
3. บุคลากรใช้สื่ออุปกรณ์เทคโนโลยีในการจัดการเรียน
การสอนที่ทันสมัยและหลากหลาย 
4. บุคลากรมีความรับผิดชอบตอ่หน้าที่และดูแลเอาใจ
ใส่นักเรียนอย่างด ี
เป็นที่ไวว้างใจของผูป้กครอง 
5. บุคลากรมีความเป็นน้ าหนึง่ใจเดียวกันมีความรัก
ความสามัคค ี
ร่วมมือในการปฏิบัติงานเปน็อย่างดี 
6. โรงเรียนให้การสนบัสนนุสง่เสริมให้บุคลากรศึกษา
ต่อเพื่อให้มีวุฒิ 
ทางการศึกษาที่สูงขึ้น 
 

8. บุคลากรมีภาระงานดา้น
เอกสารค่อนข้างมากและมี
หลายหน้าทีท่ าให้ 
มีเวลาในการเตรียมการเรียน
การสอนน้อยลง 
9. บุคลากรขาดขวัญก าลังใจ
อันเกิดจากการปรับเงินเดือน 
10. บุคลากรบางส่วนขาด
จรรยาบรรณในการท างานมี
ความประพฤติตนที่ไม่
เหมาะสมไม่มีความรักใน
องค์กรขาดความสามัคคีและ 
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
11. บุคลากรบางส่วนยงัไม่
ทุ่มเทกับการเรียนการสอนมุ่ง
ผลประโยชน์ส่วนตัว 



สารสนเทศโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ปีการศึกษา 2558 Page 27 
 

ประเด็นปัจจัย จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
 7. บุคลากรได้รับรางวัลผลงานทางวชิาการเปน็ที่

ยอมรับของผู้ปกครอง 
และหน่วยงานภายนอก 

12. บุคลากรบางส่วนขาด
ความรู้ความช านาญในหนา้ที่ 
(พิเศษ) ที่ตน 
รับผิดชอบขาดแนวปฏิบัติงาน
ที่ชัดเจน 
13. บุคลากรบางส่วนขาด
ความช านาญในการใช้
เทคโนโลย ี
14. บุคลากรชาวตา่งชาติยัง
จัดการเรียนการสอนไม่เต็ม
ศักยภาพ 
15. บุคลากรใหม่ส่วนใหญ่
เปลี่ยนสถานทีท่ างานใหม่
เนื่องจากมีความ 
พึงพอใจในระบบเงนิเดือน
และสวัสดิการของโรงเรียน
รัฐบาล 
มากกว่ามีผลกระทบต่อการ
เรียนการสอน 

 
สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน 

ประเด็นปัจจัย โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
ด้านเศรษฐกิจ 
(Economic factors : E)  

1. ฐานะของผู้ปกครองสามารถสนับสนนุการศึกษาของ
บุตร 
2. นโยบายภาครัฐ (โครงการเรียนด ี15 ปีอย่างมี
คุณภาพ)  
3. ผู้ปกครองมีรายได้ดีตามภาวะเศรษฐกิจของท้องถิ่น
และประชาคมอาเซียน 
4. นักเรียนได้มโีอกาสเรียนภาษามากข้ึนจากการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 
(Asean Community)  
5. นโยบายภาครัฐในการปรบัรายได้ของข้าราชการ 
(ครูผู้ปกครอง)  
 
 
 
 
 
 

6. ค่าครองชีพสงูขึ้นส่งผลให้
ผู้ปกครองเลือกโรงเรียนที่มี
ค่าใช้จ่ายถูกกว่า 
7. ปัญหาดา้นแรงงานมี
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจของ
ผู้ปกครอง 
8. มีโรงเรียนเอกชนเปิดใหม่
และเปิดสาขามากข้ึนท าให้มี
การแข่งขัน 
กันในเชิงธุรกิจ 
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ประเด็นปัจจัย โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
ด้านการเมืองและกฎหมาย 
(Political and legal 
factors factors : P)  

1.รัฐบาลให้ความช่วยเหลือด้านงบประมาณให้เงิน
อุดหนุนนักเรียน 
โครงการเรียนฟรี 15 ปี 
2.พรบ. การศึกษาแห่งชาติท าให้มีการปฏิรูปการศึกษา
ช่วยให้เกิดการ 
ปฏิรูปการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องการควบคุมคุณภาพ
ทางการศึกษา 
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
3.การประกันคุณภาพสมศเขตท าให้โรงเรียนมีแนวทาง
ในการพัฒนา 
4.โรงเรียนเอกชนเป็นนิตบิุคคลท าให้เกิดการพัฒนาที่
เน้นคุณภาพ 
โดยรัฐบาลบงัคับให้มีผู้ทรงคุณวฒุิตัวแทนครูตัวแทน
ผู้ปกครองเข้า 
มามีส่วนร่วมมากข้ึน 
5.พระราชบัญญัตสิภาครูและบคุคลากรบังคับให้ครูมี
ใบประกอบ 
วิชาชีพท าให้โรงเรียนมโีอกาสทีด่ีรับครูมีคุณภาพมา
สอนท าให้ครู 
ต้องพัฒนาตนเองเสมอ 

6. มีการเปลี่ยน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ศึกษาบ่อยท าให้นโยบายด้าน 
การศึกษาไม่ชัดเจนและไม่
ต่อเนื่องท าให้คุณภาพของ
เด็กไทยด้อย 
กว่าประเทศเพื่อนบา้น 
7. ครูได้รับสทิธิไม่เทา่กันสิทธิ
ครูเอกชนไม่เทียบเท่าครู
รัฐบาล 
สวัสดิการเงินเดือนวทิยฐานะ
เขตพื้นที่ไม่ให้การสนบัสนนุ
เช่น 
เร่ืองครูต่างชาต ิ
8. กฎหมายมีการประเมิน
โรงเรียนโรงเรียนจะต้องได้รับ
การประเมิน 
ท าให้ครูท างานด้านเอกสาร
มากจนเกินไปก่อให้เกิด
ผลกระทบใน 
เร่ืองของการไม่มีเวลา
พัฒนาการเรียนการสอน
ส าหรับนักเรียนเปน็อย่างด ี
9. การแตกแยกทางการเมือง
ท าให้เกิดตัวอย่างที่ไม่ดีกับ
เยาวชนและ 
ไม่มีความมั่นคงในการพัฒนา
ทางดา้นการศึกษา 
10. การจัดสรรงบประมาณ
สนับสนนุจากรัฐบาลน้อย
เกินไป 
11. นโยบายภาครัฐส่งเสริม
โรงเรียนรัฐบาลให้มีการพัฒนา
เพิ่มมากขึ้น 
ส่งผลกระทบกับโรงเรียน
เอกชน 
 
 
 



สารสนเทศโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ปีการศึกษา 2558 Page 29 
 

ประเด็นปัจจัย โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
ด้านโครงสร้างและนโยบาย 
(Structure and Policy : 
S1)  

1. โรงเรียนมีโครงสรา้งและนโยบายในการบริหารงาน
อย่างชัดเจน 
2. โรงเรียนมีหลักสูตรที่หลากหลายตรงตามความ
ต้องการของผู้เรียน 
ผู้ปกครองและชุมชนและมีการส่งเสริมด้านวิชาการ 
3. โรงเรียนมีนโยบายสง่เสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม
ชัดเจน 
4. โรงเรียนมีนโยบายในการสรรหาและคัดเลือก
บุคลากรเข้าสอนตรง 
ตามสาขาวิชา 
5. โรงเรียนมีนโยบายพฒันาสภาพแวดล้อมทั้งภายใน
และภายนอกเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
6. โรงเรียนมีนโยบายการจัดสวสัดิการกองทุนต่างๆแก่
บุคลากร 
7. โรงเรียนมีนโยบายในการพฒันาบุคลากรในการ
อบรม / สัมมนา /  
ดูงาน / ศึกษาต่อในระดับที่สงูขึ้น 
8. โรงเรียนมีนโยบายในการเตรียมความพร้อมด้าน
ภาษาเพื่อรองรับการ 
ก้าวสู่ประชาคมอาเซียนและการเป็นพลเมืองโลก 

9. แท่งงานในโครงสร้างของ
โรงเรียนเปลี่ยนแปลงตาม
ผู้รับผิดชอบ /  
ผู้บริหาร 
10 .นโยบายดา้นสวัสดิการ
ของบุคลากรควรเท่าเทียมกับ
ภาครัฐ 
11. นโยบายดา้นการพัฒนา
หัวหน้างานยังไมช่ัดเจน 

ด้านการบริหารและผลผลิต 
(Service and products 
factors : S2)  

1. การจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ให้กับผู้เรียน 
2. การจัดการเรียนกามรสอนทีแ่ทรกคุณธรรม
จริยธรรมคุณลักษณะ 
ให้กับผู้เรียน 
3. การจัดการเรียนการสอนพฒันาผลสัมฤทธิ์ของ
ผู้เรียนเต็มศักยภาพ 
หลากหลายตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและมี
หลักสูตรเฉพาะ EP เพื่อตอบรับการเข้าสู่อาเซียน 
4. มีการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเฉพาะดา้น
กีฬาและความ 
สามารถพิเศษของผู้เรียนเพราะผู้เรียนมีความสามารถ
ศักยภาพสูง 
ประสบความส าเร็จดีมาก 
5. ผู้เรียนสามารถสื่อสาภาษาอังกฤษได้ควรมีการ
ส่งเสริมกิจกรรม 
ด้านตา่งๆที่เก่ียวข้องด้านภาษา 
6. ผู้เรียนมีสุขนสิัยสุขภาพกายและสุขภาพจติดี 
7. ครูดูแลผู้เรียนเป็นอยา่งด ี

8. ผลสอบ O-NET ไม่บรรลุ
เป้าหมายตามที่โรงเรียน
ก าหนด 
9. ผู้เรียนมีความรู้
ความสามารถไม่เท่ากันจึงควร
มีการพัฒนาศักยภาพ 
ของผู้เรียนเก่งดีมีสุขเสริมเด็ก
อ่อนติวเด็กเก่ง 
10. ผู้เรียนไม่มีระเบียบวนิัย
ผิดระเบียบของโรงเรียนและ
ขาดความรับผดิชอบ 
11. ด้านโภชนาการไม่ถูก
สุขลักษณะห้องน้ าไม่สะอาด 
12. ผู้เรียนขาดความสนใจใส่
ใจและทักษะในวชิาภาษาไทย
น้อยเพราะ 
ไม่ให้ความร่วมมือในการร่วม
กิจกรรมการเรียนการสอน 
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ประเด็นปัจจัย โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
  13.ผู้เรียนมีจ านวนมากท าให้

ดูแลไม่ทั่วถึงส่งผลต่อการจัด
กิจกรรมให้กับผู้เรียน 
ในด้านตา่งๆ 

ด้านปริมาณและคุณภาพ
บุคลากร (Man : M1)  
 

1. บุคลากรมีความรู้ความสามารถตรงตามสาขาวชิาที่
สอนและ 
มีจ านวนครูเพียงพอเหมาะสมตามที่กระทรวงก าหนด 
2. บุคลากรได้รับการอบรมและพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 
3. บุคลากรใช้สื่ออุปกรณ์เทคโนโลยีในการจัดการเรียน
การสอนที ่
ทันสมัยและหลากหลาย 
4. บุคลากรมีความรับผิดชอบตอ่หน้าที่และดูแลเอาใจ
ใส่นักเรียนอย่างด ี
เป็นที่ไวว้างใจของผูป้กครอง 
5. บุคลากรมีความเป็นน้ าหนึง่ใจเดียวกันมีความรัก
ความสามัคค ี
ร่วมมือในการปฏิบัติงานเปน็อย่างดี 
6. โรงเรียนให้การสนบัสนนุสง่เสริมให้บุคลากรศึกษา
ต่อเพื่อให้มีวุฒิ 
ทางการศึกษาที่สูงขึ้น 
7. บุคลากรได้รับรางวัลผลงานทางวชิาการเปน็ที่
ยอมรับของผู้ปกครอง 
และหน่วยงานภายนอก 

8. บุคลากรมีภาระงานดา้น
เอกสารค่อนข้างมากและมี
หลายหน้าทีท่ าให้ 
มีเวลาในการเตรียมการเรียน
การสอนน้อยลง 
9. บุคลากรขาดขวัญก าลังใจ
อันเกิดจากการปรับเงินเดือน 
10. บุคลากรบางส่วนขาด
จรรยาบรรณในการท างานมี
ความประพฤติตนที่ไม่
เหมาะสมไม่มีความรักใน
องค์กรขาดความสามัคคีและ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
11. บุคลากรบางส่วนยงัไม่
ทุ่มเทกับการเรียนการสอนมุ่ง
ผลประโยชน์ส่วนตัว 
12. บุคลากรบางส่วนขาด
ความรู้ความช านาญในหนา้ที่ 
(พิเศษ) ที่ตน 
รับผิดชอบขาดแนวปฏิบัติงาน
ที่ชัดเจน 
13. บุคลากรบางส่วนขาด
ความช านาญในการใช้
เทคโนโลย ี
14. บุคลากรชาวตา่งชาติยัง
จัดการเรียนการสอนไม่เต็ม
ศักยภาพ 
15. บุคลากรใหม่ส่วนใหญ่
เปลี่ยนสถานทีท่ างานใหม่
เนื่องจากมีความ 
พึงพอใจในระบบเงนิเดือน
และสวัสดิการของโรงเรียน
รัฐบาล 
มากกว่ามีผลกระทบต่อการ
เรียนการสอน 
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ประเด็นปัจจัย โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
ด้านประสิทธิภาพทาง
การเงิน (Money : M2)  
 

1.โรงเรียนมีการวางแผนใช้จ่ายเงินงบประมาณร่วมกัน 
ท าให้ใช้จ่ายเงินอยา่งมีประสิทธภิาพ 
2. มีการก าหนดงบประมาณในแต่ละโครงการไว้อย่าง
ชัดเจน 
3. มีระบบการช าระค่าธรรมเนียมการเรียนหลาย
ช่องทาง 
4. มีงบประมาณเพียงพอแต่ละโครงการกิจกรรม 
5. มีการจัดสรรงบประมาณส าหรับทุนการศึกษา
ประเภทต่างๆอยา่งชัดเจน 

6. การอนุมัติเบิกจ่ายเงนิไม่
เป็นไปตามทีว่างไว้ในบางใน
บางโครงการ 
7. ขาดการประชาสัมพันธ์และ
ก าหนดการช าระค่าเทอมที่
ชัดเจน 
8. ผู้ปกครองบางส่วนไมช่ าระ
ค่าเล่าเรียนตามเวลาที่ก าหนด 
9. ขาดการประเมนิและ
ติดตามการใช้งบประมาณของ
โครงการและ 
และกิจกรรม (ความคุ้มค่า)  

วัสดุอุปกรณ์ 
(Materials : M3)  

1. อาคารสถานที่มีความแข็งแรงมั่นคงปลอดภัยสะอาด
เรียบร้อย 
เหมาะสมแก่การใช้งาน 
2. สื่อทัศนปูกรณ์มีความหลากหลายเพียงพอต่อการ
จัดการเรียนการสอน 

3. การซ่อมบ ารุงมีความล่าช้า 
4. สื่อประเภทคอมพิวเตอร์ไม่
ทันสมัย 
5. โต๊ะเก้าอ้ีช ารุดไม่อยู่ใน
สภาพที่พร้อมใช้งานขนาดไม่
เหมาะสมกับผู้เรียน 
6. ห้องปฏิบัติการบางวชิา
ไม่ได้มาตรฐานและไม่เพียงพอ
ต่อการจัด 
การเรียนการสอน 
7. ห้องสมุดมีขนาดเล็ก
หนังสือไม่หลากหลายขาด
ความทันสมัยและ 
ไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ของนักเรียน 
8. ห้องน้ าช ารุดไมส่ะอาดและ
ไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ของนักเรียน 
ครูผู้ปกครอง 
9. ขั้นตอนการจัดซื้อวัสดุ
ครุภัณฑ์ต่างๆมีหลายขั้นตอน 
10. ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่ไม่
คุ้มค่า 
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ประเด็นปัจจัย โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
การบริหารจัดการ 
(Management : M4)  

1. โรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาชัดเจนมี
การบริหารจัดการ 
อย่างเป็นระบบคล่องตวัและด าเนินการเปน็ไปตาม
แผน 
2. มีการประชุมติดตามงานเป็นระยะผู้บริหารใกล้ชดิ
ท าให้เกิดขวัญก าลังใจ 
3. ผู้บริหารคณะกรรมการสถานศึกษาและบุคลากรทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วม 
ในการเขียนแผนงานประจ าปี 
4. มีการน าข้อมูลการประเมินผลการปฏิบัตงิานไปใช้
ในการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
5. มีโครงการ / กิจกรรมชัดเจนและทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
ในการด าเนิน 
โครงการ / กิจกรรม 
6. ผู้บริหารเปน็แบบอยา่งที่ดีในการปฏิบัติงานมี
คุณธรรมจริยธรรม 
มีวิสัยทัศน์ให้ความเอาใจใส่ต่อบุคลากร 
7. มีระบบประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกอย่าง
ชัดเจน 

8. ขาดการประชาสัมพันธ์ทั้ง
ภายในและภายนอกส่งผลให้
ผู้ปกครอง 
ขาดความเข้าใจในระบบการ
จัดการของโรงเรียนมีทัศนคติ
ที่ไม่ด ี
และไม่ให้ความร่วมมือ 
9. ระบบการบริหารงานขาด
ความคล่องตัวมีการแบ่งฝัก
แบ่งฝ่าย 
ขาดการประสานงาน 
10. ขาดระบบความต่อเนื่อง
และความชัดเจนในการนิเทศ
ติดตามงาน 
11. ระบบสารสนเทศของ
โรงเรียนขาดความรวดเร็วและ
ไม่คล่องตัว 
12.ขาดระบบบริหารที่
ยกระดับมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 
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2.2 ความส าเร็จ ความภาคภูมิใจ 
  2.2.1 ความส าเร็จ ความภาคภูมิใจของโรงเรียน 

ตารางที่ 1 แสดงความภาคภูมิใจของสถานศึกษา ในปีการศึกษา 2558 
  

ที ่ รายละเอียดความภูมิใจ หน่วยงาน/องค์กร 
1 รางวัลเหรียญทอง การประกวดวงเมโลเดียน 

ระดับปฐมวยั 
สมาคมเมโลเดียนแห่งประเทศไทย 

2 รางวัลตราพระราชทาน โครงการบ้านนักวิทยาศาสตรน์้อย 
รอบที่ 2 (2558 -2560) 

มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา 

3 น าเสนอผลงานและนวัตกรรมการเรียนการสอน  
ร่วมกับ เขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 

ในงานอนุบาลวัยใสสร้างได้ด้วยมือครู 

สมาคมวิชาชีพครปูฐมวัยฯ และ  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2  

4 ร่วมจัดงานมหกรรมการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 2015 
เนื่องในโอกาส 350 ปี พระศาสนจักรคาทอลิกประเทศไทย  

และ 50 ปี โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 
ณ แผนกอนุบาล  โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

ที่มา : บุคลากร   
 
 

  2.2.2 ความส าเร็จ ความภาคภูมิใจของบุคลากร 
ตารางที่ 1 แสดงรายชื่อคณะคุณครูที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในปีการศึกษา 2558 

  

ที ่ ชื่อ - สกุล ชั้นเครื่องราชฯ หน่วยงาน/องค์กร 
1  นายนุกูล ส่งสมบูรณ ์ จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ ส านักนายกรัฐมนตร ี
2  นายคธาศักดิ์ กิจประเสริฐ จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ ส านักนายกรัฐมนตร ี
3  นางสาวชวรินทร มาลากรรณ จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ ส านักนายกรัฐมนตร ี
4  นางสาวสาวิตร ี ทองค าหงส ์ จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ ส านักนายกรัฐมนตร ี
5  นายขวัญชัย แซ่เล้า จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ ส านักนายกรัฐมนตร ี
6  นายเดชสกล จึงประวัต ิ เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ ส านักนายกรัฐมนตร ี
7  นางชัชชญา      จึงประวัต ิ เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ ส านักนายกรัฐมนตร ี

ที่มา : บุคลากร   
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ตารางที่ 2 แสดงรายชื่อคุณครูที่ท างานครบ 25 ปีการศึกษา 2558 
  

ที ่ ชื่อ - สกุล รางวัล หน่วยงาน/องค์กร 
1  นางสาวทวิาพร    ร าพรรณ์ ท างานครบ 25 ป ี ฝ่ายการศึกษาฯ 
2  นางสุรินดา บรรจงรักษา ท างานครบ 25 ป ี ฝ่ายการศึกษาฯ 

 
ตารางที่ 3 แสดงรายชื่อทีไ่ด้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ปีการศึกษา 2558 

  

ที ่ ชื่อ - สกุล รางวัล หน่วยงาน/องค์กร 
1  นางสาวพฒันี   ทรัพย์มณี    หนึ่งแสนครูดี ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
2  นางสาวกุลวดี   ทองสร้อย หนึ่งแสนครูดี ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
3  นางสาวมารี   ไชยสวัสดิ์    หนึ่งแสนครูดี ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 

 
ตารางที่ 4 แสดงรายชื่อทีไ่ด้รับรางวัลครูดีเด่น ปีการศึกษา 2558 

 

ที ่ ชื่อ - สกุล รางวัล หน่วยงาน/องค์กร 
1  นายวฒันา   รอดธาน ี ครูดีเด่น ฝ่ายการศึกษาฯ 
2  นายทวี   รุผักชี ครูดีเด่น ฝ่ายการศึกษาฯ 
3  นายอ านาจ   คงตระกูลชัยเดช ครูดีเด่น ฝ่ายการศึกษาฯ 
4  นายกรวุฒิ   เรือนงาม ครูดีเด่น ฝ่ายการศึกษาฯ 
5  นายเดชสกล  จึงประวัต ิ ครูดีเด่น ฝ่ายการศึกษาฯ 
6  นางชุติกาญจน์  นุชสวาท ครูดีเด่น ฝ่ายการศึกษาฯ 
7  นางสาวชนาภา  สวัสด ี ครูดีเด่น ฝ่ายการศึกษาฯ 
8  นางสาวบรรจง เงินสมบัต ิ ครูดีเด่น ฝ่ายการศึกษาฯ 
9  นางพรสดุา  ค้ามีผล ครูดีเด่น ฝ่ายการศึกษาฯ 
10  นางสาวณัฏฐ์ธตีา  มาลาพนัธุ ์  ครูดีเด่น ฝ่ายการศึกษาฯ 
11  นางสาวกัญญ์ณณัฏฐ์  เนี๊ยะแก้ว ครูดีเด่น ฝ่ายการศึกษาฯ 
12  นางเรณู  รัตน์สราญจิต ครูดีเด่น ฝ่ายการศึกษาฯ 
13  นางสาวไพลนิ  มาสนุพงษ ์ ครูดีเด่น ฝ่ายการศึกษาฯ 
14  นางอนิศา  กิจบุญช ู ครูดีเด่น ฝ่ายการศึกษาฯ 
15  นางสาวดษุดี  แจ่มทิม ครูดีเด่น ฝ่ายการศึกษาฯ 
16  นางประภัสสร   ทิพย์ไสยาสน ์ ครูดีเด่น ฝ่ายการศึกษาฯ 
17  นางสาวธัญภสั    ธัญสิริภักดี ครูดีเด่น ฝ่ายการศึกษาฯ 
18  นายประยูร        ด่วนแสง ครูดีเด่น ฝ่ายการศึกษาฯ 
19  นางสาวชุติกาญจน์  ชาวเชียงขวาง ครูดีเด่น ฝ่ายการศึกษาฯ 
20  นางชัชชญา       จึงประวัต ิ ครูดีเด่น ฝ่ายการศึกษาฯ 
21  นางสุกาญดา     วีระชุนย ์ ครูดีเด่น ฝ่ายการศึกษาฯ 
22  นางปริญญา   ตั้งภัทรกุล ครูดีเด่น ฝ่ายการศึกษาฯ 
23  นางสาวสุจินตนา  รูปเพรียว ครูดีเด่น ฝ่ายการศึกษาฯ 

ทีม่า :งานบุคลากร 
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2.2.3) ความส าเร็จ ความภาคภูมิใจของนักเรียน 
   11.1 ผลงานดีเด่น 
 

 สรุปผลการแข่งขันทางวิชาการของนักเรียน กลุ่มสาระภาษาไทย ปีการศึกษา 2558 
  

ที ่ รายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน วัน เดือน ปี ชื่อ - สกุล ชั้น 
1 การแข่งขันรายการ "เวทีคนเก่ง" 

บ. เอส แอนด์ เอส มีเดีย จ ากัด 
รางวัลรองชนะเลิศ 9 มิถุนายน

2558 
น.ส.ณัฐพร 
ด.ญ.กฤตพร 

อุณหบัณฑิต 
ธันทะ 

ม.5
ม.3 

2 อ่านร้อยแก้ว ชมเชยอันดับ 1 7 สิงหาคม 
2558 

ด.ญ.ศจีรัตน์ รัตนโชติพงศ ์ ป.6 

3 ประกวดคัดลายมือ ชมเชย 7 สิงหาคม 
2558 

ด.ญ.กุลณสร ฐานพาธนากุน ม.5 

4 ทดสอบความรู้วชิาภาษาไทย 
ของบริษัทเสริมปัญญา 

คะแนนยอดเยี่ยม
อันดับ 1 

ของจ.นครปฐม 

5 กันยายน 
2558 

ด.ญ.รสกร 
ด.ญ.มาตาห์ 
ด.ญ.ภัคจิรา 
ด.ญ.ภูษณิศา 
ด.ญ.สุชานาถ 
น.ส.ปัญญาพร 
น.ส.นันทิพร 

อรจุล 
นิษุณะรัตน ์
โสมยไพศาลศิลป ์
เงินนวม 
เตชะเลิศมงคล 
นารานิทัศน ์
นาคราช 

ป.3 
ป.4 
ป.5 
ป.6 
ม.1 
ม.4 
ม.5 

5 ทดสอบความรู้วชิาภาษาไทย 
ของบริษัทเสริมปัญญา 

คะแนนยอดเยี่ยม
อันดับที่ 1 

ของภาคกลาง 

5 กันยายน 
2558 

น.ส.ณัฐพร อุณหบัณฑิต ม.5 

6 แข่งขันอ่านท านองเสนาะ รางวัลระดบั
เหรียญทอง 

13 พฤศจิกายน 
2558 

น.ส.ชนกชนม ์ สระทองหา ม.5 

7 แข่งขันอ่านท านองเสนาะ รางวัลระดบั 
เหรียญเงิน 

13 พฤศจิกายน 
2558 

ด.ญ.บัณฑิตา มาตุเวช ม.3 

8 แข่งขันอ่านท านองเสนาะ รางวัลระดบั
เหรียญทองแดง 

13 พฤศจิกายน 
2558 

ด.ญ.รสกร 
ด.ญ.ณวรรณวัจน์ 

อรจล 
รักษาสัตย ์

ม.3 
ม.6 

9 แข่งขันคัดลายมือ รางวัลระดบั
เหรียญทอง 

13 พฤศจิกายน 
2558 

ด.ญ.วรรสินีญ์ 
ด.ญ.ตรงกมล 
น.ส.กุลณสร 

หฤหรรษ์ธรรม 
โสทน 
ฐานพาธนากุน 

ป.3 
ป.3 
ม.5 

10 แข่งขันคัดลายมือ รางวัลระดบั
เหรียญเงิน 

13 พฤศจิกายน 
2558 

ด.ญ.พิมพกานต ์ ผลเจริญรัตน ์ ป.6 
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สรุปผลการแข่งขันทางวิชาการของนักเรียน กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 
  

ที ่ รายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน วัน เดือน ปี ชื่อ - สกุล ชั้น 
1 การแข่งขันรายการ "เวทีคนเก่ง" 

บ. เอส แอนด์ เอส มีเดีย จ ากัด 
รางวัลรองชนะเลิศ 9 มิถุนายน

2558 
น.ส.ณัฐพร 
ด.ญ.กฤตพร 

อุณหบัณฑิต 
ธันทะ 

ม.5
ม.3 

2 การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปกิ 
ปีการศึกษา 2558  The 

excellent achievement  
in the World Mathematics 

Olympiad 2015 (WMO) 

รางวัลชมเชย
ระดับประเทศ 

9 สิงหาคม 
2558 

ด.ช.คุณานนท์   ชัยกุลประเสริฐ   ป.5 

3 PAMA THAILAND ชมเชย
ระดับประเทศ 

15 สิงหาคม 
2558 

ด.ญ.ทิยดา 
ด.ญ.วันวสา 
ด.ญ.ไวกี ้

หาญกิตต์ตระกูล 
เจตน์มงคลรัตน ์
ฮูพันดา 

ป.2 
ป.6 
ม.3 

4 แข่งขันอัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร ์

รางวัลชนะเลิศ 13 พฤศจิกายน 
2558 

น.ส.นิตินนัท ์ สายเงิน ม.6 

5 แข่งขันอัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร ์

รางวัลระดบัเหรียญ
ทอง 

13 พฤศจิกายน 
2558 

ด.ญ.พรชนิตว ์ กวีวัฒนะภักด ี ป.6 
 

6 แข่งขันอัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร ์

รางวัลระดบั
เหรียญทองแดง 

13 พฤศจิกายน 
2558 

ด.ญ.กัญชพร ศิริสุธธา ป.3 

7 แข่งขันคณิตคิดเร็ว รางวัลระดบั
เหรียญทอง 

13 พฤศจิกายน 
2558 

ด.ญ.เอมิกา แซ่ตั๊น ป.3 

8 แข่งขันคณิตคิดเร็ว รางวัลระดบั
เหรียญทองแดง 

13 พฤศจิกายน 
2558 

ด.ญ.ศุภกานต์ ทวีรัชกุลไพศาล ป.5 

9 แข่งขันคณิตคิดเร็ว รางวัลระดบั
เหรียญทองแดง 

13 พฤศจิกายน 
2558 

น.ส.พัณณิดา ทาบสุวรรณ ม.6 

10 การแข่งขันการคิดและการ
แก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 16 
ระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1-2 

ณ มูลนิธิ ดร.สมวงษ ์
และ พญ.เพ็ญนภา 

เหรียญทองแดง 20 ธันวาคม 
2558 

ด.ญ.ธันยภรณ์   ชัยกุลประเสริฐ   ป.2 

11 การทดสอบระดบัชาติขั้นพืน้ฐาน 
(O-NET) 

ระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6  
ปีการศึกษา 2558 

ได้คะแนนเต็ม 
(100 คะแนน) 

15 มีนาคม 
2559 

ด.ช.ปัณคริษฐ ์
ด.ช.ณัฐภัทร 

สุขสด 
สุขสถาวรพันธุ ์

ป.6 
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สรุปผลการแข่งขันทางวิชาการของนักเรียน กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 (ต่อ) 
 

ที ่ รายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน วัน เดือน ปี ชื่อ - สกุล ชั้น 
12 โครงการประเมินและพัฒนา 

สู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์  

สถาบนัส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(สสวท.) วชิาคณติศาสตร์ รอบ 2 

  ด.ช.คุณานนท์   ชัยกุลประเสริฐ   ป.5 

13 โครงการประเมินและพัฒนา 
สู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์

และวิทยาศาสตร์  
สถาบนัส่งเสริมการสอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(สสวท.) วชิาคณติศาสตร์ รอบ 2 

  ด.ญ.ณิษา คงวรรัตน์ ป.6 

 
 

สรุปผลการแข่งขันทางวิชาการของนักเรียน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 
  

ที ่ รายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน วัน เดือน ปี ชื่อ - สกุล ชั้น 
1 การแข่งขันรายการ "เวทีคนเก่ง" 

บ. เอส แอนด์ เอส มีเดีย จ ากัด 
รางวัลรองชนะเลิศ 9 มิถุนายน

2558 
น.ส.ณัฐพร 
ด.ญ.กฤตพร 

อุณหบัณฑิต 
ธันทะ 

ม.5
ม.3 

2 การแข่งขันตอบปัญหาความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏนครปฐม 

รางวัลชนะเลิศ 26 สิงหาคม 
2558 

ด.ช.ณัชพล  
ด.ช.รวินทร์  

วงศ์ธนะเกียรต ิ
อ่อนภักดี 

ป.5 

3 การแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอด
มงกุฎ คร้ังที่ 12 

รางวัลชมเชย 26 กันยายน 
2558 

ด.ช.พงศกร ฉันท์ประภากุล ป.3 

4 วิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ เข้ารอบเจียระไน
เพชร 

26 กันยายน 
2558 

ด.ญ.สิรีธร อารยด ารงกุล ป.3 

5 การแข่งขันวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 12 
ระดับประถมศึกษา  ถ้วยรางวัล

พระราชทานสมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี  

ทุนการศึกษา 
พระพรหมมังคลาจารย์  

ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  

รางวัลชมเชย 28 กันยายน
2558 

ด.ช.พรหมพิริยะ   โชติภาคยกุล   ป.3 
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สรุปผลการแข่งขันทางวิชาการของนักเรียน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 (ต่อ) 
. 

ที ่ รายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน วัน เดือน ปี ชื่อ - สกุล ชั้น 
6 การแข่งขันวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 12 

ระดับประถมศึกษา  ถ้วยรางวัล
พระราชทานสมเดจ็พระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
ทุนการศึกาพระพรหมมังคลาจารย์ 

รางวัลผา่นเกณฑ ์ 3-4 ตุลาคม
2558 

ด.ช.แอรอน  สหรัฐ   แวดแมน ม.2 

7 แข่งขันอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร ์

รางวัลระดบั
เหรียญเงิน 

13 พฤศจิกายน 
2558 

ด.ญ.สุจิณณา 
ด.ญ.อารดา 
6ด.ญ.ภูษณิศา 
ด.ญ.นันทิดา 
ด.ญ.กุลธิดา 
ด.ญ.นลิน 

ชื่นทองค า 
ถึงบุญมา 
เงินนวม 
สินพิชยั 
วงศ์อกนิษฐ์ 
ซื่อเสงี่ยมสกุล 

ป.6 
 
 

ม.3 

8 แข่งขันอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร ์

รางวัลระดบั
เหรียญทองแดง 

13 พฤศจิกายน 
2558 

ด.ญ.อัญญิกา 
ด.ญ.ณัฎฐิกา 
ด.ญ.วริชยา 

เกียรติธีรัตน์ 
สิริวัฒนชัยกุล 
สีโอ 

ป.3 

9 แข่งขันเครื่องร่อน 
ประเภทร่อนไกล 

รางวัลระดบั
เหรียญเงิน 

13 พฤศจิกายน 
2558 

ด.ญ.วรรธ์วรท 
ด.ญ.ละอองน้ า 

ตรีนุช 
เจริญวิไลสุข 

ม.3 

10 แข่งขันเครื่องร่อน 
ประเภทร่อนไกล 

รางวัลระดบั
เหรียญทองแดง 

13 พฤศจิกายน 
2558 

ด.ญ.เพชรดา 
ด.ญ.ก่ิงแก้ว 
ด.ญ.นภธิดา 

วงษ์เป็นสุข 
เมตตามิตรพงศ์ 
โภควุฒิธ ารง 

ป.5 

11 แข่งขันเครื่องร่อน 
ประเภทร่อนนาน 

รางวัลระดบั
เหรียญทองแดง 

13 พฤศจิกายน 
2558 

ด.ญ.ดวงกมล 
ด.ญ.ธิดารัตน ์

จ าเริญยุคนธร 
สุขสาล ี

ม.3 

12 โครงการประเมินและพัฒนาสู่
ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์

และวิทยาศาสตร์ สถาบนัส่งเสรมิ
การสอนวิทยาศาสตร ์

และเทคโนโลยี (สสวท.) 
วิชาวิทยาศาสตร์ ชัน้ประถมศึกษา 

ปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 

ผ่านเข้ารอบ 2 23 มกราคม
2559 

ด.ญ.จิ้งเซียน หวง ป.3 

13 โครงการประเมินและพัฒนาสู่
ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์

และวิทยาศาสตร์ สถาบนัส่งเสรมิ
การสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.) วิชา

วิทยาศาสตร์ ชัน้ประถมศึกษา  
ปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 

ผ่านเข้ารอบ 2 
ได้สอบภาคปฏิบัติ
และได้รับเหรียญ

รางวัล 

23 มกราคม
2559 

ด.ช.พรหมพิริยะ   โชติภาคยกุล    
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สรุปผลการแข่งขันทางวิชาการของนักเรียน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 (ต่อ) 
. 

ที ่ รายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน วัน เดือน ปี ชื่อ - สกุล ชั้น 
14 โครงการประเมินและพัฒนาสู่

ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ สถาบนัส่งเสรมิ

การสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.) วิชา

วิทยาศาสตร์ ชัน้ประถมศึกษา  
ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 ณ 

โรงเรียนวัดไร่ขิง 

ผ่านเข้ารอบ 2 23 มกราคม
2559 

ด.ช.คุณานนท์   ชัยกุลประเสริฐ   
 

ป.5 

15 โครงการประเมินและพัฒนาสู่
ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์

และวิทยาศาสตร์ สถาบนัส่งเสรมิ
การสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.) วิชา

วิทยาศาสตร์ ชัน้ประถมศึกษา  
ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 ณ 

โรงเรียนวัดไร่ขิง 

ผ่านเข้ารอบ 2 23 มกราคม
2559 

ด.ญ.ณิษา คงวรรัตน์ ป.6 

16 การแข่งขันทางวชิาการระดบั
นานาชาติ ประจ าปีการศึกษา 

2559 

เหรียญทอง 
เหรียญทอง 
เหรียญทอง 
เหรียญเงิน 

เหรียญทองแดง 
เหรียญทองแดง 
เหรียญทองแดง 

31 มกราคม 
2559 

ด.ช.ภูมิภัทร์ 
ด.ช.พงศ์พิพัฒน ์
ด.ช.รชานนท ์
ด.ช.กิตติภพ 
ด.ช.เสฏฐนันท ์
ด.ช.ทินภัทร 
ด.ช.ธนดล 

ประภาโส 
บุญสมพงศ ์
มั่นเขียว 
ศรีมงคล 
จันทรา 
ชาวกระบตุร 
ไทยประยูร 

ป.6 
 
 
 
 
 

ป.4 
17 โครงการประเมินและพัฒนาสู่

ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ สถาบนัส่งเสรมิ

การสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.) วิชา

วิทยาศาสตร์ ชัน้ประถมศึกษา ปี
ที่ 6 ปีการศึกษา 2557 

 

รางวัลชมเชย 
(ทุนการศึษา 
2,000 บาท) 

 ด.ญ.ณิษา คงวรรัตน์ ป.6 
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สรุปผลการแข่งขันทางวิชาการของนักเรียน กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฬนธรรม ปีการศึกษา 2558 
.  

ที ่ รายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน วัน เดือน ปี ชื่อ - สกุล ชั้น 
1 การแข่งขันรายการ "เวทีคนเก่ง" 

บ. เอส แอนด์ เอส มีเดีย จ ากัด 
รางวัลรองชนะเลิศ 9 มิถุนายน

2558 
น.ส.ณัฐพร 
ด.ญ.กฤตพร 

อุณหบัณฑิต 
ธันทะ 

ม.5
ม.3 

2 การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา 

ตอนปลาย เนื่องใน 
“วันรพี 2558” 

ณ ศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดนครปฐม 

รองชนะเลิศอันดบั 
1 

พร้อม
ทุนการศึกษา 
5,000 บาท 
ระดับจังหวัด 

7 สิงหาคม 
2559 

นายกนกพล   
นายสุรัฐ   
นายศุภสนิ   

คล้ าศรี 
กิตติมิ่งมงคล 
เจียรพาณิชย์พงศ ์

ม.6 

3 เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ชมเชย
ระดับประเทศ 

22 สิงหาคม 
2559 

ด.ญ.สิรีธร 
ด.ญ.ณัฎฐิกา 

อารยด ารงกุล 
สิริวัฒนชัยกุล 

ป.3 

4 ลูกกตัญญูดีเด่น 
โครงการเฉลิมพระเกียรติ 

องค์ราชัน 
ท่านประธานอ านวยการ 

โครงการพล.อ.พิจิตร กุลละวณชิย ์
ณ สถาบนัวิจัยจุฬาภรณ ์

ลูกกตัญญูดีเด่น 
 

26 สิงหาคม 
2559 

ด.ญ.กัญญาภัค    สุวรรณ   อ.3 

5 แข่งขัน Asean Quiz รางวัลระดบั
เหรียญทองแดง 

13 พฤศจิกายน 
2558 

ด.ญ.ณภัทร 
ด.ญ.ณัฎฐญาดา 

ปรียงค์ 
ธาราณัต ิ

ป.6 
ป.6 

6 แข่งขัน Asean Quiz รางวัลระดบั
เหรียญเงิน 

13 พฤศจิกายน 
2558 

ด.ญ.กฤตพร 
ด.ญ.อติภา 

ธันทะ 
กิจไกรกุล 

ม.3 
ม.2 

7 แข่งขัน Asean Quiz รางวัลระดบั
เหรียญทองแดง 

13 พฤศจิกายน 
2558 

ด.ญ.ภคมน 
ด.ญ.สุพิชชา 
น.ส.วริศรา 
น.ส.วารีรัตน ์

จรูญธรรม 
แสงสุวรรณ ์
กิ่มบางยาง 
โพธินนักรณ์ 

ป.3 
ป.3 
ม.5 
ม.5 

8 แข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอด
มงกุฎ 

รางวัลชมเชย
ระดับประเทศ 

21 พฤศจิกายน 
2558 

ด.ญ.สิรีธร อารยด ารงกุล ม.3 

9 โครงการพ่อดีเด่น 
ผู้ท าคุณประโยชน์ 
ต่อพระพุทธศาสนา 

ณ วัดยานนาวา 

รางวัลลูกกตัญญ ู
 

28 พฤศจิกายน 
2558 

ด.ญ.กัญญาภัค    สุวรรณ   อ.3 

10 เล่าเร่ืองหัวข้อพลเมืองอาเซียน 
กับค่าค่านยิมหลัก 12 ประการ 

ได้รับคัดเลือก 
เป็นผู้แทน 

ระดับภูมิภาค 
เข้าแข่งขัน

ระดับประเทศ 

 ด.ญ.ปริญญาภรณ ์
ด.ญ.ณวรรณวัจน์ 
ด.ญ.ศจีรัตน์ 

ทรัพย์มั่น 
รักษาสัตย ์
รัตนโชติพงศ ์

ป.5 
ป.6 
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สรุปผลการแข่งขันทางวิชาการของนักเรียน กลุ่มสาระสุขศึกษา และพลศึกษา ปีการศึกษา 2558 
. 

ที ่ รายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน วัน เดือน ปี ชื่อ - สกุล ชั้น 
1 การแข่งขันไอซ์สเก็ต ISI 

GLACIER OPEN & BASIC 
CHALLENGE 

ณ ห้าง FESTIVAL WALK 
GLACIER ประเทศฮ่องกง 

รางวัลชนะเลิศ 
 

10-12 เมษายน 
2558 

 

ด.ช.พรหมพิริยะ โชติภาคยกุล ป.3 

2 การแข่งขันเทควันโด ยุวชน ณ 
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุร ี

เหรียญทองแดง 2-6 เม.ย.58 ด.ญ.ญาดา แสงทอง ป.4 

3 การแข่งขันไอซ์สเก็ต Bangkok 
Figure Skating Classic 2015 

ณ The Ring Ice Arena 
Bangkok Thailand 

เหรียญทอง 
 

7-9 พฤษภาคม
2558 

 

ด.ช.พรหมพิริยะ โชติภาคยกุล ป.3 

4 การแข่งขันไอซ์สเก็ต Bangkok 
Figure Skating Classic 2015 

ณ ประเทศมาเลเซีย 

เหรียญทอง 
 

7-9 พฤษภาคม
2558 

 

ด.ญ.กัญญพัชร โชติภาคยกุล ป.6 

5 การแข่งขันไอซ์สเก็ต Bangkok 
Figure Skating Classic 2015 

ณ The Ring Ice Arena 
Bangkok Thailand 

เหรียญทอง 
 

7-9 พฤษภาคม
2558 

 

ด.ญ.ทอฝัน พรเจริญโรจน์ ป.3 

6 Singburi Taekwondo 
Championship 2015 

2 เหรียญทอง 8 พฤษภาคม 
2558 

ด.ญ. ญาดา แสงทอง ป.4 

7 การแข่งขันรายการ "เวทีคนเก่ง" 
บ. เอส แอนด์ เอส มีเดีย จ ากัด 

รางวัลรองชนะเลิศ 9 มิถุนายน
2558 

น.ส.ณัฐพร 
ด.ญ.กฤตพร 

อุณหบัณฑิต 
ธันทะ 

ม.5
ม.3 

8 การแข่งขันไอซ์สเก็ต Bangkok 
Figure Skating Classic 2015 

ณ ประเทศมาเลเซีย 

เหรียญทอง 
 

25-28 
กรกฎาคม 

2558 

ด.ช.พรหมพิริยะ โชติภาคยกุล ป.3 

9 การแข่งขันไอซ์สเก็ต Skate 
Malaysia 2015 

ประเภท Solo competition 
ณ ประเทศมาเลเซีย 

เหรียญทอง 
 

25-28 
กรกฎาคม 

2558 

ด.ญ.กัญญพัชร โชติภาคยกุล ป.6 

10 การแข่งขันไอซ์สเก็ต Skate 
Malaysia 2015  

 ประเภท Foot Work  
ณ ประเทศมาเลเซีย 

เหรียญทอง 
 

25-28 
กรกฎาคม 

2558 

ด.ญ.กัญญพัชร โชติภาคยกุล ป.6 
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สรุปผลการแข่งขันทางวิชาการของนักเรียน กลุ่มสาระสุขศึกษา และพลศึกษา ปีการศึกษา 2558 (ต่อ) 
. 

ที ่ รายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน วัน เดือน ปี ชื่อ - สกุล ชั้น 
11 TIGER THAI SONG KI YOUNG 2 เหรียญทองและ

ถ้วยนักกีฬายอด
เยี่ยม 

15 สิงหาคม 
2558 

ด.ญ.ญาดา แสงทอง ป.2 

12 การแข่งขันว่ายน้ าบอกโกพิทักษ ์
แชมป์เปี้ยนชิฟ 

ชมเชย
ระดับประเทศ 

22 สิงหาคม 
2558 

ด.ญ.สิรีธร 
ด.ญ.ณัฎฐิกา 

อารยด ารงกุล 
สิริวัฒนชัยกุล 

ป.3 
ป.3 

13 Singha Thailand Inline 
Speed & Free style Skate 

Circuity 2015 

ชนะเลิศ อันดบั 1 22-23 สิงหาคม 
2558 

ด.ญ.ศิรินทิพย์ รักอักษร ป.4 

14 การแข่งขันว่ายน้ า 
กบ  50  เมตร 
(11 ปี หญิง) 

ฟรีสไตร์  100 เมตร 
(11 ปี หญิง) 

ผลัดผีเสื้อ 2 × 25 เมตร 
(13 ปี หญิง) 

เหรียญทอง 
 

25 สิงหาคม 
2558 

ด.ญ.สุภัทชา   พิทักษ์ไตรรงค์    ป.6 

15 กีฬานักเรียน  
เขตพื้นที่การศึกษา 

ประจ าปีการศึกษา 2558 
โรงเรียนรัตนโกสนิทร ์

ชนะเลิศอันดบั 1 
ระดับเขต 

26-27 
สิงหาคม 2558 

ด.ช.กนิษฐ์   
ด.ช.ฐปนัตร์   
ด.ช.พลวัต   
ด.ช.พลวิชญ์   
ด.ช.ภูธเนศ   
ด.ช.อภิสิทธิ์   
ด.ช.วัชโรธร   
ด.ช.อิสิวัชร   
ด.ช.ภานุพงศ์   
ด.ช.มุนินทร์   
ด.ช.ประกอบ  
ด.ช.ศิริภูมิ   

เอ้ือเฟื้อ 
ชูกุล 
ชุลีกรเมตตา 
ดอยพนาสุข 
ยางนอก 
ชินวงศ ์
ศิรินาจันทร ์
สุขสุถ้อย 
ชัยมาธิกุล 
ชุมพล 
เกศจรัสวรรณ 
สนองผนั 

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

16 การแข่งขันเทเบิลเทนนสิ 
ประเภทหญิงเดี่ยว 

4 เหรียญทอง 
2 เหรียญเงิน 

3 เหรียญทองแดง 

29-30 สิงหาคม 
2558 

ด.ญ.ฐิติยา  พรเลิศสว่างสุข ม.3 

17 Suphunburi Swimming 
Championship 2015 

7 เหรียญทอง 
2 เหรียญเงิน และ
ถ้วยรางวัลชนะเลิศ 
รุ่นอายุ 10 ปี หญิง 

5-6 กันยายน 
2558 

ด.ญ.กมลชนก ขวัญเมือง ป.5 
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สรุปผลการแข่งขันทางวิชาการของนักเรียน กลุ่มสาระสุขศึกษา และพลศึกษา ปีการศึกษา 2558 (ต่อ) 
. 
ที ่ รายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน วัน เดือน ปี ชื่อ - สกุล ชั้น 
18 การแข่งขันเทควันโด ชงิแชมป์

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
3 เหรียญทอง 6 กันยายน 

2558 
ด.ญ.ญาดา แสงทอง ป.2 

19 ซีโลอาบ แชมป์เปี้ยนชพิ 7 เหรียญทองแดง 
และถ้วยนักกีฬา
ยอดเยี่ยมอับ 3 

11 กันยายน 
2558 

ด.ญ.สุทธรา พรเลิศสว่างสุข ป.6 

20 ซีโลอาบ แชมป์เปี้ยนชพิ 6 เหรียญเงินและ
ถ้วยนักกีฬายอด
เยี่ยมอันดับ 2 

11 กันยายน 
2558 

ด.ญ.ฐิติพร พรเลิศสว่างสุข ม.3 

21 ว่ายน้ า  
ณ โรงเรียนสหบ ารุง 

อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 

5 เหรียญทอง 
3 เหรียญเงิน 
รองชนะเลิศ 

อันดับ 2 
ถ้วยรางวัล 

คะแนนรวมบุคคล
ยอดเยี่ยม 

ระดับจังหวัด 

11 กันยายน 
2558 

ด.ช.ศุภวิชญ์   วงศ์สัจจานนท ์ ม.2 

22 ว่ายน้ า  
ณ โรงเรียนสหบ ารุง 

อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 

1 เหรียญทอง 
1 เหรียญเงิน 

2 เหรียญทองแดง 
ถ้วยรางวัลคะแนน

รวมบุคคล 
ยอดเยี่ยม 

ระดับจังหวัด 

11 กันยายน 
2558 

นายกฤติน   ยงค์ทรัพย์อนันต ์ ม.6 

23 ว่ายน้ า  
ณ โรงเรียนสหบ ารุง 

อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 

1 เหรียญทอง 
3 เหรียญทองแดง 

ระดับจังหวัด 

11 กันยายน 
2558 

นายชเล  เขมาลีลากุล ม.6 

24 ว่ายน้ า  
ณ โรงเรียนสหบ ารุง 

อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 

1 เหรียญทอง 
4 เหรียญทองแดง 

ระดับจังหวัด 

11 กันยายน 
2558 

นายกฤษฎา   เจริญทรัพย์ ม.4 

25 ยิมนาสติกเด็กเล็ก 2 เหรียญทอง 
2 เหรียญทองแดง 

19-20 กันยายน 
2558 

ด.ญ.ฐิติพร ลาภชัยถาวร ป.1 

26 ยิมนาสติกเด็กเล็ก 2 เหรียญทอง 
1 เหรียญทองแดง 

19-20 กันยายน 
2558 

ด.ญ.ชวัลญา สุรเดช ป.1 
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สรุปผลการแข่งขันทางวิชาการของนักเรียน กลุ่มสาระสุขศึกษา และพลศึกษา ปีการศึกษา 2558 (ต่อ) 
. 
ที ่ รายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน วัน เดือน ปี ชื่อ - สกุล ชั้น 
27 ยิมนาสติกเด็กเล็ก 1 เหรียญทอง 19-20 กันยายน 

2558 
ด.ญ.ประกายมาศ   เจียวเจริญ ป.1 

28 เทควันชิงชนะเลิศ 
แห่งประเทศไทย 

1 เหรียญเงิน 
1 เหรียญทองแดง 

9-14 ตุลาคม
2558 

ด.ญ.ญาดา แสงทอง ป.2 

29 บีวีจี เทควันโด 
แชมป์เปียนชิพ ครั้งที่ 2 

4 เหรียญทอง 
1 เหรียญเงิน 

7 พฤศจิกายน
2558 

ด.ญ.ญาดา แสงทอง ป.2 

30 การแข่งขัน โรเลอร์เบลด 
SANGKURI AND FREESTYLE 
SLALOM BANDUNG OPEN 

2015 

เหรียญทองแดง 26-27 ธันวาคม 
2558 

ด.ญ.ศิรินทิพย์ รักอักษร ป.4 

 
 

สรุปผลการแข่งขันทางวิชาการของนักเรียน กลุ่มสาระศิลปศึกษา ปีการศึกษา 2558 
.  
ที ่ รายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน วัน เดือน ปี ชื่อ - สกุล ชั้น 
1 การแข่งขันรายการ "เวทีคนเก่ง" 

บ. เอส แอนด์ เอส มีเดีย จ ากัด 
รางวัลรองชนะเลิศ 9 มิถุนายน

2558 
น.ส.ณัฐพร 
ด.ญ.กฤตพร 

อุณหบัณฑิต 
ธันทะ 

ม.5
ม.3 

2 การแข่งขัน ทักษะวิชาชีพนักเรียน
โรงเรียนนอกระบบ 

ประเภทวิชาดนตรี และศิลปะ 
(ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง) 

ณ ศูนย์วัฒนธรรมพระนคร 

เหรียญทอง 7-8 พฤษภาคม
2558 

ด.ญ.ณฐมน   ฉัตรธีรภาพ ป.2 

3 การแข่งขัน ทักษะวิชาชีพนักเรียน
โรงเรียนนอกระบบ 

ประเภทวิชาดนตรี และศิลปะ 
(ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง) 

ณ ศูนย์วัฒนธรรมพระนคร 

เหรียญเงิน 7-8 พฤษภาคม
2558 

ด.ช.อชิตะ  ยอดศรี ป.6 

4 การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน
โรงเรียนนอกระบบ 

ประเภทวิชาศลิปศึกษา 
และศิลปะ (วาดภาพระบายสี) 
ณ ศูนย์วัฒนธรรมพระนคร 

เหรียญทองแดง 7-8 พฤษภาคม
2558 

ด.ญ.ชามาวีร์   ยอดศรี ม.2 
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สรุปผลการแข่งขันทางวิชาการของนักเรียน กลุ่มสาระศิลปศึกษา ปีการศึกษา 2558 (ต่อ) 
. 

ที ่ รายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน วัน เดือน ปี ชื่อ - สกุล ชั้น 
5 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ 

นักเรียนโรงเรียนนอกระบบ 
ประเภทวิชาศลิปศึกษา 
และศิลปะ (ไวโอลิน) 

ณ ศูนย์วัฒนธรรมพระนคร 

เหรียญทอง 7-8 พฤษภาคม
2558 

ด.ญ.ชามาวีร์   ยอดศรี ม.2 

6 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
นักเรียนโรงเรียนนอกระบบ 

ประเภทวิชาศลิปศึกษา 
และศิลปะ 

(ขับร้องเพลงไทยสากล) 
ณ ศูนย์วัฒนธรรมพระนคร 

เหรียญเงิน 7-8 พฤษภาคม
2558 

ด.ญ.กัญญพัชร   โชติภาคยกุล ป.6 

7 การประกวดวาดภาพระบายสี
หัวข้อประเพณีไทย 4 ภาค 

ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 

รองชนะเลิศ 
รับเกียติบัตร 

พร้อมถ้วยรางวัล 
ระดับเขต 

5 สิงหาคม 
2558 

ด.ช.ธนรัชต์   ทองสิมา ม.5 

8 การแข่งขัน SEASON FASHION  
IDOLS 

เข้ารอบ 20 คน
สุดท้าย 

20 กันยายน 
2558 

ด.ช. สัทธา  มาชมสมบูรณ ์ อ.2 

9 งานประกวด Prince / Princess 
& Super Star in the Teatre 
ประเภท Princess รุ่น3-8ปี ได้

เงินรางวัล 

รางวัลชนะเลิศ 29 กันยายน 
2558 

ด.ญ.กัญญาภัค    สุวรรณ   อ.3 

10 กิจกรรมการแข่งขัน 
“นาฏศิลปไ์ทยสร้างสรรค์” 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับกลุ่มโรงเรียนเอกชน 

สพป.นฐ. เขต 2 
ประจ าปีการศึกษา 2558 

เหรียญทอง 7 ตุลาคม 
2558 

ด.ญ.พีรดา   วนาประเสริฐศักดิ์   ป.2 

11 กิจกรรมการแข่งขัน 
“นาฏศิลปไ์ทยสร้างสรรค์” 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับกลุ่มโรงเรียนเอกชน 

สพป.นฐ. เขต 2 
ประจ าปีการศึกษา 2558 

เหรียญทอง 7 ตุลาคม 
2558 

ด.ญ.ปุณณัฐฐา   กอบพิสิฐชัยกุล ป.3 
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สรุปผลการแข่งขันทางวิชาการของนักเรียน กลุ่มสาระศิลปศึกษา ปีการศึกษา 2558 (ต่อ) 
. 
ที ่ รายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน วัน เดือน ปี ชื่อ - สกุล ชั้น 
12 กิจกรรมการแข่งขัน 

“นาฏศิลปไ์ทยสร้างสรรค์” 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับกลุ่มโรงเรียนเอกชน 

สพป.นฐ. เขต 2 
ประจ าปีการศึกษา 2558 

เหรียญทอง 7 ตุลาคม 
2558 

ด.ญ.ชนัญญาภสัร์  เทียนเที่ยง ป.3 

13 ประกวดร้องเพลง เหรียญทอง 7 ตุลาคม 
2558 

ด.ญ.ปภาวรินทร ์
ด.ญ.ประภาศิริ 
ด.ญ.น้ าเพชร 
ด.ญ.พรสวรรค์ 

สกุลเต็ม 
บุปผามาลา 
ก่อนก าเนิด 
คุนาโรคจน์เดชา 

ป.3 
 
ป.5 
 

14 การแข่งขันฉีก ตัด ปะภาพในงาน
ศิลปะหัตถกรรม กลุ่มโรงเรียน
เอกชน  ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษานครปฐม เขต 2 

เหรียญทอง 7 ตุลาคม 
2558 

ด.ญ. พิมลภัส    
ด.ช.ศิรดนัย       
ด.ญ. ธฤตรดา   

เชาวลิต 
อุนานุยา 
อรุณสิทธิ์ 

อ.3 

15 การแข่งขันปั้นดนิน้ ามัน ในงาน
ศิลปะหัตถกรรม กลุ่มโรงเรียน
เอกชน  ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษานครปฐม เขต 2 

เหรียญทอง 7 ตุลาคม 
2558 

ด.ญ.พิมพ์ลภัส  
ด.ญ.สุชัญญ์ญา   
ด.ญ.ผกาทิพย ์

ธนาด ารงค ์
ไสวชยัศรี 
วาสนาพิตรานนท ์

อ.3 

16 ระบ ามาตรฐาน เหรียญทอง 7 ตุลาคม 
2558 

ด.ญ.สุพิขฌาย ์
ด.ญ.พิมลณัฐ 
ด.ญ.ดุจรินทร ์
ด.ญ.พิมพ์ชนก 
ด.ญ.เจนนี่ มาริกา 
ด.ญ.กันต์กมล 

ตรีรุ่งเรือง 
กังวาฬไพสรรค์ 
ญาโณภาส 
ญานนท์ธนวัฒน ์
เมริแลธิแนน 
ใจภักดี 

ป.6 
 
 
ป.6 
ป.5 
ป.4 

17 มารยาทไทย เหรียญทอง 7 ตุลาคม 
2558 

ด.ญ.พิชอร 
ด.ญ.ศุภกานต์ 

เดชมี 
ทวีรัชกุลไพศาล 

ป.3 
ป.5 

18 ได้รับเกียรติให้เดินแบบเป็น 
"นางแบบกิตติมาศักดิ์" ใน

โครงการของสมเด็จพระเทพฯ 

นางแบบ 
กิตติมาศักดิ์ 

6 พฤศจิกายน 
2558 

ด.ญ.กัญญาภัค    สุวรรณ   อ.3 
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สรุปผลการแข่งขันทางวิชาการของนักเรียน กลุ่มสาระศิลปศึกษา ปีการศึกษา 2558 (ต่อ) 
. 
ที ่ รายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน วัน เดือน ปี ชื่อ - สกุล ชั้น 
19 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ 

ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรม 
ร.ร.วัดไร่ขิง 

เหรียญทอง 
ระดับเขต 

7 พฤศจิกายน 
2558 

ด.ช.พงศภัค   ชื่นนาคะกุล ม.1 

20 การแข่งขันสร้างภาพ 
ด้วยการปะติด ม.1-3 

งานศิลปหัตถกรรมร.ร.วัดไร่ขิง 

เหรียญทอง 
ระดับเขต 

7 พฤศจิกายน 
2558 

ด.ช. ภูดิล   
ด.ช. ธเนศ   

จุลละโพธิ ์
ชูสุข 

ม.3 

21 การแข่งขันร้องเพลง 
พระราชนพินธ์ ชาย ม.4-6 งาน

ศิลปหัตถกรรม ร.ร.วัดไร่ขิง 

เหรียญทอง 
ระดับเขต 

7 พฤศจิกายน 
2558 

นายพิพฒัน์   กมลสุทธ ิ ม.4 

22 การแข่งขันเดี่ยวขิม ม.1-3 
งานศิลปหัตถกรรม 

ร.ร.วัดไร่ขิง 

เหรียญทอง 
ระดับเขต 

7 พฤศจิกายน 
2558 

ด.ช. ศุภวชิญ์   วงษ์สัจจานันท์ ม.3 

23 วาดภาพระบายสีงานจิตรกรรม
ไทยประเพณ ี

รางวัลระดบั
เหรียญทองแดง 

7 พฤศจิกายน 
2558 

ด.ญ.ปุณยวีร์ ทองกลัด ม.3 

24 วาดภาพเอกรงค์ รางวัลระดบั
เหรียญทองแดง 

7 พฤศจิกายน 
2558 

ด.ญ.เบญจวรรณ สุวรรณโชต ิ ม.2 

22 วาดเส้น รางวัลระดบั
เหรียญเงิน 

7 พฤศจิกายน 
2558 

ด.ญ.กนกรัตน์ นิภาภัทรจีรากุล ม.3 

23 ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-6 รางวัลระดบั
เหรียญทอง 

7 พฤศจิกายน 
2558 

น.ส.ณัฐพร อุณหบัณฑิต ม.5 

24 วาดภาพระบายส ี รางวัลระดบั
เหรียญเงิน 

7 พฤศจิกายน 
2558 

น.ส.บุษกร อินทรพิทักษ์ ม.6 

25 ขับรอ้งเพลงพระราชนิพนธ์ ม.4-6 รางวับระดบั
เหรียญเงิน 

8 พฤศจิกายน 
2558 

น.ส.แพรวไพลนิ สรวญรัมย์ ม.5 

26 ขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ม.4-6 รางวัลระดบั
เหรียญทอง 

8 พฤศจิกายน 
2558 

น.ส.ชมพูนชุ สิบหยอม ม.5 

27 ขับร้องเพลงไทยลูกทุง่ ม.4-6 รางวัลระดบั
เหรียญทอง 

8 พฤศจิกายน 
2558 

น.ส.ชนกชนม ์ สระทองหา ม.5 

28 ขับร้องเพลงสากล ม.4-6 รางวัลระดบั
เหรียญเงิน 

8 พฤศจิกายน 
2558 

น.ส.ธันยธรณ ์ จักรไพศาล ม.5 
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สรุปผลการแข่งขันทางวิชาการของนักเรียน กลุ่มสาระศิลปศึกษา ปีการศึกษา 2558 (ต่อ) 
. 
ที ่ รายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน วัน เดือน ปี ชื่อ - สกุล ชั้น 
29 ร้องเพลง รางวัลระดบั

เหรียญทอง 
8 พฤศจิกายน 

2558 

ด.ญ.พีรกานต์ 
ด.ญ.ชาลิดา 
ด.ญ.นภสร 
ด.ญ.ภัทรฐิกา 

มาล ี
รัตนนิภากุล 
เสี้ยมเจริญ 
บางแวก 

ม.1 
ม.2 
ม.3 
 

30 ระบ ามาตรฐาน ระดับ ม.4-6 รางวัลระดบั
เหรียญทองและ
เป็นตัวแทนไป

แข่งขันระดับภาค 

8 พฤศจิกายน 
2558 

น.ส.ธิรารัตน ์
น.ส.พิขญ์สิน ี
น.ส.จาร ุ
น.ส.สิรินดา 
น.ส.นุชสิริ 
น.ส.ประภาทิพย ์

บกเขาแดง 
ภูฆัง 
แก้วใส 
แสนลัง 
แซ่ลี้ 
แซ่โค้ว 

ม.6 
 
 
 
 
ม.5 

31 ระบ ามาตรฐาน รางวัลระดบั
เหรียญทองและ
เป็นตัวแทนไป

แข่งขันระดับภาค 

8 พฤศจิกายน 
2558 

ด.ญ.ชัญญามาศ 
ด.ญ.วรางค์ศิร ิ
ด.ญ.ชุติมณฑ ์
ด.ญ.มุกชนก 
ด.ญ.ธีรกานต์ 
ด.ญ.ธีรดา 

สุนทรศักดิ์สิทธิ ์
อินทร์สาล ี
ฉัตรเงิน 
เหลืองประดับใจ 
บุญญรัตน ์
แสนลัง 

ม.2 
 
 
ม.1 
ม.3 
 

32 งานประกวด 
LITTLE BOY & GIRL 

INTERNATIONAL 2015 
งาน Chinese of Asian 2015 

รางวัล 
ชนะเลิศหนนู้อย 

8 พฤศจิกายน 
2558 

ด.ญ.กัญญาภัค    สุวรรณ   อ.3 

33 ประกวดหนูน้อยนพมาศ 
รุ่น 6-8 ปี ณ เดอะมอลล์บางแค 

รางวัลชนะเลิศหนู
น้อยนพมาศ 

 

21 พฤศจิกายน 
2558 

ด.ญ.กัญญาภัค    สุวรรณ   อ.3 

34 การแข่งขันวาดภาพระบายส ี รองชนะเลิศอันดบั 
2 

7 ธันวาคม 
2558 

ด.ญ.เบญจวรรณ สุวรรณโชต ิ ม.2 

35 วาดภาพระบายส ี ชมเชย 7 ธันวาคม 
2558 

ด.ญ.วิรมณ   วณิชผล ป.6 

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

เหรียญเงิน 
(ระดับภาคกลาง

และภาคะวนัออก) 

18 ธันวาคม 
2558 

ด.ช. ธนรัชต์   ทองสิมา ม.3 
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สรุปผลการแข่งขันทางวิชาการของนักเรียน กลุ่มสาระศิลปศึกษา ปีการศึกษา 2558 (ต่อ) 
. 
ที ่ รายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน วัน เดือน ปี ชื่อ - สกุล ชั้น 
37 การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 

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

เหรียญทอง 
(ระดับภาคกลาง

และภาคะวนัออก) 

19 ธันวาคม 
2558 

นายชนะชัย   ธิติธัมมรักษ์ ม.4 

38 การแข่งขันร้องเพลง 
พระราชนิพนธ์ ชาย ม.1-3 

งานศิลปหัตถกรรม 
ร.ร. สตรีอ่างทอง 

เหรียญเงิน 
(ระดับภาคกลาง

และภาคะวนัออก) 

18 ธันวาคม 
2558 

นายธนวัฒน์   ตุกพริก ม.2 

39 การแข่งขันร้องเพลง 
พระราชนิพนธ์ ม.1-3 
งานศิลปหัตถกรรม 

ร.ร.วิเศษไชยชาญ จ. อ่างทอง 

เหรียญเงิน 
(ระดับภาคกลาง

และภาคะวนัออก) 

18 ธันวาคม 
2558 

ด.ช. พชร   เขียวแก้ว ม.2 

40 การร้องเพลงสากล 
ระดับ ป.1-6 งาน
ศิลปหัตถกรรม 

เหรียญทอง 
(ระดับภาคกลาง

และภาคะวนัออก) 

19 ธันวาคม 
2558 

ด.ช.วิจัย  วินเวิร์ด ป.6 

41 การแข่งขันประกวดวงสตริง 
ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรม 

ร.ร.วิเศษไชยชาญ จ. อ่างทอง 
 

เหรียญทอง 
(ระดับภาคกลาง

และภาคะวนัออก) 

20 ธันวาคม 
2558 

นายธนพงษ์   
นายนคร   
นายบารมี   
นายภัทรินทร์   
นายธีรธิติ   
43นายอภิเดช   

ธิราศักดิ์ 
ละครท้าว 
แก้วพวง 
เนื่องพลี 
ยอแซฟ 
พันธุมจินดา 

ม.6 

42 ระบ ามาตรฐาน รางวัลเหรียญเงิน 20 ธันวาคม 
2558 

ด.ญ.ชัญญามาศ 
ด.ญ.วรางค์ศิร ิ
ด.ญ.ชุติมณฑ ์
ด.ญ.มุกชนก 
ด.ญ.ธีรกานต์ 
ด.ญ.ธีรดา 

สุนทรศักดิ์สิทธิ ์
อินทร์สาล ี
ฉัตรเงิน 
เหลืองประดับใจ 
บุญญรัตน ์
แสนลัง 

ป.6 
ป.6 
ป.6 
ป.6 
ป.5 
ป.4 

43 การร้องเพลงสากล ม.1-3 รางวัลเหรียญทอง 20 ธันวาคม 
2558 

ด.ญ.ชลิดา รัตนนิภากุล ม.2 
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สรุปผลการแข่งขันทางวิชาการของนักเรียน กลุ่มสาระการงานอาชีพ และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2558 
 
ที ่ รายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน วัน เดือน ปี ชื่อ - สกุล ชั้น 
1 การแข่งขันรายการ "เวทีคนเก่ง" 

บ. เอส แอนด์ เอส มีเดีย จ ากัด 
รางวัลรองชนะเลิศ 9 มิถุนายน2558 น.ส.ณัฐพร 

ด.ญ.กฤตพร 
อุณหบัณฑิต 
ธันทะ 

ม.5
ม.3 

2 Web Design & Multimedia 
Contests คร้ังที่ 7 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบนัไทยญี่ปุน่ 

รองชนะเลิศ 
อันดับ 2 

ระดับประเทศ 

7 สิงหาคม 2558 นายภัทรพล      
นายวีรภัทร       
นายสิมลิัน       

ศรีไชย 
พิพิธเรืองไกร 
กลิ่นสมิทธ ์

ม.4 

3 C.U.T. Junior 
Chef Team 

Challenge 2015 

รองชนะเลิศ 
อันดับ 2 

9 กันยายน 
2558 

น.ส.สุพิชฌาย ์
น.ส.กอหญ้า 
น.ส.ฟาริดา 

ทองมังกร 
ปิ่นกานนท ์
ปั้นทอง 

ม.5 
 

4 แข่งขันประกอบอาหาร  
น้ าพริก ผักสด เคร่ืองเคียง  

ช่วงชัน้ที่ 3 

รางวัลระดบั
เหรียญทอง 
รองชนะเลิศ 
อันดับที่ 2 

8 พฤศจิกายน 
2558 

ด.ญ.วรพร 
ด.ญ.อุริสญา 
ด.ญ.อรพรรณ 

ศรีอมรราวดี 
แก้วพิชัย 
แก้วเงินตรา 

ม.3 
 

5 แข่งขันการสร้างหนังสือ
อิเลคทรอนิกส์ (E-book)  

ช่วงชัน้ที่ 3 

รางวัลระดบั
เหรียญทองแดง 

8 พฤศจิกายน 
2558 

ด.ญ.ธัชชา 
ด.ญ.ชนัญชิดา 

โคเลิศ 
เตชะธนอิทธิกุล 

ม.3 
 

6 แข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์
จากคอมพิวเตอร์ ช่วงชั้นที่ 4 

รางวัลเหรียญทอง 
รองชนะเลิศ 
อันดับที่ 1 

8 พฤศจิกายน 
2558 

น.ส.ณัฐปณิดา 
น.ส.ธิรารัตน ์

ภักดีวนิชพงศ ์
บกขาวแดง 

ม.6 
 

 
 
 

สรุปผลการแข่งขันทางวิชาการของนักเรียน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2558 
. 
ที ่ รายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน วัน เดือน ปี ชื่อ - สกุล ชั้น 
1 การแข่งขันรายการ "เวทีคนเก่ง" 

บ. เอส แอนด์ เอส มีเดีย จ ากัด 
รางวัลรองชนะเลิศ 9 มิถุนายน 

2558 
น.ส.ณัฐพร 
ด.ญ.กฤตพร 

อุณหบัณฑิต 
ธันทะ 

ม.5
ม.3 

2 ภาษาจนีเพชรยอดมงกุฎ ชมเชย
ระดับประเทศ 

9 สงิหาคม  
2558 

ด.ญ.ปรารถนา 
ด.ญ.ธัญธร 

สุทธิประเสริฐกุล 
ตั้งศรีประสาชิด 

ป.6 
ป.6 

3 PAMA THAILAND ชมเชย
ระดับประเทศ 

15 สิงหาคม 
2558 

ด.ญ.ทิยดา 
ด.ญ.วันวสา 
ด.ญ.ไวกี ้

หาญกิตต์ตระกูล 
เจตน์มงคลรัตน ์
ฮูพันดา 

ป.2 
ป.6 
ม.3 
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สรุปผลการแข่งขันทางวิชาการของนักเรียน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2558 (ต่อ) 
. 

ที ่ รายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน วัน เดือน ปี ชื่อ - สกุล ชั้น 
4 สอบเสริมปัญญาภาษาอังกฤษ 

ที่โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ จัด
โดยบริษัทเสริมปัญญาจ ากัด 

คะแนนยอดเยี่ยม
อันดับที่ 1 
ของจังหวัด
นครปฐม 

16 สิงหาคม 
2558 

ด.ช.จิรทิปต์  
ด.ช.ศักดิ์สิทธิ์  
ด.ช.ณัชพล  

เจตน์มงคลรัตน์
คุณาโรจน์เดชา
วงศ์ธนะเกียรต ิ

ป.3 
ป.4 
ป.5 

5 สอบเสริมปัญญาภาษาอังกฤษ 
ที่โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ จัด
โดยบริษัทเสริมปัญญาจ ากัด 

คะแนนยอดเยี่ยม
อันดับที่ 1 
ของจังหวัด
นครปฐม 

16 สิงหาคม 
2558 

ด.ช.ยศวริศ   
ด.ช.จิรายุ   
ด.ช.ชานนท์   
นายวฒุิภัทร   
นายสุรัฐ   

พานาค 
วิชชาขจร 
เจนศิริพาณิชย ์
อุดมพืช 
กิตติมิ่งมงคล 

ม.1 
ม.2 
ม.3 
ม.5 
ม.6 

6 Cambridge English Tests 
ระดับ Young Learners 

(YLE)  

โล่ Cambridge 17 ตุลาคม 
2558 

ด.ญ.จิง้เซียน    หวง ป.3 

7 Cambridge English Tests 
ระดับ Young Learners (YLE) 

โล่ Cambridge 17 ตุลาคม 
2558 

ด.ญ.ชนัญญา   ภัสร์เทียนเที่ยง ป.3 

8 Cambridge English Tests 
ระดับ Young Learners (YLE) 

โล่ Cambridge 17 ตุลาคม 
2558 

ด.ญ.ภัทรธร ศรีชัย ป.3 

9 Cambridge English Tests 
ระดับ Young Learners (YLE) 

โล่ Cambridge 17 ตุลาคม 
2558 

ด.ญ.ตวงอัฐ  คงบวรเกียรติ ป.3 

10 Cambridge English Tests 
ระดับ Young Learners (YLE) 

โล่ Cambridge 17 ตุลาคม 
2558 

ด.ญ.ภัทริดา   สมคะเน ป.3 

11 Cambridge English Tests 
ระดับ Young Learners (YLE) 

โล่ Cambridge 17 ตุลาคม 
2558 

ด.ช.ณัฐดนัย  หงษ์ทอง ป.3 

12 Cambridge English Tests 
ระดับ Young Learners (YLE) 

โล่ Cambridge 17 ตุลาคม 
2558 

ด.ช.คุณานนท ์ ชัยกุลประเสริฐ ป.5 

13 Cambridge English Tests 
ระดับ Young Learners (YLE) 

โล่ Cambridge 17 ตุลาคม 
2558 

ด.ญ.พัชธิ นันสุขุตมตนัต ิ ป.5 

14 Cambridge English Tests 
ระดับ Young Learners (YLE) 

โล่ Cambridge 17 ตุลาคม 
2558 

ด.ช.พศุตม์   อรัญชัยยะ ป.6 

15 ตอบปัญหาภาษาอังกฤษระบบ
ออนไลนช์ิงแชมป์ประเทศไทย 

รางวัลชนะเลิศ 4 พฤศจิกายน 
2558 

ด.ญ.ศจีรัตน์ 
ด.ญ.พิมพ์ชนก 
ด.ญ.ปัญญาพร 

ด.ญ.พลอยไพลิน 

รัตนโชติพงศ ์
อานนท์ธนวฒัน ์
นารานิทัศน ์
ดารา 

ป.6 
 
ม.4 
 

16 ตอบปัญหาภาษาอังกฤษระบบ
ออนไลนช์ิงแชมป์ประเทศไทย 

รางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ 3 

4 พฤศจิกายน 
2558 

ด.ญ.กรพินธุ์ 
ด.ญ.ตะวันเนาว ์

ทองผุด 
ประสูติแสงจันทร ์

ม.4 
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สรุปผลการแข่งขันทางวิชาการของนักเรียน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2558 (ต่อ) 
. 
ที ่ รายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน วัน เดือน ปี ชื่อ - สกุล ชั้น 
17 แข่งขัน Improptu speech รางวัลเหรียญทอง 13 พฤศจิกายน 

2558 
ด.ญ.ณิศรา 
ด.ญ.อมิ 
น.ส.นัทธมน 

นฤชัยกุลศล 
โตโยดะ 
กุ้งทอง 

ป.3 
ม.2 
ม.5 

9 แข่งขัน Spelling Bee รางวัลเหรียญเงิน 13 พฤศจิกายน 
2558 

น.ส.ธนัชพร อนุตธโต ม.6 

8 Cambridge English Entry 
Level Certificate in ESOL 

International (Entry 3)(Key) 

ระดับ 
“Pass with 
Distinction” 

22 พฤศจิกายน 
2558 

ด.ช.แอรอน สหรัฐ  แวดแมน   ม.2 

9 Cambridge English Entry 
Level Certificate in ESOL 

International (Entry 3)(Key) 

ระดับ 
“Pass with 
Distinction” 

22 พฤศจิกายน 
2558 

ด.ญ.นัดดาภา   หงษ์ทอง ม.3 

10 Cambridge English Entry 
Level Certificate in ESOL 

International (Entry 3)(Key) 

ระดับ 
“Pass with 
Distinction” 

22 พฤศจิกายน 
2558 

ด.ญ.ภารวี   พุทธสถิตย ์ ม.3 

11 การทดสอบระดบัชาต ิ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

ได้คะแนนเต็ม 
(100 คะแนน) 

15 มีนาคม 
2559 

ด.ช. ฐิติวัฒน์   
ด.ช. เสฏฐนันท์   

เหลืองสกุลพานชิ 
จันทรา 

ป.6 
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3 แนวโน้มการพัฒนาท้องถิ่น 
 3.1 สภาพชุมชนโดยรอบบริเวณสถานศึกษา (ลักษณะชุมชน) 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 อาชีพ การศึกษา สภาพเศรษฐกิจผู้ปกครอง 
3.2.1 สภาพเศรษฐกิจของผู้ปกครอง 
 

ตารางที่1 แสดงร้อยละอาชีพผู้ปกครอง นักเรียนชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย 

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 รองลงมาคืออาชีพรับจ้างคิดเป็นร้อยละ 22.58 น้อยที่สุดคือ อาชีพรัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ3.60 
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ตารางที่ 2  แสดงร้อยละวุฒิการศึกษาผู้ปกครอง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ที่มา :งานธุรการ/ทะเบียน 

จากตาราง สรุปผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีมากท่ีสุด คิดเป็น
ร้อยละ 50.28 รองลงมาคือมัธยมศึกษา/ ปวช. คิดเป็นร้อยละ 20.08 น้อยที่สุดคือวุฒิ.ปริญญาเอก คิดเป็นร้อย
ละ 1.39 
 

ตารางที่ 3 แสดงร้อยละฐานะทางเศรษฐกิจของผู้ปกครอง 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
จากตาราง สรุปผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ มีรายได้เฉลี่ย10,000 – 30,000 มากที่สุด 

คิดเป็นร้อยละ 33.24 รองลงมาคือ30,001-50,000 คิดเป็นร้อยละ 26.59 น้อยที่สุดคือ70,001 – 90,000 คิด
เป็นร้อยละ6.37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  บาทข้ึนไป 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 
ประถมศกึษาปีที่ 3 318 20 1 1 340 
รวมประถมศึกษาปีที่ 1-3 1006 66 1 2 1075 

ประถมศึกษาปีที่ 4 323 27  - -  350 
ประถมศึกษาปีที่ 5 322 25 2 -  349 
ประถมศึกษาปีที่ 6 312 24 - -  336 
รวมประถมศึกษาปีที่ 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 นับถือศาสนาพุทธมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 88.64 
รองลงมาคือ ศาสนาคริสต์ คิดเป็นร้อยละ 11.13 น้อยที่สุดคือศาสนาอ่ืน 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 กรรมการ
นักเรียน 
 

4.1 คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
ที ่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 
1 บาทหลวงธีรพล  กอบวิทยากุล ผู้ท าการแทนผู้รับใบอนุญาต 

ประธานกรรมการ 
2. บาทหลวงไชโย  กิจสกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. บาทหลวงเดชา  อาภรณ์รัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. เซอร์ชองตาล สุเพ็ญ      ตรีวา่อุดม 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 อุปนายกสมาคม คนที่ 2 
4 นางสาวจิราวรรณ  บุญเสริม อุปนายกสมาคม คนที่ 3 
5 นางสาวนงลักษณ์ จิรกิตตยากร อุปนายกสมาคม คนที่ 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  แสงไพโรจน ์ 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 อาย ุ ที่อยู่ หมายเลข
โทรศัพท์ 

อาชีพ ต าแหน่ง 

1 นายพิรุฬห์   พัฒนวงศ์ไท 48 46/56 
ถ.ราชพฤกษ์   
แขวงบางระมาด     
เขตตลิ่งชัน  
กรุงเทพฯ  

081-6399990 นักบริหาร
การศึกษา 

นายกสมาคม 

2 นายสุดใจ  หอประเสริฐกิจ 60 6 หมู่1 ต.ล าไทร 
 อ.ล าลูกกา  
จ.ปทุมธานี 

081-6216966 จัด
รายการ

ทีวี 

อุปนายก
สมาคม 
คนที่1 

3 นายสถาน  กิจสกุล 64 48  หมู่2   
 ซ.เปโตร23   
 ต.ท่าข้าม   
อ.สามพราน     
จ.นครปฐม 

083-6014372 ข้าราชการ 
บ านาญ 

อุปนายก
สมาคม 
คนที่2 

4 นายอภิชาติ  โสทน 49 47/16  หมู่5   
ถ.เพชรเกษม  
 ต.ล าพยา 
อ.เมือง   
จ.นครปฐม 

081-3383574 ค้าขาย เลขาธิการ 

5 นายนิกร  องค์วุฒิธรรม 48 19/10  หมู่2   
ถ.เทศบาล10    
ต.อ้อมใหญ่   
อ.สามพราน     
จ.นครปฐม 

02-4207184 ธุรกิจ
ส่วนตัว 

เหรัญญิก 

6 นายมงคลกานต์  ศรีสุวรรณ   48 8 ถนนท่าดินแดง  
แขวงคลองสาน 
กรุงเทพฯ 

089-9953666 ธุรกิจ
ส่วนตัว 

ประชาสัมพันธ์ 

7 นายโชติก  บุญยธรรมศิริ 47 171/166  หมู ่7   
ถ.พุทธมณฑลสาย4  
ต.กระทุ่มล้ม   
อ.สามพราน   
จ.นครปฐม 

02-4514248 ธุรกิจ
ส่วนตัว 

นายทะเบียน 
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4.3 คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ (ต่อ) 
ที ่ ชื่อ-ชื่อสกุล อาย ุ ที่อยู่ หมายเลข

โทรศัพท์ 
อาชีพ ต าแหน่ง 

8 นายพินิจ  เรืองวงศ์  47 22/143 หมู่6  
ถ.เลียบคลองทวี
วัฒนา 
ต.ศาลายา   
อ.พุทธมณฑล   
จ.นครปฐม 

02-4415070 ธุรกิจ
ส่วนตัว 

กรรมการ 

9 นายชานนท์  พยัตตระกูล 49 57/1  หมู่2    
ถ.เปโตร23     
 ต.ท่าข้าม       
อ.สามพราน     
จ.นครปฐม 

081-8488911 ค้าขาย กรรมการ 

10 นายชัชวาล  กิจเจริญ 48 113/4  หมู่4   
ต.ท่าข้าม    
อ.สามพราน     
จ.นครปฐม 

081-3331884 รับ
ราชการ 

 

กรรมการ 

11 นายราชัน  ทรัพย์เย็น 51 169 หมู่1  
 ต.ท่าเคย   
อ.สวนผึ้ง 
จ.ราชบุร ี

081-5183876 ทนายความ กรรมการ 

12 นายประดิษฐ์  จันท์จ
ริยวัฒน์ 

47 84/1  หมู่9   
ถ.เศรษฐกิจ7   
ต.สวนหลวง 
อ.กระทุ่มแบน   
จ.สมุทรสาคร 

02-8100524 ธุรกิจ
ส่วนตัว 

กรรมการ 

13 นายมงคล  นฤนาทด ารงค์ 47 113   
ถ.บรมราชชนนี2   
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 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 
  

วิชา จ านวน
น.ร.
สอบ 

เฉลี่ย
ประเทศ 

เฉลี่ย
จังหวัด 

เฉลี่ย
สังกัด 

คะแนนโรงเรียน 
คะแนน
เฉลี่ย 

S.D. คะแนน
สูงสุด 

คะแนน
ต่ าสุด 

มัธยฐาน ฐานนิยม 

ภาษาไทย 352 49.33 53.12 52.67 55.48 12.39 87.50 22.50 55.00 52.50 
คณิตศาสตร ์ 351 43.47 49.15 49.20 62.41 20.76 100.00 10.00 65.00 70.00 
วิทยาศาสตร ์ 351 42.59 46.12 45.97 51.33 14.69 97.00 12.00 50.50 56.00 
สังคมฯ 351 49.18 53.18 53.53 59.11 12.52 88.00 20.00 60.00 62.00 
ภาษาอังกฤษ 351 40.31 46.12 51.76 70.14 20.21 100.00 17.50 72.50 92.50 

ที่มา : ส านักทดสอบแห่งชาติ 
 จากตารางที่ 2 พบว่า ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีคะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ เรียงตามล าดับ 
ได้แก่ ภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์สังคมฯภาษาไทย และวิทยาศาสตร์ นอกจากนั้นพบว่ามีนักเรียนได้คะแนนเต็ม
100 คะแนนในวิชาภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้  
 
วิชาภาษาอังกฤษ 

  1. เด็กชายเสฏฐนันท์ จันทรา 
  2. เด็กชายฐิติวัฒน์ เหลืองสกุลพานิช 
  3. เด็กหญิงธัญธร ตั้งศรีประชิต 
  4. เด็กหญิงณิษา  คงวรรัตน์ 

วิชาคณิตศาสตร์ 
  1. เด็กชายณัฐภัทร สุขสถาวรพันธุ์ 
  2. เด็กชายปัณคริษฐ์ สุขสด 
  3. เด็กชายพันธ์เทพ เอ่ียมกิจการ 
  4. เด็กหญิงพรชนิตว์ กวีวัฒนะภักดี 
  5. เด็กหญิงเพชรลดา โคกค า 
  6. เด็กหญิงไวษรินทร์ ศรีตะเจริญไพบูลย์ 
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จากตารางและแผนภูมิเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET)ระดับโรงเรียน ระดับ
จังหวัด ระดับสังกัด ระดับภาค และระดับประเทศ  พบว่าคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของ
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด ระดับสังกัดระดับภาคและระดับประเทศทุกรายวิชา 
เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายวิชา พบว่าวิชาที่มีคะแนนสูงสุด ได้แก่วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเฉลี่ย=70.14) 
รองลงมาได้แก่วิชาคณิตศาสตร์ (คะแนนเฉลี่ย=62.41)วิชาสังคมศึกษา (คะแนนเฉลี่ย=59.11)วิชาภาษาไทย 
(คะแนนเฉลี่ย=55.48) และ วิชาวิทยาศาสตร์ (คะแนนเฉลี่ย=51.33) ตามล าดับ 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สงัคมศกึษา องักฤษ

แผนภูมแิสดงผลการทดสอบระดบัชาตขิั้นพื้นฐาน (O-NET)
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ช่วงช้ันที ่2 (ระดบัช้ันประถมศึกษาปีที ่6)

ปีการศึกษา 2558 เปรียบเทยีบกบั ระดบัจงัหวดั ระดบัสังกดั ระดบัภาค และระดบัประเทศ

ระดบัโรงเรียนยอแซฟ ระดบัจงัหวดั ระดบัสงักดั ระดบัภาค ระดบัประเทศ
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ตารางที่ 3 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
  

วิชา จ านวน
น.ร.
สอบ 

เฉลี่ย
ประเทศ 

เฉลี่ย
จังหวัด 

เฉลี่ย
สังกัด 

คะแนนโรงเรียน 
คะแนน
เฉลี่ย 

S.D. คะแนน
สูงสุด 

คะแนน
ต่ าสุด 

มัธยฐาน ฐานนิยม 

ภาษาไทย 470 42.64 44.31 42.45 47.25 10.24 74.00 17.00 48.00 53.00 
คณิตศาสตร ์ 470 32.40 35.69 33.73 45.22 18.73 96.00 06.40 42.80 25.60 
วิทยาศาสตร ์ 470 37.63 40.53 38.05 47.67 15.96 92.00 12.00 46.00 36.00 
สังคมฯ 470 46.24 49.15 46.47 53.19 13.29 82.00 12.00 54.00 56.00 
ภาษาอังกฤษ 470 30.62 33.01 33.77 43.72 15.98 90.00 12.00 40.00 34.00 

 จากตารางที่ 3 พบว่า ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีคะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ เรียงตามล าดับ ได้แก่ 
สังคมฯ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ  

 
 

 
จากตารางและแผนภูมิเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET)ระดับโรงเรียน ระดับ

จังหวัดระดับสังกัดระดับภาค และระดับประเทศ  พบว่าคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ของ
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด ระดับสังกัดและระดับประเทศทุกรายวิชา เมื่อ
พิจารณาแยกเป็นรายวิชา พบว่าวิชาที่มีคะแนนสูงสุด ได้แก่วิชาสังคมศึกษา (คะแนนเฉลี่ย=53.19) รองลงมา
ได้แก่ วิชาวิทยาศาสตร์ (คะแนนเฉลี่ย=47.61)วิชา ภาษาไทย(คะแนนเฉลี่ย=47.25) วิชาคณิตศาสตร์ (คะแนน
เฉลี่ย=45.22)และ วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเฉลี่ย=43.72) ตามล าดับ 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สงัคมศกึษา องักฤษ

แผนภูมแิสดงผลการทดสอบระดบัชาตขิั้นพื้นฐาน (O-NET)
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ช่วงช้ันที ่3 (ระดบัช้ันมธัยมศึกษาปีที ่3)

ปีการศึกษา 2558 เปรียบเทยีบกบั ระดบัจงัหวดั ระดบัสังกดั ระดบัภาค และระดบัประเทศ

ระดบัโรงเรียนยอแซฟ ระดบัจงัหวดั ระดบัสงักดั ระดบัภาค ระดบัประเทศ
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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 

S.D. คะแนน
สูงสุด 

คะแนน
ต่ าสุด 

มัธยฐาน ฐานนิยม 

ภาษาไทย 382 49.36 53.95 47.70 55.77 16.96 88.00 13.50 59.50 61.00 
คณิตศาสตร ์ 385 26.59 31.07 26.68 33.08 17.59 85.00 7.50 27.50 22.50 
วิทยาศาสตร ์ 381 33.40 35.75 32.91 37.20 9.34 65.00 16.00 36.00 35.00 

สังคมฯ 385 39.70 41.77 38.65 42.56 8.92 64.00 16.00 43.00 44.00 
ภาษาอังกฤษ 385 24.98 29.14 27.49 36.03 15.79 90.00 12.00 33.00 27.00 

จากตารางที่ 4 พบว่า ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีคะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ เรี ยงตามล าดับได้แก่ 
ภาษาไทย สังคมฯ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์  

 
 

 
 
จากตารางและแผนภูมิเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET)ระดับโรงเรียน ระดับ

จังหวัดระดับสังกัด และระดับประเทศ  พบว่าคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนยอ
แซฟอุปถัมภ์สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด ระดับสังกัดและระดับประเทศทุกรายวิชา เมื่อพิจารณาแยกเป็น
รายวิชา พบว่าวิชาที่มีคะแนนสูงสุด ได้แก่วิชาภาษาไทย (คะแนนเฉลี่ย=55.77) รองลงมาได้แก่วิชาสังคมศึกษา 
(คะแนนเฉลี่ย=42.56)วิชาวิทยาศาสตร์(คะแนนเฉลี่ย=37.20) วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเฉลี่ย=36.03)วิชา
คณิตศาสตร์ (คะแนนเฉลี่ย=33.08) ตามล าดับ 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สงัคมศกึษา องักฤษ

แผนภูมแิสดงผลการทดสอบระดบัชาตขิั้นพื้นฐาน (O-NET)
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ช่วงช้ันที ่4 (ระดบัช้ันมธัยมศึกษาปีที ่6)

ปีการศึกษา 2558 เปรียบเทยีบกบั ระดบัจงัหวดั ระดบัสังกดั ระดบัภาค และระดบัประเทศ

ระดบัโรงเรียนยอแซฟ ระดบัจงัหวดั ระดบัสงักดั ระดบัภาค ระดบัประเทศ
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2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
 

2.2.1ระดับค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษา 
 

ตารางที่ 1 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ปีการศึกษา 2558 
  

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

พัฒนาการ 4 ด้าน เฉลี่ย 
รวม 
ร้อย 
ละ 

ด้านร่างกาย ด้านอารมณ-์จิตใจ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

เตรียมอนุบาล 86 86 100.00 85 98.84 84 97.67 84 97.67 98.55 
อ.1 270 268 99.26 268 99.26 269 99.63 268 99.26 99.35 
อ.2 237 237 100.00 236 99.58 236 99.58 236 99.58 99.69 
อ.3 270 270 100.00 270 100.00 270 100.00 270 100.00 100.00 
รวม 861 99.77 859 99.54 859 99.54 858 99.42 861 99.77 

 
 

ตารางที่ 2 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น 
(ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย) 

ปีการศึกษา 2558 
  

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จ านวน นร.

ที่ได้ระดับ 3
ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.
ที่ได้ระดับ 3

ขึ้นไป 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

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

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

การงานอาชีพฯ 356 - 0 0 0 0 0 11 345 356 100.00 
ภาษาต่างประเทศ 356 - 8 26 40 76 49 49 108 206 57.87 
รายวิชาเพิ่มเติม - - - - - - - - - - - 
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กลุ่มสาระการเรียนรู ้
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จ านวน นร. 

ที่ได้ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.
ที่ได้ระดับ 3

ขึ้นไป 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

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

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

การงานอาชีพฯ 369 - 0 0 0 1 4 43 321 368 99.73 
ภาษาต่างประเทศ 369 - 22 37 47 54 41 41 127 209 56.64 
รายวิชาเพิ่มเติม...... - - - - - - - - - - - 

            
            

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จ านวน นร. 

ที่ได้ระดับ 3
ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.
ที่ได้ระดับ 3

ขึ้นไป 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

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

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

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

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จ านวน นร. 

ที่ได้ระดับ 3
ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.
ที่ได้ระดับ 3

ขึ้นไป 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

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

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

การงานอาชีพฯ 334 - 1 12 25 36 54 86 120 260 77.84 
ภาษาต่างประเทศ 334 - 48 53 45 40 34 46 68 148 44.31 
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กลุ่มสาระการเรียนรู ้
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวน นร. 

ที่ได้ระดับ 3
ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.
ที่ได้ระดับ 3

ขึ้นไป 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

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

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

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

            

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน นร. 

ที่ได้ระดับ 3
ขึ้นไป 

ร้อยละ นร. 
ที่ได้ระดับ 3

ขึ้นไป 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 354  6 19 36 45 72 131 45 248 70.06 

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

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

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

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน นร. 

ที่ได้ระดับ 3
ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.
ที่ได้ระดับ 3

ขึ้นไป 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู ้
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

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

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

การงานอาชีพฯ 809 3 92 98 143 167 136 100 70 306 37.82 
ภาษาต่างประเทศ 1618 30 661 207 152 148 148 102 170 420 25.96 
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กลุ่มสาระการเรียนรู ้
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 จ านวน นร. 

ที่ได้ระดับ 3
ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.
ที่ได้ระดับ 3

ขึ้นไป 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

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

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

การงานอาชีพฯ 856 14 155 140 142 127 116 80 82 278 32.48 
ภาษาต่างประเทศ 1712 26 702 239 175 168 132 92 178 402 23.48 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน นร. 

ทีไ่ด้ระดับ 3
ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.
ที่ได้ระดับ 3

ขึ้นไป 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

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

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

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

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 จ านวน นร. 

ที่ได้ระดับ3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.
ที่ได้ระดับ 3

ขึ้นไป 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

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

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

การงานอาชีพฯ 4226 91 1211 438 440 427 423 398 798 1619 38.31 
ภาษาต่างประเทศ 1302 7 62 104 198 257 263 188 223 674 51.77 
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กลุ่มสาระการเรียนรู ้
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  จ านวน นร. 

ที่ได้ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.
ที่ได้ระดับ 3

ขึ้นไป 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

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

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

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

 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน นร. 

ที่ได้ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.
ที่ได้ระดับ 3

ขึ้นไป 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

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

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

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

ระดับชั้น 
จ านวน นร.

ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(การอ่านคิด วิเคราะห์ และเขียน) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 516 464 47 5 0 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 537 453 81 0 0 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 532 403 129 0 0 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 546 415 141 0 0 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 553 393 159 1 0 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 497 700 151 0 0 
มัธยมศึกษาปีท่ี  1 421 420 1 0 0 
มัธยมศึกษาปีท่ี  2 431 403 1 0 0 
มัธยมศึกษาปีท่ี  3 480 449 0 0 0 
มัธยมศึกษาปีท่ี  4 454 368 10 0 0 
มัธยมศึกษาปีท่ี  5 397 357 8 0 0 
มัธยมศึกษาปีท่ี  6 389 353 16 0 0 

เฉลี่ยร้อยละ  - 90.01 12.89 0.10 0.00 
รวม 5752 5178 744 6 0 

  
 
 2.4 ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 5 ด้าน 
 1) ด้านความสามารถในการสื่อสาร 
             ร้อยละ 81.72  ของผู้เรียนมีความสามารถในทักษะการสื่อสารการพูด การเขียน การฟัง จับ
ใจความได้  ใช้ภาษาในการถ่ายทอดความคิด  ความรู้  ความเข้าใจ ความรู้สึก  ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารรู้จักเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารอย่างมีเหตุผลและถู กต้อง  ตลอดจนสามารถ
เลือกใช้วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม  
 2) ด้านความสามารถในการคิด 
           ร้อยละ 67.54  ของผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์ ความสามารถใน
การคิดอย่างสร้างสรรค์  คิดนอกกรอบ  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ   ผู้เรียนสามารถคิดด้วยความรอบคอบสม
เหตุผลโดยใช้ข้อมูลเป็นพ้ืนฐานในการตัดสินใจ  สามารถคิดอย่างเป็นระบบ ผู้เรียนมีเป้าหมาย จุดเน้นในการ
คิด จ าแนกความคิดเป็นด้าน ๆ น าไปสู่การสร้างองค์ความรู้และใช้เป็นสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ  
 3) ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา 

          ร้อยละ   83.14   ของผู้เรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้ 
อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและใช้ข้อมูลสารสนเทศที่เชื่อถือได้โดยใช้
กระบวนการสถานการณ์ปัญหากระตุ้น ให้ผู้ เรี ยนเกิดการเรียนรู้ และแสวงหาค วามรู้  เ พ่ือน ามา
แก้ปัญหา  สามารถท าให้ผู้ เรียนน าความรู้ ไปประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการปัญหาได้อย่าง  
มีประสิทธิภาพ ช่วยพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาการใช้เหตุผลในการคิดวิเคราะห์และตัดสินใจ  
ที่มีประสิทธิภาพ  
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 4) ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
                 ร้อยละ 89.78 ของผู้เรียนมีความสามารถของผู้เรียนที่น าทักษะกระบวนการต่าง ๆ   ไปใช้ใน
การด าเนินชีวิตประจ าวันสามารถเผชิญสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นโดยต้องอาศัยทักษะการคิด   การ
ตัดสินใจ  การแก้ปัญหา  การคิดอย่างมีวิจารณญาณความคิดสร้างสรรค์และทักษะการสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ  ทักษะการสร้างสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  ทักษะการตระหนักรู้ในตน  ทักษะการเข้าใจผู้อื่น  ทักษะ
การจัดการกับอารมณ์และทักษะการจัดการกับความเครียด  เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเผชิญสถานการณ์ต่าง 
ๆ  โดยปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมสภาพแวดล้อมและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  
 5) ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

           ร้อยละ  86.80 ของผู้เรียน  มีความสามารถในการเลือกใช้เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ  และมี 
ทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาด้านการเรียนรู้ สื่อสาร แก้ปัญหาอย่างถูกต้องเหมาะสมมีคุณธรรม 
จริยธรรมเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม 
 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของผู้เรียน 
  

ตารางแสดงผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระดับประถมศึกษา 

ที่มา : ฝ่ายกิจการนักเรียน 
 จากตารางพบว่า ผู้เรียนระดับประถมศึกษา ทุกระดับผ่านการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คิดเป็น
ร้อยละ 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมลกูเสือ กิจกรรมชมุนมุ กิจกรรมสังคมฯ เฉลี่ยรวม 
(ร้อยละ) ผ่าน  

(ร้อยละ) 
ไม่ผ่าน 

(ร้อยละ) 
ผ่าน  

(ร้อยละ) 
ไม่ผ่าน 

(ร้อยละ) 
ผ่าน  

(ร้อยละ) 
ไม่ผ่าน 

(ร้อยละ) 
ผ่าน  

(ร้อยละ) 
ไม่ผ่าน 

(ร้อยละ) 
ป.1 151 100 0 100 0 100 0 100 0 100 
ป.2 169 100 0 100 0 100 0 100 0 100 
ป.3 159 100 0 100 0 100 0 100 0 100 
ป.4 173 100 0 100 0 100 0 100 0 100 
ป.5 157 100 0 100 0 100 0 100 0 100 
ป.6 171 100 0 100 0 100 0 100 0 100 
รวม 980 100 0 100 0 100 0 100 0 100 
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ตาราง แสดงผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา 

ที่มา : ฝ่ายกิจการนักเรียน 
 จากตารางพบว่าผู้เรียนระดับประถมศึกษา ทุกระดับผ่านการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คิดเป็น
ร้อยละ 100 
 
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ตารางแสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับประถมศึกษา 

ชั้น จ านวนนักเรียน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ระดับคุณภาพ 
ควรปรับปรุง ดี ดีเย่ียม 

ป.1 516 - 2 514 
ป.2 537 - 5 532 
ป.3 532 - 6 526 
ป.4 546 - 3 543 
ป.5 553 - 10 543 
ป.6 497 - 16 481 

เฉลี่ยร้อยละ - - 1.32 98.68 
รวม 3,181 - 42 3,139 

   ที่มา : ฝ่ายกิจการนักเรียน  
  จากตารางพบว่า ผู้เรียนระดับประถมศึกษามีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2558 อยู่ระดับ ดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ  
98.68   
 
 
 
 
 

ชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมลกูเสือ กิจกรรมชมุนมุ กิจกรรมสังคมฯ เฉลี่ยรวม 
(ร้อยละ) ผ่าน  

(ร้อยละ) 
ไม่ผ่าน 

(ร้อยละ) 
ผ่าน  

(ร้อยละ) 
ไม่ผ่าน 

(ร้อยละ) 
ผ่าน  

(ร้อยละ) 
ไม่ผ่าน 

(ร้อยละ) 
ผ่าน  

(ร้อยละ) 
ไม่ผ่าน 

(ร้อยละ) 
ม.1 239 100 0 100 0 100 0 100 0 100 
ม.2 246 100 0 100 0 100 0 100 0 100 
ป.3 253 100 0 100 0 100 0 100 0 100 
ม.4 263 100 0 100 0 100 0 100 0 100 
ม.5 226 100 0 100 0 100 0 100 0 100 
ม.6 210 100 0 100 0 100 0 100 0 100 
รวม 2,941 100 0 100 0 100 0 100 0 100 
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ตารางแสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับมัธยมศึกษา 
  

ชั้น จ านวนนักเรียน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ระดับคุณภาพ 
ควรปรับปรุง ดี ดีเย่ียม 

ม.1 236 - 0.22 99.8 
ม.2 244 - 0.43 99.57 
ม.3 254 - - 100 
ม.4 262 - 3.45 96.55 
ม.5 226 - 3.60 96.40 
ม.6 210 - 7.14 92.86 

เฉลี่ยร้อยละ - - 2.47 97.53 
รวม 1432 0 14.84 585.18 

ที่มา : ฝ่ายกิจการนักเรียน 
  จากตารางพบว่า ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษามีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2558 อยู่ในระดับดี่เยี่ยม คิดเป็นร้อย
ละ  99.81  
 
 

2.5 การส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน 
2.5.1 การส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน ระดับอนุบาล 

ตารางที่ 3 แสดงจ านวนร้อยละของเด็กพิเศษที่ได้รับการช่วยเหลือระดับชั้นอนุบาล 
  

ประเภท 
จ านวนผู้เรียน 

วิธีการช่วยเหลือ 
ทั้งหมด ได้รับการช่วยเหลือ ร้อยละ 

สมาธิสั้น 5 5 100 ครูประจ าช้ันจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสมาธิให้กับเด็ก  
เช่น ศิลปะ การปั้น การประดิษฐ์ เป็นต้น 

ปัญหาการอ่าน 4 4 100 ครูประจ าช้ันฝึกทักษะการอ่านซ้ าๆเพื่อให้เด็กเกดิการ
เรียนรู้และจดจ าค าต่างๆได้มากข้ึน 

ออทิสติก 1 1 100 ครูประจ าช้ันประสานความร่วมมอืกับผู้ปกครอง แนะน า
ผู้ปกครองพบแพทย์ผู้เช่ียวชาญโดยตรงและน าข้อมูลมา
พัฒนาเด็กร่วมกัน 

พิการทางร่างกาย - - - - 
การไดย้ิน - - - - 

ที่มา : ฝ่ายวิชาการและงานอนามัย 
จากตารางที่ 3 พบว่า เด็กพิเศษระดับอนุบาลที่มีในโรงเรียนได้รับการช่วยเหลือจากโรงเรียนคิดเป็น

ร้อยละ  100  และเด็กพิเศษที่ได้รับการช่วยเหลือมากคือ เด็กทุกประเภทที่มีในแผนกอนุบาล  ได้แก่ เด็กสมาธิ
สั้น  เด็กที่มีปัญหาด้านการอ่าน  และเด็กท่ีเป็นออทิสติก โดยครูประจ าชั้นจะให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็น
รายบุคคลอย่างต่อเนื่องและประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองเพ่ือพัฒนาเด็กให้ไปในทิศทางเดียวกัน 
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 2.5.2 การส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน ระดับประถมศึกษา แผนกสามัญชาย 
 

ตารางที่ 1 แสดงจ านวนนักเรียนที่ได้รับการซ่อมเสริม 
  

ชั้น จ านวนนักเรียนทั้งหมด นักเรียนที่ซ่อมเสริม เฉลี่ยร้อยละ 
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 านวนร้อยละของเด็กพิเศษที่ได้รับการช่วยเหลือ ระดับชั้นประถมศึกษา 
  

ประเภท จ านวนผู้เรียน วิธีการช่วยเหลือ 
ทั้งหมด ได้รับการช่วยเหลือ ร้อยละ 

สมาธิสั้น 30 30 100 1. พบแพทย์เพื่อคัดกรอง และติดตามพัฒนาการเป็นระยะ 

ปัญหาการอ่าน 13 13 100 2. มีการช่วยเหลือในช้ันเรยีน เขียนท่ีนั่งเรียน การท างาน  
การอ่านข้อสอบ 

ออทิสติก 3 3 100 3. จัด Buddyคอยดูแลช่วยเหลือ 

พิการทางร่างกาย - - -  

การไดย้ิน - - -  

                                                                      ที่มา : ฝ่ายวิชาการและงานอนามัย 
จากตารางที่ 2 พบว่า เด็กพิเศษระดับประถมศึกษา ที่มีในโรงเรียนได้รับการช่วยเหลือจากโรงเรียน คิด

เป็นร้อยละ100  และเด็กพิเศษท่ีได้รับการช่วยเหลือมากคือ สมาธิสั้น 
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ตารางที่ 3 แสดงจ านวนนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี จ าแนกตามระดับชั้น 
  

ชั้น จ านวนนักเรียนทั้งหมด นักเรียนที่ได้ เฉลี่ยร้อยละ 
ป.1 151 37 24.50 
ป.2 169 25 14.79 
ป.3 159 12 7.55 
ป.4 173 18 10.40 
ป.5 157 15 9.55 
ป.6 171 19 11.11 
รวม 980 126 32.31 

ที่มา : ฝ่ายวิชาการ 
จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้เรียนระดับประถมศึกษาได้รับเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี คิดเป็นร้อยละ32.31 

 
 

2.5.3 การส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษา แผนกสามัญชาย 
 

ตารางที่ 1 แสดงจ านวนนักเรียนที่ได้รับการซ่อมเสริม 
  

ชั้น จ านวนนักเรียนทั้งหมด นักเรียนที่ซ่อมเสริมเสริม เฉลี่ยร้อยละ 
ม.1 236 124 69.04 
ม.2 245 139 66.19 
ม.3 253 95 45.23 
ม.4 262 143 68.09 
ม.5 224 104 49.52 
ม.6 210 130 61.90 
รวม 1430 735 59.99 

ที่มา : ฝ่ายวิชาการ 
  จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา ได้รับการซ่อมเสริมตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 จ านวน  775  คน  คิดเป็นร้อยละ  59.99 
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ตารางที่ 2 แสดงจ านวนร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ 
และได้รับการส่งเสริมศักยภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

  

ประเภท จ านวนผู้เรียน วิธีการช่วยเหลือ 
ทั้งหมด ได้รับการส่งเสริม ร้อยละ 

1.  ดนตร ี 25 23 92.00 การติวและเข้าแข่งขันภายในและภายนอก 
2.  คอมพิวเตอร ์ 40 35 87.50 การติวและเข้าแข่งขันภายในและภายนอก 
3.  ศิลปะ 40 32 80.00 การติวและเข้าแข่งขันภายในและภายนอก 
4.  นาฎศิลป ์ 25 18 72.00 จัดการแสดงภายในโรงเรียน 
5.  กีฬา 40 32 80.00 ฝึกซ้อมและแข่งขันภายในและภายนอก 
6.  ภาษาไทย 30 23 76.67 การติวและเข้าแข่งขันภายในและภายนอก 
7. ภาษาอังกฤษ 35 30 85.71 การติวและเข้าแข่งขันภายในและภายนอก 
8.  คณิตศาสตร ์ 10 5 50.00 การติวและเข้าแข่งขันภายในและภายนอก 
9.  วิทยาศาสตร ์ 15 7 46.67 การติวและเข้าแข่งขันภายในและภายนอก 
10. สังคมศึกษา 25 20 80.00 การติวและเข้าแข่งขันภายในและภายนอก 

ที่มา : ฝ่ายวิชาการ 
     
 

ตารางที่ 3 แสดงจ านวนร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ 
และได้รับการส่งเสริมศักยภาพระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

  

ประเภท จ านวนผู้เรียน วิธีการช่วยเหลือ 
ทั้งหมด ได้รับการส่งเสริม ร้อยละ 

1.  ดนตร ี 30 25 83.33 การติวและเข้าแข่งขันภายในและภายนอก 
2.  คอมพิวเตอร ์ 25 18 72.00 การติวและเข้าแข่งขันภายในและภายนอก 
3.  ศิลปะ 35 32 91.43 การติวและเข้าแข่งขันภายในและภายนอก 
4.  นาฎศิลป ์ 20 18 90.00 จัดการแสดงภายในโรงเรียน 
5.  กีฬา 40 32 80.00 ฝึกซ้อมและแข่งขันภายในและภายนอก 
6.  ภาษาไทย 25 23 92.00 การติวและเข้าแข่งขันภายในและภายนอก 
7. ภาษาอังกฤษ 35 30 85.71 การติวและเข้าแข่งขันภายในและภายนอก 
8.  คณิตศาสตร ์ 7 5 71.43 การติวและเข้าแข่งขันภายในและภายนอก 
9.  วิทยาศาสตร ์ 9 7 77.78 การติวและเข้าแข่งขันภายในและภายนอก 
10. สังคมศึกษา 24 20 83.33 การติวและเข้าแข่งขันภายในและภายนอก 

ที่มา : ฝ่ายวิชาการ 
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ตารางที่ 4 แสดงจ านวนร้อยละของเด็กพิเศษที่ได้รับการช่วยเหลือ มัธยมศึกษา 
  

ประเภท จ านวนผู้เรียน วิธีการช่วยเหลือ 
ทั้งหมด ได้รับการช่วยเหลือ ร้อยละ 

สมาธิสั้น 34 34 100 1. พบแพทย์เพื่อคัดกรอง และติดตามพัฒนาการเป็นระยะ 

ปัญหาการอ่าน 20 20 100 2. มีการช่วยเหลือในช้ันเรยีน เขียนท่ีนั่งเรียน การท างาน  
การอ่านข้อสอบ 

ออทิสติก 3 3 100 3. จัด Buddyคอยดูแลช่วยเหลือ 

พิการทางร่างกาย - - -  

การไดย้ิน - - -  

 ที่มา : ฝ่ายกิจการนักเรียน 
 จากตารางที่ 4 พบว่า เด็กพิเศษระดับมัธยมศึกษาที่มีในโรงเรียนได้รับการช่วยเหลือจากโรงเรียน คิด

เป็นร้อยละ 100  และเด็กพิเศษที่ได้รับการช่วยเหลือมากคือ สมาธิสั้น 
 

 
ตารางที่ 5 แสดงจ านวนนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดีระดับมัธยมศึกษา จ าแนกตามระดับชั้น 

  

ชั้น จ านวนนักเรียนทั้งหมด นักเรียนที่ได้ เฉลี่ยร้อยละ 
ม.1 239 23 9.62 
ม.2 246 10 4.07 
ม.3 253 23 9.09 
ม.4 263 17 6.46 
ม.5 226 20 8.85 
ม.6 210 17 8.10 
รวม 1,437 126 8.77 

ที่มา : ฝ่ายวิชาการมัธยม 
จากตารางที่ 5 พบว่า ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาได้รับได้รับเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี คิดเป็นร้อยละ 8.77 
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2.5.4 การส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน ระดับประถมศึกษา แผนกสามัญหญิง 
ตารางที ่1 แสดงจ านวนนักเรียนที่ได้รับการซ่อมเสริม 

    

ชั้น จ านวนนักเรียนทั้งหมด นักเรียนที่ซ่อมเสริมเสริม เฉลี่ยร้อยละ 
ป.1 136 1 0.74 
ป.2 124 6 4.84 
ป.3 132 12 9.09 
ป.4 115 7 6.09 
ป.5 129 16 12.40 
ป.6 139 18 12.95 
รวม 775 60 7.74 

 ที่มา : ฝ่ายวิชาการ 
จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้เรียนระดับประถมศึกษา ได้รับการซ่อมเสริมตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ   7.74 
 
 

ตารางที่ 2 แสดงจ านวนร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษและได้รับการส่งเสริมศักยภาพ 
  

ประเภท จ านวนผู้เรียน วิธีการช่วยเหลือ 
ทั้งหมด ได้รับการส่งเสริม ร้อยละ 

1.  ดนตร ี 775 32 4.13 จัดสอนเสรมิเพิ่มและส่งแข่งขันภายนอก 
2.  คอมพิวเตอร ์ 775 37 4.78 จัดสอนเสรมิเพิ่มและส่งแข่งขันภายนอก 
3.  ศิลปะ 775 67 8.65 จัดสอนเสรมิเพิ่มและส่งแข่งขันภายนอก 
4.  นาฎศิลป ์ 775 62 8.00 จัดสอนเสรมิเพิ่มและส่งแข่งขันภายนอก 
5.  กีฬา 775 27 3.48 จัดสอนเสรมิเพิ่มและส่งแข่งขันภายนอก 
6.  ภาษาไทย 775 81 10.45 จัดสอนเสรมิเพิ่มและส่งแข่งขันภายนอก 
7. ภาษาอังกฤษ 775 88 11.35 จัดสอนเสรมิเพิ่มและส่งแข่งขันภายนอก 
8.  คณิตศาสตร ์ 775 41 5.29 จัดสอนเสรมิเพิ่มและส่งแข่งขันภายนอก 
9.  วิทยาศาสตร ์ 775 53 6.84 จัดสอนเสรมิเพิ่มและส่งแข่งขันภายนอก 
10.  สังคมศึกษา 775 47 6.06 จัดสอนเสรมิเพิ่มและส่งแข่งขันภายนอก 

ที่มา : ฝ่ายวิชาการ 
จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้เรียนระดับประถมศึกษา ได้รับการส่งเสริมความสามารถพิเศษ ในวิชา

ภาษาอังกฤษ  มากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ11.35 
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ตารางที่ 3 แสดงจ านวนร้อยละของเด็กพิเศษที่ได้รับการช่วยเหลือระดับชั้นประถมศึกษา 
 

ประเภท จ านวนผู้เรียน วิธีการช่วยเหลือ 
ทั้งหมด ได้รับการช่วยเหลือ ร้อยละ 

สมาธิสั้น - - - - 

ปัญหาการอ่าน - - - - 

ออทิสติก 2 2 100.00 ส่งครูอบรมเรื่องวิธีการดูแลเด็กพิเศษ และจัดครูแนะแนว 
ให้จัดกิจกรรมพิเศษช่วงพัก 

พิการทางร่างกาย - - - - 

การไดย้ิน - - - - 

ที่มา : ฝ่ายวิชาการและงานอนามัย 
จากตารางที่ 3 พบว่า เด็กพิเศษระดับประถมศึกษา ที่มีในโรงเรียนได้รับการช่วยเหลือจากโรงเรียนคิด

เป็นร้อยละ100.00 และเด็กพิเศษที่ได้รับการช่วยเหลือมากคือออทิสติก 
 
 

ตารางที่ 4 แสดงจ านวนนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี จ าแนกตามระดับชั้น 
 

ชั้น จ านวนนักเรียนทั้งหมด นักเรียนที่ได้ เฉลี่ยร้อยละ 
ป.1 136 66 48.53 
ป.2 124 43 34.68 
ป.3 132 28 21.21 
ป.4 115 48 41.74 
ป.5 129 46 35.66 
ป.6 139 45 32.37 
รวม 775 276 35.61 

ที่มา : ฝ่ายวิชาการ 
จากตารางที่ 4 พบว่า ผู้เรียนระดับประถมศึกษาได้รับเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี คิดเป็นร้อยละ  

35.61 
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2.5.5 การส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษา แผนกสามัญหญิง 
 

ตารางที่ 1 แสดงจ านวนนักเรียนที่ได้รับการซ่อมเสริม 
 

ชั้น จ านวนนักเรียนทั้งหมด นักเรียนที่ซ่อมเสริมเสริม เฉลี่ยร้อยละ 
ม.1 144 9 6.25 
ม.2 157 11 7.01 
ม.3 192 3 1.56 
ม.4 167 51 30.54 
ม.5 158 95 60.13 
ม.6 160 72 45.00 
รวม 978 242 24.74 

ที่มา : ฝ่ายวิชาการ 
 จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา ได้รับการซ่อมเสริมตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 จ านวน    242   คน  คิดเป็นร้อยละ 27.74 
 
 

ตารางที่ 2 แสดงจ านวนร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ 
และได้รับการส่งเสริมศักยภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
ประเภท จ านวนผู้เรียน วิธีการช่วยเหลือ 

ทั้งหมด ได้รับการส่งเสริม ร้อยละ 
1.  ดนตร ี 493 12 2.43 จัดสอนเสรมิเพิ่มและส่งแข่งขันภายนอก 
2.  คอมพิวเตอร ์ 493 15 3.04 จัดสอนเสรมิเพิ่มและส่งแข่งขันภายนอก 
3.  ศิลปะ 493 44 8.92 จัดสอนเสรมิเพิ่มและส่งแข่งขันภายนอก 
4.  นาฎศิลป ์ 493 32 6.49 จัดสอนเสรมิเพิ่มและส่งแข่งขันภายนอก 
5.  กีฬา 493 25 5.07 จัดสอนเสรมิเพิ่มและส่งแข่งขันภายนอก 
6.  ภาษาไทย 493 40 8.11 จัดสอนเสรมิเพิ่มและส่งแข่งขันภายนอก 
7. ภาษาอังกฤษ 493 43 8.72 จัดสอนเสรมิเพิ่มและส่งแข่งขันภายนอก 
8.  คณิตศาสตร ์ 493 41 8.32 จัดสอนเสรมิเพิ่มและส่งแข่งขันภายนอก 
9.  วิทยาศาสตร ์ 493 43 8.72 จัดสอนเสรมิเพิ่มและส่งแข่งขันภายนอก 
10. สังคมศึกษา 493 42 8.52 จัดสอนเสรมิเพิ่มและส่งแข่งขันภายนอก 

ที่มา : ฝ่ายวิชาการ 
 จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที่มีความสามารถพิเศษและได้รับการส่งเสริม
ศักยภาพมากที่สุด คือ ศิลปะ คิดเป็นร้อยละ 8.92รองลงมา คือภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์คิดเป็นร้อยละ 
8.72    และศักยภาพท่ีมีน้อยสุดคือ  ดนตรี คิดเป็นร้อยละ  2.43 
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ตารางที่ 3 แสดงจ านวนร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ 
และได้รับการส่งเสริมศักยภาพระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
ประเภท จ านวนผู้เรียน วิธีการช่วยเหลือ 

ทั้งหมด ได้รับการส่งเสริม ร้อยละ 
1.  ดนตร ี 485 11 2.27 จัดสอนเสรมิเพิ่มและส่งแข่งขันภายนอก 
2.  คอมพิวเตอร ์ 485 12 2.47 จัดสอนเสรมิเพิ่มและส่งแข่งขันภายนอก 
3.  ศิลปะ 485 22 4.54 จัดสอนเสรมิเพิ่มและส่งแข่งขันภายนอก 
4.  นาฎศิลป ์ 485 35 7.22 จัดสอนเสรมิเพิ่มและส่งแข่งขันภายนอก 
5.  กีฬา 485 21 4.33 จัดสอนเสรมิเพิ่มและส่งแข่งขันภายนอก 
6.  ภาษาไทย 485 30 6.19 จัดสอนเสรมิเพิ่มและส่งแข่งขันภายนอก 
7. ภาษาอังกฤษ 485 26 5.36 จัดสอนเสรมิเพิ่มและส่งแข่งขันภายนอก 
8.  คณิตศาสตร ์ 485 28 5.77 จัดสอนเสรมิเพิ่มและส่งแข่งขันภายนอก 
9.  วิทยาศาสตร ์ 485 32 6.60 จัดสอนเสรมิเพิ่มและส่งแข่งขันภายนอก 
10. สังคมศึกษา 485 21 4.33 จัดสอนเสรมิเพิ่มและส่งแข่งขันภายนอก 

ที่มา : ฝ่ายวิชาการ 
จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที่มีความสามารถพิเศษและได้รับการส่งเสริม

ศักยภาพมากที่สุด คือ ประเภทนาฎศิลป์คิดเป็นร้อยละ7.22รองลงมา คือวิทยาศาสตร์คิดเป็นร้อยละ 6.60
ระดับท่ีได้รับได้รับการส่งเสริมศักยภาพน้อยสุด คือ  ดนตรี    คิดเป็นร้อยละ   2.27 
 
 

ตารางที่ 4 แสดงจ านวนร้อยละของเด็กพิเศษที่ได้รับการช่วยเหลือมัธยมศึกษา 
 

ประเภท จ านวนผู้เรียน วิธีการช่วยเหลือ 
ทั้งหมด ได้รับการช่วยเหลือ ร้อยละ 

สมาธิสั้น - - - - 
ปัญหาการอ่าน - - - - 
ออทิสติก - - - - 
พิการทางร่างกาย - - - - 
การไดย้ิน - - - - 

                                                                                         ที่มา : ฝ่ายกิจการนักเรียน 
จากตารางที่ 4 พบว่า ไม่มเีด็กพิเศษระดับมัธยมศึกษา 
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ตารางที่ 5 แสดงจ านวนนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดีระดับมัธยมศึกษา จ าแนกตามระดับชั้น 

  

ชั้น จ านวนนักเรียนทั้งหมด นักเรียนที่ได้ เฉลี่ยร้อยละ 
ม.1 144 29 20.14 
ม.2 157 45 28.66 
ม.3 192 66 34.38 
ม.4 167 27 16.17 
ม.5 158 28 17.72 
ม.6 160 50 31.25 
รวม 978 245 25.05 

ที่มา : ฝ่ายวิชาการ 
 จากตารางที่ 5 พบว่า ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาได้รับได้รับเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี คิดเป็นร้อยละ 

25.05 
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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   59 ห้อง 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   36 ห้อง 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  35 ห้อง 
     รวมทั้งหมด           130 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 

รวมชั่วโมง 
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 
รวม (สาระการเรียนรู้พื้นฐาน) 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 
รวม (สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม) 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 
รวม (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 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 
 



สารสนเทศโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ปีการศึกษา 2558 Page 84 
 

 
ตารางที่ 2 แสดงสัดส่วนสาระการเรียนรู้กับเวลาเรียน  

หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มัธยมศึกษาปีที่1–3 
 

ระดับชัน้ 

เวลาเรียน (คิดเป็นร้อยละต่อป)ี 

รวม 
(ชม.) 

ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์ สังคมศึกษา 
และ 

หน้าที่
พลเมือง 

สุขศึกษา 
และ 

พลศึกษา 

ศิลปะ การงาน
อาชีพ 
และ 

เทคโนโลยี 

ภาษา 
ต่างประเทศ 

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

ม. 1 160 ช.ม. 
11.43 % 

200 ช.ม. 
14.29 % 

200 ช.ม. 
14.29 % 

160 ช.ม. 
11.43 % 

80 ช.ม. 
5.71 % 

80  ช.ม. 
5.71 % 

120 ช.ม. 
8.57 % 

280 ช.ม. 
20.00 % 

120 ช.ม. 
8.57 % 

1400 
100% 

ม. 2 160 ช.ม. 
11.43 % 

200 ช.ม. 
14.29 % 

200 ช.ม. 
14.29 % 

160 ช.ม. 
11.43 % 

80 ช.ม. 
5.71 % 

80  ช.ม. 
5.71 % 

120 ช.ม. 
8.57 % 

280 ช.ม. 
20.00 % 

120 ช.ม. 
8.57 % 

1400 
100% 

ม. 3 160 ช.ม. 
11.43 % 

200 ช.ม. 
14.29 % 

200 ช.ม. 
14.29 % 

160 ช.ม. 
11.43 % 

80 ช.ม. 
5.71 % 

80  ช.ม. 
5.71 % 

120 ช.ม. 
8.57 % 

280 ช.ม. 
20.00 % 

120 ช.ม. 
8.57 % 

1400 
100% 

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

 
ตารางที่ 3 แสดงสัดส่วนสาระการเรียนรู้กับเวลาเรียน  

หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มัธยมศึกษาปีที่4-6 

ระดับชัน้ 

เวลาเรียน (คิดเป็นร้อยละต่อป)ี 

รวม 
(ชม.) 

ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์ สังคมศึกษา 
และ 

หน้าที่
พลเมือง 

สุขศึกษา 
และ 

พลศึกษา 

ศิลปะ การงาน
อาชีพ 
และ 

เทคโนโลยี 

ภาษา 
ต่างประเทศ 

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

ม. 4 80 ช.ม. 
5.71 % 

240 ช.ม. 
17.14 % 

480 ช.ม. 
34.29 % 

120 ช.ม. 
8.57 % 

40 ช.ม. 
2.86 % 

40 ช.ม. 
2.86 % 

80 ช.ม. 
5.71 % 

120 ช.ม. 
8.57 % 

200 ช.ม. 
14.29 % 

1400 
100% 

ม. 5 80 ช.ม. 
5.71 % 

240 ช.ม. 
17.14 % 

480 ช.ม. 
34.29 % 

120 ช.ม. 
8.57 % 

40 ช.ม. 
2.86 % 

40 ช.ม. 
2.86 % 

80 ช.ม. 
5.71 % 

120 ช.ม. 
8.57 % 

200 ช.ม. 
14.29 % 

1400 
100% 

ม. 6 80 ช.ม. 
5.71 % 

240 ช.ม. 
17.14 % 

480 ช.ม. 
34.29 % 

120 ช.ม. 
8.57 % 

40 ช.ม. 
2.86 % 

40 ช.ม. 
2.86 % 

80 ช.ม. 
5.71 % 

120 ช.ม. 
8.57 % 

200 ช.ม. 
14.29 % 

1400 
100% 

* จ านวนช่ัวโมงท่ีจัดให้นักเรียน เรียนทั้งปี เท่ากับ 1400 ช่ัวโมง   
 * แผนการเรียนรู้/จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนที่โรงเรียนเน้นเป็นพิเศษ คือ อังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
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 3.1.5 ความสอดคล้องของหลักสูตรกับความต้องการของท้องถิ่นและผู้เรียน 
 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และงานวิชาการ เพ่ือจัดท า
หลักสูตรสถานศึกษา ตามแนวทางการจัดการศึกษาของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2545) แผนการศึกษาแห่งชาติ มีการก าหนดเป้าหมาย และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
หลักสูตร สาระของหลักสูตรสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง ครอบคลุมความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และ
ท้องถิ่น ส่งเสริมให้ผู้สอนผลิตเอกสารประกอบการสอน สื่อการสอน มีการด าเนินการปรับปรุง เพ่ือสร้างความ
สอดคล้องของหลักสูตรกับความต้องการของท้องถิ่น และผู้เรียน โดย 
 จัดให้มีการประเมินโดยการสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนต่อหลักสูตรที่เปิดท าการเรียนการสอน 
 จัดให้มีการประชุมนักเรียนเพ่ือรับฟังความคิดเห็นนักเรียนในด้านการเรียนการสอน 
 จัดให้มีการจัดท าหลักสูตรท้องถิ่นเพ่ือใช้ในการเรียนการสอนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 จัดให้มีการนิเทศการสอนของครู และมีการประชุมติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูโดยหัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดให้มีการเรียนการสอนนอกสถานที่โดยน านักเรียนศึกษาความรู้ในท้องถิ่น เช่น สภาพ
บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ มีแหล่งเรียนรู้หลากหลาย  ประชาชนในชุมชนมีอาชีพ
หลากหลาย  เช่น   ค้าขาย   นักธุรกิจ   รับจ้าง  รับราชการ  เลี้ยงสุกร   ท าสวนและผลไม้  เป็นต้น     สภาพ
เศรษฐกิจค่อนข้างดี  และโรงเรียนมีการสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน  จึงได้จัดกิจกรรมวิชาการสัญจร 
กิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น  เพ่ือให้นักเรียนได้เชื่อมโยงข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน โดยน านักเรียนเข้าศึกษา
แหล่งเรียนรู้ในจังหวัดนครปฐมและจังหวัดใกล้เคียง 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 

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 
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 ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน  
ในปีการศึกษาที่รายงาน 
 1. คุณกรุณา จองวรรณศิริ  เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการเรียนการสอน 
 2. คุณเตือนใจ  ขุนศิริ   เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการเรียนการสอน 
 3. คุณพัชรพล อุดชุมพิสัย  เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการเรียนการสอน  
 4. คุณผาณิต  นิลนคร   เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการเรียนการสอน 
 5. คุณกานต์สุดา สุธีระวัฒนกุล  เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการเรียนการสอน 
 6. คุณจิตตินันท์ ถาวรนุวงศ์  เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการเรียนการสอน 
 7. คุณประนอม แก้วมณี   เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการเรียนการสอน 
 8. คุณสรัญญา บุญมาไชย  เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการเรียนการสอน 
 9. คุณสุภาภรณ์ บานแย้ม  เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการเรียนการสอน 
 10. คุณปัญญา บานแย้ม  เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการเรียนการสอน 
 11. คุณณิชชา สินภินันท์  เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการเรียนการสอน 
 12. คุณดวงรัตน์ ฉันทอมรเลิศกุล  เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการเรียนการสอน 
 13. คุณศรีนวล ฟักหอมเกร็ด  เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการเรียนการสอน 
 14. คุณสุกานดา ชื่นชมน้อย  เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการเรียนการสอน 
 15. คุณนฤชล ฉิมะสังคนันท์  เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการเรียนการสอน 
 16. คุณกรรณิการ์ สุวรรณหงษ์  เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการเรียนการสอน 
 17. คุณเพ็ญธชา เจริญพานิช  เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการเรียนการสอน 
 18. คุณวาสนา จูสวย   เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการเรียนการสอน 
 19. คุณกุลยา สุขพงษ์ไทย  เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการเรียนการสอน 
 20. คุณมลทิชา จงสูงเนิน  เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการเรียนการสอน 
 21. คุณครวญคิด วีระตันธนะ  เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการเรียนการสอน 
 22. คุณปริญญา สุจิตวนิช  เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการเรียนการสอน 
 23. คุณจุฑาทิป แซ่ตั้ง   เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการเรียนการสอน 
 24. คุณอนรรฆธีร์ คูนขุนทด  เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการเรียนการสอน 
 25. คุณวิชุตา เพ็ชรด้วง  เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการเรียนการสอน 
 26. คุณดวงกมล วรพัฒนะไพบูลย์  เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการเรียนการสอน 
 27. คุณสุภาภรณ์  ท้วมปาน  เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการเรียนการสอน 
 28. คุณเบญจพร มณีกุล   เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการเรียนการสอน 
 29. คุณกิมไต๋ เฉิน   สนันสนุนอุปกรณ์การเรียนรู้ 
 30. คุณดวงรัตน์ แซ่เตีย   สนันสนุนอุปกรณ์การเรียนรู้ 
 31. คุณกุศล กระถินทองกุล  สนันสนุนอุปกรณ์การเรียนรู้ 
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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 

 
 

 3.1.6 เทคนิควิธีการสอนที่ครูน ามาใช้สอน  
 
  โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ส่งเสริมให้ครูได้จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มุ่ง
พัฒนาครูโดยส่งเสริมการศึกษาต่อ ส่งเข้ารับการอบรม ส่งเข้าศึกษาดูงาน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจการ
จัดการเรียนการสอน และมีแนวทางในการจัดการศึกษาที่เชื่อว่านักเรียนทุกคนมีความสามารถ และมีศักยภาพ
ในการที่จะเรียนรู้ จึงได้ให้ครูได้ใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย และให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมมากที่สุด เน้นการปฏิบัติ
จริง เพ่ือให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนอย่างถาวร  โรงเรียนจัดให้มีระบบการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครู
โดยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ จากการนิเทศการสอน และการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้พบว่าครูผู้สอน
ของโรงเรียนได้ใช้เทคนิควิธีการสอนต่างๆ ดังนี้ 
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ตารางที่ 1 แสดงเทคนิควิธีการสอนที่ครูน ามาใช้สอนระดับประถม  
ที่ใช้การจัดการเรียนการสอนแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้แยกเป็นกลุ่มสาระฯ 

  

วิธีการสอน 

จ านวนครั้งจากแผนการจัดการเรียนรู้แยกเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

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 

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  กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ใช้
เทคนิคการสอนแก้ปัญหามากที่สุด กลุม่สาระฯวิทยาศาสตร์ใช้เทคนิคการสอนมีส่วนร่วมและฝึกปฏิบัติมากท่ีสุด 
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯใช้เทคนิคการสอนอภิปรายมากที่สุดคิด กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯใช้เทคนิคการสอน
บรรยายมากท่ีสุด กลุ่มสาระฯศิลปะใช้เทคนิคการสอนสาธิต มีส่วนร่วมและฝึกปฏิบัติมากท่ีสุด กลุ่มสาระฯการ
งานฯใช้เทคนิคการสอนศึกษา อภิปราย สาธิตและฝึกปฏิบัติมากที่สุด กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศใช้เทคนิค
การสอนการฝึกปฏิบัติมากท่ีสุด และโดยภาพรวมครูระดับประถมศึกษาใช้เทคนิคการสอนฝึกปฏิบัติมากที่สุดคิด
เป็นร้อย 42.96 
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ตารางที่ 2 แสดงเทคนิควิธีการสอนที่ครูน ามาใช้สอนระดับมัธยมศึกษา 
ที่ใช้การจัดการเรียนการสอนแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้แยกเป็นกลุ่มสาระ ฯ 

 

วิธีการสอน 

จ านวนครั้งจากแผนการจัดการเรียนรู้แยกเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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สุข
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เท
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ม 
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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 

จากตารางที่.พบว่าครูระดับมัธยมศึกษา 
กลุ่มสาระฯภาษาไทยใช้เทคนิคการสอนแบบบรรยายมากท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ 70.83 
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ใช้เทคนิคการสอนแบบฝึกปฏิบัติมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 93.33 
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ใช้เทคนิคการสอนแบบฝึกปฏิบัติมากท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ 91.67 
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯใช้เทคนิคการสอนแบบบรรยายมากท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ  65.00 
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯใช้เทคนิคการสอนแบบฝึกปฏิบัติมากท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ  95.83 
กลุ่มสาระฯศิลปะใช้เทคนิคการสอนแบบฝึกปฏิบัติมากท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ  81.67 
กลุ่มสาระฯการงานฯใช้เทคนิคการสอนแบบฝึกปฏิบัติมากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ  71.67 
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศใช้เทคนิคการสอนแบบฝึกปฏิบัติมากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ  98.33 
และโดยภาพรวมครูระดับมัธยมศึกษาใช้เทคนิคการสอนแบบฝึกปฏิบัติมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 72.64 ใช้
เทคนิคการสอนแบบบทบาทสมมุติน้อยที่สุด  คิดเป็นร้อยละ 2.60 
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3.1.7 บรรยากาศการเรียนการสอน 
  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูมีความหลากหลาย มีการจัดการเรียนการสอนทั้งใน 
และนอกห้องเรียน มีการจัดการสอนการบูรณาการทั้งในวิชา และข้ามรายวิชา มีการใช้สื่อการสอน มีการสอน
การทดลอง เกมส์ และการปฏิบัติจริงให้นักเรียน นักเรียนมีความสุข และนักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
มีการนิเทศการสอน และมีการด าเนินการเก่ียวกับการเรียนการสอน ดังนี้ 
  1. การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และงานวิชาการ จะมีการด าเนินการประชุมฯ 
2 สัปดาห์ต่อครั้ง ซึ่งการประชุมเพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอน และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆ 
  2. การประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นการด าเนินการประชุมครูผู้สอนแต่ละกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ เพ่ือน าปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นมาแลกเปลี่ยน และแก้ปัญหา รวมทั้งเป็นการติดตามนโยบายต่างๆที่
โรงเรียน ฝ่ายวิชาการ ได้ก าหนดไว้ให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด 
  3. การตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ จากการด าเนินการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของครูโดย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และหัวหน้าฝ่ายวิชาการ พบว่าแผนการจัดการเรียนรู้มีความชัดเจน ครูผู้สอนได้
สอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่จัดท าข้ึน   
  4. การนิเทศการสอน จากการนิเทศการสอนพบว่าคุณครูส่วนใหญ่มีความสามารถ มีศักยภาพ 
และเทคนิคการในการสอน สามารถควบคุมห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
3.2 การวัดและประเมินผลการเรียน 

3.2.1 ความถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบันเกี่ยวกับเอกสาร หลักฐาน การประเมินผลการ 
                        เรียนงานวัดผล  ฝ่ายวชิาการได้จัดเอกสารหลักฐานการประเมินผลการเรียนแยก 
                        เป็นดังนี้ 

3.2.1.1 ระเบียบโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ว่าด้วย การจัดการศึกษา พุทธศักราช 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, แบบทดสอบ 
  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 
 
3.3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

3.3.1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระดับอนุบาล  
ตารางที่ 1 แสดงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระดับชั้นอนุบาล 1-3   

ที ่ ชื่อกิจกรรม จ านวนนักเรียน 
1 โตไปไม่โกง 911  คน 
2 คีย์บอร์ด 806  คน 
3 คอมพิวเตอร์ 536  คน 
4 ว่ายน้ า 536  คน 
5 เรียนรู้สู่โลกกว้าง 806  คน 
6 ศักยภาพวันเสาร์ 348  คน 
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3.3.2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระดับประถมศึกษา 
ตารางแสดงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

 

 ที ่ ชื่อชุมนุม จ านวนนักเรียน ครูที่ปรึกษา 

แผ
นก

สา
มัญ

ชา
ย 

1 ภาษาพาเพลิน 15 ม.วิตรี พรรณแดง 
2 คณิตหรรษา 8 นางเรณู ภูมิถาวร 
3 วิทย์พาเพลิน 7 ม.อนิศา กิจบุญชู 
4 อาเซียนศึกษา 7 ม.ภูษนิศา กิจบุญชู 
5 กีฬา 28 ม.เสรี เนียะแก้ว 
6 ดนตรีไทย 8 ม.ชนิชา อินทร์รุ่ง 
7 นักประดิษฐ์น้อย 16 ม.เอกภาพ ศรีประมง 
8 คอมพิวเตอร์ 26 ม.วิวัฒน์ เหมือนจันทร์เชย 
9 KIDGAME 6 ม.สุริยา ศรีสวัสดิ ์

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 

En
gli

sh
 P

ro
gr

am
m

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

 
 จากตารางพบว่ามีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ชุมนุม)ที่เปิดให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 แผนกสามัญชาย จ านวน  9   ชุมนุม, แผนกสามัญหญิง จ านวน 7 ชุมนุม และ แผนก English 
Programme จ านวน 6 ชุมนุม 
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ตาราง แสดงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
 

 ที ่ ชือ่ชุมนุม จ านวนนักเรียน ครูที่ปรึกษา 
แผ

นก
สา

มัญ
ชา

ย 

1 ภาษาพาเพลิน 2 ม.วิตรี พรรณแดง 
2 คณิตหรรษา 14 ม.เรณ ู ภูมิถาวร 
3 วิทย์พาเพลิน 20 ม.อนิศา กิจบุญชู 
4 อาเซียนศึกษา 15 ม.ภูษนิศา กิจบุญชู 
5 กีฬา 40 ม.เสรี เนียะแก้ว 
6 ดนตรีไทย 9 ม.ชนิชา อินทร์รุ่ง 
7 คอมพิวเตอร์ 20 ม.วิวัฒน์ เหมือนจันทร์เชย 
8 KIDGAME 16 ม.สุริยา ศรีสวัสดิ ์

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 

 
 จากตาราง พบว่ามีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ชุมนุม)ท่ีเปิดให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 2 แผนกสามัญชาย จ านวน  8  ชุมนุม, แผนกสามัญหญิง จ านวน  6  ชุมนุม และ แผนก English 
Prgramme จ านวน 5 ชุมนุม 
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ตาราง แสดงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
 

 ที ่ ชื่อชุมนุม จ านวนนักเรียน ครูที่ปรึกษา 
แผ

นก
สา

มัญ
ชา

ย 

1 ภาษาพาเพลิน 5 ม.วิตรี พรรณแดง 
2 คณิตคิดสนุก 15 ม.ทิพย์ หวังตรงจิตร 
3 วิทย์พาเพลิน 14 นางบุญชู ส าราญจิตร์ 
4 วิทย์พาเพลิน 4 ม.ปวริศา หวลบุตตา 
5 อาเซียนศึกษา 8 ม.อภิวัฒน์ สวัสด ี
6 อาเซียนศึกษา 12 ม.ญานิศา ชาวปากน้ า 
7 กีฬา 37 ม.สุรศักดิ์ หวังธนพรชัย 
8 ดนตรีไทย 5 ม.ชนิชา อินทร์รุ่ง 
9 นักประดิษฐ์น้อย 3 ม.เอกภาพ ศรีประมง 
10 คอมพิวเตอร์ 21 ม.วิวัฒน์ เหมือนจันทร์เชย 
11 EASY ENGLISH 9 ม.ณัฐชญา บุปผาชาติ 

แผ
นก

สา
มัญ

หญ
ิง 

1 ประดิษฐ์คิดสร้างสรรค์ 19 ม.ชุวนิดา  ละออง 
2 ภาษาจีน 19 ม. สิริพร  เยี่ยมวารี 
3 ห้องสมุด 22 ม.พิชาณัฏฐ์  ลิ้มธรรมาภรณ์ 
4 นาฏศิลป์ไทย 12 ม.รุ่งฤทัย  อ่ านวล 
5 คนมีศิลป์ 2 ม.พัฒน์นรี  อรุณสิทธิ์ 
6 Science  Fun 19 ม.ลัดดาวัลย์  แก้วนพ 
7 Enjoy    Science   20 ม.รุ่งอรุณ  เลิศพงษ์ 

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 

 
 จากตารางพบว่ามีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ชุมนุม)ที่เปิดให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 แนกสามัญชาย จ านวน 11 ชุมนุม, แผนกสามัญหญิง จ านวน 7  ชุมนุม และแผนก English Programme 
จ านวน 5 ชุมนุม 
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ตารางแสดงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 แผนกสามัญชาย 
  

ที ่ ชื่อชุมนุม จ านวนนักเรียน ครูที่ปรึกษา 
1 ภาษาพาเพลิน 6 ม.วิตรี พรรณแดง 
2 นิทานคติธรรมน าสู่อาเซียน 20 ม.วรินธรณ์ กฤษสอาดใจ 
3 English is Fun 32 ม.อมรรัตน์ ภู่งาม 
4 คณิตศิลป์ 20 ม.ชัยวัฒน์ ทัศพร 
5 วิทย์พาเพลิน 20 ม.ณัฏฐ์ธีตา  มาลาพันธุ์ 
6 วิทย์พาเพลิน 7 ม.บุญชู ส าราญจิตร์ 
7 วิทย์พาเพลิน 14 ม.ปวริศา หวลบุตตา 
8 อาเซียนศึกษา 20 ม.คฑากร บุญอรุณรักษา 
9 อาเซียนศึกษา 12 ม.อภิวัฒน์ สวัสด ี
10 อาเซียนศึกษา 12 ม.ญานิศา  ชาวปากน้ า 
11 อาเซียนศึกษา 24 ม.ภูษนิศา  กิจบุญชู 
12 กีฬา 68 ม.สุรศักดิ์  ตั๊งสมบูรณ์ 
13 กีฬา 37 ม.สุรศักดิ์  หวังธนพรชัย 
14 ดนตรีไทย 34 ม.ชนิชา  อินทร์รุ่ง 
15 นักประดิษฐ์น้อย 29 ม.เอกภาพ  ศรีประมง 
16 คอมพิวเตอร์ 64 ม.วิวัฒน์  เหมือนจันทร์เชย 
17 EASY ENGLISH 11 ม.ณัฐชญา  บุปผาชาติ 

  
จากตารางพบว่ามีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ชุมนุม)ที่เปิดให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองระดับชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 4-6 จ านวน 17 ชุมนุม 
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ตารางแสดงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 แผนกสามัญหญิง 
  

ที ่ ชื่อชุมนุม จ านวนนักเรียน ครูที่ปรึกษา 
1 นาฏศิลป์ไทย 20 ม.มารี  ไชยสวัสดิ์ 
2 อังกะลุง 16 ม.สมบัติ  ชาวนาฟาง 
3 ปั้นแป้งแต่งกาย 21 ม.พัฒน์นรี  ทรัพย์มั่น 
4 ห้องสมุด 50 ม.พิชาณัฏฐ์  ลิ้มธรรมาภรณ์ 
5 การประดิษฐ์ดอกไม้ 20 ม.รุ่งฤทัย  อ่ านวล 
6 วงเมโลเดี้ยน 34 ม.ปริทัศน์  ทวีสุขกาญจน์ 
7 วิทยาศาสตร์หรรษา 28 ม.อุบล  กวนศรี 
8 วิทย์สนุก 30 ม.ประยูร  ด่วนแสง 
9 ภาษาจีนหรรษา 26 ม.จีราภรณ์  ใจหลัก 

 
จากตารางที่ 5 พบว่ามีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ชุมนุม)ที่เปิดให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 4-6 จ านวน 9 ชุมนุม 
 
 

ตารางทีแ่สดงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 แผนก English Programme 
  

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/พุทธศาสนสุภาษิต 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 

 
จากตาราง พบว่ามีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ชุมนุม)ท่ีเปิดให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองระดับชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 4-6 จ านวน 15 ชุมนุม 
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3.3.2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
ตารางแสดงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น แผนกสามัญชาย 

 

ที ่ ชื่อชุมนุม จ านวนนักเรียน ครูที่ปรึกษา 
1 คณิตศิลป์ 20 ม.ประยุทธ  ขันทอง 
2 พับกระดาษ 18 ม.วัชรินทร์ ชาค าฤทธิ์ 
3 A -MATH 17 ม.อาทิตย์  ทรัพย์มั่น 
4 คณิตศาสตร์พาสนุก 13 ม.ฤทธิ์ศักดิ์  สดคมข า 
5 หมากฮอต 20 ม.ทวีเกียรติ  เต็มลักขณาสิริ 
6 สนุกคิดกับคณิตศาสตร์ 17 ม.วิมล  วงศ์กวน 
7 เกม 24 24 ม.ชนิดา  จั่นเพชร 
8 หมากรุก 20 ม.สุพัฒน์   พิมพันธ์ 
9 สนุกกับเกมภาษาไทย 9 ม.โสภา  เข็มขาว 
10 SALF IMAGE 21 ม.ศิริพันธุ์  พลอยหิน 
11 ภาษาพาสนุก 34 ม.ภาวิณี  เรืองหิรัญ 
12 การอ่านค าควบกล้ า 15 ม.ศรัญญา  วงษ์นรินทร์ 
13 ไอส์ไตล์น้อย 18 ม.นภัทร์  อินเฉิดฉาย 
14 ยอดนักประดิษฐ์ 20 ม.บุษกร  พันเปรม 
15  HEALTH FOR LIFE 21 ม.พันธ์ทิพย์  บุญประสงค์ 
16 ตู้ปลาเสริมมงคล 19 ม.สายธาร  เกษร 
17 JS PHOTO CLUB 14 ม.วัชราพร  ศรีรักษ์ 
18 รักษ์สิ่งแวดล้อม 18 ม.อรปรียา  ค าภา 
19 ชมรมนักประดิษฐ์น้อยรุ่นใหม่ 22 ม.วันดี เงาจินดา 
20 กิจกรรม Y.C.S 21 ม.ทนงศักดิ์  ธาราชัย 
21 7 WONDERFUL 20 ม.สุจิตรา  พระจันทร์ 
22 ไปเที่ยวกันมั๊ย ? 18 ม.สุภกฤตา  หงษ์ทอง 
23 อาหารไทย 20 ม.นฤมล  ทองลิ่ม 
24 หมากฮอสไทย 22 ม.ช านิ  กิจเครือ 
25 บาสเกตบอล 16 ม.บุญเลิส  ไผ่งาม 
26 ฟุตซอล 2 ม.คธาศักดิ์  กิจประเสริฐ 
27 เทเบิลเทนนิส 3 ม.ประชุม เที่ยนเที่ยง 
28 COMICS CLUB 19 ม.อุทัยวรรณ  สมบูรณ์พูลเพิ่ม 
29 WONDERFUL PLACE 5 ม.บุษราภรณ์ ชาวปากน้ า 
30 EASY FUN 18 ม.สายทิพย์ โมกศักดิ์ 
31 ENGLISH FAIRY TALES 20 ม.สิรพักตร์  พวงเขียว 
32 ตะลุยแดนมังกร 16 ม.ณัฐนิช  บุญโสรสถิตย ์
33 YISU อู้หู ง่ายจัง 20 ม.สุชานัน  อันสุขสันต์ 
34 ENGLISH DELIVERY 16 ม.แวววัน  มนูธาราม 
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ที ่ ชื่อชุมนุม จ านวนนักเรียน ครูที่ปรึกษา 
35 CEATIVE PICTUER 14 ม.ชนาภา  สวสัดี 
36 TYPING 13 ม.หทัยรัตน์  อุดรเขต 
37 สร้างสรรค์งานศิลป์ 14 ม.ปัทมาพร   จิตร์บ ารุง 
38 GUITAR 2 ONE 16 ม.สถาพร อุตสาหะ 
39 DRUMSMACHARD 12 ม.เอกพงษ์  เฑียมเทวัญญ์ 
40 โหมโรง 15 ม.น้ าอ้อย  พันผูก 
41 CARTOONISM 17 ม.พีระพงษ์  วงษ์ทวี 

  

จากตาราง พบว่ามีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ชุมนุม)ที่เปิดให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น จ านวน  41  ชุมนุม 
 

ตารางแสดงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น แผนกสามัญหญิง 
  

ที ่ ชื่อชุมนุม จ านวนนักเรียน ครูที่ปรึกษา 
1 ยาหม่อง 6 ม.พรสุดา  ค้ามีผล 
2 ถ้ าสมุนไพร 5 ม.พรสุดา  ค้ามีผล 
3 ปุ๋ยหมัก 5 ม.พรสุดา  ค้ามีผล 
4 แยม 5 ม.พรสุดา  ค้ามีผล 
5 เทียนเจล 5 ม.พรสุดา  ค้ามีผล 
6 สบู่ขม้ิน 5 ม.พรสุดา  ค้ามีผล 
7 เทียนเจลหอมไล่ยุง 7 ม.ไพสณฑ์  ศรีสัมฤทธิ์ 
8 บัวลอยกับขนมชั้น 8 ม.ไพสณฑ์  ศรีสัมฤทธิ์ 
9 สเต็ก 6 ม.ไพสณฑ์  ศรีสัมฤทธิ์ 
10 Chocolate 8 ม.อุบล      กวนศรี 
11 แพนเค้กกล้วย 7 ม.ภรณี      สาครินทร์ 
12 สมูทตี้ผลไม้ 5 ม.อารียา  บูรณัติ 
13 ลุกชุบ 5 ม.อารียา  บูรณัติ 
14 บัวลอยนมสด 5 ม.อารียา  บูรณัติ 
15 เมโลเดี้ยน 24 ม.ปริทัศน์ ทวีสุขกาญจน์ 
16 ภาษาจีน 25 ม.จีราภรณ์  ใจหลัก 
17 ภาษาจีน 1 ม.จีราภรณ์  ใจหลัก 
18 แยมส้มโอหอมอร่อย 6 ม.ไพสณฑ์  ศรีสัมฤทธิ์ 
19 ประวัติพระศรีศากยะทศพลญาณ 6 ม.ไพสณฑ์  ศรีสัมฤทธิ์ 
20 พระราชวังสนามจันทร์ 5 ม.ไพสณฑ์  ศรีสัมฤทธิ์ 
21 ข้าวตังจังหวัดนครปฐม 6 ม.ไพสณฑ์  ศรีสัมฤทธิ์ 
22 ข้าวหลามแม่แอ๊ด 7 ม.ไพสณฑ์  ศรีสัมฤทธิ์ 
23 สมุนไพรวังพรม 7 ม.ไพสณฑ์  ศรีสัมฤทธิ์ 



สารสนเทศโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ปีการศึกษา 2558 Page 99 
 

ที ่ ชื่อชุมนุม จ านวนนักเรียน ครูที่ปรึกษา 
24 พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย 6 ม.ไพสณฑ์  ศรีสัมฤทธิ์ 
25 Enjoy  ใกล้รุ่ง 6 ม.พลังพล  วารีวนิช 
26 หมี่กรอบกรึบกรับ 6 ม.พลังพล  วารีวนิช 
27 ท าไมต้องดอนหวาย 5 ม.พลังพล  วารีวนิช 
28 อร่อยเมืองถม 5 ม.พลังพล  วารีวนิช 
29 ชีวิตเกษตรจังหวัดนครปฐม 6 ม.พลังพล  วารีวนิช 
30 5 ทศวรรษประวัติยอแซฟ 6 ม.พลังพล  วารีวนิช 
31 องค์พระปฐมเจดีย์ 5 ม.ทองขาน  ผาลา 
32 ข้าวต้มมัดหลากสี 4 ม.ทองขาน  ผาลา 
33 โยเกิรต์ส้มโอ 5 ม.ทองขาน  ผาลา 
34 ข้าวหลามหลากสี 5 ม.ทองขาน  ผาลา 
35 แยมส้มโอ 5 ม.ทองขาน  ผาลา 
36 เมโลเดี้ยน 8 ม.ทองขาน  ผาลา 
37 ชมรมบาส 6 ม.อังกูร  จันทร์ชาวนา 
38 พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง 5 ม.อังกูร  จันทร์ชาวนา 
39 ตลาดน้ าดอนหวาย 5 ม.อังกูร  จันทร์ชาวนา 
40 กล้วยไม้ 6 ม.อังกูร  จันทร์ชาวนา 
41 พราะราชวงศ์สนามจันทร์ 5 ม.อังกูร  จันทร์ชาวนา 
42 การศึกษากิจกรรมในพุทธมณฑล 5 ม.อังกูร  จันทร์ชาวนา 
43 วัดไร่ขิง 6 ม.อังกูร  จันทร์ชาวนา 
44 วัดนักบุญเปโตร 5 ม.อังกูร  จันทร์ชาวนา 
45 ชื่นชมวัดพระแก้ว 6 ม.จิรนันท์  ดอนสุวรรณ์ 
46 น้ าปั่นเพื่อสุขภาพ 6 ม.จิรนันท์  ดอนสุวรรณ์ 
47 ต้นก าเนิดบราวนี่ 5 ม.จิรนันท์  ดอนสุวรรณ์ 
48 นมในเซเว่น 6 ม.จิรนันท์  ดอนสุวรรณ์ 
49 เรื่องน่ารู้กุนเชียง 5 ม.จิรนันท์  ดอนสุวรรณ์ 
50 เมโลเดี้ยน 20 ม.ปริทัศน์  ทวีสุขกาญจน์ 

 
  จากตาราง พบว่ามีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ชุมนุม)ที่เปิดให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น จ านวน 50 ชุมนุม 
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ตารางแสดงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (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 พบว่ามีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ชุมนุม)ท่ีเปิดให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองระดับชั้นมัธยมศึกษา

ตอนต้น จ านวน 9 ชุมนุม 
 
 

3.3.3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
        ตาราง แสดงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนกสามัญชาย 
  

ที ่ ชื่อชุมนุม จ านวนนักเรียน ครูที่ปรึกษา 
1 คณิตในชีวิตประจ าวัน 17 ม.พิริยา  เลิกชัยภูมิ 
2 คณิตหรรษา 27 ม.นรินทร์ธร  ผาริการ 
3 A -MATH 12 ม.กนลา   เจริญสุข 
4 สื่อสารเพื่อมวลชน 16 ม.สมหมาย  ประเสริฐสังข์ 
5 เรียงร้อยสร้อยมาลัย 25 ม.ปลา   อ่วมจินดา 
6 เสียงสวรรค์รักภาษา 14 ม.จินตนา  จอดพิมาย 
7 อย.น้อย 39 ม.อิชยา  ขวัญจิตร์ 
8 SCI-TECH 30 ม.ปิลันญา  วงศ์บุญ 
9 JS GREEN SCHOOL 32 ม.นิตยา  สายเสียงสด 
10 SCIENCE FUNNY 32 ม.ฐิตาภรณ์  ชาวห้วยหมาก 
11 หม้อต้มยา 23 ม.ชนัญธิดา  ชุมแสง 
12 สรรคสาระ 17 ม.นุกูล  ส่งสมบูรณ ์
13 เที่ยวทั่วไทย 18 ม.นฤมล  ปัญญากิจ 
14 วัฒนธรรมไทย 27 ม.อนุกูล  ประเสริฐศรี 
15 T CLUB 14 ม.ขวัญชัย  แซ่เล้า 
16 ธรรมทูตนิรนาม 22 ม.เมทินี  สุพรรณพยัคฆ์ 
17 SUPER MEMORY 25 ม.สมัญญา  บัวชุม 
18 BACK PACK 18 ม.หิรัญปกรณ์  ปลื้มมะลัง 
19 ฟุตซอล 26 ม.โกวิท  หนักไหล่ 
20 JUNIOR GUIDE 27 ม.รัชนี   ฤทธิ์ศาสตร์ 
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ที ่ ชื่อชุมนุม จ านวนนักเรียน ครูที่ปรึกษา 
21 ธนาคารโรงเรียน 37 ม.กรวุฒิ  เรือนงาม 
22 ENG.DAILY LIFE 12 ม.ณิชกานต์  กิจเจริญ 
23 ENGLISH ON TOUR 26 ม.ไพลิน มาสนุพงษ์ 
24 LEARN TO KNOW 18 ม.ปกรณ์ มากมูลมา 
25 LYRICS FOR FUN 18 ม.พิมพ์นิพร  ซอนสุข 
26 โหย่ว ชวี ฮ่ัน หวี ่ 17 ม.ทิวาวรรณ ธีรานุวัฒน ์
27 OUTING 35 ม.ศิรินทิพย์  จันทร์สุวรรณ 
28 SEARCH LDEA 6 ม.วรายุภัสร ์ ปานอ าพันธ์ 
29 RETOUCH 18 ม.วาสนา  สุนทรโรวิทย์ 
30 ART AND DESIGN  18 ม.สุรัส  กอสนาน 
31 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวแบบไทย  18 ม.สมชาย  สร้อยคีรี 
32 งานไม้ D.I.Y 17 ม.อ านวย  กันน้อย 
33 คณิตในชีวิตประจ าวัน 17 ม.พิริยา  เลิกชัยภูมิ 
34 คณิตหรรษา 27 ม.นรินทร์ธร  ผาริการ 
35 A -MATH 12 ม.กนลา   เจริญสุข 
36 สื่อสารเพื่อมวลชน 16 ม.สมหมาย  ประเสริฐสังข์ 
37 เรียงร้อยสร้อยมาลัย 25 ม.ปลา   อ่วมจินดา 
38 เสียงสวรรค์รักภาษา 14 ม.จินตนา  จอดพิมาย 
39 อย.น้อย 39 ม.อิชยา  ขวัญจิตร์ 
40 SCI-TECH 30 ม.ปิลันญา  วงศ์บุญ 
41 JS GREEN SCHOOL 32 ม.นิตยา  สายเสียงสด 
42 SCIENCE FUNNY 32 ม.ฐิตาภรณ์  ชาวห้วยหมาก 
43 หม้อต้มยา 23 ม.ชนัญธิดา  ชุมแสง 
44 สรรคสาระ 17 ม.นุกูล  ส่งสมบูรณ ์
45 เที่ยวทั่วไทย 18 ม.นฤมล  ปัญญากิจ 
46 วัฒนธรรมไทย 27 ม.อนุกูล  ประเสริฐศรี 

        ที่มา : ฝ่ายกิจการนักเรียน 
จากตารางพบว่ามีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ชุมนุม)ที่เปิดให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองระดับชั้นมัธยมศึกษา

ตอนปลาย จ านวน 46 ชุมนุม 
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        ตาราง แสดงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนกสามัญหญิง 
 

ที ่ ชื่อชุมนุม จ านวนนักเรียน ครูที่ปรึกษา 
1 เบื้องหลังไม่ยากอย่างที่คิด 7 ม.ณัฐฎา  เพ็ญสุขสันต์ 

ม.รวงทอง  สวัสดิ์มงคล 
2 ภูมิปัญญาของตลาดดอนหวาย 7 ม.ณัฐฎา  เพ็ญสุขสันต์ 

ม.รวงทอง  สวัสดิ์มงคล 
3 จิตอาสาเพ่ือสังคม 7 ม.ณัฐฎา  เพ็ญสุขสันต์ 

ม.รวงทอง  สวัสดิ์มงคล 
4 แบ่งปันน้อง 7 ม.ณัฐฎา  เพ็ญสุขสันต์ 

ม.รวงทอง  สวัสดิ์มงคล 
5 พาทัวร์ Review 6 ม.ณัฐฎา  เพ็ญสุขสันต์ 

ม.รวงทอง  สวัสดิ์มงคล 
6 เทียนหอมหรรษา 7 ม.ณัฐฎา  เพ็ญสุขสันต์ 

ม.รวงทอง  สวัสดิ์มงคล 
7 แบดมินตัน 8 ม.เนติวัฒน์ ค าธานี 

8 ปริศนาฟ้าแลบ 8 ม.เนติวัฒน์ ค าธานี 

9 No bady can dragmedown 8 ม.เนติวัฒน์ ค าธานี 

10 English Fun 8 ม.เนติวัฒน์ ค าธานี 

11 ห้องสมุด 7 ม.พิชาณัฏฐ์  ลิ้มธรรมาภรณ์ 

12 ห้องสมุด 6 ม.พิชาณัฏฐ์  ลิ้มธรรมาภรณ์ 

13 DIY 8 ม.ล าภู         นรารัตน์ 
ม.ธนกาญจน์  เอ้ียวรัตนวดี 

14 วิทยาศาสตร์ 5 ม.ล าภู         นรารัตน์ 
ม.ธนกาญจน์  เอ้ียวรัตนวดี 

15 โอเอซิส 8 ม.ล าภู         นรารัตน์ 
ม.ธนกาญจน์  เอ้ียวรัตนวดี 

16 ถ่ายภาพ 8 ม.ล าภู         นรารัตน์ 
ม.ธนกาญจน์  เอ้ียวรัตนวดี 

17 ภาษาจีน 21 ม.จีราภรณ์   ใจหลัก 

18 ดนตรีสากล  14 ม.ณัฐกร    ชาคโรทัย 
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ที ่ ชื่อชุมนุม จ านวนนักเรียน ครูที่ปรึกษา 
19 The  musical 6 ม.เรณู        รัตน์สราญจิต 

20 ชิมหรือยัง 6 ม.เรณู        รัตน์สราญจิต 

21 DIYBY ม.5 6 ม.เรณู        รัตน์สราญจิต 

22 มหัศจรรย์ไอติม 6 ม.เรณู        รัตน์สราญจิต 

23 สัตว์โลกผู้น่ารัก 6 ม.เรณู        รัตน์สราญจิต 

24 EAT AM ARE 5 ม.เนติวัฒน์   ค าธานี 

25 Ladies care 6 ม.เนติวัฒน์   ค าธานี 

26 Cooking in class 6 ม.เนติวัฒน์   ค าธานี 

27 English on the road 5 ม.เนติวัฒน์   ค าธานี 

28 Let we take a photo 11 ม.ธนกาญจน์  เอ้ียวรัตนวดี 
ม.เกียรติชัย   วงศ์ดียิ่ง 

29 กระกสวยแบบบาติก 8 ม.ธนกาญจน์  เอ้ียวรัตนวดี 
ม.เกียรติชัย   วงศ์ดียิ่ง 

30 School  Flim 7 ม.ธนกาญจน์  เอ้ียวรัตนวดี 
ม.เกียรติชัย   วงศ์ดียิ่ง 

31 JSG 12 ม.ธนกาญจน์  เอ้ียวรัตนวดี 
ม.เกียรติชัย   วงศ์ดียิ่ง 

32 เส้นสายลายไทย 6 ม.ธนกาญจน์  เอ้ียวรัตนวดี 
ม.เกียรติชัย   วงศ์ดียิ่ง 

33 ผังโรงเรียน 9 ม.ล าภู   นรารัตน์ 

34 Easy  snake 5 ม.ล าภู   นรารัตน์ 

35 DIYBY คนสวย 8 ม.ล าภู   นรารัตน์ 

36 น า น า สตอรี่ 14 ม.ล าภู   นรารัตน์ 

37 ภาษาจีน 22 ม.จีราภรณ์  ใจหลัก 
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ที ่ ชื่อชุมนุม จ านวนนักเรียน ครูที่ปรึกษา 
38 Book  of  memories 6 ม.เรณู        รัตน์สราญจิต 

39 Book  of  memories 5 ม.เรณู        รัตน์สราญจิต 

40 Book  of  memories 4 ม.เรณู        รัตน์สราญจิต 

41 Book  of  memories 5 ม.เรณู        รัตน์สราญจิต 

42 Book  of  memories 6 ม.เรณู        รัตน์สราญจิต 

43 Book  of  memories 5 ม.เรณู        รัตน์สราญจิต 

44 JSG NEW 8 ม.ธนกาญจน์  เอ้ียวรัตนวดี 
ม.เกียรติชัย   วงศ์ดียิ่ง 

45 Ballet  พาเพลิน 6 ม.ธนกาญจน์  เอ้ียวรัตนวดี 
ม.เกียรติชัย   วงศ์ดียิ่ง 

46 JSG NEW 8 ม.ธนกาญจน์  เอ้ียวรัตนวดี 
ม.เกียรติชัย   วงศ์ดียิ่ง 

47 JSG NEW 6 ม.ธนกาญจน์  เอ้ียวรัตนวดี 
ม.เกียรติชัย   วงศ์ดียิ่ง 

48 JSG611 5 ม.ล าภู   นรารัตน์ 
ม.รวงทอง  สวัสดิ์มงคล 

49 JSG611 4 ม.ล าภู   นรารัตน์ 
ม.รวงทอง  สวัสดิ์มงคล 

50 JSG611 7 ม.ล าภู   นรารัตน์ 
ม.รวงทอง  สวัสดิ์มงคล 

51 JSG611 6 ม.ล าภู   นรารัตน์ 
ม.รวงทอง  สวัสดิ์มงคล 

52 JSG611 7 ม.ล าภู   นรารัตน์ 
ม.รวงทอง  สวัสดิ์มงคล 

53 JSG611 8 ม.ล าภู   นรารัตน์ 
ม.รวงทอง  สวัสดิ์มงคล 

54 ภาษาจีน 25 ม.จีราภรณ์  ใจหลัก 

55 ภาษาจีน 3 ม.จีราภรณ์  ใจหลัก 

จากตารางที่ 3.3.3 พบว่ามีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ชุมนุม/ชมรม)ที่เปิดให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเอง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  55  ชุมนุม 
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ตารางแสดงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(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 3.3.3 พบว่ามีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ชุมนุม/ชมรม)ที่เปิดให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเอง

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  55  ชุมนุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารสนเทศโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ปีการศึกษา 2558 Page 106 
 

 3.3.4 ผลการจัดบริการแนะแนว 
  3.3.4.1 ทุนการศึกษา 

ตารางที่ 1 แสดงจ านวนนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา 
  

ประเภทของทุน 
จ านวน 
นักเรียน 

จ านวนนักเรียน 
ที่ได้รับทุน 

จากหน่วยงาน 

1.  ทุนเรียนดี 
-  ปฐมวัย 1 – .3   27 โรงเรียน ยอแซฟอุปถัมภ์ 
-  ประถมศึกษาปีที่ ป.1- .3   - โรงเรียน ยอแซฟอุปถัมภ์ 
-  ประถมศึกษาปีที่ ป.4 - 6  - โรงเรียน ยอแซฟอุปถัมภ์ 
-  มัธยมศึกษาตอนต้น  17 โรงเรียน ยอแซฟอุปถัมภ์ 
- มัธยมศึกษาตอนปลาย  22 โรงเรียน ยอแซฟอุปถัมภ์ 
-  ประถมศึกษาปีที่ ป.1- .3 (EP)  - โรงเรียน ยอแซฟอุปถัมภ์ 
-  ประถมศึกษาปีที่ ป.4 - 6(EP)  - โรงเรียน ยอแซฟอุปถัมภ์ 
-  มัธยมศึกษาตอนต้น (EP)  - โรงเรียน ยอแซฟอุปถัมภ์ 
2.  ทุนประพฤติดี 
-  ประถมศึกษาปีที่ ป.1- .3  486 29 โรงเรียน ยอแซฟอุปถัมภ์ 
-  ประถมศึกษาปีที่ ป.4 - 6 485 28 โรงเรียน ยอแซฟอุปถัมภ์ 
-  มัธยมศึกษาตอนต้น 736 41 โรงเรียน ยอแซฟอุปถัมภ์ 
- มัธยมศึกษาตอนปลาย 453 27 โรงเรียน ยอแซฟอุปถัมภ์ 
3.  ทุนสงเคราะห์ 
-  ปฐมวัย 1 – .3   27 โรงเรียน ยอแซฟอุปถัมภ์ 
-  ประถมศึกษาปีที่ ป.1- .3   - โรงเรียน ยอแซฟอุปถัมภ์ 
-  ประถมศึกษาปีที่ ป.4 - 6  1 โรงเรียน ยอแซฟอุปถัมภ์ 
-  มัธยมศึกษาตอนต้น  1 โรงเรียน ยอแซฟอุปถัมภ์ 
- มัธยมศึกษาตอนปลาย  3 โรงเรียน ยอแซฟอุปถัมภ์ 
4.  ทุนบุตรคนที่ 3 
-  ปฐมวัย 1 – .3   29 โรงเรียน ยอแซฟอุปถัมภ์ 
-  ประถมศึกษาปีที่ ป.1- .3   12 โรงเรียน ยอแซฟอุปถัมภ์ 
-  ประถมศึกษาปีที่ ป.4 - 6  5 โรงเรียน ยอแซฟอุปถัมภ์ 
-  มัธยมศึกษาตอนต้น  - โรงเรียน ยอแซฟอุปถัมภ์ 
- มัธยมศึกษาตอนปลาย  29 โรงเรียน ยอแซฟอุปถัมภ์ 

ที่มา :  งานแนะแนว  
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3.3.4.2 ผลการศึกษาต่อของนักเรียน 
 

ตารางที่1 แสดงนักเรียนที่จบหลักสูตร  
  

หลักสูตร จ านวนนักเรียน 
นักเรียนที่จบ 

คน ร้อยละ 
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 270 270 100 
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานฯระดับประถมศึกษา(ป.6) 307 307 100 
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานฯระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3) 415 415 100 
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานฯระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) 349 349 100 

รวม 1341 1341 100 
ที่มา : งานแนะแนว 

 
ตารางที่ 2 แสดงผลการศึกษาต่อของนักเรียนที่จบระดับอนุบาล 3 

 

โรงเรียนที่นักเรียน
ศึกษาต่อ 

จ านวนนักเรียน 
อ.3/1 อ.3/2 อ.3/3 อ.3/4 อ.3/5 อ.3/6 อ.3/7 อ.3/8 รวม ร้อยละ 

ร.ร.ยอแซฟอุปถัมภ ์ 21 29 31 28 30 31 29 32 231 85.56 
ร.รอัสสัมชัญ 1 1 1 2 - - - - 5 1.85 

ร.ร.สุราษฎร์ธาน ี - - 1 - - - - - 1 0.37 
ร.ร.สารสาสน์ ธนบุร ี - 1 - - - - - - 1 0.37 

ร.ร.สวนกุหลาบ - 1 - - - - - - 1 0.37 
ร.ร.สุคนธีรวิทย ์ - - - 3 1 2 - - 6 2.22 
ร.ร.นาคประสิทธ์ิ - - - 1 - 1 - - 2 0.74 
ร.ร.มณีวัฒนา - - - 1 - - - - 1 0.37 
ร.ร.อ้อมน้อย - - - 1 - - - - 1 0.37 
ร.ร.เย็นวิทยา - - - - 1 - - - 1 0.37 

ร.ร.เซ็นคาเบรียล - - - - 1 - 1 - 2 0.74 
ร.ร. สุธีธร - - - - 1 - - 2 3 1.11 

ร.ร.เทพนิมติร - - - - 1 - - - 1 0.37 
ร.ร.นักบุญเปโตร - - - - 1 - - - 1 0.37 

ร.ร.วัดศรีบุญญานสุรณ ์ - - - - - - 1 - 1 0.37 
ร.ร.กสินธร - - - - - - 2 - 2 0.74 

ร.ร. พระต าหนักสวน
กุหลาบ 

- - - - - - 1 - 1 0.37 

ต่างประเทศ - 1 - - - - 1 - 1 0.37 
ไม่ทราบข้อมลู 4 - 2 - - - - - 6 2.22 

ผู้ปกครองประสงค์ซ้ าชั้น - 1 - - - - - - 1 0.37 
รวม 26 34 35 36 36 34 35 34 270 100.00 
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ตารางที่ 3 แสดงผลการศึกษาต่อของนักเรียนที่จบระดับประถมศึกษาปีที่ 6 
  

โรงเรียนที่นักเรียนศึกษาต่อ 
จ านวน 

คน ร้อยละ 
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน นครปฐม 253 82.41 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 7 2.28 
โรงเรียนสุคนธีร์วิทย์ สามพราน นครปฐม 6 1.95 
โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สามพราน นครปฐม 5 1.63 
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 3 0.98 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 3 0.98 
โรงเรียนศึกษานารี กทม. 2 0.65 
โรงเรียนสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 2 0.65 

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง บางกอกน้อย กทม. 2 0.65 

โรงเรียนอัสสัมชัญ กทม. 2 0.65 

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร 1 0.33 
โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1 0.33 

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร 1 0.33 

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 1 0.33 

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 1 0.33 

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1 0.33 

โรงเรียนโพธิสารพิทยาคม 2 0.65 
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) 1 0.33 
โรงเรียนสตรีวิทยา 3 0.98 
โรงเรียนเขมะสิริอนุสรณ์ 1 0.33 

วิทยาลัยนาฏศิลป์ 1 0.33 

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศธนบุรี 2 0.65 
โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์  1 0.33 

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 0.33 

โรงเรียนวัดสุทธิวราราม สาธร กทม. 1 0.33 

โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์ 1 0.33 

โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ชุมพร 1 0.33 

ศึกษาต่อต่างประเทศ  1 0.33 

รวม 307 100.00 
                                                                                           ที่มา : งานแนะแนว 
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ตารางที่ 4 แสดงผลการศึกษาต่อของนักเรียนที่จบระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 
  

โรงเรียนที่นักเรียนศึกษาต่อ 
จ านวน 

คน ร้อยละ 
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 345 83.13 
โรงเรียนกาญจนาภิเษก 7 1.69 
โรงเรียนอาชีวะดอนบอสโก 5 1.20 
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู 5 1.20 
วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม 3 0.73 
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 3 0.73 
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 2 0.48 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1 0.24 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชด าเนิน 1 0.24 

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 0.24 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 1 0.24 

โรงเรียนสารวิทยา 1 0.24 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย - เยอรมัน 

1 0.24 

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 0.24 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 1 0.24 

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 0.24 

โรงเรียนสุคนธีร์วิทย์ 1 0.24 

วิทยาลัยอาชีวนครปฐม 1 0.24 

โรงเรียนสารสาสน์พิทยา 1 0.24 

โรงเรียนจิตลดา 1 0.24 

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร 1 0.24 

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 0.24 

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 1 0.24 

วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม 1 0.24 

โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 1 0.24 

วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี 1 0.24 

การอาชีพ 1 0.24 

วิทยาลัยพาณิชยการธนบุรี 1 0.24 

โรงเรียนช่างฝีมือทหาร 1 0.24 

อ่ืนๆ 23 5.54 
รวม 415 100.00 

                                                                                           ที่มา : งานแนะแนว 
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ตารางที่ 4 แสดงสรุปนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 

มหาวิทยาลัย จ านวนนักเรียนที่สอบได้ คิดเป็นร้อยละ 
มหาวิทยาลัยรัฐบาล 319 91.67 
มหาวิทยาเอกชน 26 7.48 
ประกอบอาชีพ 0 0.00 
ศึกษาต่อต่างประเทศ 4 1.15 

รวม 349 100.00 
ที่มา :งานแนะแนว   

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       249 คน 
  จ านวนครูส่งหัวข้อการวิจัย     249 คน  คิดเป็นร้อยละ 100.00 
  จ านวนครูส่งรายงานวิจัย    249 คน   คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 

ตารางที่ 1 แสดงจ านวนผลงานวิจัยและการน าผลการวิจัยมาใช้พัฒนาการเรียนรู้ 
 

ที่ แผนก 
จ านวน

คร ู

ประเภทงานวิจัย 
รวม 

ร้อยละ 
การ

พัฒนา
ผู้เรียน 

ร้อยละ แก้ปัญหา
พฤติกรรม

ผู้เรียน 

ร้อยละ การสร้าง
นวัตกรรม 

ร้อยละ ส ารวจ ร้อยละ 

1 อนุบาล 38 32 21.05 6 78.95 0 0.00 0 0.00 100.00 
2 ประถมฯ 76 58 76.32 6 7.90 5 6.58 7 9.20 100.00 
3 มัธยมฯ 135 42 31.11 22 16.30 4 2.96 3 0.02 50.39 

รวม 249 97 38.96 74 29.72 9 3.62 10 4.02 250.39 

ที่มา  :  งานวิจัยและพัฒนา 
 จากตารางที่1 พบว่าครูได้มีการท าวิจัยและการน าผลการวิจัยมาใช้พัฒนาการเรียนรู้ประเภทการ
พัฒนาผู้เรียนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 78.41  และประเภทที่ท าน้อยท่ีสุดได้แก่การส ารวจคิดเป็นร้อยละ 4.55 
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3.5 สื่อการเรียนรู้ 
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ส่งเสริมให้ครูมีการผลิตสื่อการเรียนการสอน เพื่อน ามาใช้ในการพัฒนาการ

จัดกระบวนการเรียนรู้และปรับพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 

ตารางที่ 1 แสดงจ านวนครูผู้สอนระดับอนุบาลศึกษาที่ผลิตสื่อ 
  

ล าดับ ประเภทของสื่อ 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รวม 
ชิ้นงาน ร้อยละ ชิ้นงาน ร้อยละ 

1 รูปภาพ บัตรค า  3 7.89 0 0.00 3 
2 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน สื่อ ICT 1 2.63 38 100.00 39 
3 สิ่งประดิษฐ์ 0 0.00 0 0.00 0.00 
4 เกมการศึกษา 34 89.47 0 0.00 34 

รวม 38 100.00 38 100.00 76 
ที่มา : ฝ่ายวิชาการอนุบาล 

จากตารางที่ 1 พบว่าครูผู้สอนระดับอนุบาลมีการผลิตสื่อเพ่ือใช้ในการเรียนการสอนประเภทสื่อ  ICT
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 97.37 

 
ตารางที่ 2 แสดงจ านวนครูผู้สอนระดับประถมศึกษาที่ผลิตสื่อ 

 

ล าดับ ประเภทของสื่อ 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รวม 
ชิ้นงาน ร้อยละ ชิ้นงาน ร้อยละ 

1 รูปภาพ บัตรค า  - - - - - 
2 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน สื่อ ICT 76 100.00 76 100.00 100.00 
3 สิ่งประดิษฐ์ - - - - - 

รวม 76 100.00 76 100.00 100.00 
ที่มา : ฝ่ายวิชาการ                                                            

จากตารางที่ 2 พบว่าครูผู้สอนระดับประถมศึกษามีการผลิตสื่อเพ่ือใช้ในการเรียนการสอนประเภท
สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สื่อ ICTมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 

ตารางที่ 3 แสดงจ านวนครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาที่ผลิตสื่อ 
  

ล าดับ ประเภทของสื่อ 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รวม 
ชิ้นงาน ร้อยละ ชิ้นงาน ร้อยละ 

1 สิ่งประดิษฐ์ - - - - - 
2 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 135 100.00 135 100.00 100.00 
3 สิ่งพิมพ์ - - - - - 

รวม 135 100.00 135 100.00 100.00 
ที่มา : ฝ่ายวิชาการ                                 

จากตารางที่ 3 พบว่าครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษามีการผลิตสื่อเพ่ือใช้ในการเรียนการสอนประเภท  
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ100.00 
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บทที่ 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/ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

1. ปลูกฝังบุคลากรและผู้เรียนให้มี
คุณธรรม-จริยธรรม  ตามหลักธรรม
ทางศาสนามีความสามัคคี รู้จักรัก
และรับใช้ ภาคภูมิใจในสถาบัน  อยู่
ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 
2. ส่งเสริมบุคลากรและผู้เรียน ให้มี
นิสัยรักษ์สิ่งแวดล้อมใช้ทรัพยากร
อย่ า งคุ้ มค่ า ต ามหลั ก เ ศรษฐกิ จ
พอเพียง 
 

 1  ด้านคุณธรรม – จริยธรรม  
ส่งเสริมบุคลากรและผู้ เรียนให้มี
คุ ณ ธ ร ร ม  – จ ริ ย ธ ร ร ม  มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
โรงเรียน ปฏิบัติศาสนกิจสัมพันธ์
ร่วมกัน น าแนวคิดตามหลักธรรม
ไปใช้ ในการด ารงชีวิ ต  รู้ จั กใช้
ท รั พ ย า ก ร อ ย่ า ง คุ้ ม ค่ า  รั ก ษ์
สิ่งแวดล้อม ประหยัดอดออม และ
ด า เ นิ น ชี วิ ต ต ามหลั กป รั ชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ืออยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข 

 1) ร้อยละ 90  ของบุคลากรและ
ผู้เรียนปฏิบัติตนเป็นคนดีมีคุณธรรม 
– จริยธรรม และ อยู่ร่วมกันได้อย่าง
มีความสุข 
 2) ร้อยละ 90    ของผู้เรียนปฏิบัติ
ตนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์จน
เป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียน  
3) ร้อยละ 90  ของบุคลากรและ
ผู้ เรียนได้ปฏิบัติศาสนกิจสัมพันธ์
ร่ ว ม กั น  แ ล ะ ด า เ นิ น ชี วิ ต ต า ม
หลักธรรมทางศาสนา       ของตน 
4) ร้อยละ 90  ของบุคลากรและ
ผู้เรียน ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า รักษ์
สิ่งแวดล้อม  ประหยัด  อดออม และ
ด าเนินชีวิตตาม  ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
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เป้าหมาย/นโยบาย ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ สภาพความส าเร็จ/ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ 

3. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนเต็ม
ตามศักยภาพ สามารถศึกษาต่อ  ใน
ระดับอุดมศึกษาของรัฐ มีผลงานเข้า
สู่การแข่งขันระดับประเทศ และ
ต่างประเทศ 
 

2. สั ม ฤทธิ์ ผ ล ขอ งผู้ เ รี ย น  จั ด
การศึกษาเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มี
ผลงานเป็นที่ยอมรับในทุกระดับ 
ตลอดจนมีผลการประเมินจาก
หน่วยงานภายนอกสูงกว่าเกณฑ์
มาตรฐาน (น.3) 
 

5)  ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าศึกษา
ต่อในระดับอุดมศึกษา  
 6 )   ร้ อยละ  80   ของผู้ เ รี ยนมี
ผลสั มฤทธิ์ ท า งการ เ รี ยนแ ต่ ล ะ
รายวิชาไม่ต่ ากว่า 3.00   
 7 )   ร้อยละ 80  ของผู้ เ รี ยนใน
ระดับชั้น ป.6 , ม.3 และ ม.6  มีผล
การทดสอบรวบยอดระดับชาติอยู่ใน
ระดับดี 8)  ผู้เรียนได้รับรางวัลและมี
ผลงานจากการประกวดแข่งขันทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ 
 9)  ร้อยละ 80  ของผู้เรียนมีผลการ
ประเมินคุณภาพผู้ เรียน ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 75 

4.ส่ ง เสริมการพัฒนาหลักสู ตรที่
เข้มข้นเหมาะสมกับผู้ เรียน และ 
ความต้องการของชุมชน เปิดโอกาส
ให้นักเรียนได้เรียนรู้นโยบายของ
โรงเรียนตลอดชีวิต อย่างมีคุณภาพ 
5. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีทักษะการ
คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ สามารถ
ใช้ภาษาในการสื่อสารเป็นที่ยอมรับ
ในระดับสากล 
6.ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
ในการจัดการศึกษา 

3.หลักสูตรการบริหารงานวิชาการ
จั ด ก า ร ศึ ก ษ า ต า ม ม า ต ร ฐ า น
ก า ร ศึ ก ษ า ขั้ น พ้ื น ฐ า น โ ด ย มี
หลักสูตรที่เข้มข้นและหลากหลาย
เ น้ น ทั ก ษ ะ ท า ง ภ า ษ า แ ล ะ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพ่ือให้ผู้เรียน
เป็นคนดี มีปัญญา และมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

10)ร้อยละ 90  ของ  ครู  ผู้ปกครอง 
และนักเรียน  มีความพึงพอใจผล
การประเมินการใช้หลักสูตร  อยู่
ในระดับดีมาก       

 11) ร้อยละ 90  ของนักเรียนมี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  

 12)   ร้อยละ 90  ของผู้ เรียนมี
ทั กษะทางภ าษา โ ดย ได้ รั บ ก า ร
ประเมินคุณภาพจากหน่ วยงาน
ภายในและภายนอก 
13)  ครูทุกคนสามารถใช้สื่อ  วัสดุ  
อุ ป ก รณ์   แหล่ ง เ รี ย น รู้   แ ล ะ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน 

  14)   ครูทุกคนได้รับการพัฒนา 
และนิเทศติดตามในการปฏิบัติงาน 
 15)   ผลการประเมินคุณภาพภายใน
และภายนอกอยู่ในเกณฑ์ดีมาก  
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7. จัดระบบโครงสร้างการบริหารงาน 
เน้นการมีส่วนร่วมโดยใช้หลักธรร
มาภิบาล และเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
สร้างความเชื่อมั่นด้วยระบบประกัน
คุณภาพภายใน และนิเทศติดตาม 
เพ่ือให้การบริหารงานเกิดผลอย่าง  มี
ประสิทธิภาพ 

3.หลักสูตรการบริหารงานวิชาการ
จั ด ก า ร ศึ ก ษ า ต า ม ม า ต ร ฐ า น
ก า ร ศึ ก ษ า ขั้ น พ้ื น ฐ า น โ ด ย มี
หลักสูตรที่เข้มข้นและหลากหลาย
เ น้ น ทั ก ษ ะ ท า ง ภ า ษ า แ ล ะ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพ่ือให้ผู้เรียน
เป็นคนดี มีปัญญา และมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 
4.การบริหารจัดการมีโครงสร้าง
การบริหารงานที่ชัดเจนโดยยึด
หลักธรรมาภิบาลมีอาคารสถานที่
แหล่งการเรียนรู้ สาธารณูปโภค 
สื่ อ วั ส ดุ อุ ป ก ร ณ์  น วั ต ก ร ร ม
เทคโนโลยีเพียงพอและทันสมัย มี
ระบบการประชาสัมพันธ์  การ
ให้บริการที่มีประสิทธิภาพโดยการ
ใช้การนิ เทศ ติดตามงานจาก
อ ง ค์ ก ร ภ า ย ใ น แ ล ะภ า ย น อก
สถานศึกษา ( น.7) 

16)   ร้อยละ 90  ของบุคลากรมีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการ ก าหนด
นโยบาย  โครงสร้างโดยยึดหลักธรร
มาภิบาล  

17)   ร้อยละ 95  ของอาคารสถานที่  
แหล่งการเรียนรู้   สาธารณูปโภค  
สื่อวัสดุ อุปกรณ์  นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี ได้ รั บการ พัฒนาให้   
ร ว ด เ ร็ ว   ชั ด เ จ น  แ ล ะทั น ต่ อ
เหตุการณ์ในปัจจุบัน  

18)   ร้อยละ 95  ของผู้รับบริการมี
ความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
บุคลากรในสถานศึกษา 

19)  ทุกหน่วยงานในสถานศึกษา 
ได้ รับผลการประเมินตามเกณฑ์
ม า ต ร ฐ า น ใ น ร ะ ดั บ ดี ม า ก ข อ ง
กระทรวงศึกษา และ สมศ.  

8. ส่งเสริมให้บุคลากรมีทักษะในการ
ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี  ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร 
เสริมสร้างขวัญก าลังใจ และจิตส านึก
ในจรรยาบรรณ เพ่ือประสิทธิภาพใน
การท างาน 

5. ด้านการบริหารงานบุคลากร 
มีการพัฒนาบุคลากรให้สามารถ
ค้นคว้า สื่อสาร จัดการเรียน การ
สอน ด้ วยทักษะภาษา และมี
คุณภาพ      ตรงตามมาตรฐาน
วิชาชีพครูของครุสภา มีการเพ่ิม
ข วั ญ ก า ลั ง ใ จ ใ ห้ กั บ บุ ค ล า ก ร
เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ และ
สังคมในปัจจุบัน  

20) ร้อยละ 80  ของบุคลากรมีทักษะ
การใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการ
ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ  
21)  บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนา
ตรงตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
 22)  บุคลากรทุกคนมีขวัญก าลังใจ
ในการปฏิบัติหน้าที่      23)  ร้อยละ 
75  ของบุคลากรได้รับการพัฒนาให้
สามารถค้นคว้า  สื่อสาร  จัดการ
เรียนการสอนด้วยภาษาสากล  
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9. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะอัน
พึงประสงค ์

6.  กิจการนักเรียนพัฒนาส่งเสริม
ให้ ผู้ เ รี ยนมี คุณลั กษณะอัน พึ ง
ประสงค์มีความสามารถทางด้าน
ศิลปะ ดนตรี กีฬา และด้านอ่ืนๆ 
ตามความถนั ดและสนใจของ
ตนเอง สามารถเข้าร่วมแข่งขันทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา 
(น.9) 

24)   ผู้เรียนทุกคนได้พัฒนาศักยภาพ
ตรงตามความสามารถของตนเอง  
 25)   ผู้เรียนทุกคนมีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ของโรงเรียน   
 

10. เสริมสร้างปฏิสัมพันธ์ต่อชุมชน
ในการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม  ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งใช้สถานศึกษา
เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน 

7.สัมพันธ์ชุมชนพัฒนาส่งเสริม
ความสัมพันธ์ของสถานศึกษาและ
ชุมชน เป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นใน
สถานศึกษา ร่วมอนุรักษ์สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
บุคลากรและผู้เรียนมีจิตอาสาใน
การช่วยเหลือสังคม (น.10) 

26)  ร้อยละ 90  ของชุมชนให้การ
ยอมรับ สนับสนุนและให้ร่วมมือกับ
สถานศึกษาในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ   
27)   ร้อยละ 90  ของบุคลากรและ
ผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจ ปฏิบัติตน
เหมาะสมกับความเป็นไทย และ
สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีกับบุคคล
อ่ืน 
 28 )   ร้ อยละ 90  ชุมชนได้ รั บ
ป ร ะ โ ย ช น์ จ า ก แ หล่ ง เ รี ย น รู้ ใ น
สถานศึกษาและสามารถน าไปพัฒนา
ตนเองและบุคคลอ่ืน 
 29)  ร้อยละ 90  ของชุมชนและ
สถานศกึษามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
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4.2 สภาพและบรรยากาศการเรียนรู้ 
 4.2.1 การมาเรียนของนักเรียน 
 
ตาราง แสดงสถิติการมาเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ถึง มัธยมศึกษาตอนปลาย 

 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน

เต็ม(คน) 

จ านวนนักเรียนที่มา 
(คน) 

ร้อยละของการมาเรียน 

ภาคเรียน
ที่  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 
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปี่4-6 มีสถิติการมาเรียนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ91.29  

 
 

4.2.2 จ านวนเวลาเรียนในแต่ละเดือน/ ภาค/ปีการศึกษา 
 

ตาราง แสดงจ านวนเวลาเรียนในแต่ละเดือน/ ภาคเรียน 
  

ปี 
2557 

ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 รวม
ทั้งสิ้น 

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

12 21 21 20 22 7 103 9 21 20 20 20 23 - 113 216 
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4.2.3 ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน 
 
โรงเรียนได้จัดท าแบบส ารวจความคิดเห็น และความพึงใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการเรียนการ

สอน โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ปกครองระดับปฐมวัยถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย มีผลการส ารวจ ดังนี้ 
 

ที ่ ข้อความ 

ระดับความพึงพอใจ 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยท

ี่สุด
 

X S.D. 

ระ
ดับ

คว
าม

พึง
พอ

ใจ
 

 1. ด้านวิชาการ 

1 
โรงเรียนจัดหลักสตูร ( English Programme, 
Intensive, สามญั ) เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ  
สังคม   

25 59 15 1 0 4.02 0.68 มากที่สุด 

2 
โรงเรียนจัดการเรยีนรู้โดยเน้นเนื้อหาและ
สาระส าคญัอย่างเหมาะสม 

32 52 14 1 0 4.00 0.73 มากที่สุด 

3 
โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย
และตอบสนองความต้องการของนักเรียน 

36 51 12 1 0 4.06 0.74 มากที่สุด 

4 
โรงเรียนจัดให้มสีื่อ วัสดุ อุปกรณ์ มีคุณภาพ ทันสมัย
และเพียงพอต่อการจัดการเรยีนการสอน 

35 47 16 1 0 3.99 0.74 มาก 

5 
โรงเรียนจัดการสอนเสรมินักเรยีนที่เรียนเก่งและ
นักเรียนท่ีเรียนอ่อนภายในโรงเรียน 

29 59 14 1 0 3.94 0.77 มาก 

6 
โรงเรียนจัดการเรยีนรู้ให้นักเรียนสามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างถูกตอ้งและเหมาะสม 

31 52 17 1 0 3.95 0.76 มาก 

7 
โรงเรียนจัดการเรยีนรู้ให้นักเรียนสามารถใช้
ภาษาอังกฤษ ในการสื่อสารเบื้องตน้ได ้

39 45 14 2 0 4.02 0.79 มากที่สุด 

8 
โรงเรียนจัดการเรยีนรู้ให้นักเรียนสามารถใช้
ภาษาจีน ในการสื่อสารเบื้องต้นได ้

24 54 19 3 0 3.86 0.82 มาก 

9 
โรงเรียนจัดการเรยีนรู้ให้นักเรียนสามารถใช้
ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

31 38 29 2 1 3.99 0.73 มาก 

10 
โรงเรียนส่งเสริมการมสี่วนร่วมของผู้ปกครองในการ
จัดกิจกรรมที่ส่งเสรมิการเรียนการสอนของนักเรียน 

25 62 10 0 0 4.09 0.74 มาก 

11 
โรงเรียนมีการจัดครูทีม่ีความรู้  ความสามารถ ใน
การจัดการเรยีนการสอน 

37 53 10 0 0 4.09 0.74 มากที่สุด 

12 ครูมีปฎสิัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครอง 36 51 13 0 0 4.11 0.79 มากที่สุด 

13 
โรงเรียนส่งเสริมให้ครูใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย
เหมาะสมกับการเรยีนการสอน 

25 61 14 1 0 3.99 0.78 มาก 

14 
โรงเรียนส่งเสริมให้ครูดูแลเอาใจใส่นักเรยีน ตรวจ
การบ้านและติดตามงานอย่างสม่ าเสมอ 

36 37 26 1 0 4.17 0.96 มากที่สุด 

15 
โรงเรียนมีการวดัและประเมินผลสมัฤทธ์ิของ
นักเรียนด้วยรูปแบบ และวิธีการทีห่ลากหลาย 

27 60 11 1 0 4.04 0.76 มากที่สุด 

16 
โรงเรียนมีการช้ีแจงเกณฑ์การวัดผลและประเมินผล
อย่างชัดเจน 

30 61 8 1 0 4.01 0.78 มากที่สุด 
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17 
โรงเรียนรายงานผลการประเมินอย่างเป็นระบบ  
ต่อเนื่อง  ชัดเจน  และทันสมยั 

33 46 21 1 0 4.05 0.74 มากที่สุด 

18 
โรงเรียนมีการประเมินพัฒนาการของผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบและชัดเจน 

34 52 11 4 0 4.04 0.75 มากที่สุด 

19 โรงเรียนมีระบบบริการห้องสมดุอย่างท่ัวถึง 24 43 15 5 0 3.87 0.79 มาก 
20 โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและเพยีงพอ 35 41 15 9 0 3.99 0.78 มาก 

21 
โรงเรียนจัดการเรยีนการสอนเสรมิวันเสาร์อย่างมี
คุณภาพ 

37 47 22 1 0 3.99 0.77 มาก 

22 
โรงเรียนจัดครูชาวต่างชาติ(ภาษาอังกฤษ) ท่ีมีความรู้ 
ความสามารถในการจดัการเรียนการสอน 

29 31 11 9 3 4.02 0.77 มากที่สุด 

23 
โรงเรียนจัดครูชาวต่างชาติ(ภาษาจีน) ที่มีความรู้ 
ความสามารถในการจดัการเรียนการสอน 

27 31 22 11 9 3.98 0.75 มาก 

24 
โรงเรียนจัดสอนเสริมและดูแลการบ้านตอนเย็น
อย่างมีคุณภาพ 

32 41 22 5 0 4.00 4.00 มากที่สุด 

25 โรงเรียนมีผลการสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่น่าพึงพอใจ 33 42 24 1 0 3.96 3.96 มาก 
 2. ด้านกิจการนักเรียน  
     - งานปกครอง 

26 
โรงเรียนมีการติดตามนักเรียนเรื่องระเบียบวินัย 
(การมาเรียน มาสาย ขาดเรียน ) อย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง 

40 46 14 0 0 4.08 0.72 มากที่สุด 

27 
โรงเรียนมีการติดตามพฤติกรรมนกัเรียนอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง 

32 47 20 1 0 4.00 0.78 มากที่สุด 

28 
โรงเรียนมีการรายงานความประพฤตินักเรียนจากครู
ประจ าช้ันและฝ่ายปกครองอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 

40 45 14 1 0 4.02 0.75 มากที่สุด 

29 
โรงเรียนมีการเชิญผู้ปกครองมาร่วมประชุมและ
ทราบปัญหาของนักเรยีนเพื่อร่วมกันหาแนว
ทางแก้ไข  

30 61 9 1 0 4.03 0.75 มากที่สุด 

30 

โรงเรียนมีอัตลักษณ์ของนักเรียน “ คนดีศรียอแซฟ  
”   อนุบาล Happy      English  Programme  
Smart   สามัญหญิง Lady สามัญชาย  
Gentleman  

36 43 20 1 0 4.15 0.71 มากที่สุด 

31 
โรงเรียนมีกฎระเบยีบ  ข้อบังคับและบทลงโทษ  
ตามคู่มือนักเรียนอย่างเหมาะสม 

35 45 12 0 0 3.75 0.68 มาก 

32 
โรงเรียนอ านวยความสะดวกกับผูป้กครองที่มา
ติดต่อกับฝ่ายกิจการนักเรยีน 

27 51 20 1 0 4.08 0.97 มากท่ีสุด 

33 
โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน SDQ อย่างมี
คุณภาพ 

33 39 27 1 0 3.89 0.77 มาก 
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34 
โรงเรียนจัดกิจกรรมเชิญผู้ปกครองหรือผู้รู้ในด้าน
พัฒนาพฤติกรรมผู้เรยีน เป็นวิทยากรพิเศษให้
ความรู้แก่นักเรียน 

34 40 24 1 0 3.86 0.76 มาก 

     - งานกิจกรรมนกัเรียน 

35 
โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีคณุธรรม 
จริยธรรมอย่างดีงาม 

30 48 22 1 0 4.04 0.78 มากที่สุด 

36 
โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นผู้น าและผู้
ตามที่ดี  ( กรรมการนักเรียน ) 

25 35 38 2 0 3.95 0.77 มาก 

37 
โรงเรียนจัดกิจกรรม/ชมรม /ชุมนมุ ท่ีส่งเสริมให้
นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพตามความสามารถของ
ตนเอง 

32 42 26 1 0 3.97 0.82 มาก 

38 

โรงเรียนเชิญผูป้กครองมาร่วมประชุมรับทราบ  และ
ร่วมกันแก้ปัญหา (ปฐมนเิทศผู้ปกครอง/ กรรมการ
เครือข่ายผู้ปกครอง / กรรมการสมาคม/กรรมการ
สถานศึกษา/ เยี่ยมบ้านนักเรียน/ Classroom  
Meeting ) อย่างเป็นระบบ 

29 48 15 8 0 4.03 0.75 มากที่สุด 

39 
โรงเรียนจัดกิจกรรมให้ค าปรึกษากบัผู้ปกครองและ
นักเรียนจากฝ่ายกิจการนักเรียน  แนะแนว ครู
ประจ าช้ัน  และ ครูผู้ช่วย อย่างเป็นระบบ 

28 48 20 3 0 4.00 0.74 มากที่สุด 

40 
โรงเรียนจัดกิจกรรมแนะแนวให้ข้อมูลการศึกษาต่อ
ในระดับที่สูงขึ้นอย่างเป็นระบบ 

41 38 15 6 0 4.05 0.75 มากที่สุด 

41 
โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนวัน
เสาร์  ( ศิลปะ  ดนตรี  กีฬา  ดนตรี )อย่างมี
คุณภาพ 

40 53 6 1 0 4.01 0.77 มากที่สุด 

     - งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย 

42 
โรงเรียนจัดการดูแลสวสัดิภาพและความปลอดภัย
ของนักเรียนอย่างเป็นระบบ 

27 50 15 8 0 4.03 0.78 มากที่สุด 

43 โรงเรียนจัดให้มีการตรวจสารเสพติดให้แก่นักเรยีน 36 40 23 1 0 4.06 0.74 มากที่สุด 
44 โรงเรียนจัดให้มีการซ้อมป้องกันอัคคีภัยในโรงเรียน 33 39 27 1 0 3.92 0.80 มาก 
 3. ด้านจิตตาภิบาล 

45 
โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรม วัน
จันทร์ – วันพฤหัสบดี   

36 39 17 4 3 4.03 0.79 มากที่สุด 

46 
โรงเรียนจัดกิจกรรมให้นักเรียนมีสว่นร่วมในกิจกรรม
ทางศาสนา 

35 45 16 4 0 4.10 0.76 มากที่สุด 

47 
โรงเรียนก าหนดเอกลักษณ์ของสถานศึกษา “เป็น
โรงเรียนคาทอลิกท่ีดูแลนักเรยีนเป็นอย่างดี    และ
เด่นด้านภาษาต่างประเทศ” 

38 46 15 0 0 4.14 0.74 มากที่สุด 
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48 
โรงเรียนจัดกิจกรรมทีส่่งเสริมให้นกัเรียนรูจ้ัก
ช่วยเหลือผูด้้อยโอกาส รู้จักเสียสละ แบ่งปัน 

34 41 24 1 0 4.08 0.73 มากที่สุด 

49 
โรงเรียนจัดกิจกรรมทีส่่งเสริมนักเรียนในเรื่อง อัต
ลักษณ์ของผู้เรียน  รักเมตตา เรียบง่ายพอเพียง 
ซื่อสัตย์ และอิสระในการท าความดี 

28 45 26 1 0 4.08 0.73 มากที่สุด 

 4. ด้านบริหารทั่วไป 
     - งานแผนงานและนโยบาย 

50 
โรงเรียนจัดท าปฏิทินปฏิบัติงานไดอ้ย่างถูกต้อง
ชัดเจน 

42 46 11 1 0 4.06 0.79 มากที่สุด 

51 
โรงเรียนก าหนดนโยบาย เป้าหมาย วิสัยทัศน์ ได้
อย่างเหมาะสม 

39 36 22 3 0 4.05 0.78 มากที่สุด 

     - งานอาคารสถานที ่
52 โรงเรียนมีระบบการตรวจสอบความปลอดภัยของ

อาคารสถานท่ีอย่างเหมาะสม 
43 38 12 0 7 4.04 0.79 มากที่สุด 

53 โรงเรียนมีห้องสุขาท่ีมีความสะอาด  และเพียงพอต่อ
การใช้งาน 

24 45 26 4 0 3.84 0.92 มาก 

54 โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนเหมาะสม
เอื้อต่อการเรียนรู ้

40 42 18 0 0 4.09 0.80 มากที่สุด 

55 โรงเรียนเปิดโอกาสใหผู้้ปกครอง / ชุมชน ได้ใช้
สถานท่ีภายในโรงเรียน 

35 44 12 6 2 3.97 0.80  มาก 

56 โรงเรียนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด  
เหมาะสมกับเป็นโรงเรียนคาทอลกิ 

34 39 24 21 0 4.07 0.81 มากที่สุด 

57 โรงเรียนมีต้นไม้เพียงพอ ร่มรื่น เหมาะสม  สวยงาม 40 46 10 4 0 4.17 0.78 มากที่สุด 
58 โรงเรียนจัดสถานท่ีส าหรับผู้ปกครองที่มารอรับ

นักเรียนอย่างเหมาะสม  เพียงพอ 
29 44 23 4 0 4.07 0.81 มากที่สุด 

59 โรงเรียนมีระบบการจดัเก็บและจดัการขยะสะอาด
อย่างเพียงพอเรียบร้อย 

35 43 18 4 0 4.02 0.84 มากที่สุด 

     - งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย 
60 โรงเรียนมีการจัดบริการรถโรงเรยีน และรถร่วม 

เหมาะสม เพียงพอ 
37 50 12 1 0 4.06 0.75 มากที่สุด 

61 โรงเรียนมีการใช้บริการตรวจสอบสัญญาณ GPS รถ
รับส่งนักเรยีนของโรงเรยีน 

40 44 14 1 0 3.94 0.83  มาก 

62 โรงเรียนมีการจัดระบบความปลอดภัยในการเข้า – 
ออก โรงเรียน 

21 40 29 10 0 3.96 0.79  มาก 

63 โรงเรียนจัดระบบการจราจรภายในบริเวณโรงเรียน
อย่างเหมาะสม 

32 35 30 3 0 3.88 0.89  มาก 

64 โรงเรียนมีพนักงานรักษาความปลอดภัยที่มี
ประสิทธิภาพ 

32 39 17 11 2 3.90 0.85  มาก 
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65 โรงเรียนจัดสถานท่ีจอดรถ สะดวกและมีจ านวน
เพียงพอ 

39 39 23 2 0 4.02 0.83  มากที่สุด 

     - งานสุขภาพอนามัยและโภชนาการ 
66 โรงเรียนมีห้องพยาบาลทีม่ีบรรยากาศเหมาะสมกับ

ผู้ป่วย  และมีเครื่องมือ 
ปฐมพยาบาลที่เพยีงพอ 

33 39 27 2 0 3.95 0.80  มาก 

67 โรงเรียนจัดกิจกรรมให้ความรูเ้กี่ยวกับสุขภาพ
อนามัยเบื้องต้นกับนักเรียน 

27 47 27 2 0 3.93 0.76  มาก 

68 โรงเรียนจัดให้มีการบริการของเจ้าหน้าท่ีพยาบาล 
เพียงพอ  

24 43 30 2 1 3.89 0.77  มาก 

69 โรงเรียนมีการตรวจสุขภาพประจ าปีของนักเรียน
และการรายงานผลใหผู้้ปกครองทราบ 

42 49 8 1 0 4.15 0.73  มากที่สุด 

70 โรงเรียนมีการบริการส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาล
ด้วยความรวดเร็ว และปลอดภยั 

38 35 23 4 0 4.09 1.28  มากที่สุด 

71 โรงเรียนมีโรงอาหาร สะอาด เพียงพอ หลากหลาย 
และถูกต้องตามหลักโภชนาการ 

40 36 16 2 7 3.77 1.22  มาก 

72 โรงเรียนมีพนักงานขายอาหารเพียงพอและ มีมนุษย์
สัมพันธ์ที่ดี   

22 48 24 6 0 3.76 0.89  มาก 

73 โรงเรียนมีอาหารที่หลากหลาย ราคาเหมาะสมและ
ถูกหลักอนามัย 

34 41 22 3 0 3.68 0.91  มาก 

     - งานระบบสารสนเทศ 

74 
โรงเรียนให้บริการข้อมูลข่าวสารผา่นหน้าเว็บไซต์ 
ทันสมัย และเป็นปัจจบุัน 

33 45 12 8 2 3.92 1.15  มาก 

75 
โรงเรียนมีระบบรายงานผลการเรยีนของนักเรียน
อย่างเหมาะสม 

27 50 16 7 0 3.86 0.81  มาก 

76 
โรงเรียนมีกล้องวงจรปดิภายในโรงเรียนและประตู
เข้า - ออกอย่างเหมาะสม 

36 45 14 4 0 3.92 0.82  มาก 

77 
โรงเรียนให้บริการจัดท าบัตรประจ าตัวครูและ
นักเรียนอย่างรวดเร็ว 

28 44 23 5 0 3.90 0.83  มาก 

     - ฝ่ายธุรการการเงิน 

78 

โรงเรียนมีเจ้าหน้าท่ีห้องการเงินท่ีให้บริการอย่างดี 
อ านวยความสะดวก สะดวกรวดเรว็เมื่อไปตดิต่อขอ
เอกสารต่าง ๆ 
 

33 42 20 5 0 3.95 0.84  มาก 

79 
โรงเรียนมีเจ้าหน้าท่ีการเงินท่ีให้บริการด้วยความ
กระตือรือร้นและยิ้มแยม้แจ่มใสทุกครั้งท่ีมาติดต่อ 

36 46 15 1 0 3.87 0.87  มาก 

80 
โรงเรียนแจ้งรายละเอียดค่าธรรมเนียมการเรียนโดย
ส่งผ่านนักเรียนเมื่อโรงเรียนเปดิท าการเรยีนการ

35 45 17 2 0 3.90 0.81  มาก 
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พอ

ใจ
 

สอนได้  45  วัน  และ  2  สัปดาห์ก่อนสอบปลาย
ภาคเรยีน 

81 
โรงเรียนก าหนดให้ช าระค่าธรรมเนียมการเรียนด้วย  
แคชเชียร์เช็ค   

16 41 32 10 0 3.88 0.80  มาก 

82 
โรงเรียนมีเจ้าหน้าท่ีห้องสหการที่ให้บริการด้วย
ความกระตือรือร้นและยิม้แย้มแจม่ใสในการ
ให้บริการทุกครั้งที่มาติดต่อ 

32 33 33 2 0 3.96 0.77  มาก 

     - งานธุรการและทะเบียน 

83 
โรงเรียนมีเจ้าหน้าท่ีธุรการทะเบียนท่ีให้บริการด้วย
ความกระตือรือร้นและยิม้แย้มแจม่ใสในการ
ให้บริการทุกครั้งท่ีมาติดต่อ 

34 40 14 10 2 3.92 0.82  มาก 

84 
โรงเรียนมีเจ้าหน้าท่ีธุรการทะเบียนท่ีอ านวยความ
สะดวกเมื่อไปติดต่อขอเอกสาร 

34 37 27 2 0 3.94 0.79  มาก 

85 
โรงเรียนมีระเบียบปฏิบัติการขอรบัเอกสารของฝ่าย
ธุรการ อย่างเหมาะสม 

32 38 27 2 0 3.89 0.91  มาก 

86 
โรงเรียนมีการบริการเอกสารธุรการ ทะเบียน ทาง 
Website โรงเรียน 

28 45 24 3 1 3.92 0.83  มาก 

     - งานประชาสัมพันธ ์

88 
โรงเรียนมีเจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์ รับ-โอนโทรศัพท์
อย่างมีคุณภาพ 

34 32 30 3 1 3.90 0.87  มาก 

89 
โรงเรียนมีเจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์ ประกาศข่าวสาร
และตอบค าถามได้อย่างชัดเจน                           

32 40 16 10 2 3.86 0.82  มาก 

90 
โรงเรียนมีเจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์   ที่มีปฎิสัมพันธ์
ที่ดีกับครู ผู้ปกครอง และมคีวามกระตือรือร้นในการ
ให้บริการทุกครั้งที่มาติดต่อ 

25 41 27 5 2 3.87 0.90  มาก 

91 
โรงเรียนจัดท าหนังสือวารสารซ่อนกลิ่น / จุลสาร JS 
News 

37 40 16 5 2 4.02 0.83  มากที่สุด 

92 
โรงเรียนจัดกิจกรรม รายการ JS On Air ตอนเช้า
อย่างเหมาะสม 

25 48 23 4 0 3.91 0.82  มาก 

 5. ด้านมาตรฐานคุณภาพ 

93 
โรงเรียนจัดให้มรีะบบประกันคณุภาพภายใน
โรงเรียนอย่างเป็นระบบ 

30 45 22 2 0 4.02 0.82  มากที่สุด 

94 
โรงเรียนมีการน าระบบบริหารคุณภาพ ISO 
9001:2015 มาประยุกต์ใช้ในโรงเรียน 

32 48 18 1 0 4.02 0.78  มากที่สุด 

95 
โรงเรียนมีนโยบายส่งเสรมิการจดัโครงการเพื่อ
พัฒนาสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล 

33 49 16 2 0 4.00 0.87  มากที่สุด 
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4.2.4 สุขภาพอนามัย และความปลอดภัย 
ตารางที่ 1 แสดงจ านวนสุขภาพอนามัยของนักเรียน จ าแนกเป็นรายเดือนและอาการป่วย 

อาการป่วย 
เดือน (คร้ัง) 

รวม 
ร้อย
ละ พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 

อุบัติเหต ุ 5 13 15 14 25 6 32 12 12 24 158 0.04 

บาดแผล 187 356 313 299 381  156 454 202 326 387 3,061 0.70 

ระบบทางเดินอาหาร 81 141 95 91 99  47 121 102 113 106 996 0.23 

ระบบทางเดินหายใจ 107 276 234 231 426  81 341 152 209 392 2,449 0.56 

ปวดศีรษะ 88 244 204 219 238  64 192 105 157 206 1,717 0.39 

โรคทางตา 18 23 33 39 36  23 47 31 23 23 296 0.07 

โรคผิวหนัง 18 56 36 34 36  11 73 37 40 44 385 0.09 

โรคอื่นๆ 139 286 301 232 287  118 311 133 265 276 2,348 0.54 

พักห้องพยาบาล 20 33 37 23 34  8 25 13 22 31 246 0.06 

ส่งต่อโรงพยาบาล 20 29 24 31 42  8 37 23 17 32 263 0.06 

รวม 643 1,395 1,231 1,159 1,528 506  1,563 727 1,145 1,458 11,355 2.61 

ที่มา : งานอนามัย 
ปีการศึกษา 2559        จ านวนนักเรียนประถมศึกษา         980     คน 
          จ านวนนักเรียนมัธยมศึกษาชาย        1,435     คน   
 

จากตารางพบว่า ผู้เรียนเข้ารับการดูแลสุขภาพอนามัยเกี่ยวกับ บาดแผล มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
0.70 รองลงมาคือ ระบบทางเดินหายใจ คิดเป็นร้อยละ 0.56 
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ตารางที่ 2 แสดงจ านวนผู้มารับบริการด้านสุขภาพอนามัย จ าแนกเป็นระดับชั้น 
  

เดือน 
ระดับชั้น 

รวม ร้อยละ 
ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 

พฤษภาคม (12) − 286 348 634 0.15  

มิถุนายน (21) − 643 725 1,368 0.31 

กรกฎาคม (21) − 573 635 1,208  0.28 

สิงหาคม (20) − 603 540 1,143 0.26 

กันยายน (21) − 715 796 1,511 0.35 

ตุลาคม (9) − 256 242 498 0.11 

พฤศจิกายน (21) − 757 772 1,529 0.35 

ธันวาคม (13) − 336 387 723 0.17 

มกราคม (20) − 583 551 1,134 0.26 

กุมภาพันธ ์(22) − 810 624 1,434 0.33 

รวม (180) − 5,562 5,620 11,182 2.57 

ที่มา : งานอนามัย 
จากตารางพบว่า ผู้เรียนเข้ารับการดูแลสุขภาพอนามัยในเดือน พฤศจิกายน มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 

0.35 รองลงมาคือ  กันยายน  คิดเป็นร้อยละ 0.35 
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4.2.5 การใช้บริการห้องสมุด 
ตารางที่ 1 แสดงสถิติการใช้ห้องสมุดโรงเรียน 

 

เดือน 
จ านวนผู้มาใช้บริการ (ครั้ง) 

รวม 
ประถมฯ มัธยมฯ 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 
นักเรียน ครู อ่ืนๆ 

พฤษภาคม 1,545 98 -  1,643 
มิถุนายน 2,657 100  - 2,757 
กรกฎาคม 1,900 105  - 2,005 
สิงหาคม 2,235 125  - 2,360 
กันยายน 950 90  - 1,040 

พฤศจิกายน 3,254 138  - 3,392 
ธันวาคม 1,352 175  - 1,527 
มกราคม 2,122 125  - 2,247 

กุมภาพันธ์ 1,250 135  - 1,385 
รวม 17,265 1,091  - 18,356 

ที่มา : งานห้องสมุด 
จากตารางที่ 2 พบว่า  ผู้เรียนยืมหนังสือห้องสมุดในเดือนพฤศจิกายนมากที่สุด  
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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 
 
แผนกอนุบาล 
ห้องปฏิบัติการมีทั้งหมด……11…….…ห้อง  ได้แก่ 

ห้องคอมพิวเตอร์  …1…...ห้อง ห้องวิทยาศาสตร์  …..-....ห้อง 
ห้องปฏิบัติการทางภาษา …3…...ห้อง ห้องศิลปะ  …..-....ห้อง 
ห้องนาฏศิลป์/  ดนตรี …2…...ห้อง ห้องพยาบาล  .…1....ห้อง 
ห้องศาสนสัมพันธ์ …..-....ห้อง ห้องแนะแนว  …..-....ห้อง 
ห้องพละ  …..-....ห้อง ห้องลูกเสือ  …..-....ห้อง 
ห้องสื่อการเรียนการสอน …..-....ห้อง ห้องสันทนาการ  …..-....ห้อง 
ห้องอ่ืนๆ ระบุ.. ห้องเสริมพัฒนาการ     1   ห้อง 
   ห้องประกอบอาหาร  1 ห้อง 
   ห้องเลโก้    1 ห้อง 
   ห้องอาเซียน  1 ห้อง 

  เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมใช้งาน มีทั้งหมด............46.............เครื่อง 
คอมพิวเตอร์ จ านวน  (เครื่อง) 

1.  ใช้ในการเรียนการสอน 40 
2.  ใช้สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตได้ 43 
3.  ใช้ในการบริหาร 2 
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      3) เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมใช้งาน มีทั้งหมด  992  เครื่อง 
 

คอมพิวเตอร์ จ านวน  (เครื่อง) 
1.  ใช้ในการเรียนการสอน 750 
2.  ใช้สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตได้ 992 
3.  ใช้ในการบริหาร 445 

 
 
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. ข้อมูลอาคารสถานที่ 

อาคารเรียนจ านวน 8 อาคาร  อาคารประกอบจ านวน 6 หลัง  
ส้วม 17 หลัง    สระว่ายน้ า 2 สระ    

 สนามเด็กเล่น 6 สนาม    สนามฟุตบอล 4 สนาม     
 สนามบาสเก็ตบอล 9 สนาม  สนามเทนนิส  2 สนาม 
 สนามแบตมินตัน 6 สนาม   สนามวอลเล่ย์บอล 2 สนาม 
 สนามฟุตซอล 3 สนาม   สนามเปตอง 2 สนาม  
 หอพักนักเรียน  
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อาคารเรียน อาคารประกอบการเรียน จ าแนกเป็นอาคารและส่วนประกอบภายในอาคาร 
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 

3.อาคารสันตะมารี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 ชั้น 32 หอ้ง 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 
ชั้นที ่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 
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อาคาร จ านวนชั้น จ านวนห้อง ภายในประกอบด้วยห้อง 
4. อาคารฟรังซิส (ต่อ)   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, 

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 
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อาคาร จ านวนชั้น จ านวนห้อง ภายในประกอบด้วยห้อง 
9.อาคารสหการ 1 ชั้น 4 ห้อง ชั้น 1 ห้องจ าหน่ายศิลค้า ,ห้องโยธวาทิต,ห้องพัก

คร ู
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 
ที่มา : งานอาคารสถานที่ 
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แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ และเพิ่มเติมได้) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 สภาพบริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ มีแหล่งเรียนรู้หลากหลาย  ประชาชนใน
ชุมชนมีอาชีพหลากหลาย  เช่น   ค้าขาย   นักธุรกิจ   รับจ้าง  รับราชการ  เลี้ยงสุกร   ท าสวนและผลไม้  
เป็นต้น     สภาพเศรษฐกิจค่อนข้างดี  และโรงเรียนมีการสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน  จึงได้จัด
กิจกรรมวิชาการสัญจร กิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น  เพ่ือให้นักเรียนได้เชื่อมโยงข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ใน
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 

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 

 

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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6) ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน  
ในปีการศึกษาที่รายงาน 
 6.1 คุณกรุณา  จองวรรณศิริ เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการเรียนการสอน 
 6.2 คุณเตือนใจ   ขุนศิริ  เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการเรียนการสอน 
 6.3 คุณพัชรพล  อุดชุมพิสัย เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการเรียนการสอน  
 6.4 คุณผาณิต   นิลนคร  เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการเรียนการสอน 
 6.5 คุณกานต์สุดา สุธีระวัฒนกุล เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการเรียนการสอน 
 6.6 คุณจิตตินันท์  ถาวรนุวงศ ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการเรียนการสอน 
 6.7 คุณประนอม  แก้วมณี  เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการเรียนการสอน 
 6.8 คุณสรัญญา  บุญมาไชย เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการเรียนการสอน 
 6.9 คุณสุภาภรณ์  ยานแย้ม เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการเรียนการสอน 
 6.1๐ คุณปัญญา  บานแย้ม เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการเรียนการสอน 
 6.11 คุณณิชชา  สินภินันท์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการเรียนการสอน 
 6.12 คุณดวงรัตน์ ฉันทอมรเลิศกุล เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการเรียนการสอน 
 6.13 คุณศรีนวล  ฟักหอมเกร็ด เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการเรียนการสอน 
 6.14 คุณสุกานดา ชื่นชมน้อย เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการเรียนการสอน 
 6.15 คุณนฤชล  ฉิมะสังคนันท์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการเรียนการสอน 
 6.16 คุณกรรณิการ์ สุวรรณหงษ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการเรียนการสอน 
 6.17 คุณเพ็ญธชา เจริญพานิช เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการเรียนการสอน 
 6.18 คุณวาสนา  จูสวย  เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการเรียนการสอน 
 6.19 คุณกุลยา  สุขพงษ์ไทย เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการเรียนการสอน 
 6.2๐ คุณมลทิชา  จงสูงเนิน เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการเรียนการสอน 
 6.21 คุณครวญคิด วีระตันธนะ เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการเรียนการสอน 
 6.22 คุณปริญญา สุจิตวนิช เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการเรียนการสอน 
 6.23 คุณจุฑาทิป  แซ่ตั้ง  เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการเรียนการสอน 
 6.24 คุณอนรรฆธีร์ คูนขุนทด เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการเรียนการสอน 
 6.25 คุณวิชุตา  เพ็ชรด้วง เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการเรียนการสอน 
 6.26 คุณดวงกมล วรพัฒนะไพบูลย์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการเรียนการสอน 
 6.27 คุณสุภาภรณ์ ท้วมปาน เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการเรียนการสอน 
 6.28 คุณเบญจพร มณีกุล  เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการเรียนการสอน 
 6.29 คุณกิมไต๋  เฉิน  สนันสนุนอุปกรณ์การเรียนรู้ 
 6.3๐ คุณดวงรัตน์ แซ่เตีย  สนันสนุนอุปกรณ์การเรียนรู้ 
 6.31 คุณกุศล  กระถินทองกุล สนันสนุนอุปกรณ์การเรียนรู้ 
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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 

 
 
4.3 ทรัพยากร และสิ่งอ านวยความสะดวก 
   

4.3.1การบริหารงบประมาณ 
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 240,758,915 งบอ่ืนๆ 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 ระดับอนุบาล 
 

ที ่ แผนก 
จ านวน

ครู 

ประเภทงานวิจัย 
รวม 

ร้อยละ 
การ

พัฒนา
ผู้เรียน 

ร้อย
ละ 

แก้ปัญหา
พฤติกรรม

ผู้เรียน 

ร้อยละ การสร้าง
นวัตกรรม 

ร้อย
ละ 

ส ารวจ ร้อยละ 

1 อนุบาล 38 32 21.05 6 78.95 0 0.00 0 0.00 100.00 
รวม 38 32 21.05 6 78.95 0 0.00 0 0.00 100.00 

 

ที่มา  :  งานวิจัยและพัฒนา 
 จากตารางที่ 1  พบว่า  ครูได้มีการท าวิจัยและการน าผลการวิจัยมาใช้พัฒนาการเรียนรู้ประเภท
แก้ปัญหาพฤตติกรรมผู้เรียนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ  78.95   
 

ตารางที่ 2 แสดงจ านวนผลงานวิจัยและการน าผลการวิจัยมาใช้พัฒนาการเรียนรู้ แผนกสามัญชาย 
  

ที ่ แผนก 
จ านวน

ครู 

ประเภทงานวิจัย 
รวม 

ร้อยละ 
การ

พัฒนา
ผู้เรียน 

ร้อย
ละ 

แก้ปัญหา
พฤติกรรม

ผู้เรียน 

ร้อยละ การสร้าง
นวัตกรรม 

ร้อย
ละ 

ส ารวจ ร้อยละ 

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

ตารางที่ 3 แสดงจ านวนผลงานวิจัยและการน าผลการวิจัยมาใช้พัฒนาการเรียนรู้ แผนกสามัญหญิง 
 

ที ่ แผนก 
จ านวน

ครู 

ประเภทงานวิจัย 
รวม 

ร้อยละ 
การ

พัฒนา
ผู้เรียน 

ร้อย
ละ 

แก้ปัญหา
พฤติกรรม

ผู้เรียน 

ร้อยละ การสร้าง
นวัตกรรม 

ร้อย
ละ 

ส ารวจ ร้อยละ 

1 ประถม 35 27 30.68 2 2.27 3 3.41 3 3.41 39.77 
2 มัธยม 53 42 47.73 7 7.95 3 3.41 1  1.14 60.23 

รวม 126 101 99.46 15 89.17 6 6.28 4 4.55 100.00 
 

ที่มา  :  งานวิจัยและพัฒนา 
 จากตารางที่ 3  พบว่า  ครูได้มีการท าวิจัยและการน าผลการวิจัยมาใช้พัฒนาการเรียนรู้ประเภทการ
พัฒนาผู้เรียนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ  99.46  และประเภทที่ท าน้อยที่สุดได้แก่ การส ารวจ  คิดเป็นร้อยละ
4.55  
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4.4.2 การพัฒนาบุคลากร รายการประชุม/อบรม/สัมมนา ภาคเรียนที่ 1 - 2 ปีการศึกษา 2558 
 

ที ่ วัน/เดือน/ป ี หัวข้อ สถานที ่ ชื่อ สกุล ชั่วโมง 
1 12-13 ก.พ. 58 การอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่องขยับการไปกับยางยืดชีวิต 
และตารางเก้าช่อง 

มหาวิทยาลยัศิลปากร นายสุรศักดิ ์
นายเสร ี

หวังธนพรชัย 
เนี้ยะแกว้ 

12 
        

2 9-10 มี.ค. 58 การพัฒนาครูเขต 5 
ของส านักพิมพ์ พว. 

แนวทางการเรียนรู้แบบ 
Backward Design 

เน้นกระบวนการ GPAS STEPs 
เพื่อยกระดับ 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน O-NET  
สู่มาตรฐาน 

สากล ในศตวรรษท่ี21 

โรงเรียนยอแซฟ
อุปถัมภ ์

นายเอกภาพ 
นายววิัฒน ์
นางสาวยพุดี 
นางสาวญานิศา 
นางนงลักษณ ์
นางศิริพร 
นางสาวอรอนงค์ 
นางสาวชุวนิดา 
นายพรพพิัฒน ์
นายวัฒนา 
นางสาวสุขุมาลย ์
นางสาวอารยีา 
นายทองขาน 
นายเศรษฐพงศ์ 
นางอ าภา 
นายพลังพล 
นางสาวภรณี 
นางพรสุดา 
นางสาววรรณพร 
นางสาวพัฒน์นรี 
นายสมบัต ิ
นางสาวมาร ี
นายไพสณฑ์ 
นางสาวรุ่งฤทัย 
นายปริทัศน ์
นางสาวกัญญ์ณณัฏฐ ์
นายหิรัณย ์
นางสาวสุณิสา 
นายเกียรติชยั 
นางสาวอารยีา 
นางสาวอรนุช  
นางสาวอรอนงค์ 

ศรีประมง 
เหมือนจันทร์เชย 
ยลดวงเนตร 
ชาวปากน้ า 
สุวรรณ 
คงสกุลถาวร 
กรงทอง 
ละออง 
กุลีน้อย 
รอดธาน ี
สงเคราะห์ 
บูรณัต ิ
ผาลา 
ทับพร 
บุญเจริญ 
วารีวะณิช 
สาครินทร์ 
ค้ามีผล 
เจริญแสนสวย 
อรุณสิทธิ์ 
ชาวนาฟาง 
ไชยสวัสดิ์ 
ศรีสัมฤทธิ์ 
อ่ านวล 
ทวีสุขกาญจน ์
เนี๊ยะแกว้ 
พุทธปรก 
บุญชู 
วงศ์ดียิ่ง 
บูรณัต ิ
 สุวรรณหงษ์  
หงษ์ทอง 

16 

        
        
        
        

         
         
         
         
  
  
  
 

       
  
  

   
  

  
   

3 11 มี.ค. 58 Microsoft  
The New Office 2013 

โรงเรียนยอแซฟ
อุปถัมภ ์

นายหิรัญปกรณ์ 
นางวันดี 
นายนุกูล 
นายขวัญชัย 
นางสาวนฤมล 
นางวาสนา  
นางสาวนิภา  

ปลื้มมะลัง 
เงาจินดา 
ส่งสมบูรณ์ 
แซ่เล้า 
ปัญญากิจ 
อุตสาหะ 
แซ่ลิ้ม 

16 
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ที ่ วัน/เดือน/ป ี หัวข้อ สถานที ่ ชื่อ สกุล ชั่วโมง 
4 11 มี. ค. 58 โครงการสัมมนาวิชาการ  

“ICT Update” 
มหาวิทยาลยัศิลปากร ม.เดชสกล 

นางสาวภรณี 
จึงประวัต ิ
สาครินทร์ 

4 

       
5 12-มี.ค.-58 การใช้หนังสือแบบเรียน

ภาษาอังกฤษ 
ศูนย์ภาษานิตโย นางสาวธัญภัส ธัญสิริภักด ี   

     นางสาวอุบลรัตน ์ หารทว ี   
6 12 มี.ค. 58 Participated in One-day EDBA ศูนย์ภาษานิตโย นางสาววรรณนภา ล้ าตระกูล 6 
     นางสาววชิรา แก้วอัมพร   
     นางสาวอมรินทร ์ แดงดอนไพร   
7 12 มี.ค. 58 "English Teaching Strategies 

and 
Learning Assessment" 

ศูนย์ภาษานิตโย นางสุพัตรา ทองพัฒน ์ 6 
    นางสาวณัฐชญา บุปผาชาต ิ   
    นางวาสนา   อุตสาหะ   
8 12-14 มี.ค. 58 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง

เพศศึกษาการจดัการเรียนการ
สอน 

ศูนย์ฝึกอบรมงาน
อภิบาลบ้านผู้หว่าน 

นายสุรศักดิ ์ ตั๊งสมบูรณ์ 30 

9 13-มี.ค.-58 การใช้หนังสือแบบเรียน
ภาษาอังกฤษ 

ศูนย์ภาษานิตโย นางสาวนิตย์ทรา 
นางภัทรภร 
นางชลิดา   

ศรีกรด 
กานต์อัศฒ์เดช 
ราศรีชัย 

8 
     
  

 
 

   
 
 
 

10 16-18 มี.ค. 58 ตรวจแผนปฏิบัติการประจ าป ี
ฝ่ายการศึกษา 

ศูนย์ฝึกอบรมงาน
อภิบาลบ้านผู้หว่าน 

นางสาวอมรินทร ์ แดงดอนไพร 20 

11 20-22 มี.ค. 58 โครงการค่ายคุณธรรมและศูนย์
การเรยีนรู้พระพุทธศาสนาในพุทธ

มณฑล 

พุทธมณฑล นางสาวธนัชชา   พันธ์หินกรอง 18 

12 21-มี.ค.-58 English Teaching Strategies 
and Learning Assessment 

มัธยมศึกษา 

ศูนย์ภาษานิตโย นางอรุณีย์                     
นางสาวกุลวดี 
นางสาวศรีวิภา 
นางสาวฐิติภัทร 

จิวประสาท 
ทองสร้อย 
บุตรน้ าเพชร 
ปุณขันธุ ์

6 

13 21-มี.ค.-58 การใช้หนังสือแบบเรียน
ภาษาอังกฤษ 

ศูนย์ภาษานิตโย นางอรุณีย์                      จิวประสาท   8 

14 23-25 มี.ค. 58 สสวท. โรงเรียนยอแซฟ
อุปถัมภ ์

นางอนิศา กิจบุญช ู 18 

15 23-28 มี.ค.58 การพัฒนาครผูู้สอนวิทยาศาสตร์
ระดับประถมศึกษาของสสวท.(ป.

4) 

โรงเรียนยอแซฟ
อุปถัมภ ์

นางวริศรา ทับพร 48 

16 
 
 
 
 

23 มี.ค.- 30 เม.ย. 
58 
 
 

 

อบรมครูค าสอนภาคฤดูร้อน วิทยาลัยแสงธรรม สายสุดา กิจเต่ง 174 



สารสนเทศโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ปีการศึกษา 2558 Page 137 
 

ที ่ วัน/เดือน/ป ี หัวข้อ สถานที ่ ชื่อ สกุล ชั่วโมง 
17 25-27 มี.ค. 58 พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ 

การประกันคณุภาพภายใน 
ระดับฝ่ายการศึกษา 

  
  

บ้านหาดหฤทัย  
จ.เพชรบุร ี

นางสาวอมรินทร ์
นางสุธารทิพย ์
นายอังกูร 
นายวัสริน 
นางเพชราวรรณ 

แดงดอนไพร 
เวียงไชย 
จันทร์ชาวนา 
ประเสริฐศรี 
เหมือนวงศ์ 

20 
32 
  
  
  

   
     

18 30 มี.ค. 58 หลักสตูรการใช้สื่อดิจิทัลในการ 
จัดการเรียนการสอน 
ส าหรับศตวรรษที่21 

โรงแรมเวล  
จ.นครปฐม 

  

นางพิริยา 
นางสาววัชรินทร์ 

เลิกชัยภูม ิ
ชาค าฤทธิ ์

6 
     

19 30-31 มี.ค. 58 การเตรียมการรับการประเมิน
ภายในโดยต้นสังกัด 

โรงเรียนสุคนธรีวิทย์ นางเพชราวรรณ เหมือนวงศ์ 12 

20 30 มี.ค.-2เม.ย.
58 

การพัฒนาครผูู้สอนวิทยาศาสตร์
ระดับประถมศึกษาของสสวท. 

(ป.2) 

โรงเรียนยอแซฟ
อุปถัมภ ์

นางอรนุช สืบสกุล 32 

21 30 มี.ค.-3 เม.ย.
58 

การพัฒนาครผูู้สอนวิทยาศาสตร์
ระดับประถมศึกษาของสสวท. 

(ป.5) 

โรงเรียนยอแซฟ
อุปถัมภ ์

นายประยูร ด่วนแสง 40 

22 4-5 เม.ย. 58 ภาวะผู้น า โรงเรียนยอแซฟ
อุปถัมภ ์

นางสาววรรณนภา 
นางสาวอมรินทร ์
นางสาวฐานวีร ์
นายคฑากร 
นางเนตรดาว 
นางบุญชู 
นางสาวปวริศา 
นางสาวณัฏฐ์ธีตา 
นางสาวน้ าผึ้ง 
นางศิริพร 
นางวริยา 
นางชุติกาญจน ์   
นายทว ี   
นางนันท์นภัส   
นางวาสนา                                                           
นายศุภวัฒน์    
นางสาวสุจินตนา      
นางสุรินดา                                                        
นางหทัยชนก   
นางสาวอรนุช   
นางอรุณีย์                                                      
นางสาวบรรจง    
นางสาวอริศรา   
นางอรุณี   

ล้ าตระกูล 
แดงดอนไพร 
อินทร์สมบัติ 
บุญอรุณรักษา 
อุดมพืช 
ส าราญจิตร ์
หวลบุตตา 
มาลาพันธุ ์
ภูมิชัยศรี 
คงสกุลถาวร 
อินพาเพียร  
นุชสวาท  
รุผักชี 
นพภารัมย ์  
อุตสาหะ  
เนินทราย  
รูปเพรียว 
บรรจงรักษา  
จงมีสุข  
สุวรรณหงษ์   
จิวประสาท 
เงินสมบัติ  
ชาวปากน้ า 
โอสิรสิกุล 

16 
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ที ่ วัน/เดือน/ป ี หัวข้อ สถานที ่ ชื่อ สกุล ชั่วโมง 
23 4-5 เม.ย. 58 ภาวะผู้น า (ต่อ) โรงเรียนยอแซฟ

อุปถัมภ ์
นางทิวาพร                             
นางสาววาสนา   
นางสาวจินตนา 
นางเพชราวรรณ 
นายบุญฤทธิ ์
นางสาวปิลันญา 
นางสาวปัทมาพร  
นายเอกพงษ์ 
นายช าน ิ
นางอิชยา 

ร าพรรณ ์
ศิลาเกษ 
กิจบ ารุง 
เหมือนวงศ์ 
เจริญแสง 
วงศ์บุญ 
จิตร์บ ารุง 
เฑียมเทวัญญ์ 
กิจเครือ 
ขวัญจิตร ์

16 

24 6 เม.ย. 2558 การบริหารจัดการโตรงการ
ส่งเสริมคณุธรรมความดีระยะ1 

โรงเรียนพระหฤทัย 
คอนแวนต์ 

นายบุญฤทธิ ์ เจริญแสง 6 

25 6-9 เม.ย. 58 สสวท. โรงเรียนยอแซฟ
อุปถัมภ ์

นางบุญชู 
นางสาวปวริศา 

ส าราญจิตร ์
หวลบุตตา 

4 

  
 

     
 
 
 
 
 
 

26 6-10 เม.ย. 58 การพัฒนาครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ ์ นางสาวน้ าผึ้ง ภูมิชัยศรี 30 
   ระดับประถมศึกษาของสสวท.(ป.6)  นางสาวอุบล กวนศรี   

27 16–18 เม.ย. 58 การตรวจแผนปฏิบัติการประจ า 
ปีการศึกษา 2558 

ศูนย์อภิบาลบ้านผู้หว่าน นางสาวสุจินตนา   
นางเพชราวรรณ 

รูปเพรียว 
เหมือนวงศ์ 

20 

28 20-21 เม.ย.58 Training for Trainers หัตถกรรม
แกะสลักกระจก 

ศูนย์สงเสริมศิลปาชีพ  
จ.อยุธยา 

นางอ าภา บุญเจริญ 18 

29 21-24 เม.ย. 58 หลักสูตรการพัฒนา 
ทักษะกระบวนการคิด 

ส าหรับครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สถาบันพัฒนาครู 
คณาจารย์และบุคลากร

ทางการศึกษา 

นางสาวน้ าผึ้ง ภูมิชัยศรี 16 
         

30 23 เม.ย. 58 การเรียนการสอนที่เน้นการไตร่ตรอง โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ ์ นางสุดารัตน์ เกิดบัวเพชร 28 
31 23-26 เม.ย. 58 กระบวนการเรียนการสอน 

ที่เน้นการไตร่ตรอง 
ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล

บ้านผู้หวา่น 
นางสาวสุริยา 
นายเอกภาพ 
นางสาวญานิศา 
นางสาวณัฏฐ์ธีตา 
นางศิริพร 
นางสายทิพย ์
นางสุรีย์ 
นางเรณู 
นางวริศรา 
นางสาวอุบล 
นางเกศรินทร์           
นางสาวสุขุมาลย ์            
นางสาวอาทิตย์ญา  
นายไพสณฑ์           
 

 32 
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ที ่ วัน/เดือน/ป ี หัวข้อ สถานที ่ ชื่อ สกุล ชั่วโมง 
32 23-26 เม.ย. 58 กระบวนการเรียนการสอน 

ที่เน้นการไตร่ตรอง (ต่อ) 
ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล

บ้านผู้หวา่น 
นางสาวพัฒน ี                 
นางณัฎฐา                 
นางสาวธัญภัส        
นางสาวนิตย์ทรา 
นางสุรีย์                       
นางเรณู 
นางเอื้อมเดือน 
นางอรนุช 
นางวริศรา 
นางสาวอุบล 
นางเกศรินทร์ 
นางสาวสุขุมาลย ์
นางสาวอาทิตย์ญา 
นายไพสณฑ์ 
นางสาวพัฒน ี
นางณัฎฐา 
นางสาวธัญภัส 
นางสาวนิตย์ทรา 
นายธรรมรัตน ์
นายค านวณ 
นางสุรินดา  
นางสาวสุจินตนา 
นางปริญญา  
นายธัชนนท ์ 
นางสาวนันท์นภัส  
นางสาวปิลันญา 
นายศิริพันธุ ์

ศรีสวัสดิ์ 
ศรีประมง 
ชาวปากน้ า 
มาลาพันธุ ์
คงสกุลถาวร 
หวังตรงจิตร 
อนันต์ 
รัตน์สราญจิต 
ทับพร 
กวนศรี 
รอดสุด 
สงเคราะห์ 
โพธิ์สวย 
ศรีสัมฤทธิ์ 
ทรัพย์มณ ี
เพ็ญสุขสันต์ 
ธัญสิริภักด ี
ศรีกรด 
อนันต์ 
รัตน์สราญจิต 
สีอ้วน 
สืบสกุล 
ทับพร 
กวนศรี 
รอดสุด 
สงเคราะห์ 
โพธิ์สวย 

32 

33 25-26 เม.ย. 58 โครงการพัฒนาความสามารถ 
ในการใช้ภาษาอังกฤษเทียบเท่า 

หรือสูงกว่ามาตรฐาน 
ตามความสามารถภาษาอังกฤษ 

(CEFR) 

โรงเรียนบ ารุงวิทยา นางสาววรรณนภา ล้ าตระกูล 16 
      นางสาวสายทิพย ์ โมกขศักดิ ์   
            

34 26-29 เม.ย. 58 กระบวนการเรียนการสอนที่เน้น
การไตร่ตรอง 

โรงเรียนยอแซฟ
อุปถัมภ ์

นางสาวปวริศา หวลบุตตา 32 

35 27-29 เม.ย.58 โครงการอบรมครคูณติศาสตร์ 
ระดับมัธยมปลาย 

มหาวิทยาลยั
หอการค้าไทย 

นายวิษณ ุ
นางเรณ ู
นางสาววัชรินทร ์
นางสาวกนลา 
นางพิริยา 

อาภรณศ์ิลป ์
รัตน์สราญจิต 
 ชาค าฤทธิ ์
 เจริญสุข 
 เลิกชัยภูม ิ

24 

        
         
         

36 28 เม.ย.-2 พ.ค. 
58 

ศึกษางานมูลนธิพุทธฉือจี้ ไต้หวัน ประเทศไต้หวัน นายบุญฤทธ์ิ  เจริญแสง 120 
           

37 30 เม.ย -2พ.ค.
58 

ผู้น าการใช้หลักสูตรเพศศาสตร์
ศึกษาตามแนว 

ทางการอบรมของสภา
พระสังฆราชคาทอลิก 

แห่งประเทศไทย 

ศูนย์ฝึกอบรมงาน
อภิบาลบ้านผู้หว่าน 

นายหิรณัย ์
นายเกียรติชัย 
  

พุทธปรก 
วงศ์ดียิ่ง 
  
 

24 
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ที ่ วัน/เดือน/ป ี หัวข้อ สถานที ่ ชื่อ   สกุล ชั่วโมง 
38 30 เม.ย-6 พ.ค. 

58 
อบรมผู้ก ากับลูกเสือสามัญ 

ขั้นความรู้ช้ันสูง 
โรงเรียนยอแซฟ

อุปถัมภ ์
นางสาวเสาวรส 
นางสาวนิรมล 
นางสาววรรณนภา 
นางสุพัตรา 
นางสาววชิรา 
นายคฑากร 
นางเนตรดาว 
นางสาวญานิศา 
นางบุญชู 
นางสาวปวริศา 
นางสาวณัฏฐ์ธีตา 
นางสุนีย์ 
นางชนิชา 
นางวัลย์วภิา 
นางเกศรินทร์ 
นางสาวอาทิตย์ญา 
นางสาวภรณี 
นางสาวกุลวดี 
นางล าดวน 
นางชัชชญา 
นางสาวชุวนิดา 
นางวริศรา 
นางสาวเวียงสมัย 
นางสุธัญญา 
นางสาวไพลิน 
นายหิรัญปกรณ์ 
นางสาวจินตนา 
นางสาววันด ี 
นางสาวชนัญธิดา 
นายวถิน ุ 
นายฤทธิศักดิ ์ 
นางสาวสมัญญา  
นางโสภา 
นางสาวภาวิณ ี 
นายสุพัฒน ์
นางสาวบุษกร 
นางสาวพันธ์ทิพย ์
นางสาววาสนา  
นางสาวสิริพักตร ์
นายศิริพันธุ ์ 
นางสาวหทยัรัตน์ 
นางนภัทร ์
นางนฤมล 
นางสาวชนิดา 
นางสาวนฤมล 
นางสาวสายธาร  
นายปกรณ์  
นางสาวพิมพ์นพิร
นางสาวอรปรียา 

ตั้งศิลปชัย 
ประเสริฐศรี 
ล้ าตระกูล 
ทองพัฒน ์
แก้วอัมพร 
บุญอรุณรักษา 
อุดมพืช 
ชาวปากน้ า 
ส าราญจิตร ์
หวลบุตตา 
มาลาพันธุ ์
ฟักวงศ์ 
อินทร์รุ่ง 
เกริกชัยวัน 
รอดสุด 
โพธิ์สวย 
สาครินทร์ 
ทองสร้อย 
รัตนรังสิกุล 
จึงประวัต ิ
ละออง 
ทับพร 
วิลัยพันธ ์
น้อยพิทักษ ์
  มาสนุพงษ์ 
 ปลื้มมะลัง 
 จอดพิมาย 
เงาจินดา 
 ชุมแสง 
สันจิตร 
สดคมข า 
บัวชุม 
 เข็มขาว 
เรืองหิรัญ 
พิมพันธ ์
พันเปรม 
บุญประสงค์ 
สุนทโรวิทย ์
 พวงเชียว 
พลอยหิน 
อุดรเขต 
อินเฉิดฉาย 
ทองลิ้ม 
จั่นเพชร 
ปัญญากิจ 
เกสร 
มากมูลมา 
ซอนสุข 
ค าภา 

56 
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ที ่ วัน/เดือน/ป ี หัวข้อ สถานที ่ ชื่อ   สกุล ชั่วโมง 
39 9-10 มิ.ย.58 "The English Camp” มหาวิทยาลยัศิลปากร นางสาวกุลวด ี ทองสร้อย 16 
       นางสาวฐิติภัทร ปุณขันธุ ์   

40 12-13 มิ.ย.58 การอบรมโครงการ 
สร้างทีมวิทยากร ครูคาทอลิก 

ให้เป็น"ผู้น ายุวธรรมทูต ปี 2015" 

ศูนย์อบรมงานอภิบาล 
บ้านผู้หว่าน 

ม.นัยนา น้ าสมบรูณ ์ 12 

     ม.นงนุช เจริญสุขใส   
41 16-18 มิ.ย. 58 ดนตร ีนาฏศิลป์อาเซียน ศุนย์วัฒนธรรม นางสุนีย ์ ฟักวงศ์ 24 
       นางศิริพร คงสกุลถาวร   
       นางชนิชา อินทร์รุ่ง   
       นางสาวรุ่งฤทัย อ่ านวล   

42 17-มิ.ย.-58 ประชุมสามัญประจ าปีครั้งท่ี 1 โรงเรียนยอแซฟ
อุปถัมภ ์

นางอุษา 
นางเพชราวรรณ  
นางสาวจินตา  

พุทธชาติเสว ี
เหมือนวงศ์ 
กิจบ ารุง 

3 

         
         

43 18-มิ.ย.-58 ประชุมเตรียมงาน  
Symposium 2015 

ฝ่ายการศึกษาฯ นางอุษา พุทธชาติเสว ี 3 

44 20-21 มิ.ย.58 การพัฒนาครสูอน 
ในสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

โรงเรียนยอแซฟ
อุปถัมภ ์

นางสาวรวงทอง 
นางล าดวน 
ม.ฐิติรตัน ์

สวัสดิม์งคล 
รัตนรังสิกลุ 
เมืองด ี

16 

       
45 20-21 มิ.ย.58 การสอนภาษาไทยอย่างไร 

ให้นักเรียนคิดวเิคราะห ์
  

โรงเรียนยอแซฟ
อุปถัมภ ์

นางโสภา 
นายสมหมาย  
นางสาวปลา  
นายศิริพันธุ ์ 

เข็มขาว 
ประเสริฐสังข ์
อ่วมจินดา 
พลอยหิน 

12 

       
       

46 24 มิ.ย. 58 ครูค าสอนกับการประกาศข่าวด ี บ้านธารพระพร นายเอกภาพ ศรีประมง 7 
       นางสาวญานิศา ชาวปากน้ า   
       นางสาวปูริดา ภาสภิรมย ์   
        นางสาวภัสสราภรณ์ ทองสวัสดิ์   
        นางสาวสายสุดา กิจเต่ง   
        ม.นัยนา น้ าสมบูรณ์   
        ม.นงนุช เจริญสุกใส   
        นางสาวสุพัตรา อักษรด ี   
        นายวัสริน ประเสริฐศรี   
        นางภัทรภร กานต์อัศฒ์เดช   
        นางสุกาญดา วีระชุนย ์   
        นางล าดวน รัตนรังสิกุล   
        นางสาวชนิตา รุ่งแจ้ง   
        นางอรุณีย์    จิวประสาท   
        นางสาวทิวาพร ร าพรรณ ์   
        นางสุรินดา  บรรจงรักษา   
        นายสมหมาย  ประเสริฐสังข์   
        นางอนุกูล  ประเสริฐศรี   
        นางสาวปัทมาพร  จิตร์บ ารุง   



สารสนเทศโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ปีการศึกษา 2558 Page 142 
 

ที ่ วัน/เดือน/ป ี หัวข้อ สถานที ่ ชื่อ    สกุล ชั่วโมง 
47 25 มิ.ย. 58 อบรมพระคมัภรี ์ โรงเรียนยอแซฟ

อุปถัมภ ์
นายเอกพงษ์  เฑียมเทวัญญ์ 

  
48 25 มิ.ย. 58 การพัฒนาระบบงานสารสนเทศ

ของโรงเรียน 
ฝ่ายการศึกษา นายวัฒนา รอดธาน ี 6 

49 25 มิ.ย. 58 การประเมินทักษะการเรยีนรู ้
ในศตวรรษที่ 21 

สถาบันยุทธการทาง
ปัญญาและวิจัย 

นางสาววาสนา  สุนทโรวิทย ์ 6 

50 27-28 มิ.ย. 58 ปฐมนิเทศครูใหม่ของโรงเรียน 
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ   

ปีการศึกษา 2558 

ศูนย์ฝึกอบรมงาน
อภิบาลบ้านผู้หว่าน 

นางสาววรินธรณ์ 
นางกัญญา 
นางสาวภูษนิศา 
นางสาวฉัตรวรกาญจน ์
นางสาวจีราภรณ์ 
นางสาวรวงทอง 
นางสาวณัฐนิช  

กฤษสอาดใจ 
ศรีเสวก 
กิจบุญช ู
ตันสุวัฒน์ 
ใจหลัก 
สวัสดิ์มงคล 
บุญโสธรสถิตย ์

10 

       
        
        
        
        
        

51 29 มิ.ย. 58 ปลุกศรัทธา  
พัฒนาแรงจูงใจ ในตนเอง 

ฝ่ายการศึกษา นางสาวบุษยมาศ 
ม.ปัทมา 

คงอ่อน 
สร้อยแสงจันทร์ 6 

        
52 29-มิ.ย.-58 ประชุมคณะกรรมการ 

ด าเนินการห้องสมุด 
โรงเรียนของอัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ 
ครั้งท่ี 1/2558 

ฝ่ายการศึกษา ม.พิชาณัฎฐ์ ลิ้มธรรมาภรณ์ 6 
           
            

53 3 ก.ค. 58 การท าแผนจดัการเรียนรู ้
แบบไตรต่รอง 

โรงเรียนยอแซฟ
อุปถัมภ ์

นางชนิชา 
นางปัทมา 

อินทร์รุ่ง 
สร้อยแสงจันทร์ 

1 

54 3 ก.ค. 58 การท าแผนจดัการเรียนรู ้
แบบไตรต่รอง 

โรงเรียนยอแซฟ
อุปถัมภ ์

นางสาวสุพัตรา 
นายพลังพล 
นางอ าภา 
นางสาวธนภรณ์ 
นางสาวกุลวดี 
นางศิริพร 
นายประยูร 
นางสาวรวงทอง 

อักษรด ี
วารีวะนิช 
บุญเจริญ 
ชาวเชียงขวาง 
ทองสร้อย 
เยี่ยมวารีย ์
ด่วนแสง 
สวัสดิ์มงคล 

 

        
        

        

        
        
        
        

55 3-ก.ค.-58 อบรม "ครูพี่เลีย้งภาษาจีน" มหาวิทยาลยัศิลปากร นางภัทรภร กานต์อัศฒ์เดช 8 
      นางสาวจีราภรณ์ ใจหลัก   

56 4-ก.ค.-58 อบรมพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ  
E-raining เรื่อง  

โลก ดาราศาสตร์ อวกาศ 
 
 

Online นางสาวลัดดาวัลย ์ แก้วนพ 8 
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ที ่ วัน/เดือน/ป ี หัวข้อ สถานที ่ ชื่อ    สกุล ชั่วโมง 
57 4-5 ก.ค.58 อบรมการใช้พระคมัภรี์ด้วย

รูปแบบ Bidliodnama  
ในการสอนครั้งท่ี 2 

วัดนักบุญเปโตร นางสาวชนิตา รุ่งแจ้ง 16 

58 5-ก.ค.-58 อบรมพัฒนาคุณภาพ 
ด้วยระบบ E-Training เรื่อง 

วิทยาศาสตร์ระดับประถมปลาย 

Online นางสาวลัดดาวัลย ์ แก้วนพ 8 

59 6-ก.ค.-58 อบรมพัฒนาคุณภาพ 
ด้วยระบบ E-Training เรื่อง 
วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมต้น 

Online นางสาวลัดดาวัลย ์ แก้วนพ 8 

60 8-ก.ค.-58 อบรมพัฒนาคุณภาพ 
ด้วยระบบ E-Training 

Online นางสาวล าภ ู นรารัตน ์ 2 

61 10-ก.ค.-58 อบรมคุณธรรมจริยธรรม 
เรื่องความรัก 

โรงเรียนยอแซฟ
อุปถัมภ ์

ครูทุกท่าน 
 

1 

62 10-ก.ค.-58 การใช้โปรแกรม  
ประกันคณุภาพภายใน 

บ้านผู้หว่าน นายวัสริน ประเสริฐศรี 8 

63 10-ก.ค.-58 ความซื่อสัตย ์ โรงเรียนยอแซฟ
อุปถัมภ ์

นางสาวหทยัรัตน์  
นางสาววาสนา  
นายทนงศักดิ์  
นางสาวสุวรรณทิพย ์ 
นางสาวสมัญญา  
นางวันดี  
นายขวัญชัย  
นางสาวนฤมล  
นางสาวน้ าออ้ย  
นายฤทธิศักดิ ์ 
นางสาววิมล  
นางสาวกนลา  
นายประยุทธ ์ 
นางสาวชนิดา  
นายทวีเกยีรต ิ 
นางพิริยา  
นางสาววัชราพร  
นางสาวอรปรียา  
นางนิตยา  
นางนฤมล  
นายช าน ิ 
นางสาวปลา 

อุดรเขต 
สุนทโรวิทย ์
ธาราชยั 
บุญเลิศ 
บัวชุม 
เงาจินดา 
แซ่เล้า 
ปัญญากิจ 
พันผูก 
สดคมข า 
วงศ์กวน 
เจริญสุข 
ขันทอง 
จั่นเพชร 
เต็มลักขณาสิร ิ
เลิกชัยภูม ิ
ศรีรักษ์ 
ค าภา 
สายเสียงสด 
ทองลิ้ม 
กิจเครือ 
อ่วมจินดา 

1 

         
          
          
          
          
          
          
          

 
 

64 11 ก.ค. 58 สอนภาษาไทย 
ให้อ่านเขียนคล่อง คิดเป็น 

โรงเรียนศรัทธาสมุทร 
จ.สมุทรสงคราม 

นางสาวบุษยมาศ 
นางสาวนิรมล 

คงอ่อน 
ประเสริฐศรี 

7 

      
65 11-ก.ค.-58 การสอนวิทยาศาสตร์ 

ระดับประถม TEPE 
บ้านคอมพิวเตอร ์ นายประยูร ด่วนแสง 4 

66 11-12 ก.ค.58 การสอบภาษาไทย 
ให้อ่านคล่อง คิดเป็น 

ระดับอนุบาล/ประถม 1-3 
 

โรงเรียนศรัทธาสมุทร นางสุพิศ 
นางสาวชนิตา 

ตัณฑศรีสุข 
รุ่งแจ้ง 
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ที ่ วัน/เดือน/ปี หัวข้อ สถานที ่ ชื่อ    สกุล ชั่วโมง 
67 12-ก.ค.-58 การทดสอบการอ่าน 

ด้วยกระบวนการคิด 
ประถม / มัธยม 

โรงเรียนศรัทธาสมุทร นางสุพิศ ตัณฑศรีสุข 3 

          

68 12-ก.ค.-58 ฝึกอบรมพัฒนาคณุภาพ 
ด้วยระบบ E-Training 

Online ม.ศิริพร เยี่ยมวารีย ์ 2.3 

   - UTQ 55101  
 ภาษาไทยระดับประถม 

        

   - UTQ 55105  
 ภาษาอังกฤษระดับประถม 

        

   - UTQ 02108  
 กลุ่มสาระการเรยีนรู้
ภาษาต่างประเทศ  
 ส าหรับผู้สอนระดับประถม 

        

69 12-ก.ค.-58 การอ่านกับกระบวนการคิด  
เพื่อพัฒนาการเรียนรู ้

โรงเรียนศรัทธาสมุทร  
จ.สมุทรสงคราม 

นางโสภา  
นายสมหมาย  
นางสาวปลา  

เข็มขาว 
ประเสริฐสังข์ 
อ่วมจินดา 

6 

      

         

70 14-ก.ค.-58 การเขียนแผนการสอน  
วิชาค าสอน 

บ้านผู้หว่าน นางสาวสุพัตรา อักษรด ี 8 
 

71 17 ก.ค. 58 การสอนการอ่าน 
กับกระบวนการคดิเพื่อการเรียนรู้ 

โรงเรียนศรัทธาสมุทร  
จ.สมุทรสงคราม 

นางสาวเสาวรส 
นางสุดารัตน์ 
นางวิตร ี
นางสาววรินธรณ์ 
นางวัลย์วภิา 

ตั้งศิลปชัย 
เกิดบัวเพชร 
พรรณแดง 
กฤษสอาดใจ 
เกริกชัยวัน 

8 

      
        

72 17-ก.ค.-58 UTQ-00216 สาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลย ี

www.tepeonline 
.org 

นางสาววรรณพร เจริญแสนสวย 1 

73 18 ก.ค. 58 การใช้แบบวัดความคิดสรา้งสรรค ์
TTCT 

มหาวิทยาลยัเกษม
บัณฑิต 

นางสาวฐานวีร ์ อินทร์สมบัติ 6 

74 18-ก.ค.-58 สัมมนา  
"เจาะลึกแนวทางการศึกษาใหม"่ 

สถาบันการจดัการ
ปัญญาภิวัฒน ์

ม.ปัทมา สร้องแสงจันทร์ 6 

      นางสาวธนภรณ์ ชาวเชียงขวาง   

75 18-ก.ค.-58 การท าแบบทดสอบ  
ด้านความคดิสร้างสรรค ์

มหาวิทลัยเกษม
บัณฑิต 

นางสาวปัทมาพร  จิตร์บ ารุง 6 

    TT&T   นางสาวศิรินทิพย ์ จันทร์สุวรรณ   
76 20-ก.ค.-58 ประชุมเชิงปฏิบัติการครู

บรรณารักษ์ห้องสมุด โรงเรียนของ
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ2558 

ฝ่ายการศึกษา นางพิชาณัฎฐ ์ ลิ้มธรรมาภรณ์ 6 

77 21-ก.ค.-58 ประชุมคณะกรรมการวิชาการ 
เขต 5 

 

โรงเรียนยอแซฟ
อุปถัมภ ์

นางอุษา พุทธชาติเสว ี 3 

78 22-ก.ค.-58 OS X Yosemite   
ทรงพลังไม่แพ้ความงามท่ีเห็น 

ม.ศิลปากร นางสาวศิรินทิพย ์ 
นายนุกูล  

จันทร์สุวรรณ 
ส่งสมบรูณ ์

3 
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ที ่ วัน/เดือน/ป ี หัวข้อ สถานที ่ ชื่อ    สกุล ชั่วโมง 
79 23-ก.ค.-58 หลักสตูรค าสอน "ชุดชีวิตคริสตัง" บ้านผู้หว่าน นายวัสริน 

นางสาวชนิตา 
ประเสริฐศร ี
รุ่งแจ้ง 

8 
        

80 25-ก.ค.-58 การเผยแพร่ความรู้ฟิสิกส์และการ
ลดค่าใช้จ่ายพลังงานในครัวเรือน 

ม.ราชภัฎ 
หมู่บ้านจอมบึง 

นางอิชยา  
 

ขวัญจิตร ์
 

6 

81 25-26 ก.ค.58 อบรมสมัมนาครูค าสอน การเขียน
แผนและการจดักิจกรรมการสอน

เรื่อง ศีลอภัยบาป ศีลมหานิท 

ฝ่ายการศึกษา นางสาวชนิตา รุ่งแจ้ง 16 

82 30 ก.ค.-1 ส.ค.
58 

อบรมค่ายลูกเสือ BTC โรงเรียนราษฎร์บ ารุง นางสาวจิรนันท์ 
นายธรรมรัตน ์
นางสาวล าภ ู
นางสุพิศ 

ดอนสุวรรณ ์
เพ็งผล 
นรารัตน ์
ตัณฑศรีสุข 

24 

         
         

83 28-ก.ค.-58 หลักสตูรค าสอนหนังสือ  
ชุดชีวิตคริสตัง 

บ้านผู้หว่าน ม.นงนุช 
นางล าดวน 

เจริญสุกใส 
รัตนรังสิกลุ 

6 

84 4-ส.ค.-58 อบรมพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ  
E-learning เรื่องคณติศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

  นางกันทิมา ถิระศักดิ์ 3 

85 5-ส.ค.-58 อบรมพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ  
E-learning เรื่อง การพัฒนา
สมรรถนะประจ าสายงาน 

และสมรรถนะหลักส าหรับคร ู

  นางกันทิมา ถิระศักดิ์ 3 

86 6-ส.ค.-58 อบรมพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ 
E-learning เรื่อง แนวทางการ

จัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ึนพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 

  นางกันทิมา ถิระศักดิ์ 2 

87 7-ส.ค.-58 กระบวนการเรียนการสอนที่เน้น
การไตร่ตรอง 

โรงเรียนยอแซฟ
อุปถัมภ ์

นางสาวขัติยา 
นางสาวสุพัตรา 
นายพลังพล 
นางอ าภา 
นางสาวธนภรณ์ 
นางสาวกุลวดี 
ม.ศิริพร 
นายประยูร 
นางสาวรวงทอง 

หวาจอ้ย 
อักษรด ี
วารีวะนิช 
บุญเจริญ 
ชาวเชียงขวาง 
ทองสร้อย 
เยี่ยมวารีย ์
ด่วนแสง 
สวัสดิ์มงคล 

1 

       

       

88 13-16 ส.ค. 58 โครงการอบรมครหูลักสูตร 
การพัฒนาคุณภาพ 

วิทยาลัยเทคโนโลยี
นครปฐม 

นางสาววรินธรณ์ 
นางสาวญานิศา 
นางสาวศิรินทิพย ์ 

กฤษสอาดใจ 
ชาวปากน้ า 
จันทร์สุวรรณ 

32 

   การศึกษาโดยการใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

   

89 14 ส.ค. 58 ระเบียบงานสารบรรณ สพฐ. (อบรม Online) นางชุติมา ปิ่นสินชัย 2 
90 15 ส.ค. 58 การงานอาชีพ  

ผู้สอนระดับประถมศึกษา 
สพฐ. (อบรม Online) นางชุติมา ปิ่นสินชัย 4 

91 
 

15 ส.ค. 58 จิตวิญญาณความเป็นคร ู สพฐ. (อบรม Online) นางชุติมา ปิ่นสินชัย 2 
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ที ่ วัน/เดือน/ป ี หัวข้อ สถานที ่ ชื่อ    สกุล ชั่วโมง 
92 21 ส.ค. 58 การใช้งานระบบการน าส่ง 

เงินสะสมและเงินสมทบOnline 
โรงเรียนพัฒนบริหารฯ นางชุติมา ปิ่นสินชัย 6 

93 21 ส.ค. 58 การอยู่อย่างพอเพียง โรงเรียนยอแซฟ
อุปถัมภ ์

นางสาวหทยัรัตน์  
นางสาววาสนา  
นายทนงศักดิ์  
นายขวัญชัย  
นางสาวนฤมล  
นางสาวน้ าออ้ย  
นางสาวนรินทร  
นางสาววัชรินทร์  
นางสาววิมล  
นางสาวกนลา  
นายประยุทธ ์ 
นางพิริยา  
นางสาววัชราพร  
นางสาวอรปรียา  
นางนภัทร ์ 
นางสาวสายธาร  
นางสาวชนัญธิดา  
นางสาวบุษกร  
นางสาวฐิตาภรณ์  
นางนิตยา  
นางนฤมล  
นายช าน ิ 
นางสาวปลา  

อุดรเขต 
สุนทโรวิทย ์
ธาราชยั 
แซ่เล้า 
ปัญญากิจ 
พันผูก 
ผาริการ 
ชาค าฤทธิ ์
วงศ์กวน 
เจริญสุข 
ขันทอง 
เลิกชัยภูม ิ
ศรีรักษ์ 
ค าภา 
อินเฉิดฉาย 
เกสร 
ชุมแสง 
พันเปรม 
ชาวหว้ยหมาก 
สายเสียงสด 
ทองลิ้ม 
กิจเครือ 
อ่วมจินดา 

1 

         
         
         
         

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

94 23 ส.ค. 58 อบรมเคม ี มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร ์

นางสาวฐิตาภรณ์  ชาวหว้ยหมาก 8 

95 21-24 ส.ค. 58 โครงการอบรมครหูลักสูตร 
การพัฒนาคุณภาพ 

วิทยาลัยเทคโนโลย ี
นครปฐม 

นางสาวฉัตรวรกาญจน ์ ตันสุวัฒน์ 32 

   การศึกษาโดยการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

       

96 26 ส.ค. 58 อบรมเชิงปฏิบัติการ  
Chemistry in School 

มหาวิทยาลยัศิลปากร นางสาวปิลันญา   วงศ์บุญ 6 

97 27 ส.ค. 58 แผนงานนิเทศและพัฒนาบุคลากร โรงเรียนยอแซฟ
อุปถัมภ ์

นางวันเพ็ญ พ่วงสมจิตต์ 6 

98 28 ส.ค. 58 การร่วมมือ 
การพัฒนาโรงเรียนด้วยการโค้ช 

โรงเรียนยอแซฟ
อุปถัมภ ์

นางสาววรินธรณ์ 
นางเนตรดาว 
นางสาวภูษนิศา 
นางสาวน้ าผึ้ง 
นางสาวฉัตรวรกาญจน ์
นางสาวภัสสราภรณ์ 

กฤษสอาดใจ 
อุดมพืช 
กิจบุญช ู
ภูมิชัยศรี 
ตันสุวัฒน์ 
ทองสวัสดิ์ 

8 

         
         
         
         
 

      
  
 

99 28-31 ส.ค. 58 เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
เรื่องกระบวนการเรยีนรู้การสอน 

ที่เน้นการไตร่ตรอง 

ศูนย์ฝึกอบรมงาน
อภิบาลบ้านผู้หว่าน 

นายสุรศักดิ ์ ตั๊งสมบูรณ์ 38 
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ที ่ วัน/เดือน/ป ี หัวข้อ สถานที ่ ชื่อ   สกุล ชั่วโมง 

100 29 ส.ค. 58 อบรมพัฒนาคุณภาพ 
ด้วย E-Training เรื่อง 

UTQ55105 ภาษาอังกฤษ 
ระดับประถม 

สพฐ. (อบรม Online) นางสาวอมรินทร ์ แดงดอนไพร 2 
           

101 29 ส.ค. 58 อบรมพัฒนาคุณภาพ 
ด้วย E-Training  
เรื่อง UTQ12108  

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
ส าหรับครูสอนประถม 

สพฐ. (อบรม Online) นางสาวอมรินทร ์ แดงดอนไพร 2 
          
          

102 29 ส.ค. 58 อบรมพัฒนาคุณภาพด้วย 
E-Training เรื่อง UTQ 

สพฐ. (อบรม Online) นางสาวอมรินทร ์ แดงดอนไพร 2 

103 31 ส.ค.-1 ก.ย. 
58 

การเตรียมการรับ 
การประเมินภายในโดยต้นสังกดั 

ร.ร.สุคนธีรวิทย ์ นางเพชราวรรณ  เหมือนวงศ์ 12 

104 2 ก.ย. 58 พัฒนาคุณภาพ 
ด้วยระบบ E-Training 

สพฐ. (อบรม Online) นางชนิชา อินทร์รุ่ง 1 

105 5-6 ก.ย. 58 โครงการ 
“English Profiency 

for learning” 

โรงแรมแกรนด ์ 
ทาวเวอร์อินท์ 

นางสาวบรรจง 
นางสาวอรนุช 
นางสาวอมรินทร ์

เงินสมบัติ 
สุวรรณหงษ์ 
แดงดอนไพร 

12 

106 7-10 ต.ค. 58 การอบรมโค้ชไตร่ตรอง สภาการศึกษา
คาทอลิก 

นางสาวน้ าผึ้ง ภูมิชัยศรี 24 

107 9-11 ก.ย. 58 การอบรมหลักสตูรผู้ตดิตาม
คุณภาพภายในตามมาตรฐาน 

สากล ISO 9001 2008 

โรงเรียนยอแซฟ
อุปถัมภ ์

นางสาวปิลันญา   
นางสาวจินตนา  

วงศ์บุญ 
กิจบ ารุง 

18 

        
 
 

4.4.3 การศึกษาต่อในประเทศ 
 

ที ่ ชื่อ สกุล ระดับการศึกษา สาขา/วิชาเอก สถาบัน 
1 นางสายสุนีย์ กอสนาน ปริญญาเอก หลักสูตรและการสอน ม.ศิลปากร 
2 นางสาวอาทิตย์ญา    โพธิ์สวย ปริญญาเอก หลักสูตรและการนิเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
3 น.ส.ศรินทร์ทิพย์ จันทร์สุวรรณ ปริญญาโท เทคโนโลยีการศึกษา ม.ศิลปากร 
4 นางวรายุภัสร์ ปานอ าพันธ์ ปริญญาโท เทคโนโลยีการศึกษา ม.ศิลปากร 
5 น.ส.ณัฐชญา บุปผาชาต ิ ปริญญาโท การสอนภาษาอังกฤษ ม.ศิลปากร 
6 นางสาวสุขุมาลย์ สงเคราะห์ ปริญญาโท การสอนสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
7 นายสัญญา จ าปาขอม ปริญญาโท การสอนสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
8 นายสุริยา ส าราญจิตร์ ปริญญาตรี เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ม.สุโขทัยธรรมธิราช 
9 นายอภิวัฒน์ สวัสด ี ป.บัณฑิต วิชาชีพครู ม.ธนบุรี 

ที่มา : งานบุคคลากร 
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4.4.4 การนิเทศการสอน 
ตารางที่ 1 แสดงการได้รับการนิเทศของครูผู้สอนจ าแนกเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ แผนกสามัญชาย 

  

ระดับ 
จ านวน

ครู 

จ านวนครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ได้รับการนิเทศ (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 47 8 8 5 7 3 5 5 6 47 100 
มัธยมศึกษา 79 8 11 11 15 7 8 6 15 79 100 

รวม 126 16 19 16 22 10 13 11 21 126 100 
 ที่มา : ฝ่ายวิชาการ 

 จากตารางที่ 1 พบว่า ครูผู้สอนระดับประถมศึกษาได้รับการนิเทศร้อยละ 100  ครูผู้สอนระดับ
มัธยมศึกษาได้รับการนิเทศร้อยละ 100   เฉลี่ยครูผู้สอนได้รับการนิเทศการสอนร้อยละ 100 
 
 

ตารางที่ 2 แสดงการได้รับการนิเทศของครูผู้สอนจ าแนกเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ แผนกสามัญหญิง 
  

ระดับ 
จ านวน

ครู 

จ านวนครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ได้รับการนิเทศ(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    37 7 5 5 4 3 3 4 4 37 100 
มัธยมศึกษา 51 7 8 7 8 4 6 4 9 51 100 

รวม 88 14 13 12 12 7 9 8 13 88 100 
 ที่มา : ฝ่ายวิชาการ 

 จากตารางที่ 2 พบว่าครูผู้สอนระดับประถมศึกษาได้รับการนิเทศร้อยละ  100 ครูผู้สอนระดับ
มัธยมศึกษาได้รับการนิเทศร้อยละ  100  เฉลี่ยครูผู้สอนได้รับการนิเทศการสอนร้อยละ 100 
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4.5 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครอง และชุมชน 
  4.5.1 การมีส่วนร่วมของชุมชนภายนอกกับโรงเรียน ปีการศึกษา 2558 

 

สถานที่การให้บริการชุมชน วัน เดือน ปี ชื่อบุคคล/หน่วยงานที่รับบริการ 
อาคารหอพักนักเรียนประจ า 5 ก.ค.58 โรงพยาบาลมหาชัย 2 

 
สถานที่การให้บริการชุมชน วัน เดือน ปี ชื่อบุคคล/หน่วยงานที่รับบริการ 

อาคารยิมเนเซียม ตลอดปี
การศึกษา 

ชาวบ้านและเยาวชนในชุมชน 

 
สถานที่การให้บริการชุมชน วัน เดือน ปี ชื่อบุคคล/หน่วยงานที่รับบริการ 

อาคารยอห์นปอล 10 ก.ค. 58 โรงพยาบาลศิริราช 
อาคารยอห์นปอล 11 พ.ย. 58 โรงพยาบาลศิริราช 

 
สถานที่การให้บริการชุมชน วัน เดือน ปี ชื่อบุคคล/หน่วยงานที่รับบริการ 

สนามฟุตบอล ตลอดปี
การศึกษา 

สถานีต ารวจโพธิ์แก้ว,อบต.ท่าข้าม, 

สนามบาสเกตบอล ตลอดปี
การศึกษา 

ชาวบ้านและเยาวชนในชุมชน 

สนามวอลเล่ย์บอล ตลอดปี
การศึกษา 

ชาวบ้านและเยาวชนในชุมชน 

สนามฟุตซอล ตลอดปี
การศึกษา 

สามเณรราลัย 

ที่มา : งานอาคารสถานที่ 
 

4.5.2 การให้หน่วยงานศึกษาดูงานภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2558 
 

ชื่อหน่วยงานขอศึกษาดูงาน หัวข้อศึกษาดูงาน วัน เดือน ปี จ านวน(คน) 
โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ การจัดการเรียนการสอน 

หลักสูตร KIEC  และ KEEC 
3 ก.ค. 2558 4 

โรงเรียนแซฟอุปถัมภ์  
แผนกสามัญชาย 

การประกันคุณภาพภายใน 18 ก.ย. 2558 10 

โรงเรียนอนุบาลนิจจานุเคราะห์ 
หนองคาย 

หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 26  ต.ค. 2558 8 

วิทยาลัยแสงธรรม การจัดการศึกษาคาทอลิค 17  ธ.ค. 2558 13 

ที่มา: ฝ่ายธุรการ 
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4.5.3 การประชาสัมพันธ์โรงเรียน ปีการศึกษา 2558 
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 
 


