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บทที ่1 

สารสนเทศพืน้ฐานของสถานศึกษา 

 

ระบบสารสนเทศพื้นฐานของโรงเรียนยอแซฟอุปถมัภ ์สรุปโดยแยกตามลาํดบัดงัน้ี 

 

1 ขอ้มูลทัว่ไปของสถานศึกษา 

2 ศกัยภาพของสถานศึกษา 

3 แนวโนม้การพฒันาทอ้งถ่ิน 

4 แนวทางการจดัการศึกษา 

5 การมีส่วนร่วมของ คณะกรรมการบริหารโรงเรียน สมาคมผูป้กครองฯ  

  สมาคมศิษยเ์ก่าฯ สภา/กรรมการนกัเรียน และชุมชน 

  

1 ข้อมูลทัว่ไปของสถานศึกษา 

 1.1 ประวตัิโรงเรียน โดยสรุป  

 โรงเรียนยอแซฟอุปถมัภ์ เป็นโรงเรียนคาทอลิกของอคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เร่ิมตน้โดยดาํริของ

พระสังฆราช หลุยส์ โชแรง  และเร่ิมสร้างโดยพระอคัรสังฆราชยอแซฟ ยวง นิตโย พร้อมกบัสามเณราลัย

นกับุญยอแซฟ     ไดมี้การเสกและเปิดโรงเรียนอยา่งเป็นทางการเม่ือวนัท่ี 6 มีนาคม 2509    นบัแต่วนันั้นจนถึง

วนัน้ีโรงเรียนยอแซฟอุปถมัภไ์ดรั้บใชส้ังคมดา้นการอบรมและการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนเร่ือยมา 

 1.2 สถานทีต่ั้ง 

เลขท่ี  2  หมู่ 6 ตาํบลท่าขา้ม   อาํเภอสามพราน  จงัหวดันครปฐม  73110 

โทรศพัท ์  0-2429-0112-5, 0-2429-7171-7 

โทรสาร  0-2429-0109,  0-2429-7180 

Home Page http://www.joseph.ac.th 

E-mail  joseph@joseph.ac.th 

 

 

 1.3 ขนาดของสถานศึกษา  

โรงเรียนยอแซฟอุปถมัภ ์เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่   เปิดการสอนตั้งแต่ ชั้นก่อนประถมศึกษา-

มธัยมศึกษาตอนปลาย 

 

 

mailto:joseph@joseph.ac.th
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 1.4 เน้ือที ่ อาคารต่างๆของโรงเรียน  

  โรงเรียน  มีเน้ือท่ีทั้ งหมด  435 ไร่ 1งาน 17.1   ตารางวา  จาํนวนอาคาร ห้องเรียน ห้อง

ประกอบการเรียนดงัน้ี 

 

           ตารางแสดง อาคารเรียน หอ้งเรียน และหอ้งประกอบการเรียน 

ช่ืออาคาร จาํนวนหอ้งเรียน(หอ้ง) จาํนวนหอ้งประกอบ(หอ้ง) 

อาคารยอแซฟ 18 9 

อาคารโรงอาหาร 4 7 

อาคารฟรังซีสเก่า 19 10 

อาคารสันตะมารี - 42 

อาคารฟรังซิสใหม ่ 25 40 

Nittayo  English  Language Centre 8 9 

อาคารมีคาแอล 43 26 

อาคารอเวมารีอา - 6 

รวม 117 149 

 

                                                       ท่ีมา : งานอาคารสถานท่ี 

 

 

 

 1.5 หลกัสูตรทีเ่ปิดสอน  

  วสัิยทัศน์หลกัสูตรสถานศึกษา 

โรงเรียนยอแซฟอุปถมัภ ์  มุ่งพฒันาผูเ้รียนทุกคนใหมี้คุณธรรม  จริยธรรม  มีความสมดุลทั้งทาง

ร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  อารมณ์ และสังคม  โดยมีจิตสาํนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  ดาํรงไวซ่ึ้ง

สถาบนัชาติ  ศาสนา  พระมหากษตัริย ์  ภายใตก้ารปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็น

ประมุข  มุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนมีความเป็นเลิศ  ดา้นภาษา  คณิตศาสตร์  วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  มีความรู้  

เรียนรู้ตลอดชีวติและพฒันาตนเองอยา่งเตม็ศกัยภาพ   

โรงเรียนจดัการศึกษาโดยใชห้ลกัสูตรของกระทรวงศึกษาการ   หลกัสูตรท่ีเปิดสอนมี  3  หลกัสูตร 

ประกอบดว้ย 

  1) หลกัสูตรปฐมวยั  เป็นหลกัสูตรเตรียมความพร้อม ผูเ้รียนเรียนรู้แบบบูรณาการ โดยบูรณา

การเน้ือหาวชิา  และทกัษะพื้นฐานสอดแทรกในกิจกรรมหลกั  6 กิจกรรม และวางพื้นฐานภาษาองักฤษท่ี

เขม้ขน้อยา่งเหมาะสมตามวยั เพื่อใหผู้เ้รียนเรียนรู้อยา่งมีความสุข 
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2)  หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

       ระดบัประถมศึกษา เปิดสอน  2 แผนการเรียน ไดแ้ก่ แผนการเรียนสามญั และแผนการ

เรียน  Intensive  English  Course หรือ  IEC  

                             ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ เปิดสอน 4 แผนการเรียน  ไดแ้ก่แผนการเรียนวทิยาศาสตร์  

แผนการเรียนคณิตศาสตร์  แผนการเรียนสามญั และแผนการเรียน Intensive  English -  Course หรือ  IEC 

                            ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย เปิดสอน 4 แผนการเรียน  ไดแ้ก่ แผนการเรียนวทิย ์ – คณิต    

แผนการเรียนคณิต – ภาษา   แผนการเรียนภาษา – ภาษา และแผนการเรียน ศกัยภาพ 

  3)  หลกัสูตรการจดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 

เป็นภาษาองักฤษ  (English  Programme หรือ EP )  เปิดสอนตั้งแต่ระดบัประถมศึกษา ถึงระดบัมธัยมศึกษา 

จดัการเรียนการสอนโดยครูชาวต่างชาติ 
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1.6 จํานวนบุคลากร 

  1) ข้อมูลนักเรียน 

ตาราง แสดงจาํนวนนกัเรียน จาํแนกตามหลกัสูตร และระดบัชั้น  

ระดบัชั้น 
หลกัสูตรสามัญ KIEC. EP. IEC EEC. 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

เตรียมอนุบาล 34 26 60 - - - - - - - - - - - - 

อนุบาล 1 - - - 156 121 277 - - - - - - - - - 

อนุบาล 2 148 112 260 - - - - - - - - - - - - 

อนุบาล 3 151 128 279 - - - - - - - - - - - - 

ประถมศึกษาปีท่ี 1 82 39 121 - - - 25 28 53 77 63 140 - - - 

ประถมศึกษาปีท่ี 2 83 35 118 - - - 34 30 64 72 86 158 - - - 

ประถมศึกษาปีท่ี 3 81 82 163 - - - 20 23 43 80 45 125 - - - 

ประถมศึกษาปีท่ี 4 79 85 164 - - - 25 19 44 54 39 93 - - - 

ประถมศึกษาปีท่ี 5 110 68 178 - - - 35 26 61 47 74 121 - - - 

ประถมศึกษาปีท่ี 6 142 121 263 - - - 31 33 64 41 43 84 - - - 

มธัยมศึกษาปีท่ี 1 211 130 341 - - - 21 25 46 38 43 81 - - - 

มธัยมศึกษาปีท่ี 2 216 119 335 - - - 24 17 41 35 49 84 - - - 

มธัยมศึกษาปีท่ี 3 222 132 354 - - - 21 17 38 44 37 81 - - - 
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มธัยมศึกษาปีท่ี 4 225 168 393 - - - - - - 42 - 42 10 16 26 

มธัยมศึกษาปีท่ี 5 232 155 387 - - - - - - 29 - 29 - - - 

มธัยมศึกษาปีท่ี 6 183 168 351 - - - - - - 28 - 28 - - - 

รวม 2,199 1,568 3,767 156 121 277 236 218 454 587 479 1,066 10 16 26 

 

หลกัสูตรสามญั     3767 คน 

         KIEC. = Kindergarten Intensive English Course 277 คน 

         EP. = English Programme   

   

454 คน 

         IEC.= Intensive English Course 

   

1,066 คน 

         EEC.= Extra English Course 

   

26 คน 

         รวมนักเรียนทั้งหมด 

  

5,590 คน 

         

 

        

 

ท่ีมา: แผนกธุรการ  
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ตารางแสดงจาํนวนนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องประเภทต่างๆ  

 

ประเภทความบกพร่อง 
สามญัชาย สามญัหญิง EP. 

รวม 
ประถม มธัยม ประถม มธัยม ประถม มธัยม 

1.สมาธิ 20 15 4 1 6 5 51 

2.ดา้นการเรียนรู้ 18 12 2 3 2 4 41 

3.ออทิศติก 2 4 - - - - 6 

4.บกพร่องทางดา้นร่างกาย - - 1 1 1 1 4 

5.บกพร่องทางการไดย้ิน - - - 1 - - 1 

6.บกพร่องทางสายตา - - 1 - - - 1 

7.พฤติกรรม-อารมณ์ - - - 1 2 2 5 

8.บุคคลิกภาพ - - - - 1 - 1 

รวม 40 31 8 7 12 12 110 
 

           ท่ีมา : แผนกธุรการ  

 

ตารางแสดงจาํนวนนกัเรียนประจาํ จาํแนกตามภูมิลาํเนา 

จงัหวดั 
จาํนวนนกัเรียน (คน) 

ชาย(คน) หญิง(คน) รวม 

กระบ่ี 1 - 1 

กรุงเทพฯ 46 17 63 

กาญจนบุรี 2 2 4 

ขอนแก่น 1 - 1 

จนัทบุรี - 2 2 

ชลบุรี 1 - 1 

ชยัภูมิ 1 - 1 

ชุมพร 2 6 8 

นครปฐม 13 5 18 

นนทบุรี 15 8 23 

นราธิวาส - 1 1 

ปทุมธานี 2 - 2 

ประจวบคีรีขนัธ์ 5 5 10 

ปัตตานี 1 - 1 

พระนครศรีอยธุยา 2 3 5 
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พงังา 1 - 1 

แพร่ 1 - 1 

มหาสารคาม - 1 1 

ระนอง 2 4 6 

ระยอง 1 - 1 

ราชบุรี 4 2 6 

เลย 1 - 1 

สมุทรปราการ 7 - 7 

สมุทรสาคร 11 6 17 

สระบุรี - 1 1 

สุโขทยั 1 - 1 

สุพรรณบุรี 8 3 11 

สุราษฏร์ธานี 1 1 2 

หนองบวัลาํภู 1 - 1 

อุดรธานี 1 - 1 

อุตรดิตถ ์ 1 - 1 

รวม 133 67 200 

 

ท่ีมา : งานนกัเรียนประจาํ  
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2) ข้อมูล ผู้บริหาร ผู้ร่วมบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และคนงาน 

ตารางแสดงจาํนวนบุคลากร จาํแนกตามเพศ ศาสนา และวฒิุการศึกษา 
 

ประเภทบุคลากร 

  

เพศ ศาสนา วฒิุการศึกษา 

อายจุริง

เฉล่ีย 

อาย ุ

ชาย หญิง รวม พทุธ คริสต ์ อ่ืน ๆ รวม ตํ่า ป.ตรี 

ป.

ตรี 

ป.

โท 

ป.

เอก รวม งาน 

                        เฉล่ีย 

ผูอ้าํนวยการ 1  - 1  - 1 -  1 -   - 1  - 1   45.00  7.00 

รองผูอ้าํนวยการ 2 1 3  - 3 -  3  -  - 3  - 3 45.66 3.66 

ผูช่้วยผูอ้าํนวยการ 1 5 6 4 2  - 6  - 1 5  - 6 49.33 26.16 

หวัหนา้ฝ่าย 2 7 9 6 3  - 9  - 5 4  - 9 40.88 14.66 

หวัหนา้แผนก 4 18 22 13 9  - 22  - 16 6  - 22 42.77 16.72 

หน.กลุ่มสาระฯ 7 19 26 21 5  - 26  - 22 4  - 26 40.84 14.61 

ครูผูส้อนปฐมวยั  - 21 21 19 2  - 21 1 20  -  - 21 37.95 13.85 

ครูผูส้อนประถม 25 78 103 85 18  - 103  - 99 4  - 103 38.60 10.13 

ครูผูส้อนมธัยม 40 74 114 95 18 1 114 1 104 9  - 114 35.38 8.56 

เจา้หนา้ท่ี 6 18 24 15 9  - 24 16 8  -  - 24 30.62 2.16 

พ่ีเล้ียง  - 29 29 22 7  - 29 27 2  -  - 29 33.24 8.65 

ครูชาว

ต่างประเทศ 34 30 64 10 49 5 64 2 56 5 1 64 39.10 3.86 

คนงาน 52 99 151 94 57  - 151 150 1  -  - 151 40.64 7.84 

บุคลกรทาง

การศึกษา 4 24 28 14 14  - 28  - 28  -  - 28 33.21 7.17 

รวม 178 423 601 398 197 6 601 197 362 41 1 601     

 

ท่ีมาขอ้มูล : แผนกธุรการ  
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ตารางแสดงอตัราส่วนนักเรียนต่อครู นักเรียนต่อห้องเรียน และคาบสอนต่อสัปดาห์ 

ระดับช้ัน 

อตัราส่วน 

นักเรียนต่อครู 

อตัราส่วน 

นักเรียนต่อ

ห้องเรียน 

อตัราส่วน 

คาบสอนต่อสัปดาห์ 

ปฐมวยั 20 : 1 30 :1 30  : สปัดาห์ 

ประถมศึกษา 19 : 1 38 : 1 18  : สปัดาห์ 

มธัยมศึกษา 18 : 1 40 : 1 16  : สปัดาห์ 

English Program 11 : 1 20 :1 17  : สปัดาห์ 

หมายเหตุ : อตัราส่วนน้ีไม่รวมบุคลากรทางการศึกษา    

บุคลากรทางการศึกษา มีจาํนวน 33 คน 

ท่ีมา : ฝ่ายวชิาการ       

 

 

 

 

1.7 แผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

 1.7.1 ปรัชญาของโรงเรียน      
 
ORA et LABORA     อ่านวา่ โอรา แอด็  ลาบอรา       แปลวา่   จงอธิษฐานและลงมือทาํงาน 

 
ORA     แปลวา่  จงอธิษฐานภาวนา หมายถึง การมีส่วนสมัพนัธ์กบัพระเจา้หรือ  ผูศ้กัด์ิสิทธ์ิเป็นมิติทาง

ศาสนา เป็นเร่ืองของคนมีศาสนา 

      et              แปลวา่  และ 

LABORA  แปลวา่  จงทาํงาน หมายถึง การกระทาํกิจกรรมท่ีตนเองรับผดิชอบ ซ่ึงถือเป็น หนา้ท่ี

สาํคญัของการมีชีวติมนุษย ์  
                    

เม่ือนาํมารวมกนัจึงแปลวา่ “จงอธิษฐานและลงมือทาํงาน” ซ่ึงถือเป็นแนวทางสําหรับพวกเราทุกคน

ในการจะกระทาํกิจการใดก็ตาม ไม่วา่จะเป็นการเรียนการสอน การปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะในตาํแหน่งต่าง ๆ นั้น

ตอ้งระลึกเสมอวา่ เรามีพระเป็นเจา้ผูศ้กัด์ิสิทธ์ิ ท่ีเราเคารพนบัถืออยูก่บัเรา คอยช่วยเหลือเรา และมีหลกัธรรมคาํ

สอนของศาสนาเป็นเคร่ืองยึดเหน่ียว นอกจากน้ีโรงเรียนยงัมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความรู้เป็นเลิศทางวิชาการ 

เป็นผูมี้ระเบียบวินัย มีสุขภาพแขง็แรงและเป็นผูมี้คุณธรรม 
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 1.7.2 วสัิยทัศน์  

โรงเรียนยอแซฟอุปถมัภ์ โดดเด่นด้านคุณธรรม – จริยธรรม เป็นผูน้าํทางวิชาการและเทคโนโลยีมี

ทกัษะทางภาษา  มุ่งสู่ความเป็นสากล  บนพื้นฐานของความเป็นไทย 

 1.7.3   นโยบายของโรงเรียน 

1. ปลูกฝังบุคลากรและผูเ้รียนให้มีคุณธรรม-จริยธรรม  ตามหลกัธรรมทางศาสนามีความสามคัคี รู้จกั

รักและรับใช ้ภาคภูมิใจในสถาบนั อยูร่่วมกนัในสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข 

2. ส่งเสริมบุคลากรและผูเ้รียน ให้มีนิสัยรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม ใช้ทรัพยากรอยา่งคุม้ค่าตามหลกัเศรษฐกิจ

พอเพียง 

3. จดัการศึกษาเพื่อพฒันาผูเ้รียนเต็มตามศกัยภาพ สามารถศึกษาต่อ  ในระดบัอุดมศึกษาของรัฐ มี

ผลงานเขา้สู่การแข่งขนัระดบัประเทศและต่างประเทศ 

4. ส่งเสริมการพฒันาหลกัสูตรท่ีเขม้ขน้เหมาะสมกบัผูเ้รียน และ ความตอ้งการของชุมชน เปิดโอกาส

ใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้ตลอดชีวติอยา่งมีคุณภาพ 

5. สนับสนุนการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั มีทกัษะการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ 

สามารถใชภ้าษาในการส่ือสารเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล 

6. ส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยท่ีีทนัสมยัในการจดัการศึกษา 

7. จดัระบบโครงสร้างการบริหารงาน เน้นการมีส่วนร่วมโดยใช้หลกัธรรมาภิบาล และเทคโนโลยีท่ี

ทนัสมยั สร้างความเช่ือมัน่ด้วยระบบประกนัคุณภาพภายใน และนิเทศติดตาม เพื่อให้การบริหารงานเกิดผล

อยา่ง  มีประสิทธิภาพ 

8. ส่งเสริมให้บุคลากรมีทักษะในการใช้เทคโนโลยี การให้บริการ เสริมสร้างขวญักําลังใจ และ

จิตสาํนึกในจรรยาบรรณ เพือ่ประสิทธิภาพในการทาํงาน 

9. ส่งเสริมการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนใหผู้เ้รียนเกิดคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

10. เสริมสร้างปฏิสัมพนัธ์ต่อชุมชนในการอนุรักษ์ ศิลปวฒันธรรม  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน รวมทั้ งใช้

สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน 

 

 

1.7.4พนัธกิจ 

1. ดา้นคุณธรรม - จริยธรรม 

ส่งเสริมบุคลากรและผู ้เรียนให้มีคุณธรรม – จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ

โรงเรียน ปฏิบติัศาสนกิจสัมพนัธ์ร่วมกนั นาํแนวคิดตามหลกัธรรมไปใชใ้นการดาํรงชีวิต รู้จกั

ใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ค่า รักษ์ส่ิงแวดล้อม ประหยดัอดออม และดาํเนินชีวิตตามหลกัปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง เพื่ออยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข(น.1,2) 
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2. สัมฤทธ์ิผลของผู้เรียน 

 จดัการศึกษาเพื่อส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน มีผลงานเป็นท่ียอมรับในทุก

ระดบั ตลอดจนมีผลการประเมินจากหน่วยงานภายนอกสูงกวา่เกณฑม์าตรฐาน (น.3) 

3. หลกัสูตรการบริหารงานวชิาการ 

จดัการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีหลกัสูตรท่ีเขม้ขน้และหลากหลายเน้นทกัษะ

ทางภาษา และเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั เพื่อให้ผูเ้รียนเป็นคนดี มีปัญญา และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี (น.

4,5,6,7,8) 

4. การบริหารจัดการ 

มีโครงสร้างการบริหารงานท่ีชดัเจนโดยยึดหลกัธรรมาภิบาล มีอาคารสถานท่ีแหล่งการเรียนรู้ 

สาธารณูปโภค ส่ือวสัดุอุปกรณ์ นวตักรรมเทคโนโลยีเพียงพอและทันสมัย มีระบบการ

ประชาสัมพนัธ์ การให้บริการท่ีมีประสิทธิภาพโดยการใช้การนิเทศ ติตตามงานจากองค์กร

ภายในและภายนอกสถานศึกษา ( น.7) 

5. ด้านการบริหารงานบุคลากร 

มีการพฒันาบุคลากรให้สามารถคน้ควา้ ส่ือสาร จดัการเรียน การสอน ดว้ยทกัษะภาษา และมี

คุณภาพ      ตรงตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครุสภา มีการเพิ่มขวญักาํลังใจให้กับบุคลากร

เหมาะสมกบัสภาวะเศรษฐกิจ และสังคมในปัจจุบนั (น.8) 

6.  กจิการนักเรียน 

พฒันาส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์  มีความสามารถทางด้านศิลปะ ดนตรี 

กีฬา และดา้นอ่ืนๆ ตามความถนดัและสนใจของตนเอง สามารถเขา้ร่วมแข่งขนัทั้งภายในและ

ภายนอกสถานศึกษา (น.9) 

7. สัมพนัธ์ชุมชน 

   พัฒนาส่งเสริมความสัมพันธ์ของสถานศึกษาและชุมชน เป็นท่ียอมรับและเช่ือมั่นใน

สถานศึกษา ร่วมอนุรักษ์สืบสานศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน บุคลากรและผูเ้รียนมีจิต

อาสาในการช่วยเหลือสงัคม (น.10) 

 

1.7.5 เป้าหมาย 

1. ด้านคุณธรรม – จริยธรรม 

1. ร้อยละ 90  ของบุคลากรและผูเ้รียนปฏิบติัตนเป็นคนดีมีคุณธรรม – จริยธรรม และอยูร่่วมกนั

ไดอ้ยา่ง มีความสุข (น.1)(ม.2,14) 

2. ร้อยละ 90  ของผูเ้รียนปฏิบัติตนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์จนเป็นเอกลักษณ์ของ

โรงเรียน  (น.1) (ม.2,14) 
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3. ร้อยละ 90  ของบุคลากรและผูเ้รียนไดป้ฏิบติัศาสนกิจสัมพนัธ์ร่วมกนั และดาํเนินชีวิตตาม

หลกัธรรม ทางศาสนาของตน (น.1) (ม.2,14) 

4. ร้อยละ 90  ของบุคลากรและผูเ้รียน ใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ค่า รักษ์ส่ิงแวดลอ้ม  ประหยดั  อด

ออม  และดาํเนินชีวติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

 (น.2) (ม.2,14) 

2. สัมฤทธ์ิผลของผู้เรียน 

5. ผูเ้รียนทุกคนสามารถเขา้ศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษาของรัฐ  (น.3) (ม.5,14) 

6. ร้อยละ 80  ของผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแต่ละรายวชิาไม่ตํ่ากวา่ 3.00   (น.3) (ม.5,14) 

7. ร้อยละ 80  ของผูเ้รียนในระดบัชั้น ป.6 , ม.3 และ ม.6  มีผลการทดสอบรวบยอดระดบัชาติ  

อยูใ่นระดบัดี (น.3) (ม.5,14) 

8. ผูเ้รียนไดรั้บรางวลัและมีผลงานจากการประกวดแข่งขนัทั้งในประเทศและต่างประเทศ (น.3) 

(ม.5,14) 

9. ร้อยละ 80  ของผูเ้รียนมีผลการประเมินคุณภาพผูเ้รียน ไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 75 (น.3) (ม.5,14) 

3. หลกัสูตรและการบริหารงานวชิาการ 

10. ร้อยละ 90  ของ ครู  ผูป้กครอง  และนกัเรียน มีความพึงพอใจผลการประเมินการใชห้ลกัสูตร  

อยูใ่นระดบัดีมาก (น.4) (ม.10) 

11. ร้อยละ 90  ของนกัเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (น.5) (ม.1,2,3,4,5,6) 

12. ร้อยละ 90  ของผูเ้รียนมีทกัษะทางภาษาโดยไดรั้บการประเมินคุณภาพจากหน่วยงานภายใน 

และภายนอก (น.5) (ม.3,5) 

13. ครูทุกคนสามารถใช้ส่ือ  วสัดุ  อุปกรณ์  แหล่งเรียนรู้ และเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาใช้ในการ

จดัการเรียนการสอน (น.6) (ม.7) 

14. ครูทุกคนไดรั้บการพฒันา และนิเทศติดตามในการปฏิบติังาน (น.8) (ม.7) 

15. ผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกอยูใ่นเกณฑดี์มาก  (น.7) (ม.12) 

4. บริหารจัดการ 

16. ร้อยละ 90  ของบุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ กาํหนดนโยบาย  โครงสร้าง  โดยยึด

หลกัธรรมาภิบาล (น.7) (ม.8) 

17. ร้อยละ 95  ของอาคารสถานท่ี  แหล่งการเรียนรู้  สาธารณูปโภค  ส่ือวสัดุอุปกรณ์  นวตักรรม

และเทคโนโลยีไดรั้บการพฒันาให้  รวดเร็ว  ชัดเจน และทนัต่อเหตุการณ์ในปัจจุบนั (น.7) 

(ม.9,11,13) 

18. ร้อยละ 95  ของผูรั้บบริการ  มีความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการของบุคลากรในสถานศึกษา  (น.

7) (ม.11,13) 
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19. ทุกหน่วยงานในสถานศึกษา ได้รับผลการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานในระดบัดีมากของ

กระทรวงศึกษาและ  สมศ. (น.7) (ม.12,14,15) 

5. บริหารงานบุคลากร 

20. ร้อยละ 80  ของบุคลากรมีทักษะการใช้ เทคโนโลยีในการพัฒนาการทํางานอย่างมี

ประสิทธิภาพ (น.8) (ม.7) 

21. บุคลากรทุกคนไดรั้บการพฒันาตรงตามมาตรฐานวชิาชีพครู (น.8) (ม.7) 

22. บุคลากรทุกคนมีขวญักาํลงัใจในการปฏิบติัหนา้ท่ี (น.8) (ม.8) 

23. ร้อยละ 75  ของบุคลากรได้รับการพฒันาให้สามารถคน้ควา้  ส่ือสาร  จดัการเรียนการสอน 

ดว้ยภาษาสากล (น.8) (ม.7,8,13) 

6. กจิการนักเรียน 

24. ผูเ้รียนทุกคนไดพ้ฒันาศกัยภาพตรงตามความสามารถของตนเอง( น.9) (ม.1,4,5,6,14,15) 

25. ผูเ้รียนทุกคนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องโรงเรียน (น.9) (ม.2,4,6,14) 

7. ความสัมพนัธ์ชุมชน 

26. ร้อยละ 90 ของชุมชนให้การยอมรับ สนับสนุนและให้ร่วมมือกับสถานศึกษาในการจัด

กิจกรรมต่าง ๆ (น.10) (ม.13,14) 

27. ร้อยละ 90  ของบุคลากรและผูเ้รียนเกิดความภาคภูมิใจ ปฏิบติัตนเหมาะสมกบัความเป็นไทย 

และสามารถเป็นแบบอยา่งท่ีดีกบับุคคลอ่ืน 

 (น.10) (ม.2,7) 

28. ร้อยละ 90  ชุมชนไดรั้บประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาและสามารถนาํไปพฒันา

ตนเองและบุคคลอ่ืน (น.10) (ม.9,11,13,15) 

29. ร้อยละ 90  ของชุมชนและสถานศึกษามีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั (น.10) (ม.9,13) 

 

 

1.7.6 คติพจน์ของโรงเรียน   

“เรียนเป็นเลิศ เชิดชูวนิยั พลานามยัสมบูรณ์ เพิ่มพูนคุณธรรม 
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1.7.7 โครงสร้างบริหารโรงเรียน 

 

แผนภมูโิครงสรา้งบรหิารโรงเรยีนยอแซฟอปุถัมภ ์
 

           ผู้ รับใบอนญุาต 

            ผู้ อํานวยการ                ผู้จดัการ 

แผนกสามญัชาย 

  

 

 

แผนกสามญัหญิง 

 

ศนูย์ภาษา 

 

แผนกอนบุาล 

 

แผนก English Program 

 

สมาคมครู-ผู้ปกครอง 

 

สมาคมศิษย์เก่า 

 

           ฝ่ายการศกึษาฯ คณะกรรมการบริหาร 
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แผนภมูบิคุลากรตามโครงสรา้งบรหิารโรงเรยีนยอแซฟอปุถัมภ ์
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      คณะกรรมการบริหาร

 

           ผู้ รับใบอนญุาต 
  

            ผู้ อํานวยการ 
  

               ผู้จดัการ 
  

         รองผู้ อํานวยการ 
  

ผู้ชว่ยแผนก 

สามญัชาย 

   

 

ผู้ชว่ยแผนก

สามญัหญิง 

  

รองผู้ อํานวยการ 
  

ผู้ชว่ย 
สํานกั

อํานวยการ 
  

ผู้ชว่ย 

ฝ่ายงบประมาณ 
  

ผู้ชว่ย

แผนก EP 

  

 

ผู้ชว่ยศนูย์

ภาษา 

  

 

ผู้ชว่ยแผนกอนบุาล 

  

 

         รองผู้ อํานวยการ 
  

ฝ่ายการศกึษาฯ 
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แผนภมู ิโครงสรา้งบรหิารภายใน แผนกสามญัชาย 

      คณะกรรมการบริหาร

 

            ผู้ อํานวยการ 
  

               ผู้จดัการ 
  

         รองผู้ อํานวยการ 
  

ผู้ชว่ยสามญัชาย 

 

ผู้ชว่ย EP 

  

รองผู้ อํานวยการ 
  

ผู้ชว่ยสํานกัอํานวยการ 

  

ผู้ชว่ยฝ่ายงบประมาณ  

  

รองผู้ อํานวยการ 
  

ผู้ชว่ยศนูย์ภาษา 

  

 

ฝ่ายกิจการนกัเรียน 

  

ฝ่ายจิตตาภิบาล 

  

ฝ่ายวิชาการ 

  

      ฝ่ายการศกึษาฯ 

           ผู้ รับใบอนญุาต 
  

แผนกประถม 

  

แผนกมธัยม 

  

แผนกปกครอง 

  

แผนก พทุธ
ศาสนาและอ่ืนๆ 

  

แผนก
คริสตศาสนา 

  

แผนกกิจกรรม 
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แผนภมู ิโครงสรา้งบรหิารภายใน แผนกสามัญหญงิ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      คณะกรรมการบริหาร

 

            ผู้ อํานวยการ 
  

               ผู้จดัการ 
  

ผู้ชว่ยสามญัหญิง 

  

 

ผู้ชว่ยอนบุาล 

  

รองผู้ อํานวยการ 
  

ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป 

  

ฝ่ายวิชาการ 

  

ฝ่ายจิตตาภิบาล 

  

ฝ่ายกิจการนกัเรียน 

  

ฝ่ายวิชาการ 

  

ฝ่ายบริหารทัว่ไป 

  

อธิการแผนกหญิง 
  

ฝ่ายการศกึษาฯ 

           ผู้ รับใบอนญุาต 
  

ฝ่ายกิจการนกัเรียน 

  



18 
 

2. ศักยภาพของสถานศึกษา 

2.1 จุดอ่อน จุดแข็ง  โอกาส  อุปสรรค  

   

การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียน 

โรงเรียนยอแซฟอปุถัมภ์ 

สภาพแวดล้อมภายนอกโรงเรียน 

ประเด็นปัจจยั โอกาส  (Opportunities) อปุสรรค  (Threats) 

ดา้นสังคมและวฒันธรรม 

 (Socio cultural factors : S)  

1. โรงเรียนไดรั้บการสนบัสนุนจากชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และ

เอกชนในการจดัการศึกษา 

2. ชุมชนมีการอนุรักษศิ์ลปะ วฒันธรรม ประเพณีในทอ้งถ่ิน ซ่ึงส่งผล

ดีต่อการจดัการศึกษา 

3. การคมนาคมสะดวก 

4. ชุมชนใหก้ารสนบัสนุน และเปิดโอกาสใหก้บัผูเ้รียนไดพ้ฒันา

ศกัยภาพดา้นต่าง ๆ 

5. ชุมชนใหข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ ในการติดตามพฤติกรรมของ

นกัเรียน 

6. ชุมชนใหค้วามเช่ือมัน่ต่อคุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 

 

7. ผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจ มีผลต่อสถาบนัครอบครัว ใน

การดูแลเอาใจใส่ผูเ้รียน 

8. ค่านิยมในการเล้ียงดูลูกท่ีผดิ ส่งผลใหผู้เ้รียนขาดวนิยัในตนเอง 

9. สภาพแวดลอ้มของชุมชนมีแหล่งอบายมุข ท่ีส่งผลต่อ

พฤติกรรมอนัไม่พึงประสงคข์องผูเ้รียน 

10. การนาํเสนอของส่ือขาดคุณธรรมจริยธรรม และความ

รับผดิชอบซ่ึงส่งผล  ต่อพฤติกรรมของผูเ้รียน 

11. จาํนวนประชากรลดลง 

12. การสอบบรรจุครูของโรงเรียนรัฐบาล มีผลกระทบต่อการเรียน 

การสอนของโรงเรียนเอกชน  
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ประเด็นปัจจยั โอกาส  (Opportunities) อปุสรรค  (Threats) 

ดา้นเทคโนโลย ี

(Technological factors : T) 

1. การพฒันาการดา้นเทคโนโลยใีนปัจจุบนัมีตน้ทุนตํ่า และมี

คุณภาพสูง ทาํใหมี้การนาํเทคโนโลยมีาใชง้านมากข้ึน 

2. การพฒันาดา้นระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเอ้ือต่อการศึกษาคน้ควา้

ดว้ยตวัเอง และการศึกษาต่อของนกัเรียน 

3. ความเจริญกา้วหนา้ดา้นเทคโนโลยส่ีงผลใหน้กัเรียนเกิดความ

กระตือรือร้นในการเรียนรู้ 

 

6. ผูใ้หบ้ริการและผูรั้บบริการเทคโนโลยขีาดคุณธรรม จริยธรรม 

7. ผูป้กครองบางส่วนขาดความรู้ความเอาใจใส่เก่ียวกบัการนาํ

เทคโนโลยไีปใชใ้นชีวติประจาํวนัของนกัเรียนอยา่งถูกตอ้ง 

ดา้นเทคโนโลย ี

(Technological factors : T) 

4. การใชเ้ทคโนโลยเีครือข่ายอินเตอร์เน็ตในการติดต่อประสานงาน

เพื่อรับ  ส่งขอ้มูลกบัหน่วยงานภายนอกมากข้ึน 

5. สถานประกอบการในชุมชนมีเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัสมารถใชเ้ป็น

แหล่งเรียนรู้สาํหรับนกัเรียนได ้

 

 

ดา้นเศรษฐกิจ  

(Economic factors : E)  

1. ผูป้กครองส่วนใหญ่มีความมัน่คงดา้นอาชีพและฐานะทางดา้น

การเงิน สามารถสนบัสนุนส่งเสริมทางดา้นการศึกษา และใหค้วาม

ร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน 

2. ไดรั้บการสนบัสนุนดา้นการเงินจากสมาคมผูป้กครอง เช่น ทุน  

     เรียนดี ทุนประพฤติดี การจดักิจกรรมการเรียนการสอน และ  

     สวสัดิการต่างๆ 

3. โรงเรียนไดรั้บเงินสนบัสนุนจากรัฐบาล โครงการเรียนฟรี 15 ปี 

4. ภาวะวกิฤตทางเศรษฐกิจทาํใหผู้ป้กครองบางส่วนวา่งงาน และ

มี 

    รายไดน้อ้ย จึงยา้ยบุตรหลานไปเรียนท่ีมีค่าใชจ่้ายนอ้ยกวา่ 

5. ความไม่เท่าเทียมกนัดา้นรายได ้และสวสัดิการของครูโรงเรียน  

    เอกชน และโรงเรียนรัฐบาล 

6. โรงเรียนเอกชนมีจาํนวนมาก ทาํใหมี้การแข่งขนักนัในเชิงธุรกิจ 
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ดา้นการเมืองและกฎหมาย  

(Political and legal factors:P)  

1.พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติมีผลทาํใหเ้กิดการปฏิรูปการศึกษา และการ

เรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 

2.ชุมชนมีส่วนร่วมทางการจดัการศึกษา ดา้นการใหค้วามรู้กบันกัเรียน 

และส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยในโรงเรียน 

 

3. การเปล่ียนแปลงทางการเมือง มีการเปล่ียนแปลงกฎระเบียบ

บ่อยๆ ทาํใหน้โยบายไม่ต่อเน่ือง และไม่มีความชดัเจน ส่งผลต่อ

การจดัการศึกษา 

4. พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชนเป็นนิติบุคคล 

5. ความเหล่ือมลํ้าของโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชน 

6.การปฏิรูปทางการศึกษา ทาํใหโ้รงเรียนภาครัฐเกิดการพฒันา 

ส่งผลใหเ้กิดการแข่งขนัทางการศึกษาท่ีสูงข้ึน  

7. หน่วยงานภาครัฐ เช่น เทศบาล อบต. มีบทบาทในการจดัตั้ง

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ทาํใหมี้ผลกระทบต่อจาํนวนนกัเรียนใน

ระดบัอนุบาล 
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การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียน 

โรงเรียนยอแซฟอปุถัมภ์ 
 

สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน 

ประเด็นปัจจยั จุดแขง็  (Strengths) จุดอ่อน  (Weaknesses) 

ดา้นโครงสร้างและนโยบาย 

 (Structure and Policy : S1)  

1. มีการกาํหนดนโยบาย โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ทาํใหเ้กิดความร่วมมือ

ในการปฏิบติังาน 

2. มีการกาํหนดวสิัยทศัน์ พนัธกิจท่ีชดัเจนทาํใหป้ฏิบติังานบรรลุ

เป้าหมาย 

3. มอบหมายงานใหบุ้คลากรดาํเนินงานตามความสามารถและ

ประสบการณ์ 

4. โรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารงานชดัเจน 

5. มีปฏิทินการปฏิบติังานของโรงเรียนอยา่งชดัเจน 

6. การปฏิบติังานมีการแบ่งแผนกยอ่ยๆ ขาดเอกภาพ 

7. การปฏิบติัตามแผนงานไม่ครบถว้น และต่อเน่ือง 

8. นโยบายการประชาสัมพนัธ์โรงเรียนไม่ชดัเจน และทัว่ถึง 

9. นโยบายการพฒันาบุคลากรใหมี้ความรู้เบ้ืองตน้ในการบริหาร

การศึกษา 

10. กฏ กติกา ระเบียบของโรงเรียนมีความชดัเจนแน่นอน ควรช้ีแจง

แนวทางในการปฏิบติัใหช้ดัเจน และปฏิบติัในแนวทางเดียวกนั 

ดา้นการบริหารและผลผลิต 

(Service and products 

factors : S2) 

1.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน โดยเฉล่ียอยูใ่นเกณฑดี์ 

2. มีการศึกษาคน้ควา้จากแหล่งการเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน 

3. ผูเ้รียนสามารถทาํงานเป็นกลุ่ม ปฏิบติัตามขั้นตอน 

4. ผูเ้รียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีดี 

5. มีระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตํ่า 

6. เนน้กระบวนการจดัการเรียนการสอนโดยยดึผูเ้รียนเป็นสาํคญั และมี

การบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม 

9. คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องโรงเรียนไม่สอดคลอ้งกบัผลการ

ประเมิน 

10. กระบวนการประเมินผลคุณภาพผูเ้รียนดา้นภาษาองักฤษจาก

ภายนอก 

11. ผูเ้รียนบางส่วนขาดทกัษะการคิดวเิคราะห์ คิดสังเคราะห์ 

12. ผลการเรียน บางรายวชิา ยงัไม่บรรลุเป้าหมายท่ีโรงเรียนกาํหนด 
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7. ผลการศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษาของรัฐบาลอยูใ่นร้อยละ 75 

8. หลกัสูตรท่ีตอบสนองต่อผูเ้รียนทุกระดบั 

ดา้นปริมาณและคุณภาพ

บุคลากร (Man : M1) 

1. บุคลากรทุกฝ่ายใหค้วามร่วมมือดาํเนินกิจกรรมของโรงเรียนทาํให้

ยกระดบัคุณภาพของงานให้สูงข้ึน 

2. บุคลากรมีจาํนวนเพียงพอกบัอตัราส่วนของนกัเรียนและการจดั

กิจกรรมการเรียนการสอน 

3. บุคลากรมีความรู้ความสามารถท่ีหลากหลาย ปฏิบติังาน ตรงกบัสาย

งาน 

4. บุคลากร มีกฎระเบียบ ท่ีถูกตอ้งเหมาะสม 

5. บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรม มีความทุ่มเท เสียสละในการทาํงานเป็น

แบบอยา่งท่ีดีต่อผูเ้รียน (จรรยาบรรณครู) 

6. บุคลากรไดรั้บการพฒันาและเพิ่มพูนความรู้ในทุกดา้นอยา่งต่อเน่ือง 

และสมํ่าเสมอ 

7. บุคลากรบางส่วนขาดขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานร่วมกนั 

8. บุคลากรปฏิบติังานหลายหนา้ท่ีทาํใหข้าดประสิทธิภาพในการ

ทาํงาน 

9. บุคลากรบางส่วนมีทศันคติท่ีไม่ดีต่อสถาบนั  

10. ขาดคู่มือครูและแนวทางในการปฏิบติังานของบุคลากร 

11. บุคลากรขาดการปฏิสัมพนัธ์กบัผูป้กครอง 

12. บุคลากรครูมีภาระงานดา้นเอกสารมาก 

13. บุคลากรบางส่วนขาดความรู้ ความชาํนาญดา้นการใชเ้ทคโนโลย ี

 

ดา้นประสิทธิภาพทาง

การเงิน (Money : M2) 

1. โรงเรียนมีการวางแผนใชจ่้ายเงิน งบประมาณร่วมกนัทาํใหใ้ชเ้งิน

อยา่งมีประสิทธิภาพ 

2.โรงเรียนมีระบบการเบิกจ่ายเงินท่ีชดัเจน 

3. มีระบบการโอนเงินผา่นธนาคาร 3 ธนาคาร ทาํใหผู้ป้กครองมีความ

สะดวกมากข้ึน 

4. จดัสรรงบประมาณ สาํหรับทุนการศึกษาประเภทต่างๆ อยา่งทัว่ถึง 

 

5. ขาดการประเมินและติดตามการใชง้บประมาณของโครงการและ

กิจกรรม 

6. ขาดระบบการติดตามดา้นการเงินอยา่งมีประสิทธิภาพ 

7. ผูป้กครองบางส่วนไม่ชาํระค่าเล่าเรียนตามเวลา 
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วสัดุอุปกรณ์ 

 (Materials : M3) 

 

1.  บุคลากรสามารถผลิตส่ือ อุปกรณ์ เหมาะสมกบักิจกรรมการเรียนการ

สอน 

2. การจดัสรรจดัการเรียนการสอนใหก้บักลุ่มสาระต่างๆ ของโรงเรียน

อยา่งเพียงพอและเหมาะสม 

3. อาคารสถานท่ี ห้องเรียน มีจาํนวนเพียงพอกบัความตอ้งการของ

นกัเรียน 

4. โรงเรียนขาดวสัดุอุปกรณ์ท่ีทนัสมยัในหอ้งเรียน 

5. ขาดความชดัเจนในการบริหารจดัการดา้นวสัดุครุภณัฑ ์

6. อตัราส่วนระหวา่งนกัเรียนกบัหอ้งสมุด และหอ้งพยาบาลยงัไม่

เหมาะสม 

7. บุคลากรบางส่วนขาดความเขา้ใจ ระเบียบ ปฏิบติัในการใชว้สัดุ

อุปกรณ์ 

การบริหารจดัการ  

(Management : M4) 

1. มีการประสานงานกบัชุมชน 

2.  บุคลากรในสถานศึกษามีส่วนร่วมการวางแผน และจดัทาํแผนงาน 

โครงการ กิจกรรม มีการแบ่งสายงานท่ีชดัเจน ส่งเสริมการทาํงานเป็น

ทีม 

3. ผูบ้ริหารมีวสิัยทศัน์กวา้งไกล มีความเป็นผูน้าํ และเป็นแบบอยา่งท่ีดี 

4. มีการจดัระบบประกนัคุณภาพภายใน 

5. จดัผูรั้บผดิชอบงานในฝ่ายบริหาร ตรงตามความรู้ ความสามารถ 

6. มีการบริหารจดัการโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาล 

 

7. ระบบการนิเทศ กาํกบั ติดตาม โครงการ กิจกรรม ขาดความ

ต่อเน่ือง 

8. โครงการและกิจกรรมยงัไม่ครอบคลุม เป้าหมายในการพฒันาของ

โรงเรียน 

9. ขาดระบบการส่งเสริมวทิยฐานะ ของบุคลากรอยา่งเป็นระบบและ

ต่อเน่ือง  

10. ระบบการประชาสัมพนัธ์ และการบริการยงัไม่เกิดประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผล 

11. ควรจดัการอบรมสาํหรับหวัหนา้งาน หวัหนา้กลุ่มสาระให้

ความรู้เบ้ืองตน้ในหลกัการบริหารการศึกษา 

12. ขาดการจดัการดา้นโภชนาการท่ีถูกหลกัอานามยั 

13. การดาํเนินงานบา้งเร่ืองล่าชา้ เพระตอ้งมีการประสานงานกบั

หลายฝ่าย 

14. การใชเ้ทคโนโลยใีนการบริหารจดัการยงัไม่เตม็ประสิทธิภาพ 
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2.2 ความสําเร็จ ความภาคภูมิใจ 

- ความสําเร็จ ความภาคภูมิใจของนักเรียนด้านวชิาการ 

 

ค่ายอบรมโอลมิปิกวชิาการ 

             คณะครูโรงเรียนยอแซฟอุปถมัภ ์ขอแสดงความยินดีกบัคนเก่งของเราท่ีสามารถสอบผา่นการคดัเลือก

เขา้ค่ายอบรมโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1   ปีการศึกษา 2555   ทั้งน้ีนกัเรียนท่ีผา่นการคดัเลือกไปเขา้ค่าย ณ ศูนย ์

สอวน. มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม  เม่ือวนัท่ี 12 – 25 ตุลาคม 

2555 ในสาขาต่างๆ ไดด้งัน้ี 

 

 

21643 นายกนัตะพงศ ์ นนัตะกา้นตรง 

ปัจจุบนัเรียนอยูช่ั้น ม.5/7 

เขา้รับการอบรมค่ายฟิสิกส์ 
 

21255นายทินภทัร เทียมตะวนั 

ปัจจุบนัเรียนอยูช่ั้น ม.4/7 

เขา้รับการอบรมค่ายคณิตศาสตร์ (สละ

สิทธ์) 

 

22081เด็กชายภคนนัท ์  ศิริจารุวร 

ปัจจุบนัเรียนอยูช่ั้น ม.3/3 

เขา้รับการอบรมค่ายคณิตศาสตร์(สละ

สิทธ์) 
 

25709นายปรินทร ทรายทอง 

ปัจจุบนัเรียนอยูช่ั้น ม.5/7 

เขา้รับการอบรมค่ายคอมพิวเตอร์ 

 

20453นายพีรวฒุิ เหลอืงเรืองโรจน์ 

ปัจจบุนัเรียนอยูช่ัน้ ม.4/7 

เข้ารับการอบรมคา่ยคอมพิวเตอร์ 
 

16439นายอรรถกร เพชรสด 

ปัจจุบนัเรียนอยูช่ั้น ม.5/7 

เขา้รับการอบรมค่ายคณิตศาสตร์ 

 

16470 นางสาวกสุุมา  สงัขยานนท ์

ปัจจุบนัเรียนอยูช่ั้น ม.5/10 

เขา้รับการอบรมค่ายเคมี 

 
 

20540 นางสาวณภทัร  วมิไตรเมต 

ปัจจุบนัเรียนอยูช่ั้น ม.5/10 

เขา้รับการอบรมค่ายชีววทิยา 

 

 

16341 นางสาวธนชัดา  เหลืองประดบัใจ 

ปัจจุบนัเรียนอยูช่ั้น ม.5/11 

เขา้รับการอบรมค่ายชีววทิยา 

 

 
          

 

 

. 
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  และมีนกัเรียนท่ีสามารถสอบผา่นการอบรม เข้าสู่ค่ายอบรมโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 2   ทั้งน้ีนกัเรียนท่ี

ผา่นการคดัเลือกจะไปเขา้ค่ายคณติศาสตร์  ฟิสิกส์ และคอมพวิเตอร์ ระหวา่งวนัท่ี 11-29 มีนาคม 2556 ณ ศูนย ์

สอวน. มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม ดงัมีรายนามต่อไปน้ี 

 

 

 

21643 นายกนัตะพงศ ์ นนัตะกา้นตรง 

ปัจจุบนัเรียนอยูช่ั้น ม.5/7 

เขา้รับการอบรมค่ายฟิสิกส์  

16439นายอรรถกร เพชรสด 

ปัจจุบนัเรียนอยูช่ั้น ม.5/7 

เขา้รับการอบรมค่ายคณิตศาสตร์ 

 

20453นายพีรวฒิุ เหลืองเรืองโรจน์ 

ปัจจุบนัเรียนอยูช่ั้น ม.4/7 

เขา้รับการอบรมค่ายคอมพิวเตอร์  

25709นายปรินทร ทรายทอง 

ปัจจุบนัเรียนอยูช่ั้น ม.5/7 

เขา้รับการอบรมค่ายคอมพิวเตอร์ 

 

 

16470 นางสาวกสุุมา  สงัขยานนท ์

ปัจจุบนัเรียนอยูช่ั้น ม.5/10 

เขา้รับการอบรมค่ายเคมี  

20540 นางสาวณภทัร  วทิไตรเมตร 

ปัจจุบนัเรียนอยูช่ั้น ม.5/10 

เขา้รับการอบรมค่ายชีววทิยา 

 

16341 นางสาวธนชัดา  เหลืองประดบัใจ 

ปัจจุบนัเรียนอยูช่ั้น ม.5/11 

เขา้รับการอบรมค่ายชีววทิยา 
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สรุปผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 

ประจําปีการศึกษา  2555  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่6 

 

 

ลาํดบัท่ี 

 

 

ช่ือสถาบนั 

Admission 

(คน) 
โควตา 

(คน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 3 3 

2 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 5 12 

3 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 15 24 

4 มหาวทิยาลยัมหิดล  18 31 

5 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ 5 19 

6 มหาวทิยาลยัศิลปากร 10 44 

7 มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 8 15 

8 มหาวทิยาลยับูรพา 7 17 

9 มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง 3 7 

10 มหาวทิยาลยัพะเยา 2 1 

11 มหาวทิยาลยัขอนแก่น 1 0 

12 มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 0 2 

13 มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ 2 2 

14 มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่ 2 2 

15 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 6 5 

16 มหาวทิยาลยัราชภฏั 25 19 

17 วทิยาลยัพลศึกษา 1 0 

18 สถาบนัการบินพลเรือน 3 0 

 รวม 143 218 
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สรุปผลการสอบคัดเลือกของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่6 เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 
 ประจําปีการศึกษา 2555    (ก่อนประกาศผล Admission) 

 

 

ลาํดบั

ที ่

 

สถาบัน / คณะ 

รับตรง 

(โควตา)คน 

ลาํดบั

ที ่

 

สถาบัน / คณะ 

รับตรง 

(โควตา)คน 

1. จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 

คณะวทิยาศาสตร์  

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

คณะอกัษรศาสตร์  

 

1 

3 

5 

2 

1 

7. 

 

มหาวทิยาลยัศิลปากร 

คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 

คณะเภสชัศาสตร์ 

คณะวทิยาศาสตร์  

 

 

43 

1 

4 

2. มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 

คณะวทิยาศาสตร์ 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

 

1 

1 

1 

1 

8. มหาวทิยาลยัมหิดล  

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 

คณะทนัตแพทยศาสตร์ 

วทิยาลยันานาชาติ  (บริหารธุรกิจ) 

 

3 

2 

2 

3. มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

คณะแพทยศาสตร์ 

 

1 

9. มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

คณะเศรษฐศาสตร์ 

 

2 

4. มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

คณะวทิยาศาสตร์ 

สาํนกัวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ 

คณะศิลปศาสตร์ 

วทิยาลยันวตักรรมส่ือสารสงัคม 

คณะมนุษยศาสตร์ 

คณะสงัคมศาสตร์ 

คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

 

2 

2 

10 

5 

3 

5 

3 

10. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้า 

คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

คณะวทิยาศาสตร์ 

คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

 

 

10 

2 

16 

3 

1 

2 

5. มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

คณะประมง 

คณะศึกษาศาสตร์ 

คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

คณะศิลปกรรมศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 

 

1 

1 

1 

1 

4 

11. มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

คณะศิลปะศาสตร์ 

คณะบริหารธุรกิจ 

คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

คณะวทิยาศาสตร์ 

คณะวทิยาการจดัการ 

 

3 

5 

1 

1 

1 

6. มหาวทิยาลยับูรพา 

คณะวทิยาศาสตร์และศิลปะศาสตร์ 

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

 

1 

1 

12. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 

คณะวทิยาศาสตร์  

 

 

1 
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ลาํดบั

ที ่

 

สถาบัน / คณะ 

รับตรง 

(โควตา)คน 

ลาํดบั

ที ่

 

สถาบัน / คณะ 

รับตรง 

(โควตา)คน 

13. มหาวทิยาลยัราชภัฎ 

คณะศึกษาศาสตร์ 

คณะวทิยาการจดัการ 

 

1 

3 

15. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 

คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเท่ียว 

รวม 

 

1 

14. มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 

คณะรัฐศาสตร์ 

คณะวทิยาศาสตร์การกีฬา 

 

1 

1 

 นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ทั้งหมด 

เตรียมตวัเป็นนกับวช 

สอบโควตาได ้

คิดเป็นร้อยละ 

380     คน 

   28     คน 

167     คน 

47.44   % 

 

สรุปผลการแข่งขนั 
ตารางสรุปผลการแข่งขัน ประจําปีการศึกษา 2555 

ท่ี ช่ือ – นามสกุล ชั้น รายการแข่งขนั ว/ด/ป สถานท่ีแข่งขนั ผลการแข่งขนั 

1. 

 
ด.ช.ภคนนัท ์

ด.ช.ถิรวฒัน์ 

ศิริจารุวร 

บรรณากุลพิพฒัน์ 

ม.3/3 

ม.3/3 

การแข่งขนัตอบ

ปัญหาภาษาไทย 

28 ก.ค. 

55 
สาธิตมหาวิทยาลยั

ศิลปากร 

ชนะเลิศ 

ตารางสรุปผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ประจําปีการศึกษา 2555 

ท่ี ช่ือ – นามสกุล ชั้น รายการแข่งขนั ว/ด/ป สถานท่ีแข่งขนั ผลการแข่งขนั 

1. 

2. 

3. 

นายปรินทร 

นายสุเมธ 

นายณฐัวฒิุ 

 

ทรายทอง  

เมบขนุทด  

ขวาลาํธาร 

 

ม.5/6 

ม.5/1 

ม.5/1 

 

Web Design and 

Multimedia 

Animation Contest 

คร้ังท่ี 4 

28 ก.ค. 

55 

สถาบนัเทคโนโลยี

ไทย-ญ่ีปุ่ น 

 

 

รองชนะเลิศอนัดบั 1 

ระดบัประเทศ 

เงินรางวลั 5,000 บาท 

 

1. 

2. 
นายปรินทร 

นายภาณุสรณ์   

 

ทรายทอง  

วงศอ์นนัตกิ์จ 

 

 

ม.5/6 

ม.6/6 

การแข่งขนัเขียน

โปรแกรมคอมพิ 

วเตอร์ สปัดาห์

วิทยาศาสตร์ 2555 

16 ส.ค. 

55 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 

 

รองชนะเลิศอนัดบั 2 

ระดบัภาคกลางและภาค

ตะวนัตก 31 ทีม 

เงินรางวลั 1,000 บาท 

1. 
นายณฐัวฒิุ 

 

 

 

 

ขวาลาํธาร 

 

 

 

 

ม.5/1 

 

 

 

 

 

ออกแบบโปสเตอร์

ส่งเสริมการท่องเท่ียว

ไทยในประชาคม

อาเซียน ระดบั

มธัยมศึกษาตอน

ปลาย 

19 ก.ย. 

55 
มหาวิทยาลยัคริสเตียน 

 

 

 

 

ชนะเลิศ 

จาก 27 ทีม 

เงินรางวลั 1,500 บาท 

1. ด.ช.ปกรณ์ พฒันภิรมย ์  ม.1/3 
การประกวดแข่งขนั

ภาพยนตร์สั้น 

ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี  

1-6 

 

 

10 พ.ย. 

55 

 

 

 

 

โรงเรียน 

วดัไร่ขิงวิทยา 

สพม. เขต 9 

(สุพรรณบุรี,นครปฐม)

ตวัแทนแข่งขนัต่อ

ระดบัภาค 

ชนะเลิศ 

เกียรติบตัรระดบัเหรียญทอง 

ระดบัจงัหวดั 

คร้ังท่ี 62 

 

 

 

2. ด.ช.ณภพ รมณียกุล ม.2/7 

3. นายศศิน   วฒันสกลพนัธ์   ม.3/4 

4. นายปริชญ ์   รุ่งโรจน์ขจรกิจ   ม.3/5 

5. 
นายฐากูร 

 

ผาลา 

 

ม.6/6 
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1. นายณฐัวฒิุ 

 

 

 

 

 

 

ขวาลาํธาร 

 

 

 

 

 

 

ม.5/1 

 

 

 

 

 

 

การแข่งขนัทกัษะ

ออกแบบส่ือส่ิงพิมพ์

ดว้ยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ 

(โปสเตอร์) งาน 

ACT ASEAN 

Knowledge Fair  

29 พ.ย. 

55 

 

 

 

 

 

โรงเรียนอสัสมัชญั

ธนบุรี 

 

 

 

 

 

ชนะเลิศ 

พร้อมโล่รางวลั 

และเกียรติบตัร 

 

 

 

 

1. 

ด.ช.ปกรณ์ พฒันภิรมย ์  

ม.1/3 การประกวดแข่งขนั

ภาพยนตร์สั้น 

ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี  

1-6 

 

 

11 ธ.ค. 

55 

 

 

 

 

โรงเรียนบา้นฉางกาญ

จนกุลวิทยา (ห้องโสต

ทศันศึกษา) ต.บา้นฉาง 

อ.บา้นฉาง จ.ระยอง 

 

 

ชนะเลิศ 

เกียรติบตัรระดบัเหรียญทอง 

ระดบัภาคกลางและภาค

ตะวนัออก 

คร้ังท่ี 62 

 
สรุปผลการแข่งขนัทางวชิาการของนักเรียน กลุ่มสาระคณติศาสตร์ 

ท่ี ช่ือ – นามสกลุ ชั้น รายการแข่งขนั สถานท่ีแข่งขนั ผลการแข่งขนั 
1 เด็กชายปัณณธร  เตชปีติกลุธรรม ป.4/6 การแข่งขนัความสามารถ

ทางวชิาการวชิาคณิตศาสตร์ 

บริษทัท็อปเทสทเ์ซ็นเตอร์ 

โรงเรียน 
ยอแซฟอุปถมัภ ์

ชนะเลิศอนัดบัท่ี 1ของ 

จงัหวดันครปฐม 

2 เด็กหญิงรังสิมาฐิติ  ไทรชมภูบินดา ม. 1/9 การแข่งขนัความสามารถ

ทางวชิาการวชิาคณิตศาสตร์ 

บริษทัท็อปเทสทเ์ซ็นเตอร์ 

โรงเรียน 
ยอแซฟอุปถมัภ ์

ชนะเลิศอนัดบั 1 ของจงัหวดั

นครปฐม 

3 เด็กหญิงสิรภทัร  ธนพฒัร์โสภณ ม.2/8 การแข่งขนัความสามารถ

ทางวชิาการวชิาคณิตศาสตร์ 

บริษทัท็อปเทสทเ์ซ็นเตอร์ 

โรงเรียน 
ยอแซฟอุปถมัภ ์

ชนะเลิศอนัดบั 1 ของจงัหวดั

นครปฐม 

4. เด็กหญิงธวลัรัตน์  ส่งศกัด์ิเสรี ม. 3/8 การแข่งขนัความสามารถ

ทางวชิาการวชิาคณิตศาสตร์ 

บริษทัท็อปเทสทเ์ซ็นเตอร์ 

โรงเรียน 
ยอแซฟอุปถมัภ ์

ชนะเลิศอนัดบั 1 ของจงัหวดั

นครปฐม 
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สรุปผลการแข่งขนัทางวชิาการของนักเรียน กลุ่มสาระสังคมศึกษา 

ท่ี ช่ือ – นามสกุล ชั้น รายการแข่งขนั สถานท่ีแข่งขนั ผลการแข่งขนั 
1. เด็กหญิงทอทอง  ทิพยรั์ตน์ ป.6/7 การแข่งขนัความสามารถ

ทางวชิาการวชิาสังคมศึกษา 

บริษทัทอ็ปเทสทเ์ซ็นเตอร์ 

โรงเรียน 
ยอแซฟอุปถมัภ ์

-ชนะเลิศอนัดบั1 
จงัหวดันครปฐม 

2. เด็กชายนนัทวฒัน์ กิตติวรา

พาณิชย ์

ม.1/9 การแข่งขนัความสามารถ

ทางวชิาการวชิาสังคมศึกษา 

บริษทัทอ็ปเทสทเ์ซ็นเตอร์ 

โรงเรียน 
ยอแซฟอุปถมัภ ์

-ชนะเลิศอนัดบั1 
จงัหวดันครปฐม 

3. เด็กหญิงณภสักร  ศรีสุข ม.2/9 การแข่งขนัความสามารถ

ทางวชิาการวชิาสังคมศึกษา 

บริษทัทอ็ปเทสทเ์ซ็นเตอร์ 

โรงเรียน 
ยอแซฟอุปถมัภ ์

-ชนะเลิศอนัดบั1 
จงัหวดันครปฐม 

 

สรุปผลการแข่งขนัทางวชิาการของนักเรียน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 

ท่ี ช่ือ – นามสกุล ชั้น รายการแข่งขนั สถานท่ีแข่งขนั ผลการแข่งขนั 
1. เด็กชายพิทยาธร  กิจบุญชู ม.4/10 Speech ภาษาองักฤษ   -ชนะเลิศอนัดบั1

ระดบัจงัหวดัและ

ระดบัภาคกลาง 
2. เด็กหญิงสุภทัชา  พิทกัษไ์ตรรงค ์ ป.3/6 การแข่งขนัความสามารถ

ทางวชิาการวชิาองักฤษ 

บริษทัทอ็ปเทสทเ์ซ็นเตอร์ 

โรงเรียน 
ยอแซฟอุปถมัภ ์

-ชนะเลิศอนัดบั1 
ของจงัหวดั

นครปฐม 

3. เด็กชายแมทธิว เยยีงจิสก้ี ป.3/5 การแข่งขนัความสามารถ

ทางวชิาการวชิาองักฤษ 

บริษทัทอ็ปเทสทเ์ซ็นเตอร์ 

โรงเรียน 
ยอแซฟอุปถมัภ ์

-ชนะเลิศอนัดบั 1 

ภาคกลาง 

4. เด็กชายปัณณธร  เตชปีติกุล ป.4/6 การแข่งขนัความสามารถ

ทางวชิาการวชิาองักฤษ 

บริษทัทอ็ปเทสทเ์ซ็นเตอร์ 

โรงเรียน 
ยอแซฟอุปถมัภ ์

-ชนะเลิศอนัดบั1 
ของจงัหวดั

นครปฐม 

5. เด็กหญิงฐิติวรดา  เลิกชยัภูมิ ป.4/6 การแข่งขนัความสามารถ

ทางวชิาการวชิาองักฤษ 

บริษทัทอ็ปเทสทเ์ซ็นเตอร์ 

โรงเรียน 
ยอแซฟอุปถมัภ ์

-ชนะเลิศอนัดบั 1 

ของจงัหวดั

นครปฐม 
 

6. เด็กหญิงสโรชา  เจียมพิทยานุวฒัน์ ป.5/5 การสอบแข่งขนั คนเก่ง 

Pre-Gifted & EP 
โรงเรียน 

ยอแซฟอุปถมัภ ์
-ชนะเลิศอนัดบัท่ี 2 

ของประเทศ 



31 
 

7. เด็กชายแอรอน สหรัฐ แวดแมน ป.5/6 การแข่งขนัความสามารถ

ทางวชิาการวชิาองักฤษ 

บริษทัทอ็ปเทสทเ์ซ็นเตอร์ 

โรงเรียน 
ยอแซฟอุปถมัภ ์

-ชนะเลิศอนัดบั 1 

ของจงัหวดั

นครปฐม 
 

8. เด็กหญิงสิริภา  เจียมพิทยานุวฒัน์ ป.6/5 การแข่งขนัความสามารถ

ทางวชิาการวชิาองักฤษ 

บริษทัทอ็ปเทสทเ์ซ็นเตอร์ 

โรงเรียน 
ยอแซฟอุปถมัภ ์

-ชนะเลิศอนัดบั 1 

ของจงัหวดั

นครปฐม 
 

9. เด็กหญิงกญัญา ธนบุญสมบติั ป.6/7 การแข่งขนัความสามารถ

ทางวชิาการวชิาองักฤษ 

บริษทัทอ็ปเทสทเ์ซ็นเตอร์ 

โรงเรียน 
ยอแซฟอุปถมัภ ์

-ชนะเลิศอนัดบั 1 

ของจงัหวดั

นครปฐม 
 

10. เด็กหญิงญาณิฐา  ไมม้งคล ม.1/8 การแข่งขนัความสามารถ

ทางวชิาการวชิาองักฤษ 

บริษทัทอ็ปเทสทเ์ซ็นเตอร์ 

โรงเรียน 
ยอแซฟอุปถมัภ ์

-ชนะเลิศอนัดบั 1 

ของจงัหวดั

นครปฐม 
 

11. เด็กหญิงพิภสัสร  ชีวชชัวาล ม.2/8 การแข่งขนัความสามารถ

ทางวชิาการวชิาองักฤษ 

บริษทัทอ็ปเทสทเ์ซ็นเตอร์ 

โรงเรียน 
ยอแซฟอุปถมัภ ์

-ชนะเลิศอนัดบั 1 

ของภาคกลาง 
 

12. เด็กหญิงสุภาวดี  เอ้ือเกิดอารีย ์ ม.2/8 การแข่งขนัความสามารถ

ทางวชิาการวชิาองักฤษ 

บริษทัทอ็ปเทสทเ์ซ็นเตอร์ 

โรงเรียน 
ยอแซฟอุปถมัภ ์

-ชนะเลิศอนัดบั 1 

ของจงัหวดั

นครปฐม 
 

13. เด็กหญิงธวลัรัตน์  ส่งศกัด์ิเสรี ม.3/8 การแข่งขนัความสามารถ

ทางวชิาการวชิาองักฤษ 

บริษทัทอ็ปเทสทเ์ซ็นเตอร์ 

โรงเรียน 
ยอแซฟอุปถมัภ ์

-ชนะเลิศอนัดบั 1 

ของจงัหวดั

นครปฐม 
 

14. เด็กหญิงธิดาเพชร  ไกรธนกร ม.4/10 การแข่งขนัความสามารถ

ทางวชิาการวชิาองักฤษ 

บริษทัทอ็ปเทสทเ์ซ็นเตอร์ 

โรงเรียน 
ยอแซฟอุปถมัภ ์

-ชนะเลิศอนัดบั 1 

ของจงัหวดั

นครปฐม 
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3 แนวโน้มการพฒันาท้องถิ่น 

 

 3.1 สภาพชุมชนโดยรอบบริเวณสถานศึกษา (ลกัษณะชุมชน) 

  สภาพชุมชนโดยรวม 

1) สภาพชุมชนท่ีโรงเรียนยอแซฟอุปถมัภ ์  อยูใ่นบริเวณชุมชนขนาดใหญ่  มีประชากรอาศยัอยูก่นั

หนาแน่น  การคมนาคมสะดวกสบาย  เพราะมีถนนสายหลกัไดแ้ก่  ถนนเพชรเกษม  บริเวณชุมชนมีอาคาร

พาณิช   ตลาด   บา้นจดัสรร  หา้งสรรพสินคา้   มีสถานท่ีฝึกอบรมบา้นผูห้วา่น   บา้นสวนยอแซฟ   และ

โรงงานมากมาย  บริเวณใกลเ้คียงโดยรอบโรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้หลากหลาย       ไดแ้ก่ ฟาร์มจระเขแ้ละลาน

แสดงชา้งสามพราน    สวนสามพราน    ตลาดหมู่บา้นสามพราน    ตลาดนํ้าดอนหวาย เป็นตน้  ประชาชนใน

ชุมชนมีอาชีพหลากหลาย  เช่น   คา้ขาย   นกัธุรกิจ   รับจา้ง  รับราชการ  เล้ียงสุกร   ทาํสวนและผลไม ้ เป็นตน้     

อาชีพหลกัของชุมชนคือคา้ขาย   รับจา้ง    ทาํการเกษตร  ทาํสวนผลไม ้  เล้ียงสุกร  เป็นตน้  สภาพเศรษฐกิจ

ค่อนขา้งดี  มีรายไดเ้ฉล่ีย   28,000  บาท / เดือน  ประชาชนส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพุทธ   รองลงมาคือศาสนา

คริสต ์

 2) ผูป้กครองของนกัเรียนโรงเรียนยอแซฟอุปถมัภส่์วนใหญ่   จบการศึกษาตํ่ากวา่ระดบัปริญญาตรี

ร้อยละ  40  และรับดบัปริญญาตรี / สูงกวา่ระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 60     ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพคา้ขายและ

ธุรกิจ  ร้อยละ 75   อาชีพรับจา้งและอ่ืน ๆ ร้อยละ 17  และอาชีพรับราชการร้อยละ 8      ผูป้กครองส่วนใหญ่

นบัถือศาสนาพุทธร้อยละ 90   และนบัถือศาสนาคริสต ์ ร้อยละ 10      และผูป้กครองส่วนใหญ่มีฐานะทาง

เศรษฐกิจค่อนขา้งดี  

3) โอกาสของโรงเรียนโรงเรียนยอแซฟอุปถมัภ์  ตั้งอยูใ่นแหล่งชุมชนขนาดใหญ่  เป็นโรงเรียนท่ีมี

ช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัทัว่ไป  การคมนาคมสะดวก  บริเวณโรงเรียนกวา้งขวางมีความร่มร่ืน    มีอาคารสถานท่ีท่ี

ทนัสมยัและสภาพแวดลอ้มท่ีดี ผูป้กครองส่วนใหญ่มีการศึกษาสูง และมีฐานะทางเศรษฐกิจดี  ผูป้กครองส่วน

ใหญ่นิยมส่งบุตรหลานเขา้รับการศึกษาในสถาบนัแห่งน้ี    

 

 3.2 สภาพทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมธรรมชาติ   

   สภาพบริเวณใกลเ้คียงโดยรอบโรงเรียนยอแซฟอุปถมัภ์ มีแหล่งเรียนรู้หลากหลาย  

ประชาชนในชุมชนมีอาชีพหลากหลาย  เช่น   คา้ขาย   นกัธุรกิจ   รับจา้ง  รับราชการ  เล้ียงสุกร   ทาํสวนและ

ผลไม ้ เป็นตน้     สภาพเศรษฐกิจค่อนขา้งดี  และโรงเรียนมีการสนบัสนุนการใชแ้หล่งเรียนรู้ในชุมชน  จึงได้

จดักิจกรรมวิชาการสัญจร กิจกรรมภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  เพื่อให้นักเรียนได้เช่ือมโยงขอ้มูลจากแหล่งเรียนรู้ใน

ชุมชน โดยนาํนกัเรียนเขา้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ในจงัหวดันครปฐมและจงัหวดัใกลเ้คียง ดงัน้ี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1 ฟาร์มจระเขส้ามพราน โรงเรียนนายร้อยตาํรวจสามพราน 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  2 วดัไร่ขิง พระราชวงัสนามจนัทร์ 
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ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3 ภูมิปัญญาชาวบา้นดอนตูม หอภาพยนตร์ ศาลายา 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4 ศูนยว์ฒันธรรมชุมชนวดัท่าพูด 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  5    มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ กาํแพงแสน สวนสามพราน 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6 พิพิธฑภณัฑส์ถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย ์

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี   1 อุทยานหุ่นข้ีผึ้งสยาม พิพิธภณัฑว์ทิยาศาสตร์ ปทุมธานี 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี   2 ศูนยศิ์ลปชีพ บางไทร เมืองโบราณ สมุทรปราการ      

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี   3 พิพิธภณัฑลู์กหลานพนัธ์ุมงักร เกาะรัตนโกสินทร์  กทม. 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี   4 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยรั์งสิต   พระท่ีนัง่อนนัตสมาคม 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี   5 วดัพระศรีรัตนศาสดาราม  

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี   6 มหาวทิยาลยัศิลปากร ศูนยป์ระวติัศาสตร์พระนครศรีอยธุยา 

 

แหล่งเรียนรู้ในบริเวณจงัหวดันครปฐม มีหลากหลาย เช่น  พิพิธภัณฑ์    พระราชวงั  วดั  แหล่ง

ท่องเท่ียว และแหล่งเรียนรู้ท่ีสาํคญัมี ดงัน้ี  

1. อาคารพิพิธภณัฑท์วารวดี 

ท่ีอยู่   170 หมู่  3 ตําบลพระประโทน อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โทรศัพท์: 034- 289106 

เป็นสถานท่ีรวบรวมโบราณวตัถุสมยัทวารวดีเป็นหมวดหมู่ เพื่อเป็นสถานท่ีศึกษาหาความรู้เชิงท่องเท่ียว

ประวติัศาสตร์ ทางพุทธภูมิ ท่ีรุ่งเรืองในอดีตสมยัทวารวดี 

 

2. พิพิธภณัฑว์ดัพระปฐมเจดีย ์

ท่ีอยู่ วดัพระปฐมเจดีย ์อาํเภอเมือง จงัหวดันครปฐม  โทรศพัท์: 034 - 270300 เป็นสถานท่ีรวบรวม

โบราณวตัถุสมยัทวารวดี 

 

3. พระราชวงัสนามจนัทร์ 

ท่ีอยู ่อาํเภอเมือง จงัหวดันครปฐม  โทรศพัท ์: 034 - 244237ปัจจุบนัพระราชวงัสนามจนัทร์ไดเ้ปิดให้

เขา้ชมในรูปพิพิธภณัฑ ์

 

4. พิพิธภณัฑหุ่์นข้ีผึ้งไทย 

43/2 หมู่ 1 ถนนป่ินเกลา้- นครชยัศรี ตาํบลขุนแกว้ อาํเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม เป็นสถานท่ี จดั

แสดงหุ่นชุดต่าง ๆ ดงัน้ี  1. ชุดวฒันธรรมประเพณีไทย  2.ชุดวรรณคดีไทย 3.ชุดประวติัศาสตร์ไทย  4.ชุดพระ

อริยสงฆ ์ 5.ชุดมุมหน่ึงของชีวติ 6.ชุดพระบรมรูปอดีตพระมหากษตัริยพ์ระบรมราชจกัรีวงศ ์รัชกาลท่ี 1 -  9 
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5. พิพิธภณัฑว์ถีิชีวติชาวนาไทย บา้นลานแหลม 

เลขท่ี 9/1 หมู่ 4 บา้นลานแหลม ถนนนครชยัศรี - ดอนตูม ตาํบลวดัละมุด อาํเภอนครชัยศรี จงัหวดั

นครปฐม โทรศพัท์: 034 – 296086  เป็นสถานท่ีจดัแสดงวิถีชีวิตชาวนาไทยในอดีต ดงัน้ี  1. ประวติัความ

เป็นมาของบา้นลานแหลม 2.เรือนไทยเคร่ืองผูก  3.เคร่ืองมือในการดาํรงชีพแบบพื้นบา้น เช่น เคร่ืองมือทาํนา 

เคร่ืองใชส้อยครัวเรือน เคร่ืองมือดกัจบัสัตวน์ํ้า เคร่ืองมือช่างไม ้ 

 

6. หอภาพยนตร์แห่งชาติ กรมศิลปากร 

เลขท่ี 93 หมู่ 3 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตาํบลศาลายา อาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม โทรศพัท ์: 

02 – 4821087  เป็นสถานท่ีเก็บรวบรวมฟิล์มภาพยนตร์ ซ่อมแซมบาํรุงรักษาฟิล์มในฐานะเป็นมรดกทรัพยสิ์น

ทางปัญญาของชาติ ผลิตส่ือและให้บริการ สาธารณะ คดัเลือกและจดัทาํระบบทะเบียนภาพยนตร์ จดักิจกรรม

เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ภาพยนตร์ 

 

7. พิพิธภณัฑท์างพระพุทธศาสนา พุทธมณฑล 

อาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม  โทรศพัท์ : 02 - 2410902 , 02 – 4419012-3 เป็นศูนยก์ลางของ

การศึกษาคน้ควา้ ศูนยร์วมจิตใจ และเผยแพร่พระพุทธศาสนา เปิดบริการทางวิชาการทางพระพุทธศาสนาทั้ง

ในฐานะแหล่งการเรียนรู้ ศูนยก์ารเรียนรู้ ซ่ึงเป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต เช่ือมโยงการศึกษาทั้งในระบบ

การศึกษานอกระบบตามอธัยาศยั 

 

8. ศูนยศิ์ลปะและการช่างไทย 

เลขท่ี 93 หมู่ 3 ถ.พุทธมณฑลสาย 5 ตาํบลศาลายา อาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐมโทรศพัท:์  02 – 

4821399 ให้บริการเพื่อการศึกษา คน้ควา้ขอ้มูลดา้นช่างศิลปกรรมของไทยทุกสาขา จดัแสดงนิทรรศการถาวร 

และหมุนเวียน ให้การฝึกอบรม ศิลปะ จดัอภิปราย บรรยายประชุมสัมมนาและอบรมหลกัสูตรระยะสั้ นดา้น

ศิลปกรรม 

 

9. พิพิธภณัฑบุ์ญราศีนิโคลสั บุญเกิด กิจบาํรุง 

ซอยวดัโรมนั ถนนเพชรเกษม ตาํบลท่าขา้ม อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม โทรศพัท:์ 034-292148  

, 034-292143  เป็นสถานท่ีรวบรวมเอกสาร รูปภาพและส่ิงของต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบับุญราศี   หุ่นข้ีผึ้งจาํลองบุญราศี 

 

10. พิพิธภณัฑว์ดัไร่ขิง 

วดัไร่ขิง ตาํบลไร่ขิง อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม โทรศพัท:์ 034 – 323622  เป็นสถานท่ีจดัแสดง 

เคร่ืองลายคราม  เคร่ืองเบญจรงค ์ พระเคร่ือง พระบูชา และของใชข้องพระอุบาลีย ์
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11. พิพิธภณัฑว์ถีิชาวนาลุ่มนํ้านครชยัศรี 

วดัสุขวฒันาราม ตาํบลบางระกาํ อาํเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม โทรศพัท:์ 034 - 276393 จดัแสดงวิถี

ชีวิตชาวนาสมยัโบราณ เพื่อให้คนรุ่นหลงัไดเ้รียนรู้ภายในพิพิธภณัฑ์จดัแสดงเคร่ืองมือต่าง ๆ ท่ีบอกเล่าถึงการ

ทาํนาแบบดั้งเดิม เป็นขั้นตอนให้เห็นเร่ืองราวการเดินทางของเมล็ดขา้วตั้งแต่ปลูกจนถึงขา้วในจาน และมี

เคร่ืองมือเคร่ืองใชต่้าง ๆ เช่น คนัโพง ระหดัวดินํ้า เคร่ืองสีฝัดและเรือโบราณต่าง ๆ   

 

 

 

 

 3.3 อาชีพ การศึกษา สภาพเศรษฐกจิผู้ปกครอง 

3.3.1 สภาพเศรษฐกจิของผู้ปกครอง    

 

อาชีพ จํานวน / คน 

ไม่ไดป้ระกอบอาชีพ 316 

เกษตรกร 113 

ธุรกิจ - คา้ขาย 748 

ธุรกิจส่วนตวั 496 

นกับวช 1 

พนกังานบริษทั 115 

รัฐวสิาหกิจ 45 

รับจา้ง 827 

รับราชการ 226 

วศิวกร 17 

อ่ืน ๆ  26 

รวม 2930 

 

                                                                                                              ท่ีมา :งานแนะแนว 
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3.3.2 จํานวนประชากรในเขตพืน้ทีบ่ริการ  

 

ตารางแสดง จาํนวนประชากรจงัหวดันครปฐม 

 

   อาํเภอ รวม ชาย หญิง 

เมือง 274,116 130,142 143,974 

กาํแพงแสน 122,946 58,602 64,344 

นครชยัศรี 105,437 49,706 55,731 

ดอนตูม 45,930 22,187 23,743 

บางเลน 83,756 41,006 42,750 

สามพราน 166,631 80,171 86,460 

พุทธมณฑล 30,764 15,211 15,553 

รวม 829,580 397,025 432,555 

       

                                         ท่ีมาขอ้มูล :จงัหวดันครปฐม: ธนัวาคม 2555 

 

 

 

4 แนวทางการจัดการศึกษา 

 จดัระดบัการศึกษาเป็น ๓ ระดบั ดงัน้ี 

 1. ระดับประถมศึกษา มุ่งเน้นทกัษะพื้นฐานด้านการอ่าน การเขียน การคิดคาํนวณ ทกัษะการคิด

พื้นฐาน การติดต่อส่ือสาร กระบวนการเรียนรู้ทางสังคม และพื้นฐานความเป็นมนุษย ์การพฒันาคุณภาพชีวิต

อย่างสมบูรณ์และสมดุลทั้งในดา้นร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม และวฒันธรรม โดยเน้น จดัการเรียนรู้

แบบบูรณาการ  

2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มุ่งเนน้ให้ผูเ้รียนไดส้ํารวจความถนดัและความสนใจของตนเอง ส่งเสริม

การพฒันาบุคลิกภาพส่วนตน มีทกัษะในการคิดวิจารณญาณ  คิดสร้างสรรค์ และคิดแก้ปัญหา มีทกัษะในการ

ดาํเนินชีวติ มีทกัษะการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความสมดุล

ทั้งดา้นความรู้ ความคิด ความดีงาม และมีความภูมิใจในความเป็นไทย ตลอดจนใชเ้ป็นพื้นฐานในการประกอบ

อาชีพหรือการศึกษาต่อ     
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 3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เน้นการเพิ่มพูนความรู้และทกัษะเฉพาะดา้น สนองตอบความสามารถ 

ความถนัด และความสนใจของผูเ้รียนแต่ละคนทั้ งด้านวิชาการและวิชาชีพ  มีทักษะในการใช้วิทยาการและ

เทคโนโลยี ทกัษะกระบวนการคิดขั้นสูง สามารถนาํความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการศึกษาต่อและ

การประกอบอาชีพ มุ่งพฒันาตนและประเทศตามบทบาทของตน สามารถเป็นผูน้าํ และผูใ้ห้บริการชุมชนในดา้น

ต่าง ๆ   

 

 

 

การจัดเวลาเรียน 

 1. ระดบัชั้นประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖) ใหจ้ดัเวลาเรียนเป็นรายปี โดยมีเวลาเรียนวนัละ 

ไม่เกิน ๕ ชัว่โมง  

 2. ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ (ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑ – ๓) ให้จดัเวลาเรียนเป็นรายภาค มีเวลาเรียนวนัละ

ไม่เกิน ๖ ชัว่โมง คิดนํ้ าหนกัของรายวิชาท่ีเรียนเป็นหน่วยกิต ใช้เกณฑ์ ๔๐ ชัว่โมงต่อภาคเรียน   มีค่านํ้ าหนกัวิชา 

เท่ากบั ๑ หน่วยกิต (นก.) 

3. ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๔ - ๖) ให้จดัเวลาเรียนเป็นรายภาค  มีเวลาเรียน 

วนัละไม่นอ้ยกวา่ ๖ ชัว่โมง คิดนํ้ าหนกัของรายวิชาท่ีเรียนเป็นหน่วยกิต ใชเ้กณฑ์ ๔๐ ชัว่โมง    ต่อภาคเรียน มี

ค่านํ้าหนกัวชิา เท่ากบั ๑ หน่วยกิต (นก.) 

 

 

สาระการเรียนรู้ 

  

สาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย องค์ความรู้   ทกัษะหรือกระบวนการเรียนรู้  และคุณลกัษณะอนัพึง

ประสงค ์ ซ่ึงกาํหนดใหผู้เ้รียนทุกคนในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานจาํเป็นตอ้งเรียนรู้ โดยแบ่งเป็น ๘ กลุ่มสาระ

การเรียนรู้ ดงัน้ี 
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วิทยาศาสตร์   :   การนําความรู้ 

และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

ไปใช้ในการศกึษา ค้นคว้าหาความรู้ 

และแก้ปัญหาอยา่งเป็นระบบ การ

คิดอยา่งเป็นเหตเุป็นผล  คิด

วิเคราะห์  

คิดสร้างสรรค์  และจิตวิทยาศาสตร์ 
 

สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  

:    การอยูร่่วมกนัในสงัคมไทยและ

สงัคมโลกอยา่งสนัติสขุ  การเป็น

พลเมืองดี  ศรัทธาในหลกัธรรมของ

ศาสนา   

การเห็นคณุคา่ของทรัพยากรและ

สิง่แวดล้อม ความรักชาติ และภมูิใจ

ในความเป็นไทย 
 

ศิลปะ : ความรู้และทกัษะ

ในการคิดริเร่ิม  จินตนาการ 

สร้างสรรค์งานศิลปะ  

สนุทรียภาพและการเห็น

คณุคา่ทางศิลปะ 
 

ภาษาไทย   :  ความรู้  ทกัษะ 

และวฒันธรรมการใช้ภาษา   

เพ่ือ การสือ่สาร   ความช่ืนชม    

การเห็นคณุคา่ภมูิปัญญา ไทย     

และภมูใิจในภาษาประจําชาต ิ

ภาษาต่างประเทศ   :    

ความรู้ทกัษะ  เจตคติ และ

วฒันธรรม การใช้

ภาษาตา่งประเทศในการสือ่สาร  

การแสวงหาความรู้ 

และการประกอบอาชีพ 
 

การงานอาชีพและเทคโนโลย ี  

:        ความรู้  ทกัษะ และเจตคติ 

ในการทํางาน  การจดัการ                   

การดาํรงชีวิต  การประกอบอาชีพ  

และการใช้เทคโนโลย ี
 

สุขศึกษาและพลศึกษา   :   

ความรู้ ทกัษะและเจตคตใินการ

สร้างเสริมสขุภาพพลานามยัของ

ตนเองและผู้ อ่ืน  การปอ้งกนัและ

ปฏิบตัิตอ่ 

สิง่ตา่ง ๆ  ท่ีมีผลตอ่สขุภาพอยา่ง 

ถกูวิธีและทกัษะในการดําเนินชีวติ 

คณิตศาสตร์  :   การนํา

ความรู้ทกัษะและกระบวนการ

ทางคณิตศาสตร์ไปใช้ใน                   

การแก้ปัญหา การดําเนินชีวติ  

และศกึษาตอ่ การมีเหตมุีผล            

มีเจตคติท่ีดีตอ่คณิตศาสตร์ 

พฒันาการคิดอยา่งเป็นระบบ

และสร้างสรรค์ 
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5. การมส่ีวนร่วมของชุมชน คณะกรรมการบริหารโรงเรียน  สมาคมผู้ปกครองฯ  สมาคมศิษย์เก่า

และกรรมการนักเรียน 

 5.1 คณะกรรมการบริหารโรงเรียน  

 บาทหลวงเอกพร นิตตะโย  ผูรั้บใบอนุญาต / ผูอ้าํนวยการ 

 เซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศไ์ชยา รองผูอ้าํนวยการ 

 นางสาวจินตนา กิจบาํรุง  ผูช่้วยอาํนวยการแผนกสามญัชาย 

 นางอุษา  พุทธชาติสวี ผูช่้วยรองผูอ้าํนวยการ,หวัหนา้ฝ่ายวิชาการแผนกสามญัหญิง 

 นางวริยา  อินพาเพียร ผูช่้วยอาํนวยการแผนก English Programme 

 นายสมยศ อมัเรศ  ผูช่้วยอาํนวยการแผนกสาํนกัอาํนวยการ 

 นางมยรีุ  แสงไพโรจน์ ผูช่้วยอาํนวยการแผนกศูนยภ์าษา  

  

 5.2 คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียน 

ช่ือ - นามสกุล       ตําแหน่ง 

พนัตรีหญิงขวญัเรือน   ตรีเสถียรจิต นายกสมาคม 

บาทหลวงเอกพร   นิตตะโย อุปนายกสมาคม คนท่ี 1 

เซอร์มาร์กาเร็ต   รัตนาวงศไ์ชยา อุปนายกสมาคม คนท่ี 2 

นางสาวสุวรรณี   กุลปิยะวาจา อุปนายกสมาคม คนท่ี 3 

นายสุภาพ  โตรักษา อุปนายกสมาคม คนท่ี 4 

นางสาวระเบียบ   สอสิริกุล เลขาธิการ 

นางจิราวรรณ   บุญเสริม ผูช่้วยเลขาธิการ 

นายวโิรจน์   ลือชยัพาณิชย ์ เหรัญญิก 

นายสิริวรรณ   กิจเจริญ ผูช่้วยเหรัญญิก 

นายกรวฒิุ   เรือนงาม ผูช่้วยเหรัญญิก 

นางสาวจินตนา   กิจบาํรุง นายทะเบียน 

นางอุษา   พุทธชาติเสว ี ผูช่้วยนายทะเบียน 

นายวรวฒิุ   ศิริวรศิลป ประชาสัมพนัธ์ 

พ.ต.อ.ชชัชาย   คลา้ยคลึง ประชาสัมพนัธ์ 

นางวริยา   อินพาเพียร ประชาสัมพนัธ์ 

นางวรวร์ี   พลายละหาร ประชาสัมพนัธ์ 

นายสมชาย   ประภาโส ประชาสัมพนัธ์ 

นางพรชนก   พงศพ์ฤกษา ปฏิคม 

นายทวชิ   ชุมคง ปฏิคม 
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นางแน่งนอ้ย   ประชานุกูล ปฏิคม 

นางนงลกัษณ์    จิรกิตตยากร ปฏิคม 

นางปวณ์ีนุช   สกุลเตม็ กรรมการ 

นายสมยศ   อมัเรศ กรรมการ 

นางมยรีุ   แสงไพโรจน์ กรรมการ 

นางสาวปิลนัญา  วงศบุ์ญ กรรมการ 

นางสาวสุขสราญ   บวัทอง กรรมการ 

นางอุบลรัตน์   หารทว ี กรรมการ 

  

 

 5.3 คณะกรรมการสมาคมศิษย์ 

คณะกรรมการสมาคมศิษยเ์ก่าโรงเรียนยอแซฟอุปถมัภ ์

นายเกรียงไกร                   ชยัมงคลตระกูล นายกสมาคม 

นายสาํเริง                   บุญอรุณรักษา  อุปนายกสมาคมคนท่ี 1 

นายสุดใจ                   หอประเสริฐกิจ อุปนายกสมาคมคนท่ี 2 

นายยทุธนา                   ตั้งตระกูลชยัยะ เลขาธิการ 

นายสมเกียรติ                   มาลาพงษ ์  ผูช่้วยเลขาธิการ 

นายราชนั                   ทรัพยเ์ยน็  เหรัญญิก 

นายชาญวฒิุ                   ลิ้มพิชยั  ผูช่้วยเหรัญญิก 

นายอภิชาติ                   โสทน  นายทะเบียน 

นายชานนท ์                   พยตัตระกูล  กรรมการ 

นายสมหมาย                   ประเสริฐสังข ์  กรรมการ 

นายทนงศกัด์ิ                   ธาราชยั  กรรมการ 

นายนพดล                   สุขวฒัถ์  กรรมการ 

นายมงคลกานต ์                   ศรีสุวรรณ  กรรมการ 

นายโชติก                   บุญยธรรมศิริ  กรรมการ 

นายพิรุฬห์                พฒันวงศไ์ทย  กรรมการ 

นายพินิจ                เรืองวงศ ์  กรรมการ 
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5.4 คณะกรรมการนักเรียน  

ประจาํปีการศึกษา  2555 

แผนกสามญัหญิง 

 ประธานนกัเรียน                  นางสาวธญัธร     เจริญพิชิตนนัท ์   ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5/11    

 รองประธานนกัเรียน       1.  นางสาววรางคณา     ธนาเรืองโรจน์    ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5/10   

   2.  นางสาวนิศารัตน์         พรวรรณศิริเวช   ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5/9   

กรรมการ  1.  นางสาวปภาวรินทร์     ศูนยคุ์ม้  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5/11   

   2.  นางสาวบุษบาวรรณ    แก่นนอ้ย ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5/11   

3.  นางสาวปริญญาภรณ์   พงษส์มบติัวรา ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5/11   

   4.  นางสาวบุญสิตา           มงคลนาม ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5/11   

   5.  นางสาวรัฎฐิยากร         ขุนไกร  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5/11   

   6.  นางสาวสุทธินนัท ์    ธมัมะประสิทธ์ิ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5/10    

   7.  นางสาววรฤทยั          วอ่งเวสสะ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5/10    

8.  นางสาวแสงดาว        บางต่าย  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5/10    

   9.  นางสาวสุดารัตน์       ศิลป์เจริญ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5/10    

   10.นางสาวพิมพภ์ทัรา    เรียงววิฒัน์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5/10   

   11.นางสาวศศิวชิ          รัตนสมบูรณ์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5/9 

   12.นางสาวสโรชา       อเนกกิจสมบูรณ์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5/9 

   13.นางสาวโชติมณี     อโณทยันาท ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5/9 

   14.นางสาวภทัฌมา     จงทวลีาภ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5/9  

   15.นางสาวดาราลกัษณ์   เลิศลํ้านภากุล ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5/9 

แผนกสามญัชาย 

ประธานนกัเรียน นายธีรนยั  พลซา  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5/2 

นายอภิชน       คงสวสัด์ิ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5/3 

นายธนพล    ดว้งมัง่  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5/4 

นายสุชชัพงศ ์  คิมประเสริฐ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5/5 

นายชิษณุพงศ ์  ตั้งเมธากุล ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5/6 

นายอานนท ์  พงศธ์นาวรานนท ์ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5/7 

             กรรมการ นายธิติภพ  เตียเป้ิน  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5/2 

นายเมธา  อรุณเวทย ์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5/3 

นายชชัวาล  รอดเช้ือจีน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5/3 

นาย นพสิทธ์ิ  พงษพ์านารัตน์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5/3 
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นายวรพล   ศุภกิจอาํนวย ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5/4 

นายศรุต   งามสงวนศกัด์ิ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5/4 

นายบุญฤทธ์ิ  ตรีภูวนนัทกุล ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5/5 

นายปฏิภาณ  ก๋าวนิจนัทร์  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5/5 

นายทวชียั   ชชัวาลสายสินธ์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5/5 

นายตนุภทัร   ทองคาํใส   ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5/5 

นายภาณุวฒัน์   สังขรัตน์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5/6 

นายกิตติโชติ  เชาวไ์วพจน์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5/6 

นายณฐักรณ์  ไตรจกัร์วนิช ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5/7 

นายสุกลัป์  พานโนรี ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5/7 

 

 5.5 ชุมชนทีม่ีส่วนร่วมในกจิกรรมต่างๆ ของโรงเรียน  

  1. เทศบาลบาลเมืองสามพราน 

 2. สภ.โพธ์ิแกว้ 

 3. ศูนยก์ารศึกษาพิเศษเขต 1 

 4. อบต.ท่าขา้ม 

 5. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลท่าขา้ม 

 6. ชุมชนซอยหมอศรี 

              7. มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 

              8. สาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาค 5 

              9. บริษทัปิโตรเลียมจาํกดั 

             10. สาํนกังานการไฟฟ้าสามพราน 

             11. สาํนกังานเขตบางกอกนอ้ย 

             12.  สาํนกัพิมพส์ถาพรบุค๊ส์ 

             13.  สาํนกัพิมพน์านมีบุค๊ส์ 

             14. สาํนกัพิมพบ์ณัฑิตแนะแนว 

             15. สาํนกัพิมพเ์นชัน่ 

             16. สาํนกัพิมพส์ายใจ 

             17. สาํนกัพิมพอี์คิวพลสั 

             18. สาํนกัพิมพพ์ฒันาศึกษา 

             19. สาํนกัพิมพแ์จ่มใส 

             20. สาํนกัพิมพส์กายบุค๊ส์ 
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5.6เครือข่ายผู้ปกครอง   

รายช่ือคณะกรรมการเครือข่ายสมาคมผูป้กครองและครู 

1. คุณสุธิชยั                พงศเ์นตรวไิล 

2. คุณดวงรัตน์            แซ่เตีย 

3. คุณนงลกัษณ์          จิรกิตตยากร 

      4.    คุณสุภาพ                โตรักษา 

      5.    นายทวชิ                  ชุมคง 

      6.    นางจิราวรรณ          บุญเสริม 

      7.     นางพรชนก     พงศพ์ฤกษา 

      8.     พ.ต.อ.ชชัชาย         คลา้ยคลึง 

      9.    นางสุวรรณี      กุลปิยะวาจา 

    10.    นายวโิรจน์      ลือชยัพาณิชย ์

    11.   นายวรวุฒิ      ศิริวรศิลป์ 
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บทที ่2  

ระบบสารสนเทศเกีย่วกบัผู้เรียน 

 

ระบบสารสนเทศเก่ียวกบัผูเ้รียนของโรงเรียนยอแซฟอุปถมัภ ์ สรุปโดยแยกตามลาํดบัดงัน้ี 

 2.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนภายนอก 

 2.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน 

 2.3 กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  

 2.4 คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูเ้รียน  

 2.5 การส่งเสริมศกัยภาพพิเศษ  

 

2.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนภายนอก 

     

ตารางแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติระดับชาติขั้ นพื้ นฐาน ( O-NET ของนักเรียนชั้ น

ประถมศึกษาปีท่ี 6   ประจาํปีการศึกษา 2555)                     

      

 

วชิา 

จาํนวน

นกัเรียน

เขา้สอบ 

 

เฉลีย่

ประเทศ 

ค่าสถิติระดบัโรงเรียน 

คะแนน

สูงสุด 

คะแนน

ตํ่าสุด 

คะแนน

เฉลีย่ 
S.D. มธัยฐาน 

ฐาน

นิยม 

ภาษาไทย 409 45.68 94 22 58.22 14.23 58 70 

คณิตศาสตร์ 409 35.77 100 10 55.97 18.98 55 55 

วทิยาศาสตร์ 409 37.46 83 14 48.83 13.39 50 59 

สังคม 409 44.22 82 20 55.62 11.55 56 54 

สุขศึกษาฯ 409 54.84 92 20 65.77 12.14 68 72 

ศิลปะ 409 52.27 90 20 61.97 12.49 65 65 

การงานฯ 409 53.85 92 16 63.91 13.30 64 72 

ภาษาองักฤษ 409 36.99 100 20 71.23 20.90 77.50 85 

ท่ีมา : สาํนกัทดสอบแห่งชาติ 

  

จากตารางพบวา่ คะแนนเฉล่ียของนกัเรียนในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ของโรงเรียนยอแซฟ

อุปถมัภ ์ มีคะแนนสูงกวา่คะแนนเฉล่ียระดบัประเทศทุกรายวชิา เม่ือพิจารณาเป็นรายวชิาพบวา่วชิาท่ีมีคะแนน

เฉล่ียมากท่ีสุดไดแ้ก่วชิาภาษาองักฤษ (71.23) รองลงมาไดแ้ก่ วชิาสุขศึกษาฯ (65.77)  วชิาการงานอาชีพและ
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เทคโนโลย ี(63.91) วชิาศิลปะ (61.97) วชิาภาษาไทย (58.22)  วชิาคณิตศาสตร์ (55.97)  วชิาสังคมศึกษา ศาสนา

และวฒันธรรม (55.62) และวชิาวทิยาศาสตร์ (48.83) ตามลาํดบั 

 

ตารางแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET)  ของนักเรียนชั้ น

มธัยมศึกษาปีท่ี 3    ประจาํปีการศึกษา 2555 

 

 

วชิา 

จาํนวน

นกัเรียน

เขา้สอบ 

 

เฉลีย่

ประเทศ 

ค่าสถิติระดบัโรงเรียน 

คะแนน

สูงสุด 

คะแนน

ตํ่าสุด 

คะแนน

เฉลีย่ 
S.D. มธัยฐาน 

ฐาน

นิยม 

ภาษาไทย   472  54.48  84  36 61.44  9.26  61.60  60  

คณิตศาสตร์   472 26.95   96.80  6.40  33.97  13.83  31.60  25.60 

วทิยาศาสตร์  472   35.37  82 16  44.58  13.48   43  36 

สังคม   472 47.12  82  22  55  11.70   56  56 

สุขศึกษาฯ   472 56.67  82.50  25  61.48  8.9  62.50  62.50  

ศิลปะ   472 43.31  75  15  46.71  9.36  47.50  50  

การงานฯ   472 47.39  86  16 54.24  12.71   56 62  

ภาษาองักฤษ   472 28.71  94  10  40.70   16.81  36  28 

ท่ีมา : สาํนกัทดสอบแห่งชาติ 

  

จากตารางพบวา่ คะแนนเฉล่ียของนกัเรียนในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ของโรงเรียนยอแซฟอุปถมัภ์

มีคะแนนสูงกวา่คะแนนเฉล่ียระดบัประเทศทุกรายวชิา เม่ือพิจารณาเป็นรายวชิาพบวา่เม่ือพิจารณาเป็นรายวชิา

พบวา่วชิาท่ีมีคะแนนเฉล่ียมากท่ีสุดไดแ้ก่  วชิาสุขศึกษาฯ(61.48)  รองลงมาไดแ้ก่ วชิา วชิาภาษาไทย (61.44)   

วชิาสังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม (55.00)  วชิาการงาน อาชีพและเทคโนโลย(ี54.24)วชิาศิลปะ  (46.71) 

วชิาวทิยาศาสตร์(44.58) วชิาภาษาองักฤษ (40.70) และวชิาคณิตศาสตร์(33.97)    ตามลาํดบั 
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ตารางแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET)  ของนกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 6   

ประจาํปีการศึกษา 2555 

 

 

วชิา 

จาํนวน

นกัเรียน

เขา้สอบ 

 

เฉลีย่

ประเทศ 

ค่าสถิติระดบัโรงเรียน 

คะแนน

สูงสุด 

คะแนน

ตํ่าสุด 

คะแนน

เฉลีย่ 
S.D. มธัยฐาน 

ฐาน

นิยม 

ภาษาไทย  372 47.19  89 12  58.05   13.70   60   63   

คณิตศาสตร์  378 22.73  95  5  31.55   18.86   27.50   15   

วทิยาศาสตร์  373 33.10  78.62  8.96  37.68   14.44   35.97   34.62   

สังคม 377  36.27  72.50  18.13  41.09   9.04   39.38   38.75   

สุขศึกษาฯ  372 53.70  83.75 32.50  59.46   8.89   60   65   

ศิลปะ  372  32.73 64  12  37.40   8.54   37.50   40   

การงานฯ 372  45.76  76  10  53.76   11.25   54   54   

ภาษาองักฤษ  373 22.13  96  10  35.95    17.55 31   28   

ท่ีมา : สาํนกัทดสอบแห่งชาติ 

        

จากตารางพบวา่ คะแนนเฉล่ียของนกัเรียนในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ของโรงเรียนยอแซฟอุปถมัภ ์

มีคะแนนสูงกวา่คะแนนเฉล่ียระดบัประเทศทุกรายวชิา เม่ือพิจารณาเป็นรายวชิาพบวา่วิชาท่ีมีคะแนนเฉล่ียมาก

ท่ีสุดไดแ้ก่ วชิาสุขศึกษาฯ (59.46) รองลงมาไดแ้ก่ วชิาวชิาภาษาไทย (58.05) วชิาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

(53.76) วชิาสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม (41.09)  วชิาวทิยาศาสตร์(37.68) วชิาศิลปะ(37.40) วชิา

ภาษาองักฤษ (35.95) และวชิาคณิตศาสตร์(31.55)   ตามลาํดบั 
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2.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน  

 2. 2.1 ระดับค่าเฉลีย่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนระดับช้ันประถมศึกษา 

 ตารางแสดงร้อยละของนกัเรียนท่ีไดร้ะดบัผลการเรียนเฉล่ีย 2.50 ข้ึนไป จาํแนกตามระดบัชั้น 

ระดบัช้ัน จาํนวนนักเรียน เกรดเฉลีย่มากกว่า  2.50 ขึน้ไป(คน) ร้อยละ 

ป.1 317 284 89.59 

ป.2 334 285 85.33 

ป.3 329 263 79.94 

ป.4 299 243 81.27 

ป.5 358 272 75.98 

ป.6 410 325 79.27 

รวม 2047 1673 81.68 

           

จากตารางพบวา่ผูเ้รียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ไดรั้บเกรดเฉล่ียสูงกวา่ 2.50 มากท่ีสุด คิดเป็นร้อย

ละ 89.59 รองลงมาคือระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 คิดเป็นร้อยละ 85.33 นอ้ยท่ีสุดคือระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 

5 คิดเป็นร้อยละ 75.98 

 

ตารางแสดงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจาํแนกตามช่วงชั้น และกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีมีผลการเรียนระดบั 

3.00  ข้ึนไป 

ช้ัน จาํนวนนักเรียน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ร้อยละ 

ภา
ษ

าไ
ท

ย 

คณ
ิตฯ

 

วทิ
ย์ 

สัง
คม

ฯ 

สุข
ศึก

ษ
า 

ศิล
ป

ะ 

กา
รง

าน
 

ต่า
งป

ระ
เท

ศ 

ป.3 329 234 228 204 191 315 225 325 137  

ร้อยละ 70.91 69.09 61.82 57.88 95.45 68.18 98.48 41.52 70.42 

ป.6 410 276 186 257 222 406 258 381 252  

ร้อยละ 67.32 45.37 62.68 54.15 99.02 62.93 92.93 61.46 68.23 

ท่ีมา : แผนกวชิาการ 

 

 จากตารางพบวา่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระภาษาไทย ,สุขศึกษา,การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ของระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี3 ผา่นเกณฑต์ามท่ี สมศ.กาํหนด และกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยมีี

ผลสัมฤทธ์ิสูงสุดในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3    คิดเป็นร้อยละ98.48  และกลุ่มสาระสุขศึกษาฯมีผลสัมฤทธ์ิ

สูงสุดในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6 คิดเป็นร้อยละ 92.93 
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2.2.2 ระดับค่าเฉลีย่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา 

ตารางแสดงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจาํแนกตามระดบัชั้นและกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีมีผลการเรียนระดบั  2.5  ข้ึนไป  

 

ชั้น
 

จํา
น

วน
น

ักเ
รีย

น
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

เฉลีย่รวม

ร้อยละ 

ภาษาไทย คณติฯ วทิย์ สังคมฯ สุขศึกษาฯ ศิลปะ การงาน ต่างประเทศ 

จํา
น

วน
 

ร้อ
ยล

ะ 

จํา
น

วน
 

ร้อ
ยล

ะ 

จํา
น

วน
 

ร้อ
ยล

ะ 

จํา
น

วน
 

ร้อ
ยล

ะ 

จํา
น

วน
 

ร้อ
ยล

ะ 

จํา
น

วน
 

ร้อ
ยล

ะ 

จํา
น

วน
 

ร้อ
ยล

ะ 

จํา
น

วน
 

ร้อ
ยล

ะ 

ม.1 462 415 89.83 254 54.98 281 60.82 311 67.32 420 90.90 416 90.91 416 90.04 439 75.54 77.54 

ม.2 418 287 68.66 263 56.93 338 73.16 323 69.91 391 84.63 352 84.63 356 77.06 233 50.43 70.68 

ม.3 435 368 79.65 221 47.81 284 61.47 251 54.33 420 90.91 413 90.91 382 82.68 288 62.34 71.27 

ม.4 460 414 89.61 284 61.47 341 73.81 384 83.12 454 98.27 453 98.27 420 90.91 359 77.71 84.15 

ม.5 413 316 68.4 241 52.16 324 70.13 284 61.47 411 88.96 353 88.96 338 73.16 344 74.46 72.21 

ม.6 379 384 83.12 231 50.00 159 34.42 318 68.83 375 81.17 374 81.17 319 69.05 231 46.10 64.23 

เฉลีย่

ร้อยละ  
2567 2184 79.88 249 53.89 1727 62.30 1871 67.50 2471 89.14 2361 89.14 2231 80.48 1786 44.43 73.35 

           ท่ีมา: แผนกวชิาการ 

  

จากตารางพบวา่กลุ่มสาระท่ีผา่นเกณฑคื์อกลุ่มสาระภาษาไทย กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระศิลปะ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลย ีและ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีไม่ผา่นเกณฑคื์อกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระ วทิยาศาสตร์ กลุ่มสาระสังคมศึกษา และกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
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ตารางแสดงร้อยละของนกัเรียนท่ีไดร้ะดบัผลการเรียนเฉล่ีย 2.50  ข้ึนไป จาํแนกตามระดบัชั้น 

ระดบัช้ัน จาํนวนนักเรียน เกรดเฉลีย่มากกว่า  2.50 ขึน้ไป(คน) ร้อยละ 

ม.1 420 253 60.24 

ม.2 458 232 50.66 

ม.3 462 238 51.52 

ม.4 464 288 62.07 

ม.5 418 247 59.09 

ม.6 379 252 66.49 

รวม 2,601 1,510 58.05 

  

จากตารางพบวา่ผูเ้รียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ไดรั้บเกรดเฉล่ียสูงกวา่ 2.50 มากท่ีสุด คิดเป็นร้อย

ละ 66.49 รองลงมาคือระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 คิดเป็นร้อยละ 62.07 นอ้ยท่ีสุดคือระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 

คิดเป็นร้อยละ 51.52 

 

 

ตารางแสดงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจาํแนกตามช่วงชั้น และกลุ่มสาระการเรียนรู้ ท่ีมีผลการเรียนระดบั 3.00  

ข้ึนไป 

       

ช้ัน จาํนวนนักเรียน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ร้อยละ 

ภา
ษ

าไ
ท

ย 

คณ
ิตฯ

 

วทิ
ย์ 

สัง
คม

ฯ 

สุข
ศึก

ษ
า 

ศิล
ป

ะ 

กา
รง

าน
 

ต่า
งป

ระ
เท

ศ 

ม.3 472 300 171 209 250 430 351 384 230 79.24 

ร้อยละ 63.56 36.23 44.28 52.97 91.10 74.36 81.36 48.73 61.57 

ม.6 379 318 294 148 361 371 377 298 209 97.43 

ร้อยละ 83.91 77.57 39.05 95.25 97.89 99.47 78.63 54.88 78.33 

           ท่ีมา: แผนกวชิาการ 

 

จากตารางพบวา่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยีของระดบัชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี3 ผ่านเกณฑ์ตามท่ี สมศ.กาํหนด และกลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษามีผลสัมฤทธ์ิสูงสุดใน

ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3    คิดเป็นร้อยละ91.10  และกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะมีผลสัมฤทธ์ิสูงสุดใน

ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6 คิดเป็นร้อยละ 99.47 
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2.3 กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 

            2.3.1 กจิกรรมพฒันาผู้เรียนของผู้เรียนระดับประถมศึกษา 

ตารางแสดงผลการประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนระดบัประถมศึกษา 

ชั้น 
จาํนวน

นกัเรียน 

กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมลูกเสือ กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมสงัคมฯ 
เฉล่ียรวม

ร้อยละ 
ผา่น ร้อย

ละ 

ไม่ผา่น 

ร้อยละ 

ผา่น ร้อย

ละ 

ไม่ผา่น 

ร้อยละ 

ผา่น ร้อย

ละ 

ไม่ผา่น 

ร้อยละ 

ผา่น ร้อย

ละ 

ไม่ผา่น 

ร้อยละ 

ป.1 187 100 - 100 - 100 - 100 - 100 

ป.2 186 100 - 100 - 100 - 100 - 100 

ป.3 180 100 - 100 - 100 - 100 - 100 

ป.4 157 100 - 100 - 100 - 100 - 100 

ป.5 192 100 - 100 - 100 - 100 - 100 

ป.6 214 100 - 100 - 100 - 100 - 100 

รวม 947 100 - 100 - 100 - 100 - 100 

 

ท่ีมา : แผนกวชิาการประถมศึกษา 

 จากตารางพบวา่ผูเ้รียนระดบัประถมศึกษา ทุกระดบัผา่นการประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  

 

            2.3.2 กจิกรรมพฒันาผู้เรียนของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา 

ตารางแสดงผลการประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนระดบัมธัยมศึกษา 

ชั้น 
จาํนวน

นกัเรียน 

กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมลูกเสือ กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมสงัคมฯ 
เฉล่ียรวม

ร้อยละ 
ผา่น ร้อย

ละ 

ไม่ผา่น 

ร้อยละ 

ผา่น ร้อย

ละ 

ไม่ผา่น 

ร้อยละ 

ผา่น ร้อย

ละ 

ไม่ผา่น 

ร้อยละ 

ผา่น ร้อย

ละ 

ไม่ผา่น 

ร้อยละ 

ป.1 187 100 - 100 - 100 - 100 - 100 

ป.2 186 100 - 100 - 100 - 100 - 100 

ป.3 180 100 - 100 - 100 - 100 - 100 

ป.4 157 100 - 100 - 100 - 100 - 100 

ป.5 192 100 - 100 - 100 - 100 - 100 

ป.6 214 100 - 100 - 100 - 100 - 100 

รวม 947 100 - 100 - 100 - 100 - 100 
 

ท่ีมา : แผนกวชิาการมธัยมศึกษา 

 จากตารางพบวา่ผูเ้รียนระดบัประถมศึกษา ทุกระดบัผา่นการประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  
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2.4 คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ของผู้เรียน 

2.4.1 คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ของผู้เรียนระดับประถมศึกษา 

ตารางแสดงผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคแ์ละผลการประเมินการอ่าน คิดวเิคราะห์ และเขียนตาม

เกณฑท่ี์สถานศึกษากาํหนด                      

ชั้น จาํนวนนกัเรียน 

คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ การอ่าน คิด วเิคราะห์และเขียน สรุปผูเ้รียนทั้งหมด 

ระดบัคุณภาพ ระดบัคุณภาพ ระดบัคุณภาพ 

ควรปรับปรุง ดี ดีเยีย่ม ควรปรับปรุง ดี ดีเยีย่ม ผา่น ไม่ผา่น 

ป.1 187 - - 100 - - 100 100 - 

ป.2 186 - - 100 - - 100 100 - 

ป.3 180 - - 100 - - 100 100 - 

ป.4 157 - - 100 - - 100 100 - 

ป.5 192 - - 100 - - 100 100 - 

ป.6 214 - - 100 - - 100 100 - 

เฉล่ียร้อยละ  - 100  - 100 100  

   ท่ีมา : แผนกกิจการนกัเรียน  

 จากตารางพบวา่ ผูเ้รียนระดบัประถมศึกษามีผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามหลกัสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2551 ปีการศึกษา 2555 อยูร่ะดบัดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละร้อย และผล

การประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2551 ปี

การศึกษา 2555 อยูร่ะดบัดีเยีย่ม คิดเป็นร้อยละร้อย 
 

2.4.2 คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา 

ตารางแสดงผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคแ์ละผลการประเมินการอ่าน คิดวเิคราะห์ และเขียนตาม

เกณฑท่ี์สถานศึกษากาํหนด 

ชั้น จาํนวนนกัเรียน 

คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ การอ่าน คิด วเิคราะห์และเขียน สรุปผูเ้รียนทั้งหมด 

ระดบัคุณภาพ ระดบัคุณภาพ ระดบัคุณภาพ 

ควรปรับปรุง ดี ดีเยีย่ม ควรปรับปรุง ดี ดีเยีย่ม ผา่น ไม่ผา่น 

ม.1 266 - - 100 - - 100 100 - 

ม.2 273 - - 100 - - 100 100 - 

ม.3 287 - - 100 - - 100 100 - 

ม.4 272 - - 100 - - 100 100 - 

ม.5 256 - - 100 - - 100 100 - 

ม.6 212 - - 100 - - 100 100 - 

เฉล่ียร้อยละ - - 100 100  100 100 - 



52 
 

ท่ีมา : แผนกวชิาการมธัยมศึกษา 

 จากตารางพบวา่ ผูเ้รียนระดบัมธัยมศึกษามีผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามหลกัสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2551 ปีการศึกษา 2555 อยูร่ะดบัดีเยีย่ม คิดเป็นร้อยละร้อย และผล

การประเมิน การอ่าน คิดวเิคราะห์ และเขียน ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2551 ปี

การศึกษา 2555 อยูร่ะดบัดีเยีย่ม คิดเป็นร้อยละร้อย 

 

2.5 การส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน 

 2.5.1 การส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน ระดบัประถมศึกษา  

ตารางแสดงจาํนวนนกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนเสริม  

ชั้น จาํนวนนกัเรียนทั้งหมด นกัเรียนท่ีสอนเสริม เฉล่ียร้อยละ 

ป.1 316 46 14.56 

ป.2 339 36 10.62 

ป.3 330 30 9.09 

ป.4 300 23 7.67 

ป.5 359 26 7.24 

ป.6 408 32 7.84 

รวม 2052 193 9.41 

ท่ีมา: แผนกวชิาการประถมศึกษา 

  จากตารางพบวา่ ผูเ้รียนระดบัประถมศึกษา ไดรั้บการซ่อมเสริมตามหลกัสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2551 จาํนวน 193 คน 

 

ตารางแสดงจาํนวนร้อยละของผูเ้รียนท่ีมีความสามารถพิเศษและไดรั้บการส่งเสริมศกัยภาพ  

ประเภท 

จาํนวนผูเ้รียน 

วธีิการช่วยเหลือ 
ทั้งหมด 

ไดรั้บการ

ส่งเสริม 

คิดเป็นร้อย

ละ 

1.  ดนตรี 50 50 100 การติวและเขา้แข่งขนัภายในและภายนอก 

2.  คอมพิวเตอร์ 27 27 100 การติวและเขา้แข่งขนัภายในและภายนอก 

3.  ศิลปะ 29 29 100 การติวและเขา้แข่งขนัภายในและภายนอก 

4.  นาฎศิลป์ 38 38 100 จดัการแสดงภายในโรงเรียน 

5.  กีฬา 29 29 100 ฝึกซอ้มและแข่งขนัภายในและภายนอก 

6.  ภาษา 37 37 100 การติวและเขา้แข่งขนัภายในและภายนอก 

7.  คณิตศาสตร์ 35 35 100 การติวและเขา้แข่งขนัภายในและภายนอก 

8.  วทิยาศาสตร์ 26 26 100 การติวและเขา้แข่งขนัภายในและภายนอก 
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ท่ีมา: แผนกวชิาการประถมศึกษา 

 จากตารางพบวา่ ผูเ้รียนระดบัประถมศึกษา ไดรั้บการส่งเสริมความสามารถพิเศษคิดเป็นร้อยละ 100 

 

 

ตารางแสดงจาํนวนร้อยละของเด็กพเิศษท่ีไดรั้บการช่วยเหลือ 

ประเภท 

จาํนวนผูเ้รียน 

วธีิการช่วยเหลือ 
ทั้งหมด 

ไดรั้บการ 

ช่วยเหลือ 

คิดเป็น

ร้อยละ 

สมาธิสั้น 39 39 100 ประสานงานกบัผูป้กครอง   

ปัญหาการอ่าน 40 40 100 ดูแลและพบแพทย ์

ออทิสติก - - -  

พิการทางร่างกาย 1 1 100  

การไดย้นิ - - -  

ท่ีมา: ฝ่ายวชิาการและงานอนามยั 

 จากตารางพบวา่ เด็กพิเศษระดบัประถมศึกษาท่ีมีในโรงเรียนไดรั้บการช่วยเหลือจากโรงเรียนคิดเป็น

ร้อยละร้อย และเด็กพิเศษท่ีไดรั้บการช่วยเหลือมากคือปัญหาการอ่าน 

 

 

ตารางแสดงจาํนวนนกัเรียนท่ีไดรั้บเกียรติบตัรนกัเรียนเรียนดี จาํแนกตามระดบัชั้น 

ระดบัชั้น 
จาํนวนนกัเรียน

ทั้งหมด 

ประเภทเกียรติบตัร 

    เรียนดี ร้อยละ 

ป.1 316     80 25.32 

ป.2 339     66 19.47 

ป.3 330     43 13.03 

ป.4 300     85 28.33 

ป.5 359     94 26.18 

ป.6 408     111 27.21 

รวม 2052     479 23.34 

ท่ีมา: แผนกวชิาการประถมศึกษา 

จากตารางท่ี 2.5.4 พบวา่ ผูเ้รียนระดบัประถมศึกษาไดรั้บรางวลัเรียนดี คิดเป็นร้อยละ23.34  
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 2.5.2การส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน ระดับมธัยมศึกษา  

 

ตารางแสดงจาํนวนนกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนเสริม  

ชั้น จาํนวนนกัเรียนทั้งหมด นกัเรียนท่ีสอนเสริม เฉล่ียร้อยละ 

ม.1 461 144 31.23 

ม.2 459 130 28.32 

ม.3 473 174 36.78 

ม.4 468 8 1.71 

ม.5 413 8 1.94 

ม.6 380 9 2.37 

รวม 2654 473 17.82 

ท่ีมา: แผนกวชิาการมธัยมศึกษา 

  จากตารางพบวา่ ผูเ้รียนระดบัมธัยมศึกษา ไดรั้บการซ่อมเสริมตามหลกัสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2551 จาํนวน 473 

 

 

ตารางแสดงจาํนวนร้อยละของผูเ้รียนท่ีมีความสามารถพิเศษและไดรั้บการส่งเสริมศกัยภาพ 

                    ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้  

ประเภท 

จาํนวนผูเ้รียน 

วธีิการช่วยเหลือ 
ทั้งหมด 

ไดรั้บการ

ส่งเสริม 

คิดเป็นร้อย

ละ 

1.  ดนตรี 258 258 100 การติวและเขา้แข่งขนัภายในและภายนอก 

2.  คอมพิวเตอร์ 22 22 100 การติวและเขา้แข่งขนัภายในและภายนอก 

3.  ศิลปะ 76 76 100 การติวและเขา้แข่งขนัภายในและภายนอก 

4.  นาฎศิลป์ 18 18 100 จดัการแสดงภายในโรงเรียน 

5.  กีฬา 183 183 100 ฝึกซอ้มและแข่งขนัภายในและภายนอก 

6.  ภาษา 60 60 100 การติวและเขา้แข่งขนัภายในและภายนอก 

7.  คณิตศาสตร์ 62 62 100 การติวและเขา้แข่งขนัภายในและภายนอก 

8.  วทิยาศาสตร์ 273 273 100 การติวและเขา้แข่งขนัภายในและภายนอก 

ท่ีมา: แผนกวชิาการมธัยมศึกษา 

  

จากตารางพบวา่ ผูเ้รียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ ไดรั้บการส่งเสริมความสามารถพิเศษคิดเป็นร้อยละ 

100 
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ตารางแสดงจาํนวนร้อยละของผูเ้รียนท่ีมีความสามารถพิเศษและไดรั้บการส่งเสริมศกัยภาพระดบัมธัยมศึกษา

ตอนปลาย 

ประเภท 

จาํนวนผูเ้รียน 

วธีิการช่วยเหลือ 
ทั้งหมด 

ไดรั้บการ

ส่งเสริม 

คิดเป็นร้อย

ละ 

1.  ดนตรี 418 418 100 การติวและเขา้แข่งขนัภายในและภายนอก 

2.  คอมพิวเตอร์ 95 95 100 การติวและเขา้แข่งขนัภายในและภายนอก 

3.  ศิลปะ 59 59 100 การติวและเขา้แข่งขนัภายในและภายนอก 

4.  นาฎศิลป์ 22 22 100 จดัการแสดงภายในโรงเรียน 

5.  กีฬา 109 109 100 ฝึกซอ้มและแข่งขนัภายในและภายนอก 

6.  ภาษา 86 86 100 การติวและเขา้แข่งขนัภายในและภายนอก 

7.  คณิตศาสตร์ 64 64 100 การติวและเขา้แข่งขนัภายในและภายนอก 

8.  วทิยาศาสตร์ 221 221 100 การติวและเขา้แข่งขนัภายในและภายนอก 

ท่ีมา: แผนกวชิาการมธัยมศึกษา 
  

จากตารางพบวา่ ผูเ้รียนมธัยมศึกษาตอนปลายไดรั้บการส่งเสริมความสามารถพิเศษคิดเป็นร้อยละ 100  

 

 

ตารางแสดงจาํนวนร้อยละของเด็กพเิศษท่ีไดรั้บการช่วยเหลือ 

ประเภท 

จาํนวนผูเ้รียน 

วธีิการช่วยเหลือ 
ทั้งหมด 

ไดรั้บการ 

ช่วยเหลือ 

คิดเป็น

ร้อยละ 

สมาธิสั้น 4 4 100 ประสานงานกบัผูป้กครอง และดูแลนกัเรียน 

ปัญหาการอ่าน - - - อยา่งไกลชิ้ด 

ออทิสติก - - -  

พิการทางร่างกาย 1 1 100  

การไดย้นิ 1 1 100  

ท่ีมา: ฝ่ายวชิาการและงานอนามยั 
  

จากตารางพบวา่ เด็กพิเศษระดบัมธัยมศึกษาท่ีมีในโรงเรียนไดรั้บการช่วยเหลือจากโรงเรียนคิดเป็น

ร้อยละร้อย และเด็กพิเศษท่ีไดรั้บการช่วยเหลือมากคือสมาธิสั้น 
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ตารางแสดงจาํนวนนกัเรียนท่ีไดรั้บเกียรติบตัรนกัเรียนเรียนดี จาํแนกตามระดบัชั้น 

ระดบัชั้น 
จาํนวนนกัเรียน

ทั้งหมด 

ประเภทเกียรติบตัร 

Diploma ร้อยละ Certificate ร้อยละ 
เรียนดีกลุ่ม

สาระต่างๆ 
ร้อยละ 

ม.1 461 - - - - 68 14.75 

ม.2 459 - - - - 78 16.99 

ม.3 473 - - - - 89 18.82 

ม.4 468 - - - - 71 15.17 

ม.5 413 - - - - 80 19.37 

ม.6 380 - - - - 73 19.21 

รวม 2654 - - - - 459 17.29 

ท่ีมา: แผนกวชิาการประถมศึกษา 

 

จากตารางพบวา่ ผูเ้รียนระดบัมธัยมศึกษาไดรั้บรางวลัเรียนดีคิดเป็นร้อยละ 17.29 
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บทที ่3  

ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวชิาการ 

 

 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวชิาการของโรงเรียนยอแซฟอุปถมัภ ์ สรุปโดยแยกตามลาํดบั

ดงัน้ี 

3.1 หลกัสูตรและการเรียนการสอน  

3.2 การวดัและประเมินผลการเรียน  

3.3 กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  

3.4 การวจิยัในชั้นเรียน  

3.5 ส่ือการเรียนการสอน  

 

3.1 หลกัสูตรและการเรียนการสอน  

        โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์  สามพราน  เปิดทาํการสอนตั้งแต่ระดับ ชั้นเตรียมอนุบาล  ถึงระดบัชั้น 

มธัยมศึกษาปีท่ี 6   มีหลกัสูตรสถานศึกษาตรงตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จดัหลกัสูตรท่ี

เขม้ขน้มีความยืดหยุ่นและหลากหลาย สนองความตอ้งการของนักเรียนและผูป้กครอง  มีแผนการเรียนเปิด

โอกาสให้นกัเรียนเลือกเรียนตรงตามศกัยภาพ  มุ่งพฒันาผูเ้รียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข และมีความ

เป็นสากล   

        ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ เปิดสอนตรงตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ     มี

จาํนวน 3 หลกัสูตร  ดงัน้ี 

  1) หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั 

       2) หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มี 2 แผนการเรียน ไดแ้ก่ 1) แผนการเรียนสามญั  2) 

แผนการเรียนภาษาองักฤษเขม้ขน้(Intensive English Course หรือ  IEP)           

 3)หลกัสูตรการจดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาองักฤษ   

( English  Programme หรือ  หลกัสูตร  EP) 

3.1.1 หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั   จํานวนห้องเรียน  27  ห้อง 

      ระดบัเตรียมอนุบาล              3 หอ้ง 

ระดบัปฐมวยั       24 หอ้ง 

3.1.2 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพืน้ฐาน  จํานวนห้องเรียน  109 ห้อง 

            ระดบัประถมศึกษา  แผนการเรียนสามญั  24 หอ้ง  และแผนการเรียน IEP  20 หอ้ง  

 ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ แผนสามญัสามญั 27 ห้อง และแผนการเรียน IEP  6  หอ้ง   

            ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายแผนการเรียนสามญั 29 หอ้ง  แผนการเรียน IEP 3 หอ้ง 
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3.1.3 หลกัสูตร  English  Programme หรือ  หลกัสูตร  EP  ชั้น ประถม 1 ถึง มธัยม 4  

จํานวนห้องเรียน   23 ห้อง 

       ระดบัประถมศึกษา     15      หอ้ง  

       ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้/ปลาย   7        หอ้ง  

        รวมจํานวนทั้งหมด                               158      ห้อง 

   

        3.1.4 เวลาเรียนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

  โรงเรียนยอแซฟอุปถมัภ ์ จดัสัดส่วนระหวา่งสาระการเรียนรู้ เวลาเรียนในแต่ละหลกัสูตร 

ระดบัชั้น เตรียมอนุบาล ถึง ระดบัชั้น อนุบาล  ดงัปรากฏในตาราง ดงัน้ี 
 

          ตารางแสดงสัดส่วนสาระการเรียนรู้กบัเวลาเรียน หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั 

เวลา สาระการเรียนรู้วนัจนัทร์ - ศุกร์ 

07.30 - 08.00 น. รับเด็ก 

08.00 - 08.30 น. เขา้แถว / เคารพธงชาติ / สวดมนต ์/การบริหาร 

08.30 - 08.45 น. ตรวจสุขภาพ / เขา้หอ้งนํ้ า 

08.45 - 09.00 น. กิจกรรมเคล่ือนไหวและจงัหวะ 

09.00 - 09.30 น. ด่ืมนม / อาหารวา่ง 

09.30 - 10.20 น. กิจกรรมสร้างสรรคแ์ละการเล่นเสรี 

10.20 – 10.50 น. กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 

10.50 - 11.30 น. กิจกรรมกลางแจง้ 

11.30 - 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั 

12.00 - 14.00 น. นอนพกัผอ่น  

14.00 – 14.30 น. เก็บท่ีนอน   เขา้หอ้งนํ้ า   ด่ืมนม 

14.30 - 15.00 น. เกมการศึกษา 

15.00 - 15.30 น. เตรียมตวักลบับา้น 

       ท่ีมา: แผนกอนุบาล  ปีการศึกษา  2555 
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ตารางแสดงสัดส่วนสาระการเรียนรู้กบัเวลาเรียน หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ระดบัประถมศึกษา 

(ป.1 - 6) 

                   

รายวชิา / กจิกรรม เวลาเรียน / รายปี / ช่ัวโมง 

ระดบัช้ันประถมศึกษาปีที ่1 – 6 

1. รายวชิาพื้นฐาน ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

 1. ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 

2. คณิตศาสตร์ 200 200 200 160 160 160 

3. วทิยาศาสตร์ 80 80 80 80 80 80 

4.สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 80 80 80 80 80 80 

5.ประวติัศาสตร์ 40 40 40 40 40 40 

6. สุขศึกษา และพลศึกษา 80 80 80 80 80 80 

7. ศิลปะ 40 40 40 40 40 40 

8. การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 40 40 40 80 80 80 

9. ภาษาองักฤษ  80 80 80 120 120 120 

รวมเวลาเรียนรายวชิาพื้นฐาน 840 840 840 840 840 840 

2. รายวชิาเพิม่เตมิ -- -- -- -- -- -- 

 1. การส่ือสารภาษาองักฤษ  20 20 20 20 20 20 

2.ภาษาจีน 20 20 20 20 20 20 

รวมเวลาเรียนรายวชิาเพิม่เตมิ 40 40 40 40 40 40 

3. กจิกรรมพฒันาผู้เรียน -- -- -- -- -- -- 

 1. แนะแนว / จริยธรรม 40 40 40 40 40 40 

2. ลูกเสือ / เนตรนารี 30 30 30 30 30 30 

3. กิจกรรมชมรม 40 40 40 40 40 40 

4. กิจกรรมเพ่ือสงัคม 10 10 10 10 10 10 

รวมเวลาเรียน กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 120 120 120 120 120 120 

 รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

ท่ีมา  :  ฝ่ายวชิาการ แผนกสามญัหญิง  ปีการศึกษา 2555 
  

จากตารางขา้งตน้ จาํนวนชัว่โมงท่ีจดัให้นกัเรียนเรียนทั้งปี ตั้งแต่ระดบัชั้นประถมศึกษา     ปีการศึกษา

ละ    1,000 ชัว่โมง  
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ตารางแสดงสัดส่วนสาระการเรียนรู้กบัเวลาเรียน หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ระดบัชั้น 

มธัยมศึกษาปีท่ี  1  - 3 

 

รายวชิาพ้ืนฐาน / เพิม่เติม 

 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 มัธยมศึกษาปีท่ี 2 มัธยมศึกษาปีท่ี 3 

ภาคเรียนท่ี 1 – 2 ภาคเรียนท่ี 1 – 2 ภาคเรียนท่ี 1 – 2 

1 รายวชิาพ้ืนฐาน 

เวลาเรียน / 

ชัว่โมง 

หน่วยกิต เวลาเรียน / 

ชัว่โมง 

หน่วยกิต เวลาเรียน / 

ชัว่โมง 

หน่วยกิต 

 1. ภาษาไทย 120 3.0 120 3.0 120 3.0 

2. คณิตศาสตร์ 120 3.0 120 3.0 120 3.0 

3. วทิยาศาสตร์ 120 3.0 120 3.0 120 3.0 

4. สงัคมศึกษา  120 3.0 120 3.0 120 3.0 

5. ประวติัศาสตร์     40 1.0 40 1.0 40 1.0 

6. สุขศึกษา  40 1.0 40 1.0 40 1.0 

7. พลศึกษา 40 1.0 40 1.0 40 1.0 

8. ศิลปะ 80 2.0 80 2.0 80 2.0 

9. การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 80 2.0 80 2.0 80 2.0 

10.ภาษาองักฤษ  120 3.0 120 3.0 120 3.0 

รวมเวลาเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน 880 22.0 880 22.0 880 22.0 

2 รายวิชาเพิม่เติม -- -- -- -- -- -- 

 

1. คณิตศาสตร์ 80 2.0 80 2.0 80 2.0 

2. วทิยาศาสตร์ 40 1.0 40 1.0 40 1.0 

3. ภาษาองักฤษ 40 1.0 40 1.0 40 1.0 

4. ภาษาจีน  40 1.0 40 1.0 40 1.0 

รวมเวลาเรียนรายวิชาเพิม่เติม 200 5.0 200 5.0 200 5.0 

3 กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 120 ผ่าน/ไม่ผ่าน 120 ผ่าน/ไม่ผ่าน 120 ผ่าน/ไม่ผ่าน 

 รวมเวลาเรียนท้ังหมด 1,200 27.0 1,200 27.0 1,200 27.0 

 

หมายเหตุ 1. เวลาเรียน  ม.1 – 3  ปีการศึกษาละ  1,200   ชัว่โมง  รวมเวลา 3 ปี  3,600 ชัว่โมง 

.               2.  รายวชิาพื้นฐาน   จาํนวน  66  หน่วยกิต  ภายในเวลา 3 ปี   

                3.  รายวชิาเพิ่มเติม  จาํนวน 15  หน่วยกิต  ภายในเวลา 3 ปี    

                4.  ตลอดหลกัสูตรเรียนทั้งหมด   81  หน่วยกิต  ภายในเวลา 3 ปี 

 

                จากตารางขา้งตน้  จาํนวนชัว่โมงท่ีจดัให้นกัเรียนเรียนทั้งปี ตั้งแต่ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ (ม.1-3)     

ปีการศึกษาละ  1,200   ชัว่โมง 
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ตารางแสดงสัดส่วนสาระการเรียนรู้กบัเวลาเรียน หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดบัมธัยมศึกษา

ตอนปลาย (ม.4-6) แผนการเรียนวทิยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ 

 

 

รายวชิาพืน้ฐาน / เพิม่เติม 

มัธยมศึกษาปีที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 5 มัธยมศึกษาปีที่ 6 

ภาคเรียนท่ี 1 – 2 ภาคเรียนท่ี 1 – 2 ภาคเรียนท่ี 1 – 2 

1 รายวชิาพืน้ฐาน เวลาเรียน / ชัว่โมง หน่วยกิต เวลาเรียน / ชัว่โมง หน่วยกิต เวลาเรียน / ชัว่โมง หน่วยกิต 

 1. ภาษาไทย 80 2.0 80 2.0 80 2.0 

2. คณิตศาสตร์ 80 2.0 80 2.0 80 2.0 

3. วิทยาศาสตร์ 120 3.0 120 3.0 -- -- 

4. สงัคมศึกษา 80 2.0 80 2.0 80 2.0 

5. ประวติัศาสตร์     40 1.0 40 1.0 -- -- 

6. สุขศึกษาและพลศึกษา 40 1.0 40 1.0 40 1.0 

7. ศิลปะ 40 1.0 40 1.0 40 1.0 

8. การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 40 1.0 40 1.0 40 1.0 

9. ภาษาองักฤษ  80 2.0 80 2.0 80 2.0 

รวมเวลาเรียนรายวชิาพืน้ฐาน 600 15.0 600 15.0 440 11.0 

2 รายวชิาเพิม่เติม -- -- -- -- -- -- 

 

1. คณิตศาสตร์ 120 3.0 120 3.0 120 3.0 

2. วิทยาศาสตร์ -- -- -- -- 40 1.0 

3. ฟิสิกส์ 160 4.0 160 4.0 160 4.0 

4. เคมี 120 3.0 120 3.0 120 3.0 

5. ชีววิทยา 120 3.0 120 3.0 120 3.0 

6. ภาษาองักฤษ  160 4.0 160 4.0 160 4.0 

รวมเวลาเรียนรายวชิาเพิม่เติม 680 17.0 680 17.0 720 18.0 

3 กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 120 ผ่าน/ไม่ผ่าน 120 ผ่าน/ไม่ผ่าน 120 ผ่าน/ไม่ผ่าน 

 รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,400 32.0 1,400 32.0 1,280 29.0 

 

หมายเหตุ      1.  ตลอดหลกัสูตรเรียนทั้งหมด   93   หน่วยกิต  ภายในเวลา 3 ปี (บงัคบัไม่นอ้ยกวา่ 81 หน่วยกิต)  

                     2. รายวชิาพ้ืนฐาน   จาํนวน   41  หน่วยกิต  ภายในเวลา 3 ปี  ( บงัคบั  41 หน่วยกิต) 

                     3. รายวชิาเพิ่มเติม  จาํนวน   52  หน่วยกิต  ภายในเวลา 3 ปี (บงัคบัเรียนไม่นอ้ยกวา่ 35 หน่วยกิต ) 

 

 จากตารางขา้งตน้  จาํนวนชัว่โมงท่ีจดัให้นกัเรียนเรียนทั้งปี ตั้งแต่ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 

แผนการเรียนวทิยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ปีการศึกษาละ 1,400 ชัว่โมง 
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ตารางแสดงสัดส่วนสาระการเรียนรู้กบัเวลาเรียน หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดบัมธัยมศึกษา

ตอนปลาย(ม.4-6) แผนการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษา(แผนกสามญัชาย) 

 

รายวชิาพืน้ฐาน / รายวชิาเพิม่เติม / กจิกรรม 

มัธยมศึกษาปีที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 5 มัธยมศึกษาปีที่ 6 

ภาคเรียนท่ี 1 – 2 ภาคเรียนท่ี 1 – 2 ภาคเรียนท่ี 1 – 2 

1 รายวชิาพืน้ฐาน เวลาเรียน / ชัว่โมง หน่วยกิต เวลาเรียน / ชัว่โมง หน่วยกิต เวลาเรียน / ชัว่โมง หน่วยกิต 

 1. ภาษาไทย 80 2.0 80 2.0 80 2.0 

2. คณิตศาสตร์ 80 2.0 80 2.0 80 2.0 

3. วิทยาศาสตร์ 120 3.0 120 3.0 -- -- 

4. สงัคมศึกษา  80 2.0 80 2.0 80 2.0 

5.  ประวติัศาสตร์     40 1.0 40 1.0 -- -- 

6. สุขศึกษา และพลศึกษา 40 1.0 40 1.0 40 1.0 

7. ศิลปะ 40 1.0 40 1.0 40 1.0 

8. การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 40 1.0 40 1.0 40 1.0 

9. ภาษาองักฤษ  80 2.0 80 2.0 80 2.0 

รวมเวลาเรียนรายวชิาพืน้ฐาน 600 15.0 600 15.0 440 11.0 

2 รายวชิาเพิม่เติม -- -- -- -- -- -- 

 

1. ภาษาไทย 80 2.0 80 2.0 80 2.0 

2. คณิตศาสตร์ 120 3.0 120 3.0 120 3.0 

3. วิทยาศาสตร์ 120 3.0 120 3.0 160 4.0 

4. สงัคมศึกษา 80 2.0 80 2.0 80 2.0 

5. ภาษาองักฤษ 240 6.0 240 6.0 240 6.0 

รวมเวลาเรียนรายวชิาเพิม่เติม 640 16.0 640 16.0 680 17.0 

3 กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 120 ผ่าน/ไม่ผ่าน 120 ผ่าน/ไม่ผ่าน 120 ผ่าน/ไม่ผ่าน 

 รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,360 31.0 1,360 31.0 1,240 28.0 

 

หมายเหตุ     1.  ตลอดหลกัสูตรเรียนทั้ งหมด   90  หน่วยกิต  ภายในเวลา 3 ปี (บังคบัไม่น้อยกว่า 81 หน่วยกิต)

        2. รายวชิาพ้ืนฐาน   จาํนวน  41  หน่วยกิต  ภายในเวลา 3 ปี  ( บงัคบั  41 หน่วยกิต) 

                            3. รายวชิาเพ่ิมเติม  จาํนวน  49  หน่วยกิต  ภายในเวลา 3 ปี (บงัคบัเรียนไม่นอ้ยกวา่ 35 หน่วยกิต ) 

 

จากตารางขา้งตน้  จาํนวนชัว่โมงท่ีจดัให้นกัเรียนเรียนทั้งปี ตั้งแต่ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 

แผนการเรียนคณิตศาสตร์ – ภาษา ปีการศึกษาละ 1,400 ชัว่โมง 
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ตารางแสดงสัดส่วนสาระการเรียนรู้กบัเวลาเรียน หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดบัมธัยมศึกษา

ตอนปลาย(ม.4-6)แผนการเรียนคณิตศาสตร์- ภาษา(แผนกสามญัหญิง) 

 

รายวชิาพืน้ฐาน / รายวชิาเพิม่เติม / กจิกรรม 

มัธยมศึกษาปีที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 5 มัธยมศึกษาปีที่ 6 

ภาคเรียนท่ี 1 – 2 ภาคเรียนท่ี 1 – 2 ภาคเรียนท่ี 1 – 2 

1 รายวชิาพืน้ฐาน เวลาเรียน / ชัว่โมง หน่วยกิต เวลาเรียน / ชัว่โมง หน่วยกิต เวลาเรียน / ชัว่โมง หน่วยกิต 

 1. ภาษาไทย 80 2.0 80 2.0 80 2.0 

2. คณิตศาสตร์ 80 2.0 80 2.0 80 2.0 

3. วิทยาศาสตร์ 120 3.0 120 3.0 -- -- 

4. สงัคมศึกษา  80 2.0 80 2.0 80 2.0 

5.  ประวติัศาสตร์     40 1.0 40 1.0 -- -- 

6. สุขศึกษา และพลศึกษา 40 1.0 40 1.0 40 1.0 

7. ศิลปะ 40 1.0 40 1.0 40 1.0 

8. การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 40 1.0 40 1.0 40 1.0 

9. ภาษาองักฤษ  80 2.0 80 2.0 80 2.0 

รวมเวลาเรียนรายวชิาพืน้ฐาน 600 15.0 600 15.0 440 11.0 

2 รายวชิาเพิม่เติม -- -- -- -- -- -- 

 

1. ภาษาไทย 80 2.0 80 2.0 80 2.0 

2. คณิตศาสตร์ 120 3.0 120 3.0 120 3.0 

3. วิทยาศาสตร์ 120 3.0 120 3.0 160 4.0 

4. สงัคมศึกษา 80 2.0 80 2.0 80 2.0 

5. ภาษาองักฤษ 240 6.0 240 6.0 240 6.0 

รวมเวลาเรียนรายวชิาเพิม่เติม 640 16.0 640 16.0 680 17.0 

3 กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 120 ผ่าน/ไม่ผ่าน 120 ผ่าน/ไม่ผ่าน 120 ผ่าน/ไม่ผ่าน 

 รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,360 31.0 1,360 31.0 1,240 28.0 

 

หมายเหตุ   1.  ตลอดหลกัสูตรเรียนทั้ งหมด   90  หน่วยกิต  ภายในเวลา 3 ปี (บังคบัไม่น้อยกว่า 81 หน่วยกิต)

      2. รายวชิาพ้ืนฐาน   จาํนวน  41  หน่วยกิต  ภายในเวลา 3 ปี  ( บงัคบั  41 หน่วยกิต) 

                        3. รายวชิาเพ่ิมเติม  จาํนวน  49  หน่วยกิต  ภายในเวลา 3 ปี (บงัคบัเรียนไม่นอ้ยกวา่ 35 หน่วยกิต ) 

 

จากตารางขา้งตน้ จาํนวนชัว่โมงท่ีจดัให้นกัเรียนเรียนทั้งปี ตั้งแต่ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย แผนการ

เรียนคณิตศาสตร์ – ภาษา ปีการศึกษาละ 1,400 ชัว่โมง 
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ตารางแสดงสัดส่วนสาระการเรียนรู้กบัเวลาเรียน หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดบัมธัยมศึกษา

ตอนปลาย(ม.4-6)แผนการเรียนภาษา- ภาษา(แผนกสามญัชาย) 

 

รายวชิาพืน้ฐาน / รายวชิาเพิม่เติม / กจิกรรม 

มัธยมศึกษาปีที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 5 มัธยมศึกษาปีที่ 6 

ภาคเรียนท่ี 1 – 2 ภาคเรียนท่ี 1 – 2 ภาคเรียนท่ี 1 – 2 

1 รายวชิาพืน้ฐาน เวลาเรียน / ชัว่โมง หน่วยกิต เวลาเรียน / ชัว่โมง หน่วยกิต เวลาเรียน / ชัว่โมง หน่วยกิต 

 1. ภาษาไทย 80 2.0 80 2.0 80 2.0 

2. คณิตศาสตร์ 80 2.0 80 2.0 80 2.0 

3. วิทยาศาสตร์ 120 3.0 120 3.0 -- -- 

4. สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 80 2.0 80 2.0 80 2.0 

5.  ประวติัศาสตร์     40 1.0 40 1.0 -- -- 

6. สุขศึกษา และพลศึกษา 40 1.0 40 1.0 40 1.0 

7. ศิลปะ 40 1.0 40 1.0 40 1.0 

8. การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 40 1.0 40 1.0 40 1.0 

9. ภาษาองักฤษ  80 2.0 80 2.0 80 2.0 

รวมเวลาเรียนรายวชิาพืน้ฐาน 600 15.0 600 15.0 440 11.0 

2 รายวชิาเพิม่เติม -- -- -- -- -- -- 

 

1. ภาษาไทย 80 2.0 80 2.0 80 2.0 

2. วิทยาศาสตร์ -- -- -- -- 40 1.0 

3. สงัคมศึกษา  80 2.0 80 2.0 80 2.0 

3. ภาษาองักฤษ 240 6.0 240 6.0 240 6.0 

4. ภาษาจีน/ 

    ภาษาฝร่ังเศส 

 

160 

 

4.0 

 

160 

 

4.0 

 

160 

 

4.0 

5. ภาษาจีนเบ้ืองตน้ 80 2.0 80 2.0 80 2.0 

รวมเวลาเรียนรายวชิาเพิม่เติม 640 16.0 640 16.0 680 17.0 

3 กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 120 ผ่าน/ไม่ผ่าน 120 ผ่าน/ไม่ผ่าน 120 ผ่าน/ไม่ผ่าน 

 รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,360 31.0 1,360 31.0 1,240 28.0 

 

หมายเหตุ     1.  ตลอดหลกัสูตรเรียนทั้งหมด   90  หน่วยกิต  ภายในเวลา 3 ปี (บงัคบัไม่นอ้ยกวา่ 81 หน่วยกิต)  

                     2. รายวชิาพ้ืนฐาน   จาํนวน  41  หน่วยกิต  ภายในเวลา 3 ปี  ( บงัคบั  41 หน่วยกิต) 

                     3. รายวชิาเพิ่มเติม  จาํนวน  49  หน่วยกิต  ภายในเวลา 3 ปี (บงัคบัเรียนไม่นอ้ยกวา่ 35 หน่วยกิต ) 

 

จากตารางขา้งตน้   จาํนวนชัว่โมงท่ีจดัใหน้กัเรียนเรียนทั้งปี ตั้งแต่ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 

แผนการเรียนภาษา – ภาษา ปีการศึกษาละ 1,400 ชัว่โมง 

 

 

                 

 



65 
 

ตารางแสดงสัดส่วนสาระการเรียนรู้กบัเวลาเรียน หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดบัมธัยมศึกษา

ตอนปลาย(ม.4-6)แผนการเรียนภาษา - ภาษา(แผนกสามญัหญิง) 

              

รายวชิาพืน้ฐาน / รายวชิาเพิม่เติม / กจิกรรม 

มัธยมศึกษาปีที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 5 มัธยมศึกษาปีที่ 6 

ภาคเรียนท่ี 1 – 2 ภาคเรียนท่ี 1 – 2 ภาคเรียนท่ี 1 – 2 

1 รายวชิาพืน้ฐาน เวลาเรียน / ชัว่โมง หน่วยกิต เวลาเรียน / ชัว่โมง หน่วยกิต เวลาเรียน / ชัว่โมง หน่วยกิต 

 1. ภาษาไทย 80 2.0 80 2.0 80 2.0 

2. คณิตศาสตร์ 80 2.0 80 2.0 80 2.0 

3. วิทยาศาสตร์ 120 3.0 120 3.0 -- -- 

4. สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 80 2.0 80 2.0 80 2.0 

5.  ประวติัศาสตร์     40 1.0 40 1.0 -- -- 

6. สุขศึกษา และพลศึกษา 40 1.0 40 1.0 40 1.0 

7. ศิลปะ 40 1.0 40 1.0 40 1.0 

8. การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 40 1.0 40 1.0 40 1.0 

9. ภาษาองักฤษ  80 2.0 80 2.0 80 2.0 

รวมเวลาเรียนรายวชิาพืน้ฐาน 600 15.0 600 15.0 440 11.0 

2 รายวชิาเพิม่เติม -- -- -- -- -- -- 

 

1. ภาษาไทย 80 2.0 80 2.0 80 2.0 

2.วิทยาศาสตร์ -- -- -- -- 40 1.0 

3. ภาษาองักฤษ 240 6.0 240 6.0 240 6.0 

4. ภาษาจีน 160 4.0 160 4.0 160 4.0 

4. ภาษาฝร่ังเศส 160 4.0 160 4.0 160 4.0 

รวมเวลาเรียนรายวชิาเพิม่เติม 640 16.0 640 16.0 680 17.0 

3 กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 120 ผ่าน/ไม่ผ่าน 120 ผ่าน/ไม่ผ่าน 120 ผ่าน/ไม่ผ่าน 

 รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,360 31.0 1,360 31.0 1,240 28.0 

 

หมายเหตุ      1.  ตลอดหลกัสูตรเรียนทั้งหมด   90  หน่วยกิต  ภายในเวลา 3 ปี (บงัคบัไม่นอ้ยกวา่ 81 หน่วยกิต)  

                     2. รายวชิาพ้ืนฐาน   จาํนวน  41  หน่วยกิต  ภายในเวลา 3 ปี  ( บงัคบั  41 หน่วยกิต) 

                     3. รายวชิาเพิ่มเติม  จาํนวน  49  หน่วยกิต  ภายในเวลา 3 ปี (บงัคบัเรียนไม่นอ้ยกวา่ 35 หน่วยกิต ) 

 

จากตารางข้างต้น  จาํนวนชั่วโมงท่ีจัดให้นักเรียนเรียนทั้ งปี ตั้ งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

แผนการเรียนภาษา – ภาษา ปีการศึกษาละ 1,400 ชัว่โมง 
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3.1.5 การจัดกจิกรรมเสริมหลกัสูตร / หลกัสูตรท้องถิ่น 

โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ได้ดาํเนินการจดัทาํสาระการเรียนรู้ท้องถ่ินเพื่อให้แต่ละกลุ่มสาระได้จดั

กิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการสาระทอ้งถ่ินในจงัหวดันครปฐม  สามารถจาํแนกตามระดบัชั้นเรียน   

ดงัน้ี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  เร่ือง ทุกทิศแดนดินเยอืนถ่ินสามพราน  

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2   เร่ือง ทุกทิศแดนดินเยอืนถ่ินสามพราน 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  เร่ือง วถีิไทยภูมิใจสามพราน 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  เร่ือง UNSEEN SAMPRAN 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  เร่ือง เท่ียวถ่ินแควน้แดนสามพราน 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  เร่ือง อาชีพทาํกินทอ้งถ่ินสามพราน 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 เร่ือง ของดีเมืองนครปฐม 

              ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  เร่ือง หมู  หมู 

              ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  เร่ือง OTOP ชอ้ปกระจาย 

       ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  เร่ือง ส่องเลนส์ทวารวดี 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  เร่ือง พระราชวงัสนามจนัทร์กบัรัชกาลท่ี 6 

              ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  เร่ือง สะพายกลอ้งส่องเลนส์ 

 

3.1.6 ความสอดคล้องของหลักสูตรกบัความต้องการของท้องถิ่นและผู้เรียน 

 โรงเรียนยอแซฟอุปถมัภ ์  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและงานวชิาการ เพื่อจดัทาํ

หลกัสูตรสถานศึกษา  และบริหารหลกัสูตรสถานศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร และให้

สอดคลอ้งกบัแนวทางการจดัการศึกษาของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 

2545) แผนการศึกษาแห่งชาติ มีการกาํหนดเป้าหมาย สมรรถนะสาํคญัของผูเ้รียน และคุณลกัษณะอนัพึง

ประสงคข์องหลกัสูตร กาํหนดสาระของหลกัสูตรสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลาง ครอบคลุมความตอ้งการ

ของผูเ้รียน ชุมชน และทอ้งถ่ิน ส่งเสริมใหผู้ส้อนผลิตเอกสารประกอบการสอน ส่ือการสอน มีการดาํเนินการ

ปรับปรุง เพื่อสร้างความสอดคลอ้งของหลกัสูตรกบัความตอ้งการของทอ้งถ่ิน และผูเ้รียน จดัใหมี้การประเมิน

หลกัสูตรโดยการสอบถามความพึงพอใจของผูป้กครองและผูเ้รียนต่อหลกัสูตรท่ีเปิดทาํการเรียนการสอน 

จดัใหมี้การรับฟังความคิดเห็นของนกัเรียนในดา้นการเรียนการสอน  จดัใหมี้การจดัทาํหลกัสูตรทอ้งถ่ินเพื่อใช้

ในการเรียนการสอนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  จดัใหมี้การนิเทศการสอนของครู และมีการประชุมติดตามการ

จดัการเรียนการสอนของครูโดยหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ และจดัใหมี้การเรียนการสอนนอกสถานท่ี 

(วชิาการสัญจร) โดยนาํนกัเรียนศึกษาความรู้ในทอ้งถ่ินจงัหวดันครปฐมและจงัหวดัใกลเ้คียง   
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 3.1.6 เทคนิควธีิการสอนทีค่รูนํามาใช้สอน  

  โรงเรียนยอแซฟอุปถมัภ ์ ส่งเสริมใหค้รูไดจ้ดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั มุ่ง

พฒันาครูเพื่อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจการจดัการเรียนการสอน และมีแนวทางในการจดัการศึกษาท่ีเช่ือวา่

นกัเรียนทุกคนมีความสามารถ และมีศกัยภาพในการท่ีจะเรียนรู้ จึงไดใ้หค้รูไดใ้ชว้ธีิการสอนท่ีหลากหลาย และ

ใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมมากท่ีสุด เนน้การปฏิบติัจริง เพื่อให้ผูเ้รียนไดเ้กิดการเรียนอยา่งถาวร  โรงเรียนจดัใหมี้

ระบบการนิเทศการจดัการเรียนการสอนของครูโดยหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ ใชเ้ทคนิควธีิการสอนท่ี

หลากหลาย  เช่น มีการสอนแบบร่วมมือกนัเรียนรู้และการปฏิบติัจริง การสอนแบบศึกษาคน้ควา้/ทดลอง การ

สอนแบบบูรณาการ การใชก้ระบวนการกลุ่ม สอดแทรกกระบวนการคิดวเิคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดแกปั้ญหา 

คิดสร้างสรรค ์ สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม/คุณค่าพระวรสาร  จากการนิเทศการสอนและการตรวจแผนการ

จดัการเรียนรู้ โดยภาพรวม พบวา่  ครูระดบัประถมศึกษาใชเ้ทคนิคการสอนแบบร่วมมือกนัเรียนรู้มากท่ีสุด คิด

เป็นร้อยละ 77   และการสอนแบบบูรณาการ/การสอนแบบทัว่ไปร้อยละ 23  ส่วนครูระดบัมธัยมศึกษาใช้

เทคนิคการสอนแบบร่วมมือกนัเรียนรู้มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 63  และการสอนแบบบูรณาการ/การสอนแบบ

บรรยาย และการสอนแบบทัว่ไป ร้อยละ 37      
  3.1.7 บรรยากาศการเรียนการสอน 
  การจดักิจกรรมการเรียนการสอนของครูมีความหลากหลาย มีการจดัการเรียนการสอนทั้งใน 

และนอกห้องเรียน มีการจดัการสอนการบูรณาการในรายวิชา และขา้มรายวชิา มีการใชส่ื้อการสอน มีการสอน

การทดลอง  และการปฏิบติัจริงให้นกัเรียน นกัเรียนมีความสุข และนกัเรียนมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา มี

การนิเทศการสอน และมีการดาํเนินการเก่ียวกบัการเรียนการสอน ดงัน้ี 
  1. มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร และงานวชิาการ  จะมีการดาํเนินการประชุม 1  

สัปดาห์ต่อคร้ัง ซ่ึงการประชุมเพื่อติดตามการจดัการเรียนการสอน และการแลกเปล่ียนความคิดเห็นต่างๆ 

  2. มีการประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นการดาํเนินการประชุมครูผูส้อนแต่ละกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ เพื่อนําปัญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึนมาแลกเปล่ียน และแก้ปัญหา รวมทั้ งเป็นการติดตามนโยบายต่างๆท่ี

โรงเรียน ฝ่ายวชิาการ ไดก้าํหนดไวใ้หบ้รรลุเป้าหมายท่ีกาํหนด 

  3. มีการตรวจแผนการจดัการเรียนรู้ จากการตรวจแผนการจดัการเรียนรู้ของครูโดยหัวหน้า

กลุ่มสาระการเรียนรู้ และหัวหน้างานวิชาการ พบว่า แผนการจดัการเรียนรู้มีความหลากหลาย  ครูผูส้อนได้

สอนตามแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีจดัทาํข้ึน   

  4.มีการนิเทศการสอนจากการนิเทศการสอนพบวา่คุณครูส่วนใหญ่มีความสามารถ มีศกัยภาพ 

และเทคนิคการในการสอน  สามารถควบคุมหอ้งเรียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

                           5.มีการติดตามการใชห้ลกัสูตรสถานศึกษา โดยการสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายท่ี

มีต่อสถานศึกษา ไดแ้ก่ กลุ่มผูบ้ริหาร/คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและงานวิชาการ กลุ่มครูผูส้อน และกลุ่ม

ผูป้กครอง พบว่ากลุ่มเป้าหมายท่ีมีต่อสถานศึกษามีความพึงพอใจต่อการใชห้ลกัสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 

2555 อยูใ่นระดบั ดี ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
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3.2 การวดัและประเมนิผลการเรียน 

 3.2.1  ความถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบันเกีย่วกบัเอกสาร หลกัฐาน การประเมินผลการ 

                        เรียนงานวดัผล  ฝ่ายวชิาการไดจ้ดัเอกสารหลกัฐานการประเมินผลการเรียนแยก 

                        เป็นดงัน้ี 

3.2.1.1 ระเบียบโรงเรียนยอแซฟอุปถมัภว์า่ดว้ย การจดัการศึกษา  

             พุทธศกัราช 2551 

3.2.1.2 เอกสารหลกัฐานการประเมินผลการเรียนท่ีทางงานวดัผลจดัทาํข้ึนให้ 

             สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรสถานศึกษา 

   ปพ.4 คือ  แบบแสดงผลการพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

   ปพ.5 คือ  เอกสารแสดงผลการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 

   ปพ.6 คือ  แบบรายงานผลการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนรายบุคคล 

   ปพ.7 คือ  ใบรับรองผลการศึกษา 

   ปพ.9 คือ  สมุดบนัทึกผลการเรียนรู้ 

 

 

 

3.2.2 การนําผลการวดัและประเมินผลการเรียนไปใช้ในการพฒันาผู้เรียน 

  3.2.2.1 วธีิการและเคร่ืองมือท่ีครูใชป้ระเมินมีหลากหลาย เช่น การสังเกต ซกัถาม  

                                       การสัมภาษณ์ใบงาน โครงงาน ช้ินงาน คน้ควา้รายงาน , ปฏิบติั และ 

                                       แบบทดสอบ 

  3.2.2.2 วธีิการจดัทาํ Portfolio (แฟ้มสะสมงาน) 

   -ครูประจาํชั้นจะช่วยดูแลในการจดัเก็บแฟ้ม 

   -ครูประจาํวชิาประเมินช้ินงาน, ใบงานของนกัเรียน 

   -ผูป้กครองประเมินผลงานของนกัเรียน 

   -เพื่อนในหอ้งเรียนประเมินผลของนกัเรียน 

   -นกัเรียนจดัเก็บผลงานท่ีตนเองช่ืนชอบใส่ในแฟ้ม 

  3.2.2.3 ผลการวเิคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม ไดจ้ดัทาํใบรายงาน  

                                       เพื่อแจกใหก้บันกัเรียน ดงัน้ี 

   -ใบรายงานบุคคลระหวา่งภาคเรียน 

   -ใบรายงานบุคคลแต่ละภาคเรียน 

   -ใบสรุปผลการเรียนรายปี 

   -ใบตรวจสอบคะแนน 

   -ใบกรอกสมุดพก 

   -ใบสรุปการประเมินแบบอ่ืน ๆ 
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3.3 กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 

  3.3.1 ผลการจัดบริการแนะแนว 

 ตารางแสดงผลการศึกษาต่อของนกัเรียนท่ีจบระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6 

โรงเรียนท่ีนกัเรียนศึกษาต่อ 
จาํนวน 

คน ร้อยละ 

โรงเรียนยอแซฟอุปถมัภ ์ 161 87.98 

สถานศึกษาของรัฐบาล 21 11.48 

ต่างประเทศ 1 0.55 

รวม 183 100 

 

                                                                                           ท่ีมา : งานแนะแนว 

 

 ตารางแสดงผลการศึกษาต่อของนกัเรียนท่ีจบระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 3 

โรงเรียนท่ีนกัเรียนศึกษาต่อ 
จาํนวน 

คน ร้อยละ 

โรงเรียนยอแซฟอุปถมัภ ์ 229 87.07 

สายสามญัสถานศึกษาอ่ืน -สถาบนัรัฐบาล 6 2.28 

                                    -สถาบนัเอกชน 13 4.94 

สายอาชีพ                       -สถาบนัรัฐบาล     5 1.90 

                                     -สถาบนัเอกชน 15 5.7 

รวม 263 100 

 

                                                                                           ท่ีมา : งานแนะแนว 

 

ตารางแสดงผลการศึกษาต่อของนกัเรียนท่ีจบระดบัการขั้นพื้นฐาน(ช่วงชั้นท่ี 4) ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 เขา้ศึกษา

ต่อระดบัอุดมศึกษา 

มหาวทิยาลยั คณะ 
จาํนวน 

คน ร้อยละ 

1.จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  22 5.99 

2.มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  25 6.79 

3.มหาวทิยาลยัมหิดล  49 13.32 

4.มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  64 17.39 
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5.มหาวทิยาลยัศิลปากร  42 11.41 

6.มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้  45 12.23 

7.มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  22 5.98 

8.มหาวทิยาลยับูรพา  18 4.89 

9.มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง  12 3.26 

10.มหาวทิยาลยัขอนแก่น  2 0.54 

11.มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  3 0.82 

12.มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล  13 3.53 

13.มหาวทิยาลยันเรศวร  1 0.27 

14.มหาวทิยาลยัราชภฎั  21 5.71 

15.มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์  1 0.27 

16.สถาบนัการบินพลเรือน  2 0.54 

17.มหาวทิยาลยัเนชัน่  2 0.54 

18.มหาวทิยาลยัอสัสัมชนั  6 1.63 

19.มหาวทิยาลยักรุงเทพ  4 1.09 

20.มหาวทิยาลยัรังสิต  6 1.63 

21.สถาบนัเทคโนดลยไีทย – ญ่ีปุ่น  4 1.09 

22.มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  2 0.54 

23.มหาวทิยาลยัสยาม  2 0.54 

รวม 368 100 
 

                                                                                                  ท่ีมา : งานแนะแนว 

 

ตารางแสดงสรุปนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีสอบเขา้ศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษา 

มหาวทิยาลยั จาํนวนนักเรียนทีส่อบได้ คดิเป็นร้อยละ 

มหาวทิยาลยัรัฐบาล 340 89.71 

มหาวทิยาเอกชน 24 6.33 

ประกอบอาชีพ (เตรียมตวัเป็นนกับวช) 11 2.90 

ศึกษาต่อต่างประเทศ 4 1.06 

รวม 379 100 
                     

ท่ีมา :งานแนะแนว  
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3.4 การวจิัยในช้ันเรียน 

 

โรงเรียนยอแซฟอุปถมัภส่์งเสริมใหค้รูทาํการวจิยัในชั้นเรียน  เพื่อนาํมาใชใ้นการพฒันาการจดั

กระบวนการเรียนรู้และปรับพฤติกรรมท่ีพึงประสงคข์องนกัเรียน รวมทั้งพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนใหมี้

ประสิทธิภาพข้ึน 

 

3.4.1 รูปแบบวธีิการดําเนินงานวจัิยในช้ันเรียน 

5.1.1  การวจิยัในชั้นเรียนแบบไม่เป็นทางการ  (วจิยัไม่เต็มรูปแบบ) 

5.1.2  การวจิยัในชั้นเรียนแบบเป็นทางการ  (เตม็รูปแบบ) 

 ในการจดัการการทาํวิจยัในชั้นเรียนของโรงเรียนยอแซฟอุปถมัภไ์ดก้าํหนดรูปแบบการวจิยั ร่วมกบั

ฝ่ายการศึกษา ฯ ซ่ึงเป็นการทาํวจิยัในชั้นเรียนแบบเป็นทางการ กล่าวคือการทาํวิจยั 5 บทไดแ้ก่   

 บทท่ี 1 ปัญหา/สาเหตุ                 บทท่ี 2 วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง   

บทท่ี 3 การดาํเนินการ    บทท่ี 4 การวเิคราะห์ขอ้มูลและ  

บทท่ี 5 สรุปผลอภิปราย 

 

 3.4.2  ผลงานของครูที่เกีย่วกับการวจัิยในช้ันเรียน 

  จาํนวนครูทั้งหมด      283    คน   

  จาํนวนครูส่งหวัขอ้การวิจยั    283 คน  คิดเป็นร้อยละ   100  

  จาํนวนครูส่งรายงานวิจยั   283 คน   คิดเป็นร้อยละ  100 
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ตารางแสดงจาํนวนผลงานวจิยัและการนาํผลการวจิยัมาใชพ้ฒันาการเรียนรู้ 

 

ลาํดบัท่ี แผนก 
จาํนวน

ครู 

ประเภทงานวจิยั 

รวม 

ร้อยละ 

การ

พฒันา

ผูเ้รียน 

ร้อย

ละ 

แกปั้ญหา

พฤติกรรม

ผูเ้รียน 

ร้อยละ การสร้าง

นวตักรร

ม 

ร้อยละ สาํรวจ ร้อยละ 

1 มธัยมชาย

(สามญั) 

78 73 93.58 5 6.42 - - - - 100 

2 ประถมชาย 

(สามญั) 

42 

 

30 71.42 12 28.58 - - - - 100 

3 หญิง(สามญั) 86 49 56.98 8 9.30 9 10.47 20 23.25 100 

4 อนุบาล 35 16 45.71 19 54.28   - - 100 

 EP 42 30 71.42 10 23.80 2 4.76 - - 100 

รวม  283 198 69.96 54 19.08 11 3.88 20 7.08  

 
ท่ีมา  :  งานวจิยัและพฒันา 

 
ตารางท่ี 3.4.2 พบวา่ครูไดมี้การทาํวจิยัและนาํผลการวิจยัมาใชพ้ฒันาการเรียนรู้   ประเภทการพฒันาการเรียนรู้มากท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ 69.96 รองมาคือวจิยัใน

การแกปั้ญหาพฤติกรรมผูเ้รียนคิดเป็นร้อยละ 19.08   วจิยัประเภทสาํรวจคิดเป็นร้อยละ7.08  ส่วนประเภทการสร้างนวตักรรมคุณครูทาํวจิยันอ้ยท่ีสุด  คิดเป็น

วจิยัร้อยละ  3.88
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3.5  ส่ือการเรียนรู้ 
 

โรงเรียนยอแซฟอุปถมัถส่์งเสริมใหค้รูมีการผลิตส่ือการเรียนการสอน เพื่อนาํมาใชใ้นการพฒันาการ

จดักระบวนการเรียนรู้และปรับพฤติกรรมท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียนดงัน้ี 
 

ตารางแสดงจาํนวนครูผูส้อนระดบัประถมศึกษาท่ีผลิตส่ือ    

ลาํดบั ประเภทของส่ือ 
ภาคเรียนท่ี 1 -2  

รวม 
ช้ินงาน ร้อยละ 

1 ส่ิงพิมพเ์พื่อการศึกษา 15 12.82 12.82 

2 ส่ิงพิมพส์าํหรับครู 12 10.26 10.26 

3 ส่ิงประดิษฐ ์ 28 23.93 23.93 

4 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 54 46.15 46.15 

5 แผนภาพ 8 6.84 6.84 

รวม 117 100.00 100.00 

  ท่ีมาขอ้มูล : แผนกวชิาการประถมศึกษา 

 จาํนวนครูผูส้อนระดบัประถมศึกษา 117 คน        
    

จากตารางพบว่าครูผูส้อนระดับประถมศึกษามีการผลิตส่ือเพื่อใช้ในการเรียนการสอนประเภท

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมากท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ 46.15 และผลิตส่ือการเรียนการสอนประเภท แผนภาพน้อย

ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 6.84 
                                                         

ตารางแสดงจาํนวนครูผูส้อนระดบัมธัยมศึกษาท่ีผลิตส่ือ    

ลาํดบั ประเภทของส่ือ 
ภาคเรียนท่ี 1 - 2 

รวม 
ช้ินงาน ร้อยละ 

1 ส่ิงประดิษฐ ์ 12 8.89 8.89 

2 CAI 26 19.26 19.26 

3 ส่ิงพิมพ ์ 20 14.81 14.81 

4 ชุดการสอน 17 12.59 12.59 

5 โสต ฯ 4 2.96 2.96 

6 วดีีทศัน์ 7 5.19 5.19 

7 แผนภาพ 11 8.15 8.15 

8 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 38 28.15 28.15 

รวม 135 100.00 100.00 

 ท่ีมาขอ้มูล : แผนกวชิาการมธัยมศึกษา 
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จาํนวนครูผูส้อนระดบัมธัยมศึกษา 135 คน                         

 

จากตารางพบว่าครูผู ้สอนระดับมัธยมศึกษามีการผลิตส่ือเพื่อใช้ในการเรียนการสอนประเภท

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ   28.15   และผลิตส่ือการเรียนการสอนประเภท  โสตทศันวสัดุ

นอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 2.96                     
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บทที ่4  

ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 

 

 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียนยอแซฟอุปถมัภ ์ไดส้รุปโดยแยกตามลาํดบัดงัน้ี 

4.1 สภาพการบริหาร และการจดัการ  

4.2 สภาพและบรรยากาศการเรียนรู้  

4.3 ทรัพยากรและส่ิงอาํนวยความสะดวก  

4.4 การพฒันาวชิาชีพ 

4.5 ความสัมพนัธ์ระหวา่งสถานศึกษากบัผูป้กครอง และชุมชน 
 

 

 

4.1 สภาพการบริหาร และการจัดการ 

 

 4.1.1 ความสอดคล้องระหว่าง วสัิยทัศน์ พนัธะกจิ และ เป้าหมาย 

ตารางวิเคราะห์แผนพฒันาการศึกษา 5 ปี  (พ.ศ. 2553-2557) ปรับปรุง พ.ศ. 2554 

 

 

วสัิยทศัน์  
 

 

        โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ โดดเด่นด้านคุณธรรม – จริยธรรม เป็น

ผู้นําทางวชิาการและเทคโนโลย ี   มทีกัษะทางภาษา  มุ่งสู่ความเป็นสากล  

บนพืน้ฐานของความเป็นไทย 
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พนัธะกจิ (7) นโยบาย (10) เป้าหมาย (29) 
มาตรฐานประกนัคุณภาพ

ภายใน (15) 

1 1 

2 

1,2,3 

4 

2,14 

2,14 

2 3 5,6,7,8,9 5,14 

3 4 

5 

6 

7 

8 

10 

11,12 

13 

16,17,18,19 

20,21,22,23 

10 

1,2,3,4,5,6 

7 

8,9,11,12,13,14,15 

7,8,13 

4 7 15 12 

5 8 14 7 

6 9 24,25 1,2,4,5,6,14,15 

7 10 26,27,28,29 2,7,9,11,13,14,15 

 

 

 

 

อัตลกัษณ์  ของ นักเรียนโรงเรียนยอแซฟอุปถมัภ์ 

“คนดศีรียอแซฟ” 

 
 

เอกลกัษณ์  ของโรงเรียนยอแซฟอุปถมัภ์ 

“เป็นโรงเรียนคาทอลกิ ทีดู่แลนักเรียนอย่างด ี

และเด่นด้านภาษาต่างประเทศ” 
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  4.1.2 ความสัมพนัธ์ระหว่างแผนพฒันาคุณภาพการศึกษากบัวสัิยทัศน์ พนัธะกจิ 

ตารางวเิคราะห์แผนพฒันาการศึกษา 5 ปี  พ.ศ. 2553-2557  

(ปรับปรุง พ.ศ. 2554) 

 

พนัธะกจิ นโยบาย เป้าหมาย 

1. ด้านคุณธรรม - จริยธรรม 

    ส่งเสริมบุคลากรและผูเ้รียนใหมี้

คุณธรรม – จริยธรรม มี

คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์อง

โรงเรียน ปฏิบติัศาสนกิจสมัพนัธ์

ร่วมกนั นาํแนวคิดตามหลกัธรรม

ไปใชใ้นการดาํรงชีวติ รู้จกัใช้

ทรัพยากรอยา่งคุม้ค่า รักษ์

ส่ิงแวดลอ้ม ประหยดัอดออม 

และดาํเนินชีวติตามหลกัปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ืออยูใ่น

สงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข(น.1,2) 

 

1. ปลูกฝังบุคลากรและผูเ้รียนใหมี้คุณธรรม-

จริยธรรม  ตามหลกัธรรมทางศาสนามี

ความสามคัคี รู้จกัรักและรับใช ้ภาคภูมิใจ

ในสถาบนั อยูร่่วมกนัในสงัคมไดอ้ยา่งมี

ความสุข 

 

1. ร้อยละ 90  ของบุคลากรและผูเ้รียนปฏิบติั

ตนเป็นคนดีมีคุณธรรม – จริยธรรม และ

อยูร่่วมกนัไดอ้ยา่ง มีความสุข (น.1)(ม.

2,14) 

2. ร้อยละ 90  ของผูเ้รียนปฏิบติัตนตาม

คุณลกัษณะอนัพึงประสงคจ์นเป็น

เอกลกัษณ์ของโรงเรียน  (น.1) (ม.2,14) 

3. ร้อยละ 90  ของบุคลากรและผูเ้รียนได้

ปฏิบติัศาสนกิจสมัพนัธ์ร่วมกนั และ

ดาํเนินชีวติตามหลกัธรรม ทางศาสนา

ของตน    (น.1) (ม.2,14) 

 

 2. ส่งเสริมบุคลากรและผูเ้รียน ใหมี้นิสยัรักษ์

ส่ิงแวดลอ้ม ใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่าตาม

หลกัเศรษฐกิจพอเพียง 

 

4. ร้อยละ 90  ของบุคลากรและผูเ้รียน ใช้

ทรัพยากรอยา่งคุม้ค่า รักษส่ิ์งแวดลอ้ม  

ประหยดั  อดออม  และดาํเนินชีวติตาม

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  (น.2) (ม.2,14) 

2.สัมฤทธ์ิผลของผู้เรียน 

 จดัการศึกษาเพ่ือส่งเสริมให้

ผูเ้รียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน

สูงข้ึน มีผลงานเป็นท่ียอมรับใน

ทุกระดบั ตลอดจนมีผลการ

ประเมินจากหน่วยงานภายนอก

สูงกวา่เกณฑม์าตรฐาน (น.3) 

           

3. จดัการศึกษาเพ่ือพฒันาผูเ้รียนเตม็ตาม

ศกัยภาพ สามารถศึกษาต่อ  ใน

ระดบัอุดมศึกษาของรัฐ มีผลงานเขา้สู่

การแข่งขนัระดบัประเทศ และ

ต่างประเทศ 

                   

5. ผูเ้รียนทุกคนสามารถเขา้ศึกษาต่อใน

ระดบัอุดมศึกษาของรัฐ  (น.3) (ม.5,14) 

6. ร้อยละ 80  ของผูเ้รียนมีผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนแต่ละรายวชิาไม่ตํ่ากวา่ 3.00   

(น.3) (ม.5,14) 

7. ร้อยละ 80  ของผูเ้รียนในระดบัชั้น ป.6 , 

ม.3 และ ม.6  มีผลการทดสอบรวบยอด

ระดบัชาติ  อยูใ่นระดบัดี (น.3) (ม.5,14) 

8.ผูเ้รียนไดรั้บรางวลัและมีผลงานจากการ

ประกวดแขง่ขนัทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ (น.3) (ม.5,14) 
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พนัธกจิ นโยบาย เป้าหมาย 

2.สัมฤทธ์ิผลของผู้เรียน 

 

 9. ร้อยละ 80  ของผูเ้รียนมีผลการประเมิน

คุณภาพผูเ้รียน ไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 75 (น.3) 

(ม.5,14) 

 

3.หลกัสูตรการบริหารงานวชิาการ 

 จดัการศึกษาตามมาตรฐาน

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมี

หลกัสูตรท่ีเขม้ขน้และ

หลากหลายเนน้ทกัษะทางภาษา 

และเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั เพ่ือให้

ผูเ้รียนเป็นคนดี มีปัญญา และมี

คุณภาพชีวติท่ีดี (น.4,5,6,7,8) 

          

4. ส่งเสริมการพฒันาหลกัสูตรท่ีเขม้ขน้

เหมาะสมกบัผูเ้รียน และ ความตอ้งการของ

ชุมชน เปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้

ตลอดชีวติ อยา่งมีคุณภาพ 

 

10.  ร้อยละ 90  ของ ครู  ผูป้กครอง  และ

นกัเรียน มีความพึงพอใจผลการ

ประเมินการใชห้ลกัสูตร  อยูใ่นระดบัดี

มาก (น.4) (ม.10) 

 

 5. สนบัสนุนการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้

ผูเ้รียนเป็นสาํคญั มีทกัษะการคิดวเิคราะห์ 

คิดสงัเคราะห์ สามารถใชภ้าษาในการ

ส่ือสารเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล 

 

11.  ร้อยละ 90  ของนกัเรียนมีคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

          (น.5) (ม.1,2,3,4,6,) 

12.  ร้อยละ 90  ของผูเ้รียนมีทกัษะทางภาษา

โดยไดรั้บการประเมินคุณภาพจาก

หน่วยงานภายใน และภายนอก  

 (น.5) (ม.3,5) 

 

 6. ส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยท่ีีทนัสมยัในการ

จดัการศึกษา 

 

13.  ครูทุกคนสามารถใชส่ื้อ  วสัดุ  อุปกรณ์  

แหล่งเรียนรู้ และเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั

มาใชใ้นการจดัการเรียนการสอน  

       (น.6) (ม.7) 

 

 

 7. จดัระบบโครงสร้างการบริหารงาน เนน้การ

มีส่วนร่วมโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาล และ

เทคโนโลยท่ีีทนัสมยั สร้างความเช่ือมัน่

ดว้ยระบบประกนัคุณภาพภายใน และนิเทศ

ติดตาม เพ่ือใหก้ารบริหารงานเกิดผลอยา่ง  

มีประสิทธิภาพ 

                    

 

16.  ร้อยละ 90  ของบุคลากรมีส่วนร่วมใน

การบริหารจดัการ กาํหนดนโยบาย  

โครงสร้าง  โดยยดึหลกัธรรมาภิบาล  

         (น.7) (ม.8) 
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พนัธกจิ นโยบาย เป้าหมาย 

3.หลกัสูตรการบริหารงานวชิาการ 

 จดัการศึกษาตามมาตรฐาน

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมี

หลกัสูตรท่ีเขม้ขน้และ

หลากหลายเนน้ทกัษะทางภาษา 

และเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั เพ่ือให้

ผูเ้รียนเป็นคนดี มีปัญญา และมี

คุณภาพชีวติท่ีดี (น.4,5,6,7,8) 

7. จดัระบบโครงสร้างการบริหารงาน เนน้การ

มีส่วนร่วมโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาล และ

เทคโนโลยท่ีีทนัสมยั สร้างความเช่ือมัน่

ดว้ยระบบประกนัคุณภาพภายใน และนิเทศ

ติดตาม เพ่ือใหก้ารบริหารงานเกิดผลอยา่ง  

มีประสิทธิภาพ 

17.  ร้อยละ 95  ของอาคารสถานท่ี  แหล่ง

การเรียนรู้  สาธารณูปโภค  ส่ือวสัดุ

อุปกรณ์  นวตักรรมและเทคโนโลยี

ไดรั้บการพฒันาให ้ รวดเร็ว  ชดัเจน 

และทนัต่อเหตุการณ์ในปัจจุบนั (น.7) 

(ม.9,11,13) 

18.  ร้อยละ 95  ของผูรั้บบริการ  มีความพึง

พอใจต่อการใหบ้ริการของบุคลากรใน

สถานศึกษา  (น.7) (ม.11,13) 

19.  ทุกหน่วยงานในสถานศึกษา ไดรั้บผล

การประเมินตามเกณฑม์าตรฐานใน

ระดบัดีมากของกระทรวงศึกษาและ  

สมศ. (น.7) (ม.12,14,15) 

 

 8. ส่งเสริมใหบุ้คลากรมีทกัษะในการใช้

เทคโนโลย ีการใหบ้ริการ เสริมสร้างขวญั

กาํลงัใจ และจิตสาํนึกในจรรยาบรรณ เพ่ือ

ประสิทธิภาพในการทาํงาน 

                   

20.  ร้อยละ 80  ของบุคลากรมีทกัษะการใช้

เทคโนโลยใีนการพฒันาการทาํงาน

อยา่งมีประสิทธิภาพ (น.8) (ม.7) 

21.  บุคลากรทุกคนไดรั้บการพฒันาตรงตาม

มาตรฐานวชิาชีพครู (น.8) (ม.7) 

22.  บุคลากรทุกคนมีขวญักาํลงัใจในการ

ปฏิบติัหนา้ท่ี (น.8) (ม.8) 

23.ร้อยละ 75  ของบุคลากรไดรั้บการพฒันา

ใหส้ามารถคน้ควา้  ส่ือสาร  จดัการ

เรียนการสอน ดว้ยภาษาสากล (น.8)          

(ม.7,8,13) 

 

4. การบริหารจดัการ 

    มีโครงสร้างการบริหารงานท่ี

ชดัเจนโดยยดึหลกัธรรมาภิบาล 

มีอาคารสถานท่ีแหล่งการเรียนรู้ 

สาธารณูปโภค ส่ือวสัดุอุปกรณ์ 

นวตักรรมเทคโนโลยเีพียงพอ

และทนัสมยั มีระบบการ

ประชาสมัพนัธ์ การใหบ้ริการท่ีมี 

  

7. จดัระบบโครงสร้างการบริหารงาน เนน้การ

มีส่วนร่วมโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาล และ

เทคโนโลยท่ีีทนัสมยั สร้างความเช่ือมัน่

ดว้ยระบบประกนัคุณภาพภายใน และนิเทศ

ติดตาม เพ่ือใหก้ารบริหารงานเกิดผลอยา่ง  

มีประสิทธิภาพ 

                   

15.  ผลการประเมินคุณภาพภายในและ

ภายนอกอยูใ่นเกณฑดี์มาก   

      (น.7) (ม.12) 
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พนัธกจิ นโยบาย เป้าหมาย 

ประสิทธิภาพโดยการใชก้ารนิเทศ ติ

ตตามงานจากองคก์รภายในและ

ภายนอกสถานศึกษา ( น.7) 

 

  

5. ด้านการบริหารงานบุคลากร 

    มีการพฒันาบุคลากรใหส้ามารถ

คน้ควา้ ส่ือสาร จดัการเรียน การ

สอน ดว้ยทกัษะภาษา และมี

คุณภาพ      ตรงตามมาตรฐาน

วชิาชีพครูของครุสภา มีการเพ่ิม

ขวญักาํลงัใจใหก้บับุคลากร

เหมาะสมกบัสภาวะเศรษฐกิจ 

และสงัคมในปัจจุบนั (น.8) 

 

8. ส่งเสริมใหบุ้คลากรมีทกัษะในการใช้

เทคโนโลย ีการใหบ้ริการ เสริมสร้างขวญั

กาํลงัใจ และจิตสาํนึกในจรรยาบรรณ เพ่ือ

ประสิทธิภาพในการทาํงาน 

                    

14.  ครูทุกคนไดรั้บการพฒันา และนิเทศ

ติดตามในการปฏิบติังาน  

         (น.8) (ม.7) 

   

6.  กจิการนักเรียน 

    พฒันาส่งเสริมใหผู้เ้รียนมี

คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ มี

ความสามารถทางดา้นศิลปะ 

ดนตรี กีฬา และดา้นอ่ืนๆ ตาม

ความถนดัและสนใจของตนเอง 

สามารถเขา้ร่วมแข่งขนัทั้งภายใน

และภายนอกสถานศึกษา (น.9) 

        (........................) 

 

9. ส่งเสริมการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนให้

ผูเ้รียนเกิดคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

               

24.  ผูเ้รียนทุกคนไดพ้ฒันาศกัยภาพตรงตาม

ความสามารถของตนเอง 

       ( น.9) (ม.1,4,5,6,14,15) 

25.  ผูเ้รียนทุกคนมีคุณลกัษณะอนัพึง

ประสงคข์องโรงเรียน  

       (น.9) (ม.2,4,6,14) 

7. สัมพนัธ์ชุมชน 

   พฒันาส่งเสริมความสมัพนัธ์ของ

สถานศึกษาและชุมชน เป็นท่ี

ยอมรับและเช่ือมัน่ใน

สถานศึกษา ร่วมอนุรักษสื์บสาน

ศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ิน บุคลากรและผูเ้รียนมีจิต

อาสาในการช่วยเหลือสงัคม  

       (น.10)        

 

10. เสริมสร้างปฏิสมัพนัธ์ต่อชุมชนในการ

อนุรักษ ์ศิลปวฒันธรรม  ภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ิน รวมทั้งใชส้ถานศึกษาเป็นแหล่ง

เรียนรู้ของชุมชน 

                 

26.  ร้อยละ 90 ของชุมชนใหก้ารยอมรับ 

สนบัสนุนและใหร่้วมมือกบั

สถานศึกษาในการจดักิจกรรมต่าง ๆ  

       (น.10) (ม.13,14) 

27.  ร้อยละ 90  ของบุคลากรและผูเ้รียนเกิด

ความภาคภูมิใจ ปฏิบติัตนเหมาะสมกบั

ความเป็นไทย และสามารถเป็น

แบบอยา่งท่ีดีกบับุคคลอ่ืน   (น.10) (ม.

2,7) 
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พนัธกจิ นโยบาย เป้าหมาย 

7. สัมพนัธ์ชุมชน 

   พฒันาส่งเสริมความสมัพนัธ์ของ

สถานศึกษาและชุมชน เป็นท่ี

ยอมรับและเช่ือมัน่ใน

สถานศึกษา ร่วมอนุรักษสื์บสาน

ศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ิน บุคลากรและผูเ้รียนมีจิต

อาสาในการช่วยเหลือสงัคม  

       (น.10) 

 

10. เสริมสร้างปฏิสมัพนัธ์ต่อชุมชนในการ

อนุรักษ ์ศิลปวฒันธรรม  ภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ิน รวมทั้งใชส้ถานศึกษาเป็นแหล่ง

เรียนรู้ของชุมชน 

 

28.  ร้อยละ 90  ชุมชนไดรั้บประโยชน์จาก

แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาและ

สามารถนาํไปพฒันาตนเองและบุคคล

อ่ืน  

       (น.10) (ม.9,11,13,15) 

29.  ร้อยละ 90  ของชุมชนและสถานศึกษามี

ความสมัพนัธ์ท่ีดีต่อกนั  

       (น.10) (ม.9,13) 

 

 
 

4.2 สภาพและบรรยากาศการเรียนรู้ 

 4.2.1 การให้บริการของโรงเรียน 

  4.2.1.1 สุขภาพอนามัย และความปลอดภัย 

ตารางแสดงจาํนวนสุขภาพอนามยัของนกัเรียน จาํแนกเป็นรายเดือนและอาการป่วย 

อาการป่วย 
เดือน(คร้ัง) 

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

อุบติัเหต ุ 28 27 25 18 29 6 35 19 18 18 223 0.05 

บาดแผล 283 463 616 472 460 111 598 341 539 377 4,260 0.95 

ระบบทางเดินอาหาร 142 207 242 192 149 44 209 130 155 166 1,636 0.37 

ระบบทางเดินหายใจ 198 412 462 475 724 82 450 280 358 339 3,780 0.85 

ปวดศีรษะ 178 340 435 407 384 78 332 215 258 261 2,888 0.65 

โรคทางตา 25 45 66 67 62 18 55 47 44 50 479 0.11 

โรคผิวหนงั 24 58 97 106 57 21 118 54 92 61 688 0.15 

โรคอ่ืนๆ 302 564 709 489 470 142 610 328 461 391 4,466 1.00 

นอนพกัหอ้งพยาบาล 45 43 44 66 66 7 36 17 46 46 416 0.09 

ส่งรักษาต่อท่ี

โรงพยาบาล 
34 51 47 46 79 8 64 42 33 31 435 0.10 

รวม 1,180 2,116 2,652 2,226 2,335 502 2,407 1,414 1,925 1,663 18,420 4.12 
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ท่ีมา: งานอนามยั 
ปีการศึกษา 2555        จาํนวนนกัเรียนประถมศึกษา     948     คน 

          จาํนวนนกัเรียนมธัยมศึกษาชาย        1,508     คน   

 

จากตารางพบวา่ ผูเ้รียนเขา้รับการดูแลสุขภาพอนามยัเก่ียวกบั โรคอ่ืนๆ (ฟัน, ปาก, หู และ กลา้มเน้ือ

ฟกชํ้า) มากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 1.00  รองลงมาคือ บาดแผล คิดเป็นร้อยละ 0.95  
 

 

  ตารางแสดงจาํนวนผูม้ารับบริการดา้นสุขภาพอนามยั จาํแนกเป็นระดบัชั้น 

เดือน 
ระดบัช้ัน 

รวม 
ปฐมวยั ประถมศึกษา มธัยมศึกษา 

พฤษภาคม (14) − 563 605 1,168 

มิถุนายน (20) − 1,026 1,066 2,092 

กรกฎาคม (22) − 1,371 1,244 2,615 

สิงหาคม (20) − 1,197 987 2,184 

กนัยายน (18) − 1,065 1,219 2,284 

ตุลาคม (13) − 283 201 484 

พฤศจิกายน (22) − 1,268 1,089 2,357 

ธนัวาคม (13) − 773 610 1,383 

มกราคม (21) − 1,070 833 1,903 

กมุภาพนัธ์ (19) − 911 712 1,623 

รวม (182) − 9,527 8,566 18,093 

       ท่ีมา: งานอนามยั 

 

จากตารางพบวา่ ผูเ้รียนเขา้รับการดูแลสุขภาพอนามยัในเดือน กรกฎาคม มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 0.59   

รองลงมาคือ  พฤศจิกายน  คิดเป็นร้อยละ 0.53  
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  4.2.1.2 การใช้บริการห้องสมุด 

   ตารางแสดงสถิติการใชห้อ้งสมุดโรงเรียน   

เดือน 
จาํนวนผูม้าใชบ้ริการ (คร้ัง) รวม 

 ประถม1-6 ม.1-ม.6 ครู อ่ืนๆ(ผูป้กครอง) 

ปีการศึกษา 

 

2555 

 

 

2555 

 

 

2555 

 

 

2555 

 

 

2555 

 

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 

กนัยายน  1,837 4,073 108 3 6,021 

พฤศจิกายน  8,729 5,523 91 2 14,345 

ธนัวาคม  927 3,279 53 2 4,261 

มกราคม  1,867 4,239 84 4 6,194 

กมุภาพนัธ์  1,339 3,833 73 3 5,248 

รวม 25,901 39,680 947 29 66,557 

ท่ีมา : งานห้องสมุด 

จากตารางพบวา่  ผูเ้ขา้ใชบ้ริการหอ้งสมุดปีการศึกษา 2555  มีจาํนวน 66,557 คน  

 

   ตารางแสดงจาํนวนสถิติการยมื-คืนหนงัสือห้องสมุด    

เดือน 
จาํนวนผูม้าใชบ้ริการยมื-คืนหนงัสือ (คร้ัง)  

รวม ประถม1-มธัยม 6 ครู อ่ืนๆ 

ปีการศึกษา 2555 2555 2555 2555 

พฤษภาคม  1,054 112 - 1,166 

มิถุนายน  2,847 107 - 2,954 

กรกฎาคม  1,896 98 - 1,994 

สิงหาคม  2,190 112 - 2,302 

กนัยายน  947 69 - 1,016 

พฤศจิกายน  3,704 144 - 3,848 

ธนัวาคม  1,290 184 - 1,474 

มกราคม  1,998 125 - 2,123 

กมุภาพนัธ์  1,156 131 - 1,287 

รวม 17,082 1,082 - 18,164 
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ท่ีมา : งานหอ้งสมุด 

จากตารางพบวา่  ผูใ้ชบ้ริการยมื-คืนหนงัสือในปีการศึกษา 2555 มีจาํนวน18,164 เล่ม   

 

4.2.4 แหล่งการเรียนรู้ของโรงเรียน 

4.2.4.1 แหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

ตารางแสดงอาคารเรียน อาคารประกอบการเรียน จาํแนกเป็นอาคารและส่วนประกอบภายในอาคาร 

อาคาร จาํนวนช้ัน จาํนวนห้อง ภายในประกอบด้วยห้อง 

1. อาคารยอแซฟ 3   ชั้น 27 หอ้ง ช้ันที1่ กิจการนกัเรียน/ปกครอง,ธนาคารโรงเรียน/วดัผล,

วชิาการมธัยม/ผูช่้วยผูอ้าํนวยการ,ม.6/6,ปฏิบติัการ2,

ปฏิบติัการ1, 

ม.6/5 ,ปฏิบติัการ2,ICT      

ช้ันที2่ แนะแนว, กิจกรรม,ม.5/4,ม.5/5,Js Green School ,

ม.6/4,ม.6/3,ม.6/2,Lab Com 

ช้ันที ่ 3 ภาษาจีน,ม.5/3,ม.5/2,ม.5/1,ม.4/5,ม.4/4 ,ม.4/3,ม.

4/2,ม.4/1,นศท. 

2. อาคารโรงอาหาร 2  ชั้น 12  หอ้ง ช้ันที ่1 หอ้งอาหาร,หอ้งซิสเตอร์,หอ้งเบอเกอร่ี,หอ้ง

ประกอบอาหาร,หอ้งสุขา 

ช้ันที ่2 ม.4/6,ม.4/7,ม.5/6,ม.5/7,Lab ฟิสิกส์, 

Lab เคมี,Lab ชีวะ 

3. อาคารฟรังซิสเก่า 3   ชั้น 29 หอ้ง ช้ันที1่ หอ้งขายของ,ศิลปะ ประถม,ศิลปะมธัยม ,ดนตรี

สากล,ดนตรีไทย,ดนตรีไทย,หอ้งตรวจงาน,หอ้งพละ

,ม.6/1 

ช้ันที2่ กองร้อย,ศูนยส่ื์อ,ศูนยส่ื์อ,ม.3/7, ม.3/6 หอ้งดนตรี

ไทย ,ม.3/5,ม.3/4,ม.3/3,ม.3/2 

ช้ันที ่ 3 หอ้งการงาน,ม.3/1,ม.2/7,ม.2/6,ม.2/5,ม.2/4, ม.

2/3,ม.2/2,ม.2/1 

4.อาคารสนัตะมารี 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 ชั้น 42 หอ้ง ช้ันที1่ หอ้งประชาสมัพนัธ์,หอ้งธุรการ,หอ้งการเงิน,หอ้ง

รับรอง,หอ้งผูอ้าํนวยการ,หอ้งรองผูอ้าํนวยการ,สาํนกั

อาํนวยการ,หอ้งประชุม1,หอ้งประชุม2,หอ้งถ่ายเอกสาร,

หอ้งสุขา 

ช้ันที2่ หอ้งคณิต,หอ้งสมุด,หอ้งพกัครูจีน,หอ้งพกัครู1,

หอ้งพกัครู2,สุขา 

ช้ันที3่ หอ้งเก็บสารวทิยศาสตร์,หอ้งปฏิบติัการวทิย1์,

หอ้งปฏิบติัการวทิย2์,หอ้งปฏิบติัการภาษาต่างประเทศ,

หอ้งภาษาไทย,หอ้งภาษาจีน,ตดัSticker,หอ้งสงัคม 
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อาคาร จาํนวนช้ัน จาํนวนห้อง ภายในประกอบด้วยห้อง 

อาคารสนัตะมารี(ต่อ) 

 

 

  ปฏิบติัการคอมพิวเตอร์,ศูนยค์อมพิวเตอร์,Service 

ช้ันที4่ หอ้งประชุม4,หอ้งปฏติัการทางภาษา,หอ้งประชุม

3,หอ้งเก็บคอม 

 

5. อาคารฟรังซิสใหม่ 5  ชั้น 65  หอ้ง ช้ันที ่1 สุขา, พยาบาล,หอ้งปลอดเช้ือ/พละ,พกัครู 1,พกัครู

2,มลัติมิเดีย,ศาสนสมัพนัธ์/ส่งเสริมการอ่าน,ICT,ธนาคาร

ปัญญา/วดัผล,วชิาการ,ปกครอง 

ช้ันที ่2 สุขา,,ป1/1,ป1/2,ป.1/3,ป.1/4,ป.2/1,ป.2/2,ม.1/7,ม.

1/6,ม.1/5,ม.1/4,ม.1/3,มลัติมิเดีย,จิตาภิบาล 

ช้ันที ่3 สุขา,ป.4/4,ป.4/3,ป.4/2,ป.4/1,ป.3/4,ป.3/3,ป.3/2,

ป.3/1,ป.2/4,ป.2/3,ม.1/1,ม.1/2,,แนะแนว 

ช้ันที ่4 สุขา,ป.5/1,ป.5/2,ป.5/3,ป.5/4,ป.6/1,ป.6/2,6/3,

ภาษาจีน,ภาษาจีน,องักฤษ,องักฤษ,ป.6/4,คาํสอน 

ช้ันที ่5 สุขา,ปฏิบติัการวทิย1์,ปฏิบติัการวทิย2์,

คอมพิวเตอร์ 1,คอมพิวเตอร์2,Mini Theater ,พกัครู,

นาฏศิลป์,นาฏศิลป์,คณิต,ดนตรีสากล,พกัครูต่างชาติ 

6.Nittayo English 

Language Centre 

 

 

 

 

2 ชั้น 17 หอ้ง 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, 

7.อาคารไมเก้ิล 1  

 

 

 

 

 

3 ชั้น 13 หอ้ง ช้ันที1่ หอ้งลูกเสือ,หอ้งศูนยส่ื์อ,หอ้งรับรอง,หอ้งผูช่้วยฯ

,หอ้งสมุด 

ช้ันที2่ G.3/5,G.3/6,G.1/6,G.1/5 

ช้ันที3่ หอ้งศิลปะ,หอ้งพกัครู,Chinese2,Activity 

 

8.อาคารไมเก้ิล 2 

 

 

4 ชั้น 22 หอ้ง ช้ันที1่ หอ้งปกครอง,หอ้งวชิาการ,หอ้งแนะแนว,หอ้งรอง

ผูอ้าํนวยการ,Lab วทิย,์หอ้งพยาบาล 

ช้ันที2่ G.2/5,G2/6,G2/7,G.6/5,G.6/6,G.6/7 

ช้ันที3่ New Zealand,G.5/5,G.5/6,G5/7,G.4/5 

G.4/6 

ช้ันที ่4 หอ้งดนตรีไทย,หอ้งดนตรีสากล,หอ้งคอมพิวเตอร์

,หอ้งนาฏศิลป์ 
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อาคาร จาํนวนชั้น จาํนวนหอ้ง ภายในประกอบด้วยห้อง 

9. อาคารไมเก้ิล 3 5  ชั้น 29  หอ้ง ช้ันที ่1 หอ้งสุขาหญิง,หอ้งประชุม1,หอ้งประชุม2,หอ้งจิต

ตาภิบาล,หอ้งสุขาชาย 

ช้ันที ่2 G.7/8,G7/9,G.8/8,G.8/9,G.9/8,G.9/9 

หอ้งพกัครู(มุขกลาง) 

ช้ันที ่3 หอ้งการงาน,หอ้งดนตรีสากล,หอ้งวา่ง,หอ้งSocial 

Studies,Lab วทิย,์หอ้งคอมพิวเตอร์,หอ้งพกัครู(มุขกลาง) 

ช้ันที ่4 หอ้งสุขาหญิง,หอ้งเรียน1,หอ้งเรียน2,หอ้งเรียน3 ,

หอ้งเรียน4,หอ้งเรียน5,หอ้งสุขาชาย,หอ้งพกัครู(มุขกลาง) 

ช้ันที ่5 หอ้งกิจกรรม,หอ้งพกัครู(มุขกลาง) 

 

 

ตารางแสดงแหล่งการเรียนรู้(หอ้งปฏิบติัการ)ภายในโรงเรียน 

แหล่งการเรียนรู้ ระดบัทีใ่ช้ จาํนวนคร้ังทีใ่ช้ต่อปี 

-หอ้งปฏิบติัการ 1 ม.1-ม.6 200 

-หอ้งปฏิบติัการ 2 ม.1-ม.6 200 

-หอ้ง ICT ม.1-ม.6 200 

-หอ้ง Lab com  ม.1-ม.6 200 

-หอ้ง Lab ฟิสิกส์ ม.4-ม.6 200 

-หอ้ง Lab เคมี ม.4-ม.6 200 

-หอ้ง Lab ชีวะ ม.4-ม.6 200 

-หอ้งศิลปะ ม.1-ม.6 200 

-หอ้งดนตรีไทย 1 ม.1-ม.6 200 

-หอ้งดนตรีสากล ม.1-ม.6 200 

-หอ้งดนตรีไทย 2 ม.1-ม.6 200 

-หอ้งสมุด ป.1-ม.6 200 

-หอ้งปฏิบติัการวทิยาศาสตร์ 1 ม.1-ม.6 200 

-หอ้งปฏิบติัการวทิยาศาสตร์ 2 ม.1-ม.6 200 

-หอ้งปฏิบติัการภาษาต่างประเทศ 1 ม.1-ม.6 200 

-หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.6 200 

-หอ้งปฏิบติัการภาษาต่างประเทศ 2 ม.1-ม.6 200 

-หอ้งดนตรีไทยประถม ป.1-ป.6 200 
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-หอ้งคณิต ม.1-ม.6 200 

-หอ้งมลัติมิเดีย (3ห้อง) ป.1-ป.6 200 

-หอ้งองักฤษ (2หอ้ง) ป.1-ป.6 200 

-ศูนยส่ื์อ ป.1-ม.6 200 

-หอ้งปฏิบติัการวทิย1์ ป.1-ป.6 200 

-หอ้งปฏิบติัการวทิย2์ ป.1-ป.6 200 

-หอ้งคอมพิวเตอร์ 1 ป.1-ป.6 200 

-หอ้งคอมพิวเตอร์ 2 ป.1-ป.6 200 

-Mini Theater ป.1-ป.6 200 

-หอ้งศิลปะประถม ป.1-ป.6 200 

-หอ้งนาฏศิลป์ (2 ห้อง) ป.1-ป.6 200 

-หอ้งดนตรีสากล ป.1-ป.6 200 

-Library ป.1-ป.6 200 

-Meeting Room 1 ป.1-ป.6 200 

-Meeting Room 2 ป.1-ป.6 200 

-Computer Room ป.1-ป.6 200 

 

ท่ีมา: งานอาคารสถานท่ี 

จากตารางพบวา่  แหล่งการเรียนรู้(ห้องปฏิบติัการ)ภายในโรงเรียนท่ีมีการใชใ้นกิจกรรมการเรียนการ

สอนทั้งส้ิน จาํนวน 34 แหล่งการเรียนรู้  

 

 

                     ตาราง แสดงพื้นท่ีปฏิบติักิจกรรม 

พื้นทีป่ฏบิัตกิจิกรรม จาํนวน คร้ังต่อปี 

สนามฟตุบอล+ลู่วิง่ 365 

สนามวอลเลยบ์อล 365 

สนามบาสเกตบอล 365 

สนามฟตุซอล 365 

โรงยมิ 365 

หอ้งประชุมชั้น 4 สนัตะมารี 200 

หอ้งประชุม 1 สนัตะมารี 200 

หอ้งประชุม 2 สนัตะมารี 200 

อาคารยอห์นปอล (หอโต) 200 
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สนามเด็กเล่น 200 

สวนเกษตร 200 

สวนคณิต 200 

สวนหิน 200 

ศาลา 200 

สวนสุขภาพ 365 

ท่ีมา: งานอาคารสถานท่ี 

 

จากตารางพบวา่  มีพื้นท่ีปฏิบติักิจกรรมประกอบการเรียนการสอนทั้งส้ิน จาํนวน 15 พื้นท่ีปฏิบติั

กิจกรรม 

 

 

 4.2.5 การใช้เทคโนโลยแีต่ละประเภท 

  4.2.5.1 ส่ือคอมพวิเตอร์ 

  ตารางแสดงการใชค้อมพิวเตอร์ประเภทต่างๆ 

การใชง้านคอมพิวเตอร์ จาํนวน(เคร่ือง) 

เพ่ือการบริหาร 29 

เพ่ือการเรียนการสอน 528 

เพ่ือการปฏิบติังานสาํนกังาน 85 

เพ่ือเตรียมการเรียนการสอน 75 

เพ่ือใชเ้ป็นส่ือการสอน 70 

โสตทศันูปกรณ์เพ่ือการเรียนการสอน 8 

การสืบคน้ขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ต 232 

รวม 1,027 

ท่ีมา: งานเทคโนโลย ี

 

  4.2.5.2 ส่ือการเรียนการสอนอ่ืนๆ 

  ตารางแสดงจาํนวนส่ือการเรียนการสอน 

ประเภทส่ือการสอน จาํนวน(เคร่ือง) 

โทรทศัน ์ 

     - โทรทศัน์สีขนาด       21         น้ิว 

     - โทรทศัน์สีขนาด       25         น้ิว 

     - LCD          ขนาด       32         น้ิว 

     - PLASMA  ขนาด       42         น้ิว 

     - PLASMA  ขนาด       50         น้ิว 

 

5 

3 

1 

2 

3 
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     - PLASMA  ขนาด       55         น้ิว 1 

เคร่ืองเล่น DVD VCD  MP3                 40 

Projector                 53 

Visualizer 5 

เคร่ืองเสียง 181 

ท่ีมา: โสตทศันศึกษา 

 

 

 

4.4 การพฒันาวชิาชีพ 

 

 4.4.1 การพฒันาบุคลากร 

  4.4.1.1 การอบรมภายใน 

 

ท่ี วนัเดือนปีท่ีอบรม หลกัสูตรอบรม จาํนวนครู

เขา้อบรม

(คน) 

จาํนวน

ชัว่โมง

อบรม 

1 
 3 - 4 เม.ย. 55 

 -  มาตรฐานการศกึษาปฐมวยั  การประกนัคณุภาพ

ภายในสถานศกึษา  :  ระดบัปฐมวยั 
5 16 

2 7 - 11 พ.ค. 55  -  การใช้ภาษาองักฤษเบือ้งต้น 33 40  

3 11 พ.ค. 55 การประกนัคณุภาพภายในสู่ภายนอก 166 4  

4 11 พ.ค. 55 สมาธิทําให้เกิดปัญญา 166 4  

5 12 พ.ค. 55 คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ 166 4  

6 22 ต.ค. 55 การขบัเคล่ือนสูโ่รงเรียนมาตรฐานสากลรองรับความ

เป็นสมาคมอาเซียน (World-Class Standard School) 

252 8  

7  7 ก.ค. 55 – 22 ก.พ. 

56 

พฒันาศกัยภาพทางด้านภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร

สําหรับครูเพ่ือเตรียมความพร้อมสูป่ระชาคมอาเซียน 

45 27 

8 25 พ.ค. – 27 ก.ย. 55 ปฏิบตัิการใช้คอมพิวเตอร์ 51 3 

9 7 – 8 มี.ค. 56 การผลิตส่ือ POWER POINT 27 12 

 

ท่ีมา : งานบุคลากร 
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  4.4.1.2 การอบรมภายนอก 

 

ท่ี วนัเดือนปีท่ีอบรม หลกัสตูรอบรม จํานวน

ครูเข้า

อบรม

(คน) 

จํานวน

ชัว่โมง

อบรม 

1 
19 เม.ย. 55  -  การทําวิจยัเพ่ือพฒันาการเรียนการสอนของครูระดบั

ปฐมวยั 
2 8  

2 1-3 พ.ค.55 หลกัสตูรการพฒันาศกัยภาพและวิธีคดิ 7 39 

3 19 พ.ค. 55 Using drama techniques to foster English learning 5 8 

4 23 พ.ค. 55 การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 1 8  

5 29 พ.ค. 55  -  โครงการบ้านนกัวิทยาศาสตร์น้อย 2 8  

6 13มิ.ย.55 ประชมุใหญ่สามญัผู้บริหารปีการศกึษา 2555 3 8 

7 19มิ.ย.55 แนวดําเนินการ วิธีปฏิบตั ิงานวิชาการท่ีเร่งรัด 1 8 

8 19 มิ.ย.55 อย.น้อย 1 8 

9 19 มิ.ย. 55 กลุม่งานวิชาการฝ่ายการศกึษาร่วมกบัผู้ชว่ย

ผู้ อํานวยการของโรงเรียน 
1 8 

10 25 - 30 มิ.ย. 55 หลกัสตูรการฝึกอบรมผู้ประเมินภายในระดบัการศกึษา

ขัน้พืน้ฐาน รุ่นท่ี 1/55 1 40  

11 25-30 มิ.ย.55 อบรมประกนัคณุภาพฝ่ายการศกึษา 1 48 

12 28-29 มิ.ย. 55 การใช้ส่ือการสอนด้านพลงังาน 2 16 

13 25-30 มิ.ย.55 การประกนัคณุภาพภายใน 1 36 

14 25-27 มิ.ย.55 เครือข่ายวิทยาศาสตร์การกีฬาในสถานศกึษา 1 24 

15 
25 - 30 มิ.ย. 55  -  หลกัสตูรการฝึกอบรมผู้ประเมินภายในระดบั

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
2 40  

16 
11 ก.ค. 55  -  การทําวิจยัเพ่ือพฒันาการเรียนการสอนของครูระดบั

ปฐมวยั  ระยะท่ี  3 
2 8   

17 
12 ก.ค. 55  -  การจดัทําแผนพฒันาการศกึษาเอกชนฉบบั

สถานศกึษา 
2 8  
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18 17 ก.ค. 55 โครงการครอบครัวอบอุน่ เพิ่มพนุศกัยภาพ

เข้มแข็งองชมุชน 1 8 

19 7 ส.ค.55 กลยทุธ์การเตรียมความพร้อมสูป่ระชาคม

อาเซียน 2 8 

20 24-26 ส.ค.55 โครงการปฏิบตัธิรรมเพ่ือพฒันาครูโรงเรียน

เอกชน 1 24 

21 29 ส.ค. 55 งานแนะแนวระดบัมธัยมศกึษา 1 8 

22 28 ส.ค. 55 วิถีชมุชนวดัในโรงเรียน 5 8 

23 28 ส.ค. 55 อบรมครูคําสอนเขต 5 5 8  

24 29 ส.ค. 55 ระบบงานแนะแนว 1 4 

25 1-2 ก.ย.55 เทคนิค วิธีการ การจดัการเรียนการสอนเชิง

คดิวิเคราะห์ 1 16 

26 1-2 ก.ย.55 การจดัการเรียนการสอนเชิงวิเคราะห์ กลุม่

สาระการเรียนรู้ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ 1 16 

27 6 ก.ย.55 Digital school 2 8 

28 
6 ก.ย. 55  -  ไมย่ากถ้าอยากเป็น  Digital  School  

เจาะลกึสําหรับโรงเรียนอนบุาล 
1 8  

29 8 - 9 ก.ย. 55 การอบรมเชิงปฏิบตักิารเพ่ือพฒันาครู

โรงเรียนเอกชน จ.นครปฐม 

3 16  

30 12-13 ก.ย.55 การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 1 16 

31 17-19 ก.ย.55 การใช้ Tablet 2 24 

32 25-28 ก.ย.55 การสร้างบทเรียน CAI 2 32 

33 17 - 18 ก.ย. 55 การประชมุอบรมสมัมนา และปฏิบตักิาร

การใช้คอมพิวเตอร์พกพาชัน้ ป.1 

5 24  

34 
28 ก.ย. 55  -  ไมย่ากถ้าอยากเป็น  Digital  School  

เจาะลกึสําหรับโรงเรียนอนบุาล 
2 8  
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35 29 - 30 ก.ย. 55 อบรมเชิงปฏิบตักิารครูผู้สอนวิชา

คณิตศาสตร์ สําหรับพฒันานกัเรียนท่ีมี

ความสามารถ พิเศษทางคณิตศาสตร์

ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 

1 16  

36 
8- 12 ต.ค. 55  -  หลกัสตูรการจดักิจกรรมบรูณาการ

วิทยาศาสตร์ปฐมวยั 
2 40  

37 8-10 ต.ค. 55 สมัมนาเชิงปฏิบตักิาร หลกัสตูรการพฒันา

ศกัยภาพและวิธีคดิ 
2 39 

38 12-13 ต.ค.55 เชิงปฏิบตักิาร เร่ือง การเขียนหลกัสตูรจริยะ

ศกึษาสําหรับ รร.คาทอลิก 1 16 

39 15 ต.ค. 55  -  บ้านนกัวิทยาศาสตร์น้อย  ประเทศไทย 2 8  

40 17-19 ต.ค.55 งานชมุนมุครูคําสอนระดบัชาต ิครัง้ท่ี 4 1 24 

41 22 ต.ค. 55  -  World  Class  School 42 8  

42 4 พ.ย. 55 การจดัการเรียนการสอนเพ่ือยกระดบั

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 2 8 

43 13 พ.ย. 55 ความเช่ือในชีวิตคริสตชนและวิถีชมุชนวดั 5 8 

44 13 พ.ย. 55 ปีแหง่ความเช่ือกบัวิถีคริสตชน 1 8 

45 14 พ.ย. 55 ประชมุใหญ่สามญัผู้บริหารปีการศกึษา 

2555 ครัง้ท่ี 2 1 8 

46 27-28 พ.ย. 55 แนวทางการจดัทําแผนปฏิบตังิานปี

การศกึษา 2556 1 16 

47 4-5 ม.ค. 56 จิตวิทยาการดแูลนกัเรียนวยัเดก็และวยัรุ่น 3 16 

ท่ีมา : งานบุคคลากร 
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4.4.1.3 การศึกษาต่อในประเทศ 

 

ท่ี ช่ือ สกลุ สาขา/วชิาเอก สถาบนั 

1 นางอรุณีย ์  จิวประสาท การสอนภาษาองักฤษ มศว.ประสานมิตร 

2 น.ส.ณฏัฐธี์ตา  มาลาพนัธ์ุ วทิยาศาสตร์การศึกษา ม.ราชภฏันครปฐม 

3 นางวาสนา   อุตสาหะ หลกัสูตรและการนิเทศ ม.ศิลปากร 

4 น.ส.วรรณา  ทองไพรวรรณ การสอนวทิยาศาสตร์ ม.สุโขทยัธรรมาธิราช 

5 น.ส.บุษราภรณ์  ชาวปากนํ้า การสอนภาษาองักฤษ ม.ศิลปากร 

6 น.ส.อุทยัวรรณ สมบูรณ์พูลเพิ่ม การสอนภาษาองักฤษ ม.ศิลปากร 

7 น.ส.วาสนา   ศิลาเกษ เทคโนโลยสีารสนเทศ ม.ศิลปากร 

8 นายวชิาญ   ผวิเกล้ียง เทคโนโลยสีารสนเทศ ม.สยาม 

9 นายนิพนธ์  สมบูรณ์พูลเพิ่ม จิตวทิยาชุมชน ม.ศิลปากร 

10 นายองักูร  จนัทร์ชาวนา การบริหารส่ิงแวดลอ้ม ม.มหิดล 

11 น.ส.ฐิติรัตน์  เมืองดี การสอนภาษาไทย ม.ศิลปากร 

12 น.ส.ฐิติภทัร  ปุณขนัธ์ การสอนภาษาองักฤษ ม.ศิลปากร 

13 น.ส.วาสนา  สุรสีห์เรืองชยั การสอนภาษาองักฤษ ม.ศิลปากร 

14 นางสุดารัตน์  เกิดบวัเพชร ศาสนาปรัชญา(สาขาพทุธศาสนา) ม.มหามกฎุราชวทิยาลยั 

ท่ีมา : งานบุคคลากร 

    

   4.4.1.4 การศึกษาดูงานในประเทศ 

 

ท่ี วนัเดือนปีท่ีอบรม ช่ือ สกลุ สถานท่ีศึกษาดูงาน เร่ืองศึกษาดูงาน 

1 8 ก.พ. 56 นางอุษา  พุทธชาติเสว ี

นางสุกาญดา  วีระชุนย ์

นางราตรี  ทองสามสี 

น.ส.สุขสราญ  บวัทอง 

นายวสัริน  ประเสริฐศรี 

นางเรณู  รัตน์สราญจิต 

น.ส.อาทิตยญ์า  โพธ์ิสวย 

นางภทัรภร  กานตอ์ศัฒเ์ดช 

นางสุธารทิพย ์ เวยีงไชย 

โรงเรียนภูเขียว 

จ.ชยัภูมิ 

แนวทางการบริหารจดัการ

โรงเรียนมาตรฐานสากล 
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น.ส.จินตนา  กิจบาํรุง 

นายกรวฒิุ  เรือนงาม 

นางวริยา  อินพาเพียร 

นางเพชราวรรณ  เหมือนวงศ ์

นางแน่งนอ้ย  ประชานุกูล 

น.ส.วรรณา  ปัจญาสุธารส 

 

ท่ีมา : งานบุคคลากร 

 

 

   4.4.1.5 สรุปการอบรมสัมมนาของครู และบุคลากรทางการศึกษาในรอบปี 

 

ลาํดบัท่ี ช่ือ – สกุล จาํนวน(ชม.) 

เกณฑก์าร

พฒันา 

ผา่น ไม่

ผา่น 

ผูบ้ริหาร และผูร่้วมบริหาร     

1 นางอุษา  พุทธชาตเสว ี 89   

2 น.ส.สุขสราญ บวัทอง 60.3   

3 นางสุกาญดา วรีะชุนย ์ 97   

4 นางวรวีร์ พลายระหาร 96   

5 นางวริยา อินพาเพียร 80   

6 น.ส.จินตนา กิจบาํรุง 104   

แผนก English Programme     

1 น.ส.อุษณีย ์ ทิพยโอสถ 24   

2 นายทว ี รุผกัชี 48   

3 นายอาํนาจ เอ่ียมปรีชา 84   

4 น.ส.นนัทน์ภสั นพภารัมย ์ 32   

5 น.ส.อรอนงค ์ หงษท์อง 24   

6 นายชาญ จาตุประยรู 24   

7 น.ส.ดุจเดือน รักรอด 88   
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8 น.ส.ทศันีย ์ กุ่ยฮวยเต่ีย 24   

9 นายจกัรพนัธ์ุ โสรัจจกิจ 31   

10 น.ส.อรนุช สุวรรณหงษ ์ 70   

11 นางอรุณีย ์ จิวประสาท 34   

12 นางวาสนา อุตสาหะ 48   

13 น.ส.นภสรณ์ บุญมี 48   

14 น.ส.จิราภรณ์ บุญมาตา 72   

15 นางชลิดา ราศรีชยั 59   

16 น.ส.วาสนา สุรสีห์เรือชยั 24   

17 น.ส.ประทุมทิพย ์ คาํหอมกลุ 24   

18 นายประเสริฐ สิริโรจน์ธรรม 36   

 
 

แผนกปฐมวยั     

1 นางพรทิพย ์ นิลประพฤติ 48   

2 น.ส.สุภาพร เจียระวาณิชย ์ 48   

3 น.ส.ณฐัพร กิจเจริญ 48   

4 นางประภสัสร ทิพยไ์สยาสน์ 80   

5 นางสุดารัตน์ อมัเรศ 48   

6 นางเบญจวรรณ เดชอุดม 48   

7 นางนงนุช สรวงสิงห์ 64   

8 น.ส.พรนภา แสงแกว้ 48   

9 นางณฐัวลี เหมือนจนัทร์เชย 48   

10 น.ส.วรวีร์ พลายละหาร 120   

11 น.ส.อภิชยา พลเยีย่ม 48   

12 นางทชัชญา แช่มวงษ ์ 48   

13 น.ส.สุวรรณา ศรีจารุพฤกษ ์ 48   

14 นางพอใจ กิจเครือ 104   

15 นางศรีกานดา รักอาชีพ 48   

16 น.ส.บุญตา นทัธีศรี 48   

17 นางสุริน เจริญแสง 48   

18 น.ส.สุพรรณี ทองมาก 64   
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19 น.ส.นนัทวนั บุญเรือง 64   

20 น.ส.กลัยกร ทรัพยภิ์วฒัน์ 48   

21 น.ส.ศิริวรรณ พลายเล็ก 48   

22 น.ส.พรรณทิพย ์ รอดธานี 48   

23 น.ส.สุทธิมาลย ์ เจริญผล 48   

24 น.ส.ดุษดี แจ่มทิม 80   

25 น.ส.นนัทา ลาอาภยั 48   

26 นางสายสุรีย ์ กลดักลีบ 48   

27 น.ส.ฐานิฏฐ์ อินขาํ 48   

28 น.ส.สุรีย ์ วงนาญาติ 48   

29 น.ส.ศิริไร ถนอมผล 48   

30 น.ส.หนูเวยีง บุญเชิญ 64   

31 นางนยันา นํ้าสมบูรณ์ 88   

32 นางสุดารัตน์ แซ่เตียว 48   

33 น.ส.รุ่งทิพย ์ กิตติชนะชยั 48   

34 น.ส.สิรินนัท ์ วงษป์ระเสริฐ 8   

35 นายมงคลชยั ใจรักดี 8   

แผนกประถมศึกษา     

1 นางสายสุนีย ์ กอสนาน 60   

2 นางสาวนิรมล ประเสริฐศรี 20   

3 นายสัมพนัธ์ ชาวนาฝ้าย 20   

4 นายประสงค ์ เจริญพร 20   

5 นางวลัยว์ภิา เกริกชยัวนั 20   

6 นางสาวเสาวรส ตั้งศิลปชยั 20   

7 นางสุดารัตน์ เกิดบวัเพชร 44   

8 นางสาวบุษยมาศ คงอ่อน 20   

9 นางสาวทยากร ปริดาธนพตั 28   

10 นางวนัเพญ็  พว่งสมจิตต ์ 60   

11 นางญาณวีร์ ภูมิถาวร 20   

12 นางสายทิพย ์ หวงัตรงจิตร 20   

13 นางหสัทยารัช จิรเมธาธนนนัท ์ 36   
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14 นางลาวลัย ์ บุญเกิด 20   

15 นายชยัวฒัน์ ทศัพร 20   

16 นางสาวปูริดา ภาสภิรมย ์ 20   

17 นางอมรรัตน์ ภู่งาม 20   

18 นายสมพงษ ์ ภูฆงั 20   

19 นางสาวนํ้าผึ้ง ภูมิชยัศรี 60   

20 นางอนิศา กิจบุญชู 20   

21 นางสาวณฏัฐธี์ตา มาลาพนัธ์ุ 20   

22 นางบุญชู สาํราญจิตร์ 44   

23 นางสาวปวริศา หวลบุตตา 36   

24 นางเนตรดาว อุดมพืช 20   

25 นางแน่งนอ้ย ประชานุกูล 20   

26 นางนงลกัษณ์ สุวรรณ 20   

27 นายคฑากร บุญอรุณรักษา 28   

28 นายนิพนธ์ สมบูรณ์พูลเพิ่ม 28   

29 นายสุรศกัด์ิ หวงัธนพรชยั 20   

30 นายสุรศกัด์ิ ตัง๊สมบูรณ์ 20   

31 นายเสรี เนียะแกว้ 20   

32 นางศิริพร คงสกุลถาวร 20   

33 นางชนิชา อินทร์รุ่ง 20   

34 นางสุนีย ์ ฟักวงศ ์ 20   

35 นายฐิติวฒัน์ การะเวก 20   

36 นายกิติชยั วรชินา 20   

37 นายววิฒัน์ เหมือนจนัทร์เชย 20   

38 นางสาวฐานวีร์ อินทร์สมบติั 20   

39 นายเอกภาพ ศรีประมง 28   

40 นางสาวยพุดี ยลดวงเนตร 20   

41 นางสาววชิรา แกว้อมัพร 20   

42 นางลดาวลัย ์ รอบคอบ 44   

43 นางสาวณฐัชญา บุปผาชาติ 20   

44 นางสาวสุริยา ศรีสวสัด์ิ 20   
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45 นางสาวอมรินทร์ แดงดอนไพร 20   

46 นางสุพตัรา ทองพฒัน์ 20   

47 นางสาววรรณนภา ลํ้าตระกูล 20   

แผนกมธัยมศึกษา     

1 น.ส.จินตนา กิจบาํรุง 72   

2 นางโสภา เขม็ขาว 36   

3 นายสมหมาย ประเสริฐสังข ์ 20   

4 นายสุพงษ ์ วงศจ์นัทา 20   

5 นายศิริพนัธ์ุ พลอยหิน 20   

6 น.ส.มทัณา ยนัตรีสิงห์ 20   

7 นายวรภพ ล้ิมสุวรรณ 20   

8 น.ส.ปลา อ่วมจินดา 20   

9 น.ส.เปรมฤดี เซ่งยี ่ 20   

10 นางพิริยา เลิกชยัภูมิ 20   

11 นางงามตา เจริญพร 20   

12 นายประยทุธ ขนัทอง 20   

13 นายอนนัต ์ เบญ็จวรรณ 20   

14 น.ส.วชัรินทร์ ชาคาํฤทธ์ิ 20   

15 นายอาทิตย ์ ทรัพยม์ัน่ 20   

16 น.ส.นรินทร์ธร ผาริการ 20   

17 นายฤทธ์ิศกัด์ิ สดคมขาํ 20   

18 นายทวเีกียรติ เตม็ลกัขณาสิริ 20   

19 น.ส.วมิล วงศก์วน 20   

20 น.ส.อมรรัตน์ เขียวประไพ 20   

21 นางนิตยา สายเสียงสด 36   

22 น.ส.ปิลนัญา วงศบุ์ญ 72   

23 นายวพิล ทองนวล 20   

24 นางอิชยา ขวญัจิตร์ 28   

25 น.ส.ฐิตาภรณ์ ชาวหว้ยหมาก 44   

26 น.ส.พรศรี อริยธนากุล 28   

27 น.ส.นภทัร์ นิลเขียว 20   
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28 น.ส.บุษกร พนัเปรม 20   

29 น.ส.พนัธ์ทิพย ์ บุญประสงค ์ 36   

30 น.ส.สุกญัญา แขมคาํ 20   

31 น.ส.สายธาร เกษร 20   

32 น.ส.วชัราพร ศรีรักษ ์ 20   

33 นางวนัดี เงาจินดา 20   

34 น.ส.นฤมล ปัญญากิจ 20   

35 น.ส.อนุกูล ประเสริฐศรี 28   

36 นายทนงศกัด์ิ ธาราชยั 36   

37 นายนุกูล ส่งสมบูรณ์ 20   

38 นายขวญัชยั แซ่เลา้ 20   

39 น.ส.สรัลพชัร์ พุฒิมานรดีกุล 20   

40 น.ส.เมทินี สุพรรณพยคัฆ ์ 84   

41 น.ส.สุจิตรา พระจนัทร์ 20   

42 น.ส.นิสากร หงษท์อง 20   

43 นายโกวทิ หนกัไหล่ 20   

44 นายบุญเลิศ ไผง่าม 44   

45 นายบุญฤทธ์ิ เจริญแสง 20   

46 นายชาํนิ กิจเครือ 20   

47 นายคธาศกัด์ิ กิจประเสริฐ 20   

48 นายประชุม เทียนเท่ียง 20   

49 นายสุรัส กอสนาน 20   

50 นายอาํนวย กนันอ้ย 20   

51 นายสถาพร อุสาหะ 20   

52 นายสมชาย สร้อยคีรี 20   

53 น.ส.ปัทมาพร จิตร์บาํรุง 20   

54 นายเอกพงษ ์ เฑียมเทวญัญ ์ 20   

55 น.ส.ศิรินทิพย ์ จนัทร์สุวรรณ 20   

56 นางวรายภุสัร์ ปานอาํพนัธ์ 20   

57 น.ส.จิตร์อารีย ์ คาํพนัธ์ 20   

58 นายกิจพฒัน์ สิริปุณยวฒัน์ 20   
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59 น.ส.วาสนา สุนทโรวทิย ์ 20   

60 น.ส.ชนาภา สวสัดี 20   

61 น.ส.นนัทนทั เถกิงสิทธ์ิ 20   

62 น.ส.รัชนี ฤทธ์ิศาสตร์ 36   

63 นางเพชราวรรณ เหมือนวงศ ์ 84   

64 นายกรวฒิุ เรือนงาม 60   

65 นางเมธิญา เลิศสิริสรณ์ 20   

66 น.ส.จริยวดี คมสารพางค ์ 20   

67 น.ส.ณิชกานต ์ กิจเจริญ 36   

68 น.ส.อุทยัวรรณ สมบูรณ์พูลเพิ่ม 20   

69 น.ส.ชวรินทร มาลากรรณ 20   

70 น.ส.บุษราภรณ์ ชาวปากนํ้า 36   

71 น.ส.ไพลิน มาสนุพงษ ์ 20   

72 น.ส.พีรยา เมฆสงค ์ 20   

73 นางปิยะลกัษณ์ มีสุข 20   

74 น.ส.ทิวาวรรณ ธีรานุวฒัน์ 20   

75 นายปกรณ์ มากมูลมา 36   

76 น.ส.พิมพนิ์พร ซอนสุข 20   

77 น.ส.สายทิพย ์ โมกขศกัด์ิ 20   

78 นางนฤมล ทองล้ิม 20   

79 นางศรีสมร ประเสริฐศรี 20   

68 น.ส.อุทยัวรรณ สมบูรณ์พูลเพิ่ม 20   

69 น.ส.ชวรินทร มาลากรรณ 20   

70 น.ส.บุษราภรณ์ ชาวปากนํ้า 36   

71 น.ส.ไพลิน มาสนุพงษ ์ 20   

72 น.ส.พีรยา เมฆสงค ์ 20   

73 นางปิยะลกัษณ์ มีสุข 20   

74 น.ส.ทิวาวรรณ ธีรานุวฒัน์ 20   

75 นายปกรณ์ มากมูลมา 36   

76 น.ส.พิมพนิ์พร ซอนสุข 20   

77 น.ส.สายทิพย ์ โมกขศกัด์ิ 20   
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78 นางนฤมล ทองล้ิม 20   

79 นางศรีสมร ประเสริฐศรี 20   

แผนกหญิง   

1 นางนงนุช เจริญสุขใส 29   

2 น.ส.ภรณี สาครินทร์ 49   

3 นายสมบติั ชาวนาฟาง 33   

4 นางธนกาญจน์ เอ้ียวรัตนวดี 30   

5 น.ส.รุ่งฤทยั อํ่านวล 26   

6 นายปริทศัน์ ทวสุีขกาญจน์ 20   

7 น.ส.กญัญณ์ณฏัฐ ์ เนียะแกว้ 54.5   

8 น.ส.สุณิสา บุญชู 31.5   

9 นายหิรัณย ์ พุทธปรก 27.5   

10 นางภทัรกร กานตอ์ศัฒเ์ดช 56   

11 นางอุบลรัตน์ หารทว ี 32   

12 น.ส.นิตยท์รา ศรีกรด 37   

13 นายธีรวฒัน์ อุ่นคาํ 57   

14 น.ส.กุลวดี ทองสร้อย 32   

15 น.ส.ธญัภสั ธญัสิริภกัดี 23   

16 นางสุธารทิพย ์ เวยีงไชย 63   

17 นางณฏัฐกญัญา ทรัพยโ์ชติธารี 20   

18 น.ส.ฐิติรัตน์ เมืองดี 20   

18 นางนํ้าทิพย ์ ประกอบเพช็ร 24   

20 นายวชิยั โงว้ธนะวฒัน์ 20   

21 นายวสัริน ประเสริฐศรี 61.5   

22 นางกนัทิมา ถิระศกัด์ิ 20   

23 น.ส.พรรณทิภา ศรีสุข 36   

24 นางเรณู รัตน์สราญจิต 49.5   

25 นายวษิณุ อาภรณ์ศิลป์ 36   

26 น.ส.จิรนนัท ์ ดอนสุวรรณ 28   

27 น.ส.อาทิตยญ์า โพธ์ิสวย 114.5   

28 น.ส.สายสุดา กิจเต่ง 23   
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29 นางเกศรินทร์ รอดสุข 30   

30 นายทองขาน ผาลา 43   

31 นายเศรษฐพงศ ์ ทบัพร 20   

32 นายองักูร จนัทร์ชาวนา 23   

33 นางอาจิน วงษท์องดี 46   

34 น.ส.ลดัดาวลัย ์ แกว้นพ 23   

35 นางวชัรารัตน์ ศรีสัมฤทธ์ิ 31   

36 น.ส.ชุติกาญจน์ ชาวเชียงขวาง 62   

37 น.ส.ลาํภู นรารัตน์ 40   

38 น.ส.ลดัดา เหลืองศศิพงษ ์ 107   

39 น.ส.ธนภรณ์ ชาวเชียงขวาง 33.5   

40 นางพรสุดา คา้มีผล 34   

41 นายเดชาชยั เครือเทพ 24   

42 นายวภิาคย ์ ทวศีกัด์ิพจน์ 20   

43 นางชชัชญา จึงประวติั 45   

44 น.ส.มารี ไชยสวสัด์ิ 31.5   

45 นายณฐักร ชาคโรทยั 28   

46 นายอิสรชยั หงษช์าติ 22   

47 นายไพสณฑ ์ ศรีสัมฤทธ์ิ 20   

48 น.ส.ขติัยา หวาจอ้ย 44   

49 น.ส.สุพตัรา อกัษรดี 40   

50 น.ส.พฒันี ทรัพยม์ณี 23.5   

51 นายเกียรติชยั วงศดี์ยิง่ 28.5   

52 นางณฏัฐา เพญ็สุขสันต ์ 36   

53 น.ส.ดวงทหยั นราแกว้ 26   

54 น.ส.ฐิติภทัร ปุณขนัธ์ุ 23   

55 น.ส.ศรีวภิา บุตรนํ้าเพชร 28   

ท่ีมา : งานบุคลากร 
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4.4.2 การจัดทาํแฟ้มพฒันางาน 

          ตารางแสดงการจดัทาํแฟ้มพฒันางานของบุคลากร 

ประเภทบุคลากร จาํนวนครู จาํนวนแฟ้มผลงาน ร้อยละ 

ผูบ้ริหาร และผูร่้วมบริหาร 9 9 100.00 

แผนกปฐมวยั 33 33 100.00 

แผนกประถมศึกษา 118 118 100.00 

แผนกมธัยมศึกษา 140 140 100.00 

แผนกบุคลากรทางการศึกษา 29 - - 

รวม 329 329 329 

ท่ีมาขอ้มูล :วชิาการ 

 

 

4.4.3 การนิเทศการสอน 

ตารางแสดงการไดรั้บการนิเทศของครูผูส้อนจาํแนกเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

แผนก 
จาํนวน

ครู 

จาํนวนครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีไดรั้บการนิเทศ(คน) 
รวมได ้

รับนิเทศ

(คน) 

ร้อยละ 

ภา
ษ

าไ
ท

ย 

คณิ
ตศ

าส
ตร์

 

วทิ
ยา

ศา
ส

ตร์
 

ส
ังค

มศึ
กษ

า 

สุ
ขศึ

กษ
า 

ศิล
ป

ะ 

กา
รง

าน
ฯ 

ต่ า
งป

ระ
เท

ศ 

ปฐมวยั 34 - - - - - - - - 34 100.00 

ประถมศึกษา 119 21 19 11 13 8 12 12 23 119 100.00 

มธัยมศึกษา 147 16 22 21 24 11 11 17 25 147 100.00 

รวม 300 38 40 31 36 19 23 29 50 300 100.00 

 ท่ีมา : ฝ่ายวชิาการ 

  

จากตารางพบวา่ครูผูส้อนระดบัปฐมวยัไดรั้บการนิเทศร้อยละ 100 ครูผูส้อนระดบัประถมศึกษาไดรั้บ

การนิเทศร้อยละ 100 ครูผูส้อนระดบัมธัยมศึกษาไดรั้บการนิเทศร้อยละ100 เฉล่ียครูผูส้อนไดรั้บการนิเทศการ

สอนร้อยละ100 

 

 

 

 

 



104 
 

4.5 ความสัมพนัธ์ระหว่างสถานศึกษากบัผู้ปกครอง และชุมชน 

 

  4.5.1 การมีส่วนร่วมของชุมชนภายนอกกบัโรงเรียน 

 ตารางแสดงการใหบ้ริการกบัชุมชน  และหน่วยงานภายนอก  (ให้บริการในโรงเรียน) 

กจิกรรมการให้บริการชุมชน จํานวนคร้ัง ช่ือบุคคล/หน่วยงานที่รับบริการ 

อาคารหอพกันกัเรียนประจาํ 2 โรงพยาบาลศิริราช/โรงพยาบาลเซนตห์ลุยส์ 

สนามฟุตบอล 365 สถานีตาํรวจโพธ์ิแกว้,อบต.ท่าขา้ม, 

สนามบาสเกตบอล 365 ชาวบา้นและเยาวชนในชุมชน 

สนามวอลเล่ยบ์อล 365 ชาวบา้นและเยาวชนในชุมชน 

หอ้งประชุม  12 เครือข่ายผูป้กครอง 

อาคารยมิเนเซียม 365 ชาวบา้นและเยาวชนในชุมชน 

สนามฟุตซอล 365 สามเณรราลยั 

สวนสุขภาพ 365 ชาวบา้นและเยาวชนในชุมชน 

บริเวณโรงเรียน 365 ชาวบา้นและเยาวชนในชุมชน 

ท่ีมา: งานอาคารสถานท่ี 

  

 

     ตารางแสดงจาํนวนคร้ังท่ีใหค้วามช่วยเหลือชุมชน และหน่วยงานภายนอกขอ้มูลปีการศึกษา 2555 

 
 

รายการ/กจิกรรม 
จํานวน 

(คร้ัง) 

บุคคล หน่วยงานทีไ่ด้รับความ

ช่วยเหลือ 

แผนก/ฝ่าย 

ทีใ่ห้ความช่วยเหลือ 

1.มูลนิธิบา้นแสงตะวนั  

อ.สามพราน  จ.นครปฐม 

2 คร้ัง นกัเรียน โรงเรียนยอแซฟอุปถมัภ ์ มูลนิธิบา้นแสงตะวนั 

2.วดัท่าพูด อ.สามพราน จ.

นครปฐม 

2 คร้ัง นกัเรียน โรงเรียนยอแซฟอุปถมัภ ์ วดัท่าพูด 

3.มูลนิธิเด็กอ่อนในสลมั บา้นศรี

นครินทร์ อ.พุทธมณฑล  

จ.นครปฐม 

2 คร้ัง นกัเรียน โรงเรียนยอแซฟอุปถมัภ ์ มูลนิธิเด็กอ่อนในสลมั  

บา้นศรีนครินทร์ 

4.วดันครชุ่มช่ืน อ.สามพราน  

จ.นครปฐม 

1 คร้ัง นกัเรียน โรงเรียนยอแซฟอุปถมัภ ์ วดันครชุ่มช่ืน 

5.มูลนิธิบา้นเด็กสานรัก พุทธ 1 คร้ัง นกัเรียน โรงเรียนยอแซฟอุปถมัภ ์ มูลนิธิบา้นเด็กสานรัก 
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มณฑลสาย 3 จงัหวดักรุงเทพฯ 

6.สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปาก

เกร็ด จ.นนทบุรี 

2 คร้ัง นกัเรียน โรงเรียนยอแซฟอุปถมัภ ์ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน

ปากเกร็ด 

7.โรงเรียนโสตศึกษา จ.นครปฐม 2 คร้ัง นกัเรียน โรงเรียนยอแซฟอุปถมัภ ์ โรงเรียนโสตศึกษา 

8.เกาะสุนขั พุทธมณฑล อ.พุทธ

มณฑล จ.นครปฐม 

1 คร้ัง นกัเรียน โรงเรียนยอแซฟอุปถมัภ ์ เกาะสุนขั พุทธมณฑล 

9.วดัปทวน จ.นครปฐม 1 คร้ัง นกัเรียน โรงเรียนยอแซฟอุปถมัภ ์ วดัปทวน 

10.ศูนยเ์ด็กเล็ก อบต. ท่าขา้ม จ.

นครปฐม 

3 คร้ัง นกัเรียน โรงเรียนยอแซฟอุปถมัภ ์ ศูนยเ์ด็กเล็ก อบต. ท่าขา้ม 

11.วดันิมมานนรดี  จงัหวดั

กรุงเทพฯ 

1 คร้ัง นกัเรียน โรงเรียนยอแซฟอุปถมัภ ์ วดันิมมานนรดี   

12.วดัป่าทองเนียม จ.นครปฐม 1 คร้ัง นกัเรียน โรงเรียนยอแซฟอุปถมัภ ์ วดัป่าทองเนียม 

13.วดัจนัทร์ประดิษฐาราม  

จงัหวดักรุงเทพฯ 

1 คร้ัง นกัเรียน โรงเรียนยอแซฟอุปถมัภ ์ วดัจนัทร์ประดิษฐาราม   

14.วดัอ่างทอง จ.สมุทรสาคร 1 คร้ัง นกัเรียน โรงเรียนยอแซฟอุปถมัภ ์ วดัอ่างทอง 

15.บา้นรับเล้ียงสุนขัจรจดั  

หมู่บา้นอมรชยั 

1 คร้ัง นกัเรียน โรงเรียนยอแซฟอุปถมัภ ์ บา้นรับเล้ียงสุนขัจรจดั 

16.พุทธมณฑล อ.พุทธมณฑล จ.

นครปฐม 

1 คร้ัง นกัเรียน โรงเรียนยอแซฟอุปถมัภ ์ พุทธมณฑล 

17.วดัเทียนดดั อ.สามพราน  

 จ.นครปฐม 

1 คร้ัง นกัเรียน โรงเรียนยอแซฟอุปถมัภ ์ วดัเทียนดดั 
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18.วดัป่าสวา่งบุญ จ.สระบุรี 1 คร้ัง นกัเรียน โรงเรียนยอแซฟอุปถมัภ ์ วดัป่าสวา่งบุญ 

19.วดัสามพราน จ.นครปฐม 1 คร้ัง นกัเรียน โรงเรียนยอแซฟอุปถมัภ ์ วดัสามพราน 

20.มูลนิธิเด็กอ่อนในสลมั บา้นศรี

นครินทร์ พุทธมณฑลสาย 4  

อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 

1 คร้ัง นกัเรียน โรงเรียนยอแซฟอุปถมัภ ์ มูลนิธิเด็กอ่อนในสลมั  

บา้นศรีนครินทร์                 

พุทธมณฑลสาย 4 

21.วดัอารามคาแมล อ.สามพราน 

จ.นครปฐม 

1 คร้ัง นกัเรียน โรงเรียนยอแซฟอุปถมัภ ์ วดัอารามคาแมล 

22.บา้นผูสู้งอายคุามิลเลียน โซ

เซียส เซนเตอร์ อ.สามพราน 

จ.นครปฐม  

1 คร้ัง นกัเรียน โรงเรียนยอแซฟอุปถมัภ ์ บา้นผูสู้งอายคุามิลเลียน  

โซเซียส เซนเตอร์ 

23.วดัสรรเพช็ร จ.นครปฐม 1 คร้ัง นกัเรียน โรงเรียนยอแซฟอุปถมัภ ์ วดัสรรเพช็ร 

24.วดัญาณเวศวนั พุทธมณฑล 

สาย 5 จ.นครปฐม 

1 คร้ัง นกัเรียน โรงเรียนยอแซฟอุปถมัภ ์ วดัญาณเวศวนั พุทธมณฑล

สาย 5 

25.วดัราษฎร์บาํรุง จ.กรุงเทพฯ 1 คร้ัง นกัเรียน โรงเรียนยอแซฟอุปถมัภ ์ วดัราษฎร์บาํรุง 

26.บริจาคโลหิต 2/ปี รับบริจาคโลหิต จากคณะครูและ

นกัเรียน โรงเรียนยอแซฟอุปถมัภ ์

โรงพยาบาลศิริราช 

27.อบรมบุคคลากรครู ตลอดปี

การศึกษา 

ครูโรงเรียนยอแซฟ อุปถมัภ ์ บา้นผูห้วา่น 

28.อบรมจราจร 

 

2/ปี ครูโรงเรียนยอแซฟ อุปถมัภ ์ สภ.โพธ์ิแกว้ 

29.ธนาคารออมสิน 

ส่งเสริมการออม 

ตลอดปี

การศึกษา 

นกัเรียนโรงเรียนยอแซฟอุปถมัภ ์ ธนาคารออมสิน 

สาขาออ้มใหญ่ 

30.ตรวจสารเสพติด 2/ปี นกัเรียนยอแซฟอุปถมัภ ์ สภ.โพธ์ิแกว้ 

ท่ีมา:งานอภิบาลและงานกิจกรรม 
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   ตารางแสดงการร่วมกิจกรรมของผูป้กครอง ชุมชน กบัโรงเรียน  

 

กจิกรรม 
จํานวนผู้ร่วมกจิกรรม (คน) 

ผู้ปกครอง ผู้แทนหน่วยงาน ชุมชน 

วนัแม่ 40    

วนักีฬาสี 300   

วนัพอ่ 300   

ฉีดวคัซีนป้องกนัโรคคอตีบ ไอกรน 

บาดทะยกั ป.1 , ป.6 

 โดย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  

- 4  

วนัคริสตม์าส 20   

กิจกรรมปฐมนิเทศผูป้กครอง 3,000 5  

บริจาคโลหิต  20  

ตรวจสารเสพติด  20  

อบรมจราจร (สภ.โพธ์ิแกว้)  20 ทุกคนใน

ชุมชน 

ธนาคารออมสิน  10  

วนัพ่อ ทุกระดบัชั้น 

2,438 

5  

วนัแม่ ทุกระดบัชั้น 

2,438 

5  

เครือข่ายผูป้กครอง ทุกระดบัชั้น 

2,438 

5  

ยอแซฟสมัพนัธ์ ทุกระดบัชั้น 

2,438 

30 ทุกคนใน

ชุมชน 

คริสตม์าส ทุกระดบัชั้น 

2,438 

10 - 

 ท่ีมา : ฝ่ายกิจกรรม 
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  4.5.3 การประชาสัมพนัธ์โรงเรียน 

 

   ตารางแสดงรูปแบบและจาํนวนการประชาสัมพนัธ์ 

ท่ี รูปแบบการประชาสมัพนัธ์ จาํนวนคร้ัง ลกัษณะการใชง้บประมาณ 

1. จุลสาร 3  

2. วารสาร 4  

3. แผน่พบั 1  

4. สูจิบตัรวนัเรียนดี 3  

5. สูจิบตัรวนั Assumption Night  -  

6. สารสนเทศ -  

7. รายงานประจาํปี (Annual Report) -  

8. รายงานประเมินตนเอง (SAR) -  

9. หนงัสือเวยีน -  

10. ป้ายประชาสมัพนัธ์  (InkJet) 145  

11. Web site โรงเรียน 100  

12. วทิยชุุมชนทอ้งถ่ิน 1  

13. หนงัสือพิมพท์อ้งถ่ิน 3  

14. เคเบิลทีว ี 6  

15. วารสารคาทอลิก 8  

       ท่ีมา: งานวารสาร 

      

ตารางแสดงการประชาสมัพนัธ์ของโรงเรียนกบัหน่วยงานประชาสมัพนัธ์ภายนอก 

กจิกรรม 

หน่วยงานทีเ่ข้าร่วม(คร้ัง) 

นสพ.ท้องถิน่ วทิยุชุมชน เคเบิลทวี ี
ประชาสัมพนัธ์

จงัหวดั 

วนัองัคารท่ี 28 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 

2555  

18นายไพโรจน์  วายุภาพ ประธาน

ศาลฎีกา มอบโล่เกียรติยศเพื่อ

แ ส ด ง ว่ า  โ ร ง เรี ย น ย อ แ ซ ฟ

อุปถมัภไ์ดรั้บรางวลัรองชนะเลิศ

อนัดบั 2 การแข่งขนัตอบปัญหา

กฎหมาย ระดบัมธัยมศึกษาตอน

   วารสารกทม. 
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ปลาย คร้ังท่ี 2 “ฉลอง 26 ปี การ

ก่อตั้ งทีมกฎหมายโรงเรียนวดั

ประดู่ในทรงธรรม”  18โดยมี นาย

ป ร ะ จั ก ษ์  ม น ต์ ป ร ะ เส ริ ฐ  

ผูอ้าํนวยการโรงเรียนวดัประดู่

ในทรงธรรม 18 ตัวแทนมอบ ณ 

หอ้งประชุม 218   

วัน ท่ี  27-28 กุมภาพันธ์  2555 

เด็กชายสุรดิษ  ยงค์เจริญชัย รับ

การคดัเลือกเป็นนกักีฬาทีมชาติ 

  1  

18ว ัน เสาร์ ท่ี  7  เม ษ ายน  พ .ศ. 2555  

เด็กชายแทน วรรณศรี รองชนะเลิศ 

อันดับ 1 คลาส บี สนาม 6 : ในการ

แข่งขนั Golf Junion Open Champion 

2012 ณ สนามกอล์ฟ วอเตอร์มิลล ์

กอลฟ์ แอนด ์การ์เดน้ส์ 

  1  

วนัพุธท่ี 11 เมษายน พ.ศ.2555 นาย

ฐากูร ผาลา มธัยมศึกษาปีท่ี 5/6 ผูแ้ต่ง

หนังสือ “พยากรณ์อารมณ์” จดัพิมพ์

โดยปราชญ์สํานักพิมพ์ มอบให้คุณ

พอ่เอกพร นิตตะโย 

กทม.    

วันอาทิตย์ท่ี  13 พฤษภาคม 2555 

เด็กชายวชิญพ์ล อ่อนประไพ รางวลัผู ้

เขา้ประกวดดีเด่น อนัดบั 1 

 Star Maker Singing Contest 2012 

ประเภทเพลง “เพลงไทยสากล” รุ่น 8 

– 12 ปี  ของ Star Maker มณีนุช  เส

มรสุต 

  1  

วนัท่ี 14-18 พฤษภาคม  พ.ศ. 2555  18

นายปรินทร  ทรายทอง เขา้ร่วมการ

แ ข่ ง ขั น ค อ ม พิ ว เต อ ร์ โ อ ลิ ม ปิ ก

ระดับชาติ (ค่าย 3) คร้ังท่ี 8 ณ ศูนย์

ศิลปวฒันธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 

รอบ พระชนมพรรษาฯ 

 

  1 1 
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18น าย อ ล งก ร ณ์   ย อ ด สุ ท ธิ  ม .6 /4 

ตัวแ ท น นั ก กีฬ าฟุ ต บ อล  1 8ใน การ

แข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ คร้ังท่ี 

28 (พ.ศ. 2555) “ภูเก็ต 

1  1 1 

18ว ัน ท่ี  1826 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 

2555 เด็กชายสุรดิษ  ยงค์เจริญชัย 

รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน

ก อ ล์ฟ  ป ระ เภ ท  ที ม ช าย  ใน ก าร

แข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ คร้ังท่ี 

28 (พ.ศ. 2555) “ภูเก็ตเกมส์” 

1  1 1 

วนัพฤหัสบดีท่ี 31 พฤษภาคม พ.ศ.

2555  รองศาสตราจารย ์ดร.ศกัรินทร์  

ภูมิรัตน อธิการบดี ให้เกียรติมอบโล่

ร า ง วั ล  Presentation Outstanding 

Award ให้กบันายชิษณุพงศ์  ตั้งเมธา

กุล ในการเขา้ร่วมโครงการค่าย 2B-

KMUTT รุ่ น ท่ี  9 ม ห า วิ ท ย า ลั ย

เท ค โน โล ยีพ ระจอ ม เก ล้าธน บุ รี 

(มจธ.) โดยมีเยาวชนท่ีกาํลงัศึกษาใน

ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 4 และ 5 จากทัว่

ประเทศมาเขา้ค่ายทั้งหมด 231 คน 

   1 

วนัอาทิตยท่ี์ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2555 

เด็กชายสุรดิษ ยงค์เจริญชัย (น้อง

อาร์ต) ทําสกอร์ 1 อนัเดอร์พาร์ (-1) 

ได้รองแชมป์จากการเข่งขันกอล์ฟ

รายการ “PTT Golf Juior open 2012” 

รอบ  FINAL โดยแพ้ท่ี  1  ไป เพี ยง 

สโตรคเดียว ท่ีสนามกอลฟ์เลควดู 

กทม.  1  

วนัองัคารท่ี 5 มิถุนายน พ.ศ. 2555 

น.ส.ศุภนิดา 

สมตนรับชนะเลิศระดบัประเทศกา

ประกวดเขียนเรียงความหวัขอ้ 

“กองทพัอากาศ”กบัประชาชน 

กทม.    

วัน ศุกร์ท่ี  15 มิ ถุน ายน  พ .ศ . 2555  

น ายฐากูร  ผาลา ม .6 /6  รับ รางวัล

ชมเชยการประกวดกล่าวสุนทร เปิด

  1  
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โลกประชาคมอาเซียน  ณ พิพิธภณัฑ์

หุ่นข้ีผึ้ง นครปฐม 

วนัท่ี 6 กรกฎาคม พ.ศ.2555 

ด.ญ. รวมิน  เอ่ียมรัตนเมธีกลุ 

ไดรั้บรางวลัเหรียญทองจาก ASEAN  

SCHOOLS GAMES ท่ี ป ร ะ เ ท ศ

อินโดนีเซีย 

อินโดนีเซีย    

วนัเสาร์ท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2555  

นายปรินทร ทรายทอง ม.5/6 นาย

สุเมธ เมบขุนทด ม.5/1 และ นายณัฐ

วุฒิ ขวาลาํธาร ม.5/1 รับรางวลัรอง

ชนะเลิศ อนัดบั1  พร้อมทุนการศึกษา 

5 ,0 0 0  บ าท   จ า ก ก า ร ป ร ะ ก ว ด

ออกแบบเว็บไซต์และมัลติมีเดียอนิ

เมชั่น  ค ร้ังท่ี  4  rd” (Web Design and 

Multimedia Contest 4rd) 

ณ สถาบนัเทคโนโลยไีทย – ญ่ีปุ่น 

   กทม. 

วท่ีั 16 สิงหาคม พ.ศ. 2555  

น.ส.วริตรา มาเจริญบุญ น.ส. บุญธิดา 

รัตนอกัษรศิลป์ และน.ส ชุลีรัตน ์

ชัยวณิ ชกุลชน ะเลิศการป ระกวด

โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทการ

ประยกุตใ์ชใ้หม่จากวสัดุใชแ้ลว้ท่ี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

พระนคร 

กทม. 

 

   

18น าย ก ฤ ติ น  ลี ล าอ ร่ าม กุ ล  ม .5 /7 

ชนะเลิศ อนัดบั 4 การแข่งขนักีฬาวา่ย

นํ้ า ผลดั 4x100 เมตร 18ในการแข่งขนั

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ คร้ังท่ี 28 (พ.ศ. 

2555) “ภูเก็ต 

1  1 1 

กิจกรรมวนัแม่แห่งชาติ   1  

กิจกรรมวนัพอ่แห่งชาติ   1  

15 กนัยายน  พ.ศ.2555 น.ส. พทัธมน  

ปราชญศิ์ลป์ คะแนนยอดเยีย่ม อนัดบั

ท่ี 1 ของประเทศ คะแนนยอดเยีย่ม 

อนัดบัท่ี 1 ของประเทศ การทดสอบ

กทม.    
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ความรู้วชิาภาษาไทย บริษทัเสริม

ปัญญา 

วนัท่ี 23 ธนัวาคม พ.ศ.2555 ด.ญ. 

ภวษิยพ์ร แยม้งามเหลือรางวลัเหรียญ

ทองประเภทฟรีสไตล ์25 เมตรผเีส้ือ 

25 เมตรกบ  25  เมตรและเหรียญเงิน

ประเภท กรรเชียง  25  เมตร พลดัฟรี

สไตล ์ 25  เมตร SWIMFANCLUB 

EXTRA  MIND ของศูนยกี์ฬา

สาํนกังานปลดักระทรวงกลาโหม 

กทม.    

 

 ท่ีมา: งานวารสาร 

      

  ตารางแสดงส่ือภายนอกในการประชาสัมพนัธ์โรงเรียน 

ลาํดบั ช่ือส่ือทีป่ระชาสัมพนัธ์ ประเภทส่ือ กจิกรรมทีป่ระชาสัมพนัธ์ 

1. วารสารโรงเรียน ส่ิงพิมพ ์ วัน อังคารท่ี  28  กุมภาพัน ธ์ 

พ.ศ. 2555 18นายไพโรจน์  วายุ

ภาพ ประธานศาลฎีกา มอบ

โล่ เกี ย รติ ย ศ เพ่ื อ แ ส ด งว่ า 

โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ได้รับ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
ก า ร แ ข่ ง ขั น ต อ บ ปั ญ ห า

กฎหมาย ระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย ครัง้ท่ี 2 “ฉลอง 

26 ปี การก่อตัง้ทีมกฎหมาย

โรง เ รีย น วัด ป ระ ดู่ ใน ท ร ง

ธรรม”  18โดยมี นายประจักษ ์

มนต์ประเสริฐ  ผูอ้ ํานวยการ

โรงเรียนวดัประดู่ในทรงธรรม18

ณ  ตั ว แ ท น ม อ บ  ณ  ห้ อ ง

ประชมุ 218   

2. วารสารการกีฬากอลฟ์ 

ช่อง 9 อสมท. 

ส่ิงพิมพ ์

เคเบิลทีว ี

วนัท่ี 27-28 กุมภาพันธ์ 2555 

เด็กชายสุรดิษ  ยงค์เจริญชัย 

รับการคดัเลือกเป็นนกักีฬาทีม

ชาติ 
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3. วารสารการกีฬากอลฟ์ 

 

ส่ิงพิมพ ์

 

18ว ัน เส าร์ ท่ี  7  เม ษ ายน  พ .ศ . 

2555  เด็กชายแทน วรรณ

ศ รี  ร อ งช น ะ เลิ ศ  อัน ดับ  1 

ค ล าส  บี  ส น าม  6  : ใน ก าร

แ ข่ ง ขั น  Golf Junion Open 

Champion 2012 ณ  ส น า ม

กอล์ฟ  วอเตอร์มิลล์  กอล์ฟ 

แอนด ์การ์เดน้ส์ 

4. วารสารจิตวทิยาและการแนะแนว ส่ิงพิมพ ์

 

วนัพุธท่ี 11 เมษายน พ.ศ.2555 

นายฐากูร ผาลา มธัยมศึกษาปี

ท่ี 5/6 ผูแ้ต่งหนงัสือ “พยากรณ์

อารมณ์” จดัพิมพ์โดยปราชญ์

สาํนกัพิมพ ์มอบให้คุณพ่อเอก

พร นิตตะโย 

5. ช่อง 3 เคเบิลทวี ี วันอาทิตย์ท่ี 13 พฤษภาคม 

2555 เด็กชายวิชญ์พล อ่อน

ประไพ รางวัลผู้ เข้าประกวด

ดีเดน่ อนัดบั 1 

 Star Maker Singing 

Contest 2012 ประเภทเพลง 

“เพลงไทยสากล” รุ่น 8 – 12 ปี  

ของ Star Maker มณีนุช  เส

มรสุต 

6. ช่อง 3 , ช่อง 5 , ช่อง 7 , ช่อง 9 เคเบิลทวี ี วนัท่ี 14-18 พฤษภาคม  พ.ศ. 

2555  18นายปรินทร  ทรายทอง 

เ ข้ า ร่ ว ม ก า ร แ ข่ ง ขั น

ค อ ม พิ ว เต อ ร์ โ อ ลิ ม ปิ ก

ระดบัชาติ (ค่าย 3) คร้ังท่ี 8 ณ 

ศูนยศิ์ลปวฒันธรรมเฉลิมพระ

เกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

ฯ 

7. หนงัสือพิมพท์อ้งถ่ิน “ภูเก็ต” ส่ิงพิมพ ์

เคเบิลทวี ี

 

18นายอลงกรณ์  ยอดสุทธิ ม.6/4 

ตัวแทนนักกีฬาฟุตบอล 18ใน

ก า ร แ ข่ ง ขั น กี ฬ า เย า ว ช น

แห่งชาติ คร้ังท่ี 28 (พ.ศ. 2555) 

“ภูเกต็ 
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8. หนงัสือพิมพท์อ้งถ่ิน “ภูเก็ต” ส่ิงพิมพ ์

เคเบิลทวี ี

 

18วั น ที่  1 82 6  พ ฤ ษ ภ า ค ม  – 5 

มิถุนายน 2555 เด็กชายสุรดิษ  

ยงค์ เจ ริญ ชัย  รอ งชน ะเลิ ศ

อันดับ  1 การแข่งขันกอล์ฟ 

ป ร ะ เภ ท  ที ม ช าย  ใ น ก า ร

แข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ 

คร้ังท่ี 28 (พ.ศ. 2555) “ภูเก็ต

เกมส์” 

9. วารสาร 2B-KMUTT ส่ิงพิมพ ์

 

วนัพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 

พ.ศ.2555  รองศาสตราจารย ์

ด ร .ศั ก ริ น ท ร์   ภู มิ รั ต น 

อธิการบดี ให้เกียรติมอบโล่

ร า ง วั ล  Presentation 

Outstanding Award ใ ห้ กั บ

นายชิษณุพงศ์  ตั้งเมธากุล ใน

การเขา้ร่วมโครงการค่าย 2B-

KMUTT รุ่นท่ี 9 มหาวิทยาลัย

เท ค โ น โ ล ยีพ ร ะ จ อ ม เก ล้า

ธนบุรี (มจธ.) โดยมีเยาวชนท่ี

กํ า ลั ง ศึ ก ษ า ใ น ร ะ ดั บ

มธัยมศึกษาปีท่ี –4 และ 5 จาก

ทัว่ประเทศมาเขา้ค่ายทั้ งหมด 

231 คน 

10. วารสารการกีฬากอลฟ์ 

 

ส่ิงพิมพ ์

 

วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 

2555 เด็กชายสุรดิษ ยงค์เจริญ

ชัย (น้องอาร์ต) ทําสกอร์ 1 

อนัเดอร์พาร์ (-1) ไดร้องแชมป์

จากการเข่งขันกอล์ฟรายการ 

“PTT Golf Juior open 

2012” รอบ FINAL โดยแพ้ท่ี 

1 ไปเพียงสโตรคเดียว ท่ีสนาม

กอลฟ์เลควดู 

11. จุลสารนครปฐม 

 

ส่ิงพิมพ ์

เคเบิลทวี ี

 

 

วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 

2555  นายฐากูร ผาลา ม.6/6 

รับรางวลัชมเชยการประกวด

ก ล่ า ว สุ น ท ร  เ ปิ ด โ ล ก
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ป ร ะ ช า ค ม อ า เ ซี ย น   ณ 

พิพิธภณัฑหุ่์นข้ีผึ้ง นครปฐม 

12. หนงัสือพิมพท์อ้งถ่ิน “ภูเก็ต” ส่ิงพิมพ ์

เคเบิลทวี ี

 

18นายกฤติน ลลีาอร่ามกุล ม.5/7 

ชนะเลิศ อันดับ 4 การแข่งขัน

กฬีาว่ายนํ้า ผลดั 4x100 เมตร 18

ในการแข่งขัน กีฬาเยาวชน

แห่งชาติ คร้ังท่ี 28 (พ.ศ. 2555) 

“ภูเกต็ 

13. หนงัสือพิมพท์อ้งถ่ิน “ภูเก็ต” ส่ิงพิมพ ์

เคเบิลทวี ี

 

กิจกรรมวนัแม่แห่งชาติ 

14. หนงัสือพิมพท์อ้งถ่ิน “ภูเก็ต” ส่ิงพิมพ ์

เคเบิลทวี ี

 

กิจกรรมวนัพอ่แห่งชาติ 

 

ท่ีมา: งานวารสาร 
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บทที ่5  

ระบบสารสนเทศเพ่ือการรายงาน 

 

 ระบบสารสนเทศเพื่อการรายงาน ของโรงเรียนยอแซฟอุปถมัภ ์เป็นการนาํขอ้มูลและสารสนเทศทั้ง 4 

ส่วนมาสรุปเป็นภาพรวม โดยระบุผลสําเร็จตามสภาพ และผลการพฒันาท่ีเกิดข้ึน และเปรียบเทียบขอ้มูลจาก

แหล่งอ่ืนทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ไดส้รุปโดยแยกตามลาํดบัดงัน้ี 

  5.1 ผลสรุปรายงานการประเมินตนเอง (SAR)  (ภายใน)  

  5.2 สรุปเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา 

  5.3 สรุปผลการดาํเนินการโครงการ / งาน ตามแผนปฏิบติังานประจาํปี 

  5.4  ผลสรุปการดาํเนินงานตามเป้าหมายแผนโรงเรียน 

  5.5 ความพึงพอใจของผูป้กครอง นกัเรียน ชุมชน ท่ีมีต่อโรงเรียน 
 

5.1 ผลสรุปรายงานการประเมนิตนเอง (SAR)  (ภายใน) 

    ตารางแสดงผลสรุปรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามมาตรฐาน( ใช้อนัไหนก็นาํเสนอตาม SAR  ท่ี

เขียน) 

 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ ปการศึกษา 2555 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา : ระดับการศึกษาปฐมวัย    ปการศึกษา 2555 

มาตรฐาน/ตัวบงชี้ 
คา

น้ําหนัก 
คะแนน

ท่ีได 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 
ความหมาย 

ดานท่ี 1 มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน         

มาตรฐานท่ี 1 เด็กมีพัฒนาการดานรางกาย 5.00 4.84 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี 2  เด็กมีพัฒนาการดานอารมณและจติใจ 5.00 4.91 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี 3 เด็กมีพัฒนาการดานสังคม  5.00 4.89 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี 4  เด็กมีพัฒนาการดานสติปญญา  5.00 4.84 5 ดีเยี่ยม 

ดานท่ี 2 มาตรฐานดานการจัดการศึกษา         

มาตรฐานท่ี 5   ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล  20.00 20.00 5 ดีเยี่ยม 
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มาตรฐานท่ี 6   ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสทิธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล                                                                              

20.00 20.00 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี 7  แนวการจัดการศึกษา            20.00 20.00 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี 8  สถานศึกษามีการประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ี
กําหนดในกฎกระทรวง 

5.00 5.00 5 ดีเยี่ยม 

ดานท่ี 3 มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู         

มาตรฐานท่ี 9  สถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาเปน
สังคมแหงการเรียนรู  

5.00 5.00 5 ดีเยี่ยม 

ดานท่ี 4 มาตรฐานดานอัตลักษณ         

มาตรฐานท่ี 10  การพัฒนาสถานศกึษาใหบรรลเุปาหมายตามปรัชญา 
วิสัยทัศน และจดุเนนของการศึกษาปฐมวัย   

5.00 5.00 5 ดีเยี่ยม 

ดานท่ี 5 มาตรฐานดานมาตรการสงเสริม         

มาตรฐานท่ี 11  การพัฒนาสถานศกึษาตามนโยบายและแนวทางปฏริูป
การศึกษา เพ่ือยกระดบัคุณภาพใหสูงข้ึน 

5.00 5.00 5 ดีเยี่ยม 

คาเฉลี่ยรวม 100.00 99.48 5 ดีเย่ียม 

 
 
 
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา : ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ประถมศึกษาและมธัยมศึกษา) 
ปการศึกษา 2555 

     

มาตรฐาน/ตัวบงชี้ 
คา

น้ําหนัก 
คะแนนท่ี

ได 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 
ความหมาย 

ดานท่ี 1 มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน 30.00 26.67 4 ดีมาก 

มาตรฐานท่ี 1  ผูเรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสนุทรียภาพ 
5.00 4.56 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี 2   ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค              
5.00 4.45 4 ดีมาก 

มาตรฐานท่ี 3 ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักเรียนรู 
และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

 

5.00 4.36 4 ดีมาก 

มาตรฐานท่ี 4  ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คิด
สรางสรรค ตัดสินใจแกปญหาไดอยางมีสติสมเหตุผล 5.00 4.29 4 ดีมาก 
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มาตรฐานท่ี  5   ผูเรียนมีความรูและทักษะท่ีจําเปนตามหลกัสูตร                                                                                                           
5.00 4.44 4 ดีมาก 

มาตรฐานท่ี 6  ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถ
ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดและมีเจตคติท่ีดีตออาชีพสุจริต                                                                                5.00 4.57 5 ดีเยี่ยม 

ดานท่ี 2 มาตรฐานดานการจัดการศึกษา 50.00 45.89 5 ดีเย่ียม 

มาตรฐานท่ี 7   ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล                                                                                             10.00 8.59 4 ดีมาก 

มาตรฐานท่ี 8  ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 10.00 9.40 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี 9   คณะกรรมการสถานศึกษา และผูปกครอง ชุมชน
ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล           

5.00 5.00 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี 10  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู และ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางรอบดาน             10.00 10.00 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี 11  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการท่ี
สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ    10.00 8.00 4 ดีมาก 

มาตรฐานท่ี 12  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง   5.00 4.90 5 ดีเยี่ยม 

ดานท่ี 3 มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู 10.00 9.00 5 ดีเย่ียม 

มาตรฐานท่ี 13  สถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนุนให
สถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรู 10.00 9.00 5 ดีเยี่ยม 

ดานท่ี 4 มาตรฐานดานอัตลักษณของสถานศึกษา 5.00 4.84 5 ดีเย่ียม 

มาตรฐานท่ี 14  การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน 
ปรัชญา และจุดเนนท่ีกําหนดขึน้       5.00 4.84 5 ดีเยี่ยม 

ดานท่ี 5 มาตรฐานดานมาตรการสงเสริม 5.00 4.60 5 ดีเย่ียม 

มาตรฐานท่ี 15  การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน แนวทางการปฏิรูป
การศึกษา  5.00 4.60 5 ดีเยี่ยม 

คาเฉลี่ยรวม 
 

91.00 5 ดีเย่ียม 
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 5.2 สรุปเปรียบเทยีบผลการประเมนิคุณภาพภายนอกสถานศึกษาสํานักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) สมศ. ดังต่อไปนี ้
 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรกของ  สมศ. 

ผลการประเมินภายนอกจําแนกตามระดับคุณภาพ 

มาตรฐาน 
ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช ดี 
ดานผูเรียน : ระดับกอนประถมศึกษา    
มาตรฐานท่ี  1  ผูเรยีนมีคณุธรรม  จริยธรรม  และคานิยมท่ีพึงประสงค    
มาตรฐานท่ี  4  ผูเรยีนมีความรูและทักษะเบ้ืองตน    
มาตรฐานท่ี  5  ผูเรยีนมีความสามารถในการคดิวิเคราะห  คิดสังเคราะห   
                       มีความคดิริเริม่สรางสรรค 

  
 

มาตรฐานท่ี  6  ผูเรยีนรักการเรยีนรู  มีทักษะในการแสวงหาความรู    
มาตรฐานท่ี  9  ผูเรยีนมีทักษะในการทํางาน  รักการทํางาน  สามารถ 
                        ทํางานรวมกับผูอ่ืนได 

  
 

มาตรฐานท่ี  10  ผูเรียนมีสุขภาพกาย  สุขภาพจิต  และสุขนิสัยท่ีด ี    
มาตรฐานท่ี  12  ผูเรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยดานศลิปะ  ดนตร ี
                         และการเคลือ่นไหว 

  
 

ระดับประถมศึกษา/  ระดับประถมศึกษา – มัธยมศึกษา/  ระดับมัธยมศึกษา 
มาตรฐานท่ี  1  ผูเรยีนมีคณุธรรมจริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค    
มาตรฐานท่ี  4  ผูเรยีนมีความสามารถในการคดิวิเคราะห  คิดสังเคราะห 
                       มีวิจารณญาณ  มีความคิดสรางสรรค  คิดไตรตรองและ               
                       มีวิสัยทัศน               

 
 

 

มาตรฐานท่ี  5  ผูเรยีนมีความรูและทักษะท่ีจําเปนตามหลักสูตร    
มาตรฐานท่ี  6  ผูเรยีนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง   
                        รักการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 

  
 

มาตรฐานท่ี  9  ผูเรยีนมีทักษะในการทํางาน  รักการทํางาน  สามารถ 
                        ทํางานรวมกับผูอ่ืนได  และมเีจตคติท่ีดีตออาชีพสุจริต 

  
 

มาตรฐานท่ี  10  ผูเรียนมีสุขนิสัย  สุขภาพกาย  และสุขภาพจติท่ีด ี    
มาตรฐานท่ี  12  ผูเรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยดานศลิปะดนตร ีและกีฬา    
ดานผูบริหาร 
มาตรฐานท่ี  13  สถานศึกษามีการจัดองคกร/ โครงสรางและ การบริหารงาน 
                     อยางเปนระบบครบวงจร  ใหบรรล ุเปาหมายการศึกษา 

  
 

มาตรฐานท่ี  14  สถานศึกษาสงเสริมความสมัพันธและความรวมมอืกับ 
                         ชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 

  
 

มาตรฐานท่ี  18  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรยีนการสอน   
                         โดยเนนผูเรียนเปนสําคญั 

  
 

มาตรฐานท่ี  20  ผูบริหารมีภาวะผูนําและมีความสามารถในการบรหิาร 
                         จัดการ 

  
 

มาตรฐานท่ี  25  สถานศึกษามีหลกัสูตรเหมาะสมกับผูเรียนและทองถ่ิน 
                         มีสื่อการเรียนการสอนท่ีเอ้ือตอการเรยีนรู 
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มาตรฐาน 
ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช ดี 
ดานครู 
มาตรฐานท่ี  22  ครูมีความสามารถในการจัดการเรยีนการสอนอยางมี 
                         ประสิทธิผลและเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

  
 

มาตรฐานท่ี  24  ครูมีวุฒิ/ ความรูความสามารถตรงกับงานท่ีรับผดิชอบ 
                         และมีครูเพียงพอ 

  
 

 
 

 

  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองของสมศ. 
 

 ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน: การศึกษาปฐมวัย 
 

การศกึษาข้ันพ้ืนฐาน :  
การศึกษาปฐมวัย 

ผลประเมิน 
อิงเกณฑ 

ผลประเมนิ 
อิงสถานศึกษา 

คา 
เฉลี่ย 

ผลการรับรอง
มาตรฐาน
คุณภาพ คาเฉลี่ย ระดับคุณภาพ คะแนน ระดับคุณภาพ 

ดานผูเรียน       

มาตรฐานที ่1   ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยม

ที่พึงประสงค 

3.54 ดีมาก 4 ดีมาก 3.77 ไดมาตรฐาน 

มาตรฐานที ่2  ผูเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและ

สุขภาพจิตที่ดี 

3.42 ดี 4 ดีมาก 3.71 ไดมาตรฐาน 

มาตรฐานที ่3  ผูเรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัย

ดานศิลปะ ดนตรี และกีฬา 

3.33 ดี 4 ดีมาก 3.67 ไดมาตรฐาน 

มาตรฐานที ่4  ผูเรียนมีความสามารถในการคิด

วิเคราะห คิดสังเคราะห  มี

วิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค คิด

ไตรตรองและมีวิสัยทัศน 

3.40 ดี 4 ดีมาก 3.70 ไดมาตรฐาน 

มาตรฐานที ่5   ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตาม

หลักสูตร 

3.54 ดีมาก 4 ดีมาก 3.77 ไดมาตรฐาน 

มาตรฐานที ่6  ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวย

ตนเอง  รักการเรียนรู และพัฒนา

ตนเองอยางตอเนื่อง 

3.38 ดี 4 ดีมาก 3.69 ไดมาตรฐาน 

มาตรฐานที ่7  ผูเรียนมีทักษะในการทาํงาน รักการ

ทํางาน  สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได

และมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต 

3.50 ดีมาก 4 ดีมาก 3.75 ไดมาตรฐาน 

ดานคร ู       

มาตรฐานที ่8 ครูมีคุณวุฒิ/ความรู ความสามารถตรงกับ

งานที่รับผิดชอบและมีครูเพียงพอ 

4.00 ดีมาก 4 ดีมาก 4.00 ไดมาตรฐาน 
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การศกึษาข้ันพ้ืนฐาน :  
การศึกษาปฐมวัย 

ผลประเมิน 
อิงเกณฑ 

ผลประเมนิ 
อิงสถานศึกษา 

คา 
เฉลี่ย 

ผลการรับรอง
มาตรฐาน
คุณภาพ คาเฉลี่ย ระดับคุณภาพ คะแนน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที ่9 ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการ

สอนอยางมีประสิทธิภาพและเนน

ผูเรียนเปนสําคัญ 

4.00 ดีมาก 4 ดีมาก 4.00 ไดมาตรฐาน 

ดานผูบริหาร       

มาตรฐานที ่10  ผูบริหารมีภาวะผูนําและมี

ความสามารถในการบริหารจัดการ 

4.00 ดีมาก 4 ดีมาก 4.00 ไดมาตรฐาน 

มาตรฐานที ่11  สถานศึกษามกีารจัดองคกร/โครงสราง

และการบริหารงานอยางเปนระบบ ครบ

วงจร ใหบรรลุเปาหมายการศึกษา 

4.00 ดีมาก 4 ดีมาก 4.00 ไดมาตรฐาน 

มาตรฐานที ่12  สถานศึกษามกีารจัดกจิกรรมและการ

เรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

4.00 ดีมาก 4 ดีมาก 4.00 ไดมาตรฐาน 

มาตรฐานที ่13 สถานศึกษามีหลักสูตรเหมาะสมกับ

ผูเรียนและทองถิ่น มีส่ือการเรียนการ

สอนที่เอื้อตอการเรียนรู 

4.00 ดีมาก 4 ดีมาก 4.00 ไดมาตรฐาน 

มาตรฐานที ่14 สถานศึกษาสงเสริมความสัมพันธและ

ความรวมมือกับชุมชนในการพัฒนา

การศึกษา 

4.00 ดีมาก 4 ดีมาก 4.00 ไดมาตรฐาน 

ผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวมไดมาตรฐานคุณภาพ สมศ.   ได          ไมได 
 
 

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน: ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน :  
ประถมและมัธยมศึกษา 

ผลประเมิน 
อิงเกณฑ 

ผลประเมนิ 
อิงสถานศึกษา 

คา 
เฉลี่ย 

ผลการรับรอง
มาตรฐาน
คุณภาพ คาเฉลี่ย ระดับคุณภาพ คะแนน ระดับคุณภาพ 

ดานผูเรียน       

มาตรฐานที ่1   ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยม

ที่พึงประสงค 

3.78 ดีมาก 4 ดีมาก 3.89 ไดมาตรฐาน 

มาตรฐานที ่2  ผูเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและ

สุขภาพจิตที่ดี 

3.78 ดีมาก 4 ดีมาก 3.89 ไดมาตรฐาน 

มาตรฐานที ่3  ผูเรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัย

ดานศิลปะ ดนตรี และกีฬา 

3.63 ดีมาก 4 ดีมาก 3.82 ไดมาตรฐาน 

มาตรฐานที ่4  ผูเรียนมีความสามารถในการคิด

วิเคราะห คิดสังเคราะห  มี

วิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค คิด

ไตรตรองและมีวิสัยทัศน 

3.10 ดี 4 ดีมาก 3.55 ไดมาตรฐาน 
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การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน :  
ประถมและมัธยมศึกษา 

ผลประเมิน 
อิงเกณฑ 

ผลประเมนิ 
อิงสถานศึกษา 

คา 
เฉลี่ย 

ผลการรับรอง
มาตรฐาน
คุณภาพ คาเฉลี่ย ระดับคุณภาพ คะแนน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที ่5   ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตาม

หลักสูตร 

2.93 ดี 4 ดีมาก 3.47 ไดมาตรฐาน 

มาตรฐานที ่6  ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวย

ตนเอง  รักการเรียนรู และพัฒนา

ตนเองอยางตอเนื่อง 

3.28 ดี 4 ดีมาก 3.64 ไดมาตรฐาน 

มาตรฐานที ่7  ผูเรียนมีทักษะในการทาํงาน รักการ

ทํางาน  สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได

และมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต 

3.59 ดีมาก 4 ดีมาก 3.80 ไดมาตรฐาน 

ดานคร ู       

มาตรฐานที ่8 ครูมีคุณวุฒิ/ความรู ความสามารถตรงกับ

งานที่รับผิดชอบและมีครูเพียงพอ 

3.84 ดีมาก 4 ดีมาก 3.92 ไดมาตรฐาน 

มาตรฐานที ่9 ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการ

สอนอยางมีประสิทธิภาพและเนน

ผูเรียนเปนสําคัญ 

3.24 ดี 4 ดีมาก 3.62 ไดมาตรฐาน 

ดานผูบริหาร       

มาตรฐานที ่10  ผูบริหารมีภาวะผูนําและมี

ความสามารถในการบริหารจัดการ 

4.00 ดีมาก 4 ดีมาก 4.00 ไดมาตรฐาน 

มาตรฐานที ่11 สถานศึกษามีการจัดองคกร /โครงสราง

และการบริหารงานอยางเปนระบบ  

ครบวงจร ใหบรรลุเปาหมายการศึกษา 

4.00 ดีมาก 4 ดีมาก 4.00 ไดมาตรฐาน 

มาตรฐานที ่12  สถานศึกษามกีารจัดกจิกรรมและการ

เรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

4.00 ดีมาก 4 ดีมาก 4.00 ไดมาตรฐาน 

มาตรฐานที ่13 สถานศึกษามีหลักสูตรเหมาะสมกับ

ผูเรียนและทองถิ่น มีส่ือการเรียนการ

สอนที่เอื้อตอการเรียนรู 

4.00 ดีมาก 4 ดีมาก 4.00 ไดมาตรฐาน 

มาตรฐานที ่14 สถานศึกษาสงเสริมความสัมพันธและ

ความรวมมือกับชุมชนในการพัฒนา

การศึกษา 

4.00 ดีมาก 4 ดีมาก 4.00 ไดมาตรฐาน 

ผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวมไดมาตรฐานคุณภาพ สมศ.    ได          ไมได 
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ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของ สมศ. ( ปการศึกษา 2555 ) 
 

ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกจําแนกตามกลุมตัวบงชี ้
 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  :  ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

(ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา) 
น้ําหนัก 

(คะแนน) 
คะแนน 

ท่ีได 
ระดับ 

คุณภาพ 

กลุมตังบงชี้พ้ืนฐาน    

ตัวบงช้ีท่ี 1  เด็กมีพัฒนาการดานรางกาย 5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบงช้ีท่ี 2  เด็กมีพัฒนาการดานอารมณและจติใจสมวัย 5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบงช้ีท่ี 3 เด็กมีพัฒนาการดานสังคมสมวัย 5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบงช้ีท่ี 4 เด็กมีพัฒนาการดานสติปญญาสมวัย 10.00 10.00 ดีมาก 

ตัวบงช้ีท่ี 5 เด็กมีความพรอมศึกษาตอในข้ันตอไป 10.00 10.00 ดีมาก 
ตัวบงช้ีท่ี 6 ประสิทธิผลการจัดประสบการณการเรยีนรูท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ 35.00 35.00 ดีมาก 

ตัวบงช้ีท่ี 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 15.00 14.50 ดีมาก 

ตัวบงช้ีท่ี 8 ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน 5.00 4.91 ดีมาก 

กลุมตังบงชี้อัตลักษณ    

ตัวบงช้ีท่ี 9 ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา  ปณิธาน/วิสยัทัศน  พันธกิจ และ 
 วัตถุประสงคของการจัดตั้งสถานศกึษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

ตัวบงช้ีท่ี 10 ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจดุเนนและจุดเดนท่ีสงผลสะทอนเปน 

 เอกลักษณของสถานศึกษา 
2.50 2.50 ดีมาก 

กลุมตังบงชีม้าตรการสงเสริม    

ตัวบงช้ีท่ี 11 ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือสงเสรมิบทบาทของสถานศึกษา 2.50 2.50 ดีมาก 

ตัวบงช้ีท่ี 12 ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน  
 รักษามาตรฐาน  และพัฒนาสูความเปนเลิศ  ท่ีสอดคลองกับ 

 แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 99.41 ดีมาก 

การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา  ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

 •  ผลคะแนนรวมทุกตัวบงชี้  ต้ังแต  80  คะแนนขึ้นไป   □  ใช     □  ไมใช 
 • มีตัวบงชี้ท่ีไดระดับดีขึ้นไปอยางนอง  10  ตัวบงชี้  จาก 12  ตัวบงชี ้ □  ใช     □  ไมใช 
 • ไมมีตัวบงชี้ใดท่ีมีระดับคุณภาพตองปรับปรุงหรือตองปรับปรุงเรงดวน □  ใช     □  ไมใช 
  สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 

  □  สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา  □  ไมสมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
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ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  :  ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

(ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา) 
น้ําหนัก 

(คะแนน) 
คะแนน 

ท่ีได 
ระดับ 

คุณภาพ 

กลุมตัวบงชี้พ้ืนฐาน    

ตัวบงช้ีท่ี ๑  ผูเรยีนมีสุขภาพกายและสุขภาพจติท่ีด ี ๑๐.๐๐ ๙.๕๙ ดีมาก 

ตัวบงช้ีท่ี ๒  ผูเรยีนมีคณุธรรม  จริยธรรมและคานิยมท่ีพึงประสงค ๑๐.๐๐ ๙.๙๙ ดีมาก 

ตัวบงช้ีท่ี ๓ ผูเรยีนมีความใฝรู  และเรยีนรูอยางตอเน่ือง ๑๐.๐๐ ๙.๙๑ ดีมาก 

ตัวบงช้ีท่ี ๔ ผูเรยีนคิดเปน  ทําเปน ๑๐.๐๐ ๙.๓๓ ดีมาก 

ตัวบงช้ีท่ี ๕ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน ๒๐.๐๐ ๑๔.๙๙ ดี 
ตัวบงช้ีท่ี ๖ ประสิทธิผลของการจดัการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรยีนเปนสําคัญ ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ดีมาก 

ตัวบงช้ีท่ี ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบงช้ีท่ี ๘ พัฒนาการของการประกันคณุภาพภายในโดยสถานศึกษาและตนสงักัด ๕.๐๐ ๔.๙๗ ดีมาก 

กลุมตัวบงชี้อัตลกัษณ    

ตัวบงช้ีท่ี ๙ ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา  ปณิธาน/วิสยัทัศน  พันธกิจ และ 
 วัตถุประสงคของการจัดตั้งสถานศกึษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบงช้ีท่ี ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจดุเนนและจุดเดนท่ีสงผลสะทอนเปน 

 เอกลักษณของสถานศึกษา 
๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุมตัวบงชีม้าตรการสงเสริม    

ตัวบงช้ีท่ี ๑๑ ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือสงเสรมิบทบาทของสถานศึกษา ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบงช้ีท่ี ๑๒ ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน  
 รักษามาตรฐาน  และพัฒนาสูความเปนเลิศ  ท่ีสอดคลองกับ 

 แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๙๓.๗๔ ดีมาก 

การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา  ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

 •  ผลคะแนนรวมทุกตัวบงชี้  ต้ังแต  ๘๐  คะแนนขึ้นไป   □  ใช     □  ไมใช 
 • มีตัวบงชี้ท่ีไดระดับดีขึ้นไปอยางนอง  ๑๐  ตัวบงชี้  จาก ๑๒  ตัวบงชี้ □  ใช     □  ไมใช 
 • ไมมีตัวบงชี้ใดท่ีมีระดับคุณภาพตองปรับปรุงหรือตองปรับปรุงเรงดวน □  ใช     □  ไมใช 
  สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 

  □  สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา  □  ไมสมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
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5.3   สรุปผลการดําเนินการโครงการ / งาน ตามแผนปฏบัิติงานประจาํปี 
 

 โรงเรียนยอแซฟอุปถมัภ ์ไดด้าํเนินโครงการต่างๆ ตามแผนปฏิบติัการประจาํปีการศึกษา 2555    ดงัน้ี 

5.3.1 แผนกอนุบาล 

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจําป 2555 
แผนกอนุบาล 

 
  

งาน/โครงการ ผลประเมิน ( รอยละ) 

งานประจํา 92.71 

โครงการ-กิจกรรม 91.78 

ผลประเมินการปฏิบัติงานโดยรวม 92.24 

 

รายงานผลการดําเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม ปการศึกษา 2555 

แผนกอนุบาล 
  

 
สรุปการดําเนินงานโครงการประจํา/งาน 

  
    
ท่ี งาน/โครงการ ผลประเมิน  

1 1. งานสงเสริมลักษณะนิสัย 93.00  

2 2. งานพัฒนาผูเรียน 90.67  

3 3. งานสัมพันธชุมชน 92.88  

4 4. งานจิตตาภิบาล 92.49  

5 5. งานหลักสูตรสถานศึกษา 91.48  

6 6.งานพัฒนาการเรียนการสอน 94.08  

7 7.งานนิเทศการจัดการเรียนรู 93.30  

8 8. งานประเมินผลพัฒนาการนักเรียน 93.30  

9 9. งานประกันคุณภาพการศึกษา 96.69  

10 10.งานบริหารจัดการ 93.41  

11 11. งานธุรการอนุบาล 85.06  

12 12.งานบุคลากร 88.13  

13 13. งานบริการ 94.08  

14 14.งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 99.35  

 
ผลประเมินการปฏิบัติงานโดยรวม 92.71  
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รายงานผลการดําเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม ปการศึกษา 2555 
แผนกอนุบาล 

  
 

สรุปการดําเนินงานโครงการ 
  

    ท่ี งาน/โครงการ ผลประเมิน   
1 1. โครงการแบงรกัปนน้ําใจ 90.73 9.27 
2 2. โครงการเด็กดีศรียอแซฟ 91.55 8.45 
3 3.โครงการสงเสริมสุนทรียภาพดานศิลปะ  ดนตรี  กีฬา 92.63 7.37 
4 4. โครงการหนูนอยชวนรักษโลก 90.44 9.56 
5 5. โครงการกาวหนาวิชาการ 93.89 6.11 
6 6.โครงการเรียนรูสูชุมชน 89.90 10.10 
7 7. โครงการหนูนอยรกัภาษา 90.52 9.48 
8 8. โครงการพัฒนาครปูฐมวัยยุคใหม 94.44 5.56 
9 9. โครงการจัดแหลงเรียนรูเพ่ือหนูนอย 91.90 8.10 

 
ผลประเมินการปฏิบัติงานโดยรวม 91.78 8.22 
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5.3.2  แผนกสามัญหญิง 
 

รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป 2555 

    

 
แผนกสามัญหญิง 

  
    ท่ี งาน/โครงการ ผลประเมิน   
1 ฝายสงเสริมจริยธรรม 69.32  
2 ฝายวิชาการ 91.71  
3 ฝายกิจการนักเรียน 87.96  
4 ฝายบริหารงานท่ัวไป 88.51  

 
ผลประเมินการปฏิบัติงานโดยรวม 84.38 

  

รายงานผลการดําเนินงานประจํา  ปการศึกษา 2555 
แผนกสามัญ
หญิง ฝาย จิตตาภิบาล 

  
 

สรุปการดําเนินงานประจํา 
  

    ท่ี งาน/โครงการ ผลประเมิน   
1 1.งานพัฒนาชีวิตคริสตชน 90.00  
2 2. งานรับศึลศักดิ์สิทธิ์ของนักเรียนคาทอลิก 95.00  
3 3. งานสงเสริมความรูคริสตศาสนา 91.50  
4 4.งานกิจกรรมคาทอลิก 88.00  
       
       

 
ผลประเมินการปฏิบัติงานโดยรวม 91.13  

 

รายงานผลการดําเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม ปการศึกษา 2555 
แผนกสามัญหญิง ฝายจิตตาภิบาล 

  
 

สรุปการดําเนินงานโครงการ 
  

    ท่ี งาน/โครงการ ผลประเมิน   
1 1.โครงการคุณธรรมตามแบบนักบญุยอแซฟ 0.00  
2 2.โครงการจิตอาสาตนกลาคุณธรรม 95.00  
       

 
ผลประเมินการปฏิบัติงานโดยรวม 47.50  
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รายงานผลการดําเนินงานประจํา ปการศึกษา 2555 
แผนกสามัญหญิง      ฝายวิชาการ 

  
 

สรุปการดําเนินงานประจํา 
  

    ท่ี งาน/โครงการ ผลประเมิน   
1 1. งานหลักสูตร 96.50  
2 2.งานสนับสนุนการเรียนการสอน 85.50  
3 3.งานวัดและประเมินผล 95.20  
4 4.งานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 90.00  
5 5.งานนิเทศและพัฒนาบุคลากร 97.90  
6 6. งานแนะแนว 98.10  

 
ผลประเมินการปฏิบัติงานโดยรวม 93.87  

 
 
 

รายงานผลการดําเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม ปการศึกษา 2555 
แผนกสามัญหญิง       ฝายวิชาการ 

  
 

สรุปการดําเนินงานโครงการ 
  

    ท่ี งาน/โครงการ ผลประเมิน   
1 1. โครงการสุดยอดเยาวชนคนมีศิลป 95.00  
2 2.โครงการรักษสิ่งแวดลอม 82.45  
3 3.โครงการ English Go Genius 85.00  
4 4.โครงการ English for you 82.00  
5 5.โครงการสงเสริมความเปนเลิศทาวิชาการ 85.93  
6 6.โครงการตลาดนัดวิชาการ 89.16  
7 7.โครงการสงเสริมการอานผานแหลงเรียนรู 88.44  
8 8.โครงการ We are what we do 86.67  
9 9.โครงการAll to the one 86.89  
10 10.โครงการครูยุคดิจิตอล 98.33  
11 11.โครงการจัดซ้ือและปรับปรุงหองดนตรีสากล 94.67  
12 12.โครงการอาเซียนนารู 100.00  

 
ผลประเมินการปฏิบัติงานโดยรวม 89.55  
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รายงานผลการดําเนินงานประจํา ปการศึกษา 2555 
แผนกสามัญหญิง      ฝายกิจการนักเรียน 

  
 

สรุปการดําเนินงานประจํา 
  

    ท่ี งาน/โครงการ ผลประเมิน   
1 1. เสริมสรางระเบียบวินัยและความปลอดภัย 95.00  
2 2. งานจากรั้วบานสูรั้วโรงเรียน 90.00  
3 3. งานพยาบาล 96.00  
4 4.งานคุณลักษณะอันพึงประสงค 100.00  
5 5.งานกิจกรรมชมรม 98.00  
6 6.งานปฐมนิเทศผูปกครอง 90.00  
7 7.งานคณะอนุกรรมการเครือขายผูปกครอง 90.00  
8 8.งานโรงเรียนสูชุมชน 90.00  
9 9.งานการสอนเนตรนารี 100.00  

 
ผลประเมินการปฏิบัติงานโดยรวม 94.33  

 
 
 
 

รายงานผลการดําเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม ปการศึกษา 2555 
แผนกสามัญหญิง       ฝายกิจการนักเรียน 

  
 

สรุปการดําเนินงานโครงการ 
  

    ท่ี งาน/โครงการ ผลประเมิน   
1 1. โครงการเสริมสรางลักษณะนิสัย 84.80  
2 2. สืบสานวัฒนธรรมไทย 46.19  
3 3. โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 80.15  
4 4. โครงการออมทรัพยเพ่ืออนาคต 100.00  
5 5. กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรยีน 81.53  
6 6. โครงการเด็กไทยใสใจสุขภาพ 84.63  
7 7. โครงการคนดีศรยีอแซฟ 84.07  
8 8.โครงการดวยรักและผูกพันตอสถาบันยอแซฟ 83.67  
9 9.โครงการวันสําคัญ 84.34  

 
ผลประเมินการปฏิบัติงานโดยรวม 81.04  

 
 
 



130 
 

รายงานผลการดําเนินงานประจํา  ปการศึกษา 2555 

แผนกสามัญหญิง   ฝายบริหารงานท่ัวไป 
  

 
สรุปการดําเนินงานประจํา 

  

    ท่ี งาน/โครงการ ผลประเมิน   

1 1.งานธุรการ 92.30  

2 2.งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 92.95  

3 3.งานบริการ 89.15  

4 4.งานอาคารสถานท่ี 90.24  

5 5.งานบุคลากร 89.75  

 
ผลประเมินการปฏิบัติงานโดยรวม 90.88  

 
 
 
 
 
 

รายงานผลการดําเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม ปการศึกษา 2555 

แผนกสามัญหญิง      ฝายบริหารงานท่ัวไป 
  

 
สรุปการดําเนินงานโครงการ 

  
    

ท่ี งาน/โครงการ ผลประเมิน   

1 1.โครงการองคกรแหงการเรียนรู 92.00  

2 2.โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน 91.50  

3 3.โครงการจัดซ้ือครุภณัฑและอุปกรณเทคโนโลยี 80.00  

4 4.โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลย ี 81.00  

 
ผลประเมินการปฏิบัติงานโดยรวม 86.13  
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5.3.3  แผนกสามัญชาย 
 

รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปการศึกษา 2555 

 
สรุปผลการดําเนินงานแผนกสามัญชาย 

  
    ท่ี งาน/โครงการ ผลประเมิน   
1 ฝายจิตตาภิบาล 95.56  
2 ฝายวิชาการ 86.58  
3 ฝายกิจการนักเรียน 97.97  
4 ฝายสํานักอํานวยการ 96.04  

 
ผลประเมินการปฏิบัติงานโดยรวม 94.04  

 
 
 

รายงานผลการดําเนินงานประจํา ปการศึกษา 2555 
แผนกสามัญชาย ฝายจิตตาภิบาล 

สรุปการดําเนินงานประจํา 

    ท่ี งาน/โครงการ ผลประเมิน   
1 1. งานอภิบาล 100.00  
2 2. งานแพรธรรมดวยบรรยากาศและสิ่งแวดลอม 98.40  
3 3. งานสังคมสงเคราะห 97.30  
4 4. งานการจัดกิจกรรมการเรียนรู 100.00  

 
ผลประเมินการปฏิบัติงานโดยรวม 98.93  

 
 

รายงานผลการดําเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม 
แผนกสามัญชาย_ ฝายจิตตาภิบาล_ปการศึกษา 2555 

 
สรุปการดําเนินงานโครงการ 

  
    ท่ี งาน/โครงการ ผลประเมิน   
1 โครงการ ORA et LABORA 92.10  

 
ผลประเมินการปฏิบัติงานโดยรวม 92.10  
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รายงานผลการดําเนินงานประจํา ปการศึกษา 2555 

แผนกสามัญชาย  ฝายวิชาการ 
  

 
สรุปการดําเนินงานประจํา 

  

    ท่ี งาน/โครงการ ผลประเมิน   

1 1.งานหลักสูตร 93.50  

2 งานสนับสนุนการเรียนการสอน 88.26  

3 งานวัดและประเมินผล 87.00  

4 งานมาตรฐานวิชาการ 81.00  

5 งานนิเทศการเรียนการสอน 88.50  

6 งานพัฒนาวิชาการ 90.50  

 
ผลประเมินการปฏิบัติงานโดยรวม 88.13  

 
 

รายงานผลการดําเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม ป2555 

แผนกสามัญชาย ฝายวิชาการ 
  

 
สรุปการดําเนินงานโครงการ 

  
ท่ี งาน/โครงการ 

ผล
ประเมิน   

1 1.โครงการพัฒนาทักษะการคิดดวยคณิตศาสตร,วิทย,อังกฤษ,สังคม,ไทย ดวยIT 100.00  

2 2.โครงการอนุรักษสิ่งแวดลอม 95.91  

3 3.โครงการเปดโลกอาเซียนเตรียมพรอมป 2558 80.00  

4 4.โครงการออกกําลังกายตอนเชาเพ่ือสุขภาพ 90.00  

5 5.โครงการ Foreign Genius Got Talent 86.25  

6 6.โครงการวงโยธวาทิต 92.50  

7 7.โครงการวิชาการสัญจร 95.00  

8 8.โครงการพัฒนาหองสมุด 0.00  

9 9.โครงการรักการอาน สรางเสริมการเรียนรู 90.00  
10 10.โครงการพัฒนานักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร

ภาษาอังกฤษ (Gifted ) 90.00  
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11 11.โครงการเตรียมความพรอมกอนเขามหาวิทยาลัย 93.33  

12 12. โครงการวันวิชาการ 95.17  

13 13.โครงการทองโลกกวาง 360 97.33  

 
ผลประเมินการปฏิบัติงานโดยรวม 92.12  

 
 
 

รายงานผลการดําเนินงานประจํา 
แผนกสามัญชาย_ฝายกิจการนักเรียน_งานประจํา_ปการศึกษา 2555 

 
สรุปการดําเนินงานประจํา 

  
    ท่ี งาน/โครงการ ผลประเมิน   
1 1.งานสงเสริมลักษณะนิสัย 99.84  
2 2.งานสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 94.13  
3 3. งานรณรงคปอมปรามสารเสพติด 99.72  
4 4. งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 98.71  
5 5.งานคุณลักษณะอันพึงประสงค 97.50  
6 6. งานสัมพันธชุมชน 98.43  

 
ผลประเมินการปฏิบัติงานโดยรวม 97.98  

 
 
 

รายงานผลการดําเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม 
แผนกสามัญชาย_ฝายกิจการนักเรียน_โครงการ_ 2555 

สรุปการดําเนินงานโครงการ 

    ท่ี งาน/โครงการ ผลประเมิน   
1  โครงการ คนดีศรียอแซฟ กิจกรรมคนดี 99.61  
2 โครงการ คนดีศรียอแซฟ  กิจกรรม ผูนํา 95.06  
3 โครงการ คนดีศรียอแซฟ  กิจกรรม หอโต 99.70  
4 โครงการ พัฒนาศักยภาพผูเรียน  กิจกรรม กาวไปกับคุณลักษณะ

อัน พึงประสงค 
95.43 

 
5 โครงการ พัฒนาศักยภาพผูเรียน  กิจกรรม เท่ียวบานเพ่ือน 100.00  

 
ผลประเมินการปฏิบัติงานโดยรวม 97.96  
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รายงานผลการดําเนินงานประจํา ปการศึกษา 2555 
แผนกสามัญชาย   ฝายสํานักอํานวยการ 

  
 

สรุปการดําเนินงานประจําตามแทงงาน 
  

    ท่ี งาน/โครงการ ผลประเมิน   
1 ฝายการเงิน    
2 ฝายธุรการ 95.90  
3 ฝายแผนงานและมาตรฐาน 96.00  
4 ฝายบุคลากร 98.90  
5 ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 96.63  
6 ฝายบริการ 92.79  

 
ผลประเมินการปฏิบัติงานโดยรวม 96.04  
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5.3.4  แผนก English Programme 
 

รายงานผลการดําเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม ปการศึกษา 2555 
แผนกEnglish Programme 

  
    ท่ี งาน/โครงการ ผลประเมิน   
1 ฝายวิชาการ 90.58  
2 ฝายกิจการนักเรียน 92.03  
3 ฝายบริหารงานท่ัวไป 83.70  
4 ประเมินโครงการ 87.84  

 
ผลประเมินการปฏิบัติงานโดยรวม 88.54  

 
 
 
 

รายงานผลการดําเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม ปการศึกษา 2555 
แผนกEnglish Programme 

  ฝาย วิชาการ 
  

    ท่ี งาน/โครงการ ผลประเมิน   
1 1. งานหลักสูตร 93.00  
2 2.งานกลุมสาระวิชา 90.00  
3 3. งาน โครงการ กิจกรรม 83.00  
4 4. งานวัดและประเมินผล  วัดผล 90.00  
5 5. งานวัดและประเมินผล  ผลสัมฤทธิ์ 95.00  
6 6. เกียรตบิัตรนักเรียนเรียนดีและประกาศนียบัตร 90.00  
7 7. จัดทําเอกสารวัดและประเมินผล 90.00  
8 8. งานบริหารบุคลากร 92.00  
9 9. งานนิเทศการสอน 94.00  
10 10. งานวิจัยและพัฒนา 94.00  
11 11. งานมาตรฐาน / วิชาการ 93.00  
12 12. งานธุรการวิชาการ 83.00  

 
ผลประเมินการปฏิบัติงานโดยรวม 90.58  
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รายงานผลการดําเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม ปการศึกษา 2555 
แผนก English Programme    

  ฝาย ฝายกิจการนักเรียน 
  

    ท่ี งาน/โครงการ ผลประเมิน   
1 1. โครงการคนดีศรยีอแซฟ 90.00  
2 2.โครงการสารสัมพันธชุมชน 97.00  
3 3.งานระเบียบวินัย 94.00  
4 4. งานสงเสริมลักษณะนิสัย 94.00  
5 5. งานประชาธิปไตยในโรงเรียน 89.00  
6 6. งานพัฒนาผูเรียน 92.60  
7 7. งานสัมพันธชุมชน 87.60  

 
ผลประเมินการปฏิบัติงานโดยรวม 92.03  

 
 
 
 

รายงานผลการดําเนินงานประจํา ปการศึกษา 2555 
แผนกEnglish Programme ฝาย บริหารงานท่ัวไป 

  
 

สรุปการดําเนินงานประจํา 
  

    ท่ี งาน/โครงการ ผลประเมิน   
1 โครงการพัฒนาบุคลากร 83.50  
2 งานประจําบริหารจัดการ (ธุรการ) 88.00  
3 งานประชาสัมพันธ 83.00  
4 งานรบันกัเรียนใหม 84.00  
5  งานปรับปรงุพัฒนา 83.00  
6  งานหองพยาบาล 82.50  
7  งานหองโสตทัศนศึกษา 80.00  
8  งานโภชนาการ 83.00  
9  งานจัดซ้ือโตะ 84.00  
10  งานหองเรียนใหม 86.00  

 
ผลประเมินการปฏิบัติงานโดยรวม 83.70  
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รายงานผลการดําเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม ปการศึกษา 2555 
แผนกEnglish Programme ฝายวิชาการ  (แผนพัฒนาผูเรียน) 

  
 

สรุปการดําเนินงานโครงการ 
  

    ท่ี งาน/โครงการ ผลประเมิน   
1 1.โครงการสงเสริมสุขภาพและอนามัย  92.00  
2 2.โครงการ Smart Kids 83.20  
3 3.โครงการสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ 74.50  
4 4.โครงการภาษาเพ่ือการสื่อสาร 97.50  
5 5.โครงการสงเสริมการอาน 92.00  

 
ผลประเมินการปฏิบัติงานโดยรวม 87.84  

 
ท่ีมา: งานนโยบายและแผน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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5.4  ผลสรุปการดําเนินงานตามเป้าหมายแผนโรงเรียน 

 

โรงเรียนยอแซฟอุถัมภ์ 
สรุปแผนพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี  ตามแผนปฏบัิติงานประจาํปี 2555 

 

 
 

โรงเรียนยอแซฟอุถัมภ์ 
สรุป

แผ

นพั

ฒน

า

สถา

นศึ

กษา 

5 ปี   

ตาม

แผ

น
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ปฏบัิติงานประจาํปี 2555 

ตารางวิเคราะหแผนพัฒนาการศึกษา 5 ป (พ.ศ. 2553-2557)  

(ปรับปรุง พ.ศ. 2554) 
 

 

 

 

อัตลักษณ ของ นักเรยีนโรงเรยีนยอแซฟอุปถัมภ  

“คนดศีรยีอแซฟ”  

 
 

เอกลักษณ ของโรงเรยีนยอแซฟอุปถัมภ  

“เปนโรงเรยีนคาทอลกิ ที่ดูแลนักเรยีนอยางดี และเดนดานภาษาตางประเทศ” 

 

 

 

 

 

 

 

พันธกจิ (7) นโยบาย (10) เปาหมาย (29) มาตรฐานประกันคุณภาพภายใน (15) 

1  1  

2  

1,2,3  

4  

2,14  

2,14  

2  3  5,6,7,8,9  5,14  

3  4  

5  

6  

7  

8  

10  

11,12  

13  

16,17,18,19  

20,21,22,23  

10  

1,2,3,4,5,6  

7  

8,9,11,12,13,14,15  

7,8,13  

4  7  15  12  

5  8  14  7  

6  9  24,25  1,2,4,5,6,14,15  

7  10  26,27,28,29  2,7,9,11,13,14,15  
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ผลการประเมินแผนพัฒนาสถานศึกษา 5 ป  ตามแผนปฏิบัติงานประจําป  2555 

โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ สามพราน นครปฐม 

 

พันธกิจ นโยบาย ผลการดําเนินงาน 

1. ดานคุณธรรม - จริยธรรม  ( 92.66 ) 
 

1. ปลูกฝงบุคลากรและผูเรียนใหมคีุณธรรม-
จริยธรรม  ตามหลักธรรมทางศาสนามี
ความสามัคคี รูจักรักและรับใช 
ภาคภูมิใจในสถาบัน อยูรวมกันในสังคม
ไดอยางมีความสุข   

( 92.51 ) 

 2. สงเสรมิบุคลากรและผูเรียน ใหมีนิสัย
รักษสิ่งแวดลอม ใชทรัพยากรอยาง
คุมคาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง                

( 92.81 ) 

2.สัมฤทธิ์ผลของผูเรียน  ( 83.17 ) 
   

3. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผูเรียนเต็มตาม
ศักยภาพ สามารถศึกษาตอ  ใน
ระดับอุดมศึกษาของรัฐ มีผลงานเขาสู
การแขงขันระดับประเทศ และ
ตางประเทศ                   

( 83.17 ) 

3.หลักสูตรการบริหารงานวิชาการ  ( 93.76 ) 
  
          

4. สงเสรมิการพัฒนาหลักสตูรท่ีเขมขน
เหมาะสมกับผูเรียน และ ความตองการ
ของชุมชน เปดโอกาสใหนักเรียนไดเรียนรู
ตลอดชีวิต อยางมีคณุภาพ 

                    

( 93.65 ) 

 5. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน
ผูเรยีนเปนสาํคัญ มีทักษะการคิดวิเคราะห 
คิดสังเคราะห สามารถใชภาษาในการ
สื่อสารเปนท่ียอมรับในระดับสากล                     

( 94.03 ) 

 6. สงเสรมิการใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการ
จัดการศึกษา                     

( 95.73 ) 

 7. จัดระบบโครงสรางการบริหารงาน เนนการ
มีสวนรวมโดยใชหลักธรรมาภิบาล และ
เทคโนโลยีท่ีทันสมยั สรางความเช่ือมั่น
ดวยระบบประกันคณุภาพภายใน และ
นิเทศติดตาม เพ่ือใหการบริหารงาน
เกิดผลอยาง  มีประสิทธิภาพ                     

( 91.99 ) 

3.หลักสูตรการบริหารงานวิชาการ 8. สงเสรมิใหบุคลากรมีทักษะในการใช
เทคโนโลยี การใหบริการ เสรมิสรางขวัญ
กําลังใจ และจติสํานึกในจรรยาบรรณ 
เพ่ือประสิทธิภาพในการทํางาน 

( 93.39 ) 

4. การบริหารจัดการ  ( 93.99 )            
 

7. จัดระบบโครงสรางการบริหารงาน เนนการ
มีสวนรวมโดยใชหลักธรรมาภิบาล และ
เทคโนโลยีท่ีทันสมยั สรางความเช่ือมั่น
ดวยระบบประกันคณุภาพภายใน และ
นิเทศติดตาม เพ่ือใหการบริหารงาน

( 93.99 ) 
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เกิดผลอยาง  มีประสิทธิภาพ                   
5. ดานการบริหารงานบุคลากร  ( 93.48 ) 
           

8. สงเสรมิใหบุคลากรมีทักษะในการใช
เทคโนโลยี การใหบริการ เสรมิสรางขวัญ
กําลังใจ และจติสํานึกในจรรยาบรรณ 
เพ่ือประสิทธิภาพในการทํางาน                    

( 93.48 ) 

6.  กิจการนักเรียน  ( 91.91 ) 
             

9. สงเสรมิการจดักิจกรรมพัฒนาผูเรยีนให
ผูเรยีนเกิดคณุลักษณะอันพึงประสงค                

( 91.91 ) 

7. สัมพันธชมุชน  ( 90.75 ) 
   พัฒนาสงเสรมิความสัมพันธของสถานศึกษา

และชุมชน เปนท่ียอมรับและเช่ือมั่นใน
สถานศึกษา รวมอนุรักษสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน บุคลากร
และผูเรียนมีจิตอาสาในการชวยเหลือสังคม  

       (น.10)        

10. เสริมสรางปฏสิัมพันธตอชุมชนในการ
อนุรักษ ศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปญญา
ทองถ่ิน รวมท้ังใชสถานศึกษาเปนแหลง
เรียนรูของชุมชน 

                  

( 90.75 ) 

 
           ท่ีมา : งานนโยบายและแผน 

 
 
 
 

5.5 ความพงึพอใจของผู้ปกครอง นักเรียน ชุมชน ที่มต่ีอโรงเรียน 
 
      ตารางแสดงระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อคุณภาพผูเ้รียน 

คุณภาพผูเ้รียน 

ความพึงพอใจ 

ครู 

(ค่าเฉล่ีย) 

นกัเรียน 

(ค่าเฉล่ีย) 

ผูป้กครอง 

(ค่าเฉล่ีย) 

ชุมชน 

(ค่าเฉล่ีย) 

สรุป 

(ค่าเฉล่ีย) 

ดา้นคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์      

1 ความรับผดิชอบ 100 100 94.27 100 98.57 

2 ระเบียบวนิยั 100 100 92.07 100 98.01 

3 ความเสียสละ 100 100 92.58 100 98.15 

4 ความวริิยะอุสาหะ 100 100 91.03 100 97.76 

5 การแสวงหาสจัธรรมความจริง 100 100 93.83 100 98.46 

6 ความสามารถทางศิลปะ 100 100 93.80 96.7 97.63 

7 ความสามารถทางกีฬา 100 100 91.77 96.7 97.12 

รวมเฉลีย่ 100 100 92.76 99.06 97.96 

 

ท่ีมา: งานวจิยัและพฒันา 
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